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F ö r o r d

Lately it occurs to me
What a long, strange trip it’s been.

Hunter, R., Weir, R., Lesh, P. & Garcia, J.

Hur gick det här till? Hur blev jag själv mobiliserad kring det bruk av det 
förflutna som avhandlingen utgör? En kronologisk beskrivning börjar med 
Kulturvetarlinjen på Linköpings universitet i skarven 1980–1990-tal. Fokus låg 
på breda epokstudier med mellanliggande projektarbeten i valfria medierings-
former. 1990 var jag första gången grovis på en arkeologisk undersökning. Det 
var en skön sommar under bar himmel. Några sommarjobb senare; stenålder i 
Högby, brons- och järnålder vid Pryssgården, medeltid i Borg, och jag insåg att 
arkeologi var mer än ett sätt att hålla sig flytande i väntan på att popkarriären 
skulle ta fart. Läste 20 poäng i Studiefrämjandets regi, en kurs som Mats Lars-
son höll i. Därefter B-C-D-kurserna i Stockholm. Skrev om GRK-keramik 
från Åby. Den var tydligen helt fel eftersom uppsatsen bearbetade ett arkeo-
logiskt fyndmaterial, dessutom finns det ju inga GRK-boplatser. Siktet var att 
landa ett jobb på RAÄ, UV Öst, vilket 1997–98 ledde till äldre järnålder i Ab-
betorp. Tack Maria Petersson och Karin Lindeblad för att jag fick chansen 
och slapp Kalmar. 1999 satte förundersökningarna för dubbelspåret igång. De 
innebar både sorg och nya dörrar. I Motala hittade vi en äldre stenåldersboplats 
och den vintern följde många diskussioner och en omfattande planering. För-
medling var ett av områdena och Tom Carlsson var en pionjär, bara att hänga 
på. Agenda Kulturarv väckte insikter om kulturmiljövårdens bredare betydelser. 
Projektet i sig ledde kanske mest till upprörda samtal och ännu idag finns det 
kollegor som ser rött när det kommer på tal. Min syster Sabine började plötsligt 
prata om ett Tema som hette Q som Kalle Bäck och Svante Beckman planerade 
inför. Ja, ja, men jag är ju arkeolog med fast anställning nu. Sökte ändå år 2002 
men fick ingen doktorandplats med motiveringen ”du är för mycket arkeolog!” 
Efter andra pappaledigheten hamnade Slättbygdsprojektet i knäet. Jag är full av 
ödmjukhet inför Lisa Larsson som tog över arbetet med Fågelsta. Tack Anders 
Kaliff som uppmuntrade mig att åter söka till Tema Q. 

Första mötet med doktorandkollegorna hösten 2004 glömmer jag aldrig. Nå-
gon rabblade kulturteoretiker som om det var glosor och jag tänkte, ”hjälp, vad 
gör jag här”? Tack Sabine som förklarade hur man blir klok på universitetet. Att 
vara förankrad i en praktik, anställd på Riksantikvarieämbetet, har inneburit 
att jag mött kritik och ifrågasättanden som både varit befogad och okunnigt 
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naiv. Åren på Tema Q har varit en utmaning som tvingat mig att reflektera 
kring och omvärdera min syn på såväl uppdragsarkeologi som kulturmiljövård. 
Detta är jag mycket glad för idag. Vill tacka Tema Q/ISAK, en miljö som 
bidragit till att jag nu ser med ett bredare perspektiv. Bär dessutom en vilja 
till förändring när jag åter är en del av fältarkeologin. Avhandlingsarbetet har 
varit en viktig del i den processen. Ett stort tack till mina handledare, Anders 
Kaliff och Peter Aronsson, vars engagemang har varit avgörande för tillkom-
sten av detta arbete. Ett särskilt tack vill jag rikta till Peter som stöttat mig hela 
vägen med sin kunskap, skärpa, överblick, outtröttlighet och snabba mejlsvar. 

Texten har också fått form och innehåll tack vare alla de som läst och kom-
menterat den genom åren. Q-seminarierna har varit intressanta upplevelser 
med många och breda synpunkter. 60%-texten lästes av Johan Hedrén och 
Hans Nilsson. Vid slutseminariet granskade Bodil Petersson texten och i slut-
bedömningsgruppen ingick Tora Friberg, Annika Alzén och Göran Tagesson. 
Andra som vid olika tillfällen tagit sig tid att bidra med värdefulla kommenta-
rer samt korrigerat särskrivningar är Lars Z Larsson, Anna Eskilsson, Joakim 
Andersson, Karin Lindeblad, Sabine Gruber, Jörgen Nissen, Susanne Gruber, 
Maria Gruber, Mats Engström och Michael Andersson. Tack alla!!! Att det till 
slut blev en riktig bok tackar jag Thomas Hansson för.

Jag har lärt känna många nya människor de år som Tema Q/ISAK varit min 
arbetsplats såsom Kalle Bäck, Lasse Kvarnström, Björn Ivarsson-Liljeblad, 
Anna Eskilsson, Joakim Andersson, Mats Brusman, Dag Lindström, Hans 
Nilsson, Bodil Axelsson, Annika Sandén, med flera. Under den tiden höll jag 
mig medvetet borta från UV Öst. Därför var det lite som att komma hem när 
jag flyttade tillbaka till kontoret i slutet av 2008. Visserligen såg Fredrik Molin 
till att jag 2007 fick lufta mig på ”semestergrävningen” vid Kränge. Tack Ragn-
hild Fernholm för din hjälp mot slutet. 

Till sist vill jag rikta ett särskilt tack till Konrad, Leon och Maria som oför-
skyllt har drabbats av den bubbla som avhandlingsarbetet inneburit. Nu åker 
vi på semester!  

Linköping, augusti 2010.

I was blind, now I can see
You made a believer out of me

Young, R., Innes, A, & Gillespie, B.
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Den här avhandlingen ingår som en del av det uppdragsarkeologiska projektet Slättbygdspro-
jektet. Den har också finansierats med FoU-medel från Riksantikvarieämbetet till projektet 
Att ladda ett landskap – Uppdragsarkeologi och kampen om det sedan länge förflutna som ett 
hinder eller en resurs. Arbetet har också fått bidrag från Östgöta Gille och Berit Wallenbergs 
Stiftelse.
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1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

Bild 1, Folke Filbyter. Foto, Göran Gruber.
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1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

1 .                                                                            
Men i ng s s ka pa nd e  med e l t i d e r 

Medeltidens kyrkobyggnader, borgar, klosterruiner, och gravplatser är exempel 
på materiella spår från det förflutna som finns i landskapet runt omkring oss. 
De bidrar till våra föreställningar om det förflutna och används av människor 
i mycket varierande syften. Oavsett om ditt och mitt förhållningssätt till dessa 
spår är likgiltighet, avståndstagande, samarbete, återbruk eller konflikt så är 
vårt sätt att använda dem att betrakta som betydelsebärande och meningsska-
pande. Samtidigt är våra möjligheter att som individer bruka dem starkt be-
gränsade genom lagstiftning och en kring sedan länge utvecklad förvaltning. 
Mitt intresse är inriktat mot hur vi idag använder oss av spåren från det med-
eltida förflutna för att på så sätt bidra till diskussionen om kulturmiljövårdens 
roll i samhället.

Traditionellt förknippas kultur med konst, litteratur, musik, osv. Idag till-
skrivs den ofta en bredare betydelse där även vardagslivets mångfacetterade 
yttringar ingår. Med en sådan förståelse blir kulturen något obegränsat, stän-
dig i rörelse och något som inte kan kontrolleras. Genom kulturen anses vi 
skapa oss själva som individer och grupper och som ekonomi och politik byggs 
framtidens samhälle.1 I början av 2000-talet formuleras historiebruk som ett 
forskningsfält vilket inriktar sig på ”hur varje epok medvetet eller omedvetet… 
måste förhålla sig till det förflutna, omsätta det i samtiden för att åstadkomma 
något… med bäring på en önskvärd eller hotande framtid”.2 

Det förflutnas värden anses ha förändrats till följd av ett allt bredare per-
spektiv på kulturen. De tidigare nationella målen där tyngdpunkten låg på att 
bevara, vårda, visa och skapa bildning har bytts mot en syn där kulturarvet är 
en resurs, ett smörjmedel och instrument för både individuell välfärd och för 
social samt ekonomisk samhällsutveckling.3 Det väcker i sin tur frågor om 

1 Fornäs, J. et al. 2007.
2 Aronsson, P. 2004, s. 42.
3 Beckman, S. 2005.
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konsekvenser när det förflutna blir ett redskap för samhällsutveckling. Intres-
set riktas mot de processer som försöker mobilisera människor kring specifika 
idéer och föreställningar om samhället. Vilka är det som skapar dessa processer 
och på vilket sätt blir det förflutna användbart genom dessa? I förlängningen 
berör detta centrala frågor om demokrati. Här finns ett spänningsfält mellan å 
ena sidan ett representativt system som bygger på förvaltningens definierande 
och utpekande av historien, å andra sidan en direkt demokrati som utgår från 
idén om allas möjlighet och deltagande i historieanvändningen.4

Spänningen skapar osäkra förhållanden i bruken av det förflutna. Öns-
kemål om alternativa synsätt och deltagandeperspektiv ställs mot villkor på 
bevarande och vetenskaplig kunskap. Det polariserade förhållningssättet ska-
par debatt. Å ena sidan anses de äldre historieproducerande strukturerna och 
institutionerna inte ha reformerats utan har behållit sina sedan länge upparbe-
tade anspråk, arbetssätt och idégrund. Å andra sidan anses en allt för vidlyftig 
avreglering vara naiv och ett hot mot bevarandet av det nationella kulturarvet 
för kommande generationer. Denna paradox blir extra påtaglig när staten sam-
tidigt skyddar det smala och vattnar det breda.

Hur ser spänningsförhållanden kring det förflutna och dess spår i landska-
pet ut i den vardagliga praktiken? Den här studien synliggör motsättningarna 
i två empiriska studier. Jag har valt bruken av medeltid som utgångspunkt för 
att förstå samtida betydelsebärande aktiviteter. Den historiska epoken spelar 
en central roll i föreställningen om nationens födelse och har sedan länge an-
vänts i varierande mobiliserande processer vilket gett den ett högt skyddsvärd. 
Idag används medeltiden i många olika sammanhang såsom utgångspunkt för 
vetenskap inom exempelvis arkeologin, som arena för lek med identiteter vid 
exempelvis medeltidsveckorna på Gotland, som utgångspunkt för fiktion och 
populärkultur i romaner och filmer om Arn Magnusson, som turistiska be-
söksmål, som marknadsföring av platser och mindre orter samt som förevänd-
ning för jubileer av heliga Birgitta och Birger jarl. 

Studien anlägger ett brett perspektiv på bruken av de materiella spåren från 
den historiska perioden. De utgör delar av den historiekulturella kontexten 
som sätts i bruk i fallstudierna.5 Vidare etableras begreppet medeltider som ett 
analytiskt verktyg. Utgångspunkten är att medeltider kan förstås dels som ett 
oändligt antal individuella föreställningar om ett avlägset förflutet, dels som 
kollektiva och förhandlade föreställningar. Syftet med föreliggande studie är 

4 Aronsson, P. 2006; Aronsson, P. 2009.
5 Historiekultur använder jag som en bred förståelse av källor, artefakter, konstruktioner, ritua-
ler, sedvänjor, referenser till det förflutna, institutioner, etc. vilka knyter samman en dåtid med 
samtiden och framtiden. Se även Aronsson, P. 2004, s. 17.
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att visa hur värden kring det förflutna som skapas, gestaltas och förhandlas 
genom samtida bruk av historiska lämningar. I detta fall som medeltider i 
Östergötland. De övergripande frågeställningarna är

– I vilka mobiliseringsprocesser brukas medeltider?
– Vilka aktörer ingår i processerna? 
– Vilka idéer, strukturer, logiker formerar processerna
– Vilka handlingsnormer synliggörs genom aktörernas ageranden?
– Vilka föreställningar om det förflutnas värden etableras?

Bruken av medeltider pågår i skilda kontexter och på så sätt blir den en arena 
där värdeladdade handlingar etableras och förhandlas. De två fallstudierna är 
geografiskt orienterade till Östergötland som är ett landskap vilket tillskrivs 
en betydelse i den nationella medeltida berättelsen. I det ena fallet låter jag 
en konkret konfliktsituation kring upptäckten och borttagandet av en av-
rättningsplats i Vadstena visa på medeltidsbruk som samtida förhandlingar 
knutna till minnesvård. I det andra fallet använder jag olika bruk av medeltider 
relaterat till orten Skänninge för att visa samtida förhandlingar om det förflut-
nas värden. Tillsammans speglar fallen hur kulturmiljövård och vetenskapligt 
disciplinära frågeställningar möts och bryts i fornminneslagstiftning, diskus-
sioner om regional utvecklingspolitik, tillhörighet i det lokala rummet och 
övergripande kulturpolitiska mål.

Med detta anslag har jag kort pekat ut avgörande förhållanden och teoretiska 
utgångspunkter för den här studien. I detta kapitel kommer jag fortsättnings-
vis att utveckla och fördjupa diskussionen kring dessa och därigenom placera 
studien i samtida kontexter. Inledningsvis tecknas de lokala sammanhangen, 
med betoning på samtida medeltidsbruk, i vilka de båda fallstudierna utspelas. 
Därefter följer en bred teckning av Minnespolitikens mobiliserande idéer. Med 
den vill jag visa på övergripande normativa idéer kring bruken av det förflut-
na och hur dessa formulerats under de senaste 400-åren. Långtidsperspektiv 
använder jag för att tydliggöra samtidens föreställningar och etableringen av 
dessa. Det är också ett sätt att visa på de idédrivna spänningsmoment som de 
empiriska kapitlen analyserar i vardagliga situationer. Dessa spänningar får en 
mer teoretisk ram under rubriken Kultur och kulturalisering och Kulturen som 
ekonomisk möjlighet vilka lyfter fram förskjutningen mot ett brett kulturbe-
grepp samt de ekonomiska konsekvenser som det medfört. Under rubrikerna 
Historiebrukens dynamiska dimensioner samt Medeltid och medeltider formuleras 
det för studien centrala begreppet medeltider. Begreppet möjliggör analysen 
av samtidens spänningsmoment då det rymmer ett brett och differentierat 
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bruk av det  förflutna. Under Det förflutnas värden redogör jag för de kategorier 
för värden och handlingsnormer som använts i analysen av de empiriska kapit-
len. Den efterföljande rubriken Mobiliseringsprocesser visar på de metodologiska 
grepp jag använt i analysen för att synliggöra förhandlingsprocesserna kring 
det förflutnas värden. Min egen bakgrund inom minnesvården har självklart 
påverkat val av studie men också möjligheterna att genomföra arbetet. De kon-
sekvenser det har inneburit lyfts fram och diskuteras under rubriken Studera 
den egna praktiken. Inledningskapitlet avslutas med en diskussion om och be-
skrivning av de avvägningar, metoder samt material som använts. I kapitel två 
och tre bearbetas så de empiriska materialen som knyts till Vadstena- respektive 
Skänningefallen. I båda studierna har texterna fått en berättande karaktär där 
spelplanen för de samtida medeltidsbruken kartläggs och spänningsfält syn-
liggörs. I kapitel fyra förs en gemensam diskussion för fallstudierna kring de 
frågeställningar som jag ställt upp för att bearbeta studiens syfte.

M e d e l t i d  i  Ö s t e r g ö t l a n d
Avhandlingen bygger på två fallstudier där jag analyserar medeltidsbruken i 
det tidiga 2000-talet. Detta sker med utgångspunkt från platserna Vadstena 
och Skänninge, två mindre grannorter i västra Östergötland. Vad som gör des-
sa fall lämpliga är att båda platserna är starkt förknippade med föreställningar 
om medeltiden. Det gäller såväl historiska personer, händelser i det förflutna 
och monument som samtida bruk av dessa. Texten nedan tecknar en bild av 
de medeltida historiekulturella kontexterna i Östergötland och på dessa båda 
platser. Vi kan se hur föreställningar om medeltiden ännu idag knyts till idéer 
om den svenska nationsbildningen. Dessa traderas och omskapas ständigt ge-
nom nya antikvariska, vetenskapliga och populärkulturella aktiviteter. I Vad-
stena och Skänninge är dessutom den medeltida historiekulturen betydelsefull 
för orternas självbild. Meningen är dessutom att läsaren genom texten nedan 
ska få en möjlighet att kort bekanta sig med orterna och avhandlingens fall-
studier. Vad som binder samman fallen är kopplingen till den nationella kul-
turmiljövården. De har samtidigt valts ut för att de kontrasterar varandra och 
skapar variation i materialet. Innan vi närmar oss Vadstena och Skänninge 
berörs några föreställningar om östgötsk medeltid.

Östergötland utpekas ofta som ett av Sveriges tre centralområden under den 
historiska medeltiden vid sidan om Västergötland och Svealand.6 2010 firas här 

6 Traditionellt är medeltiden den nästan 500 år långa tidsperioden mellan förhistorien/vikinga-
tid och Vasaperioden/reformationen, cirka 1060 – 1520 e. Kr. I europeiska sammanhang varar 
medeltiden i cirka 1000 år mellan antiken och renässansen, cirka 450 – 1500 e Kr.
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Birger Magnussons födelse för 800 år sedan. På jubileets hemsida kan vi läsa: 
”Birger Magnusson - rikets siste jarl och förste riksbyggare. Utan Birger jarl 
hade Sverige inte varit Sverige och Stockholm hade inte varit Stockholm.”7 

I Östergötland knyts denne landsfader till platser som Bjälbo och Skänninge 
belägna i landskapets västra del. Han är en av centralfigurerna i den så kallade 
Folkungaätten, alternativt Bjälboätten, och tillskrivs ofta en viktig roll för det 
svenska rikets tillkomst. Det är en föreställning som traderas i berättelser som 
befinner sig både i sagans fantasi och inom vetenskapens källkritik.8 Under 1800- 
och 1900-talens nationsskapande processer använde flera kulturpersonligheter 
Birger jarl och Folkungaätten i det nationella mobiliseringsarbetet, däribland 
Strindberg i pjäsen Folkungasagan, Heidenstam i romanen Folkungaträdet och 
Carl Milles med skulpturen Folkungabrunnen i Linköping. 

I den samtida populär- och upplevelsekulturens expansion tillskrivs öst-
götsk medeltid fortfarande en stor betydelse. Jubileumsexemplet ovan är ett 
av de sammanhang där Östergötlands roll i de nationsskapande berättelserna 
hålls vid liv. Iscensättningen av medeltiden har både breddats och intentifie-
rats i allt från medeltidsmarknader, lajv- och klosterföreningar till varierande 
turismsatsningar, arkeologiska undersökningar, vetenskapliga publikationer 
och seminarier. När bokförlaget Historiska media i det tidiga 2000-talet gav ut 
en arkeologisk guideboksserie så var ”Det medeltida Östergötland” redan band 
nummer två, vilket är ett mått på den breda betydelse som tillskrivs östgötsk 
medeltid.9

Det katolska helgonet Birgitta är vid sidan av Birger jarl en av de mer 
namnkunniga östgötska medeltida gestalterna. Hon knyts framförallt till Vad-
stena där ett av landskapets nio kloster fanns under medeltiden. Sedan 1891 
har Birgitta varit föremål för fem mer omfattande jubileer.10 Den typen av 
medeltidsbruk illustrerar hur den historiska tidsperioden ofta associeras med 
dåtidens aristokrati. I ovan nämnda guidebok kan vi däremot läsa att: ”De 
flesta östgötar levde på landsbygden, och spåren efter deras träbyggnader, vä-
gar, åkrar, betesmarker och ängar har successivt omvandlats och raderats ut 
av efterföljande generationer”.11 De små historierna och vardagen är däremot 
sällan utgångspunken för samtida jubileer och firanden. 

7 I samtida litteratur råder visserligen en osäkerhet kring huruvida han verkligen föddes 1210. 
Harrison, D. 2006.; http://www.birgerjarl2010.se/c/102_valkommen-till-birger-jarl-2010.php. 
Besökt 2010-06-19. 
8 Heidenstam, V. v. 1905, 1907/2003; Guillou, J. 1998; Guillou, J. 1999; Guillou, J. 2000; Guillou, 
J. 2001; Harrison, D. 2002; Harrison, D. 2006.
9 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007. Det första bandet handlar om Västergötland.
10 Lindaräng, 2007, s. 15.
11 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007, s. 9.
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De synliga materiella spåren i landskapet består till största delen av ruiner 
av borgar, befästa gårdar, kloster och kyrkor men även av ett antal stående 
byggnader. Av de 155 kyrkor som är belagda från medeltidens slut i Östergöt-
land återstår idag ett fyrtiotal, ofta som delar i ombyggda kyrkobyggnader. 
De flesta medeltida kyrkorna finns i landskapets västra delar. Några av dessa 
tillhör dessutom landets äldsta daterade stenkyrkor såsom de i Herrestad, Ör-
berga och Hagebyhöga, vilka dateras till tidigt 1100-tal. Ett av de tydligaste 
medeltida landmärkena i Östergötland är Domkyrkan i Linköping. Den fick 
sitt nuvarande gotiska utseende när ombyggnationen av den äldre romanska 
kyrkan påbörjades år 1232.12 

Domkyrkan är den centrala symbolen för Linköpings stift. Det är landets 
näst äldsta och etablerades under 1100-talet. Idag omfattar stiftet Östergötland 
och de norra delarna av Småland. Andra administrativa strukturer i landskapet 
med rötter i medeltiden är de fyra utpekade medeltida städerna Linköping, 
Norrköping, Söderköping och Vadstena.13 Det lejon som idag pryder Linkö-
pings stadsvapen har ett ursprung som kan spåras till 1300-talet. I ett brev 
daterat till år 1300 används just det lejon som liknar dagens stadsvapen vilket 
anses vara en heraldisk förkortning av Folkungaättens vapen.14 Lejonet är idag 
också symbol för exempelvis Linköpings Hockey Club och handbollsfören-
ingen Linköpings Lejon.

I Östergötland genomförs återkommande arkeologiska undersökningar 
både i städerna och på landsbygden i samband med markexploateringar. Det 
innebär att ny antikvarisk och vetenskaplig kunskap om den östgötska medel-
tiden ständigt tillförs. Under senare år har fokus riktats mot västra Östergöt-
land. Här väcks diskussioner i förhållande till såväl den stora nationella berät-
telsen som de många små. I de arkeologiska materialen identifieras markörer 
från yngre järnålder och framåt som anses knyta samman västra Östergötland 
och Västergötland till ett eget kulturellt område. Följande citat läser jag som 
ett svar på det sätt som den nationella berättelsen under senare år har dekon-
struerats utifrån arkeologiska material. Det visar också på hur stark föreställ-
ningarna är om områdets betydelse under medeltiden: ”Tanken kring en eta-
blering av ett kungarike i Mälardalen under folkvandringstid, ger naturligtvis 
den gamla bilden av också ett Götarike ny aktualitet. Om denna tanke idag 

12 Tagesson, G. 2002, s. 103, Sjöström, I. & Ullén, M. 2004; Bonnier, A. C. 2004.
13 Dessutom räknas även Skänninge och Hästholmen som medeltida städer men dessa är idag 
inga egna kommuner. Forskningen har diskuterat stadsbegreppet och även Motala anses idag 
ha haft en stadslik karaktär under medeltiden även om orten först tilldelades stadsprivilegier 
1881. Lindeblad, K. 2008.
14 Scheffer, G. 1967. s. 45.



19

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

anses obsolet, beror det inte på nya fakta utan är återigen exempel på en nutida 
ideologisk vilja att förpassa alla äldre ”nationalistiska” tolkningar till historiens 
skräpgård, antingen de är motiverade eller inte.”15 Längre fram kommer vi se 
hur begreppet Götarike även används som ett samlande varumärke för den 
upplevelseinriktade medeltidsturismen i Östergötland och Västergötland.

Va d s t e n a f a l l e t s  l o k a l a  k o n t e x t e r

Vadstena är en mindre ort som ligger vid sjön Vätterns östra strand och mitt i 
den östgötska fullåkersbygden. Fram till 1974 var Vadstena en egen stad men i 
samband med kommunreformen 1963/64 beslutades att orten skulle inlemmas 
som en del av storkommunen Motala.16 Det var ett beslut som många Vad-
stenabor motsatte sig och 1977 ledde kritiken till en folkomröstning i frågan. 
68 % av dem som röstade ville ha ett skiljande och från och med den 1 januari 
1980 är Vadstena en egen kommun. Kulturarvsfrågorna utsågs till en av kom-
munens prioriterade områden. 17 

15 Kaliff, A. 2009, s. 40; Hagerman, M. 2006. Även den danska riksbildningen har problematise-
rats under senare år med utgångspunkt från arkeologiska material, Lihammer, A. 2007.
16 Redan när kommunallag infördes, år 1862, fanns en diskussion huruvida den medeltida kyrk-
liga indelningen kunde utgöra indelningen för de nya kommunerna. Vissa kommuner ansågs 
redan då vara för små för att leva upp till de krav som den nya lagstiftningen krävde. Andersson, 
S. 2008, s. 55f.
17 Bolinder, J 1981, s. 226; Hellström, S. 2000. 

Bild 2, Carl Milles staty Folkungabrunnen som står på Stora torget i Linköping. Foto Göran Gruber.
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Sedan 1980 har antalet invånare i kommunen sjunkit från cirka 7650 till 
drygt 7400 personer år 2009.18 Idag arbetar cirka 26% av kommuninvånarna 
inom tillveknings- och utvinningsområdet och cirka 18% inom vård och om-
sorgssektorn.19 Många pendlar dessutom till arbeten i Motala. På orten finns 
600 företag, framförallt små och medelstora företag.20 Ett av de större företa-
gen är ABS Pump Production AB som tillverkar pumpanläggningar. Tidigare 
var mentalsjukhuset Birgittas sjukhus en av de större arbetsplatserna. Som 
mest hade sjukhuset plats för 1 200 vårdtagare. Till följd av de förändringar 
som Socialstyrelsen genomförde inom psykiatrin från 1970-talet och framåt 
kom sjukhuset att avvecklas successivt mellan åren 1978 – 2004. Idag finns 
Rättspsykiatriska Regionkliniken kvar.21   

Vadstena fick stadsprivilegier år 1400 och är därmed den yngsta av Öst-
ergötlands medeltida städer. Stadens etablering kopplas intimt samman med 
det kloster som anlades där i slutet av 1300-talet. Men platsen spelade en cen-
tral roll redan tidigare. I skriftliga källor från 1268 framgår att folkungaätten 
hade ett privatgods i Vadstena. Det motsvaras av ”Folkungapalatset” som står 
kvar än idag och är den äldsta profana tegelbyggnaden i Sverige.22 Byggnaden 
utgjorde också grunden till det munk- och nunnekloster som byggdes och in-
vigdes 1384. Klostret utformades enligt de anvisningar och uppenbarelser som 
heliga Birgitta haft under sin tid i Rom där hon dog 1373. Den angränsande 
klosterkyrkan blev färdig under 1440-talet.23 Vadstena anses ha varit ett kul-
turellt och religiöst centrum under senmedeltiden. Dit vallfärdade pilgrimer 
från hela Sverige och Norden. Från den tiden finns också ett flertal stenhus 
bevarade vilket än idag ger innerstaden en speciell karaktär.24

Vid riksdagen i Västerås år 1544 beslutades att en av de nya riksborgarna 
skulle placeras i Vadstena. Detta blev ett nytt uppsving för staden då refor-
mationen inneburit att klostret långsamt avvecklats för att slutligen stängas 
1595. Det har påpekats att Vadstena fick ”ett markant inslag av statliga inrätt-
ningar”. Dels innebar slottet och verksamheter som knöts till det att antalet 

18 http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0584. Besökt 2010-03-
01.
19 http://www.vadstena.se/upload/Pdf/Statistik/2009/0584VadstenaFAKTA.pdf. Besökt 2010-
03-01.
20 http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_SimpleList____7526.aspx. Besökt 2010-03-01.
21 http://www.lio.se/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2009/Utokad-regionsamverkan-om-rattspsyki-
atri/. Besökt 2010-03-01.
22 Det finns en diskussion om huruvida byggnaden ska benämnas ”Folkungaspalatset” eller 
”Bjälboättens palats”. Harrison, D. 2002, s. 176. 
23 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007. 
24 Lindeblad, K. 2008, s. 101.
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icke-borgerliga grupper var stort. Dels fanns här ett av landets större hospital 
vilket under 1700-talet omvandlades till ovannämnda mentalsjukhus. Under 
stormaktstiden inrättades även ett krigsmanshus i det tidigare folkungapalat-
set/klostret. I krigsmanshuset etablerades sedan Birgittasjukhuset mellan åren 
1828 – 1951. I Vadstena har det alltså funnits flera institutioner med anställda 
och intagna vilka inte tillhört den vanliga stadsbefolkningen.25 I samband med 
skiljandet från Motala, parallellt med Birgittasjukhusets nedmontering väck-
tes frågor om hur Vadstena skulle klara sig på egen hand. Enligt kommunsty-
relsens ordförande var det de som ansåg att staden ”alltid hållits under armarna 
av staten”. Detta är ett narrativ som vi kan se återkommer i den kommunpo-
litiska retoriken 26

Hela innerstaden i Vadstena är utpekat som ett fornlämningsområde, RAÄ 
21 Vadstena stad.27 Det innebär att ett stort antal arkeologiska kontroller och 
undersökningar genomförts och fortfarande genomförs i innerstaden. Under 
1900-talet har dessutom ett antal större arkeologiska och byggnadsantikva-
riska arbeten utförts i Vadstena. En av dessa var undersökningarna och res-
taureringarna av Folkungaättens palats och Birgittas kloster mellan åren 1956 
– 1969.28 På initiativ av landshövding Per Eckerberg genomfördes även restau-
rerings- och undersökningsarbeten av Vadstena slott under åren 1958 – 1963.29 
Bland annat blev delar av borggården föremål för arkeologiska utgrävningar 
varvid rester efter den senmedeltida stadsdelen Sanden hittades. Ytterligare 
en undersökning vid slottet genomfördes mellan 1995 – 1998 med anledning 
av att nya vallar skulle byggas för att inhysa Landsarkivet. Den arkeologiska 
undersökningen omfattade ett cirka 4 000 m2 stort område och berörde tio 
senmedeltida stadsgårdar.30 Förutom ett stort antal arkeologiska rapporter så 
beskrivs Vadstenas historia i en 900 sidor tjock stadsmonografi som publicera-
des i samband med stadens 600-års jubileum år 2000.31 

I den samtida kommunretoriken lockar turistbyråns broschyr med orden 
”Vadstena, ovanligt vackert vid Vättern”. Enligt broschyren kommer vi som 
besöker Vadstena att ”uppfyllas av en ovanlig känsla – en känsla av harmoni”. 

25 Qvarsell R. 2000, s. 620ff; Westling, C. 2002, s. 28. 
26 Intervju K 2, Kommunstyrelsens ordförande i Vadstena.
27 Fornlämningstyp – stadslager. Medeltida kulturlager, inom ett 1000x450-750 m (NÖ-SV) 
stort område. Hasselmo, M. 1982; http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, Besökt 
2010-03-01.
28 Anderson, I. 1972.
29 Unnerbäck, E. 1966; Unnerbäck, E. 1986; Unnerbäck, E. 1996.
30 Hedvall, R (red). 2002.
31 Söderström, G. (red) 2000. Stadens utveckling under 1600-talet har bearbetats i avhand-
lingen ”Småstadens Dynamik”. Westling, C. 2002.  
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Det är de historiska miljöerna, den fridfulla stämningen kring kyrkor, slott och 
kloster men också närheten till Vätterns vatten, den vindskyddade Vadstena-
viken som möjliggör detta. I ett talande citat från turistbroschyren framkom-
mer vilka värden Vadstena kan erbjuda: ”I dagens Sverige, där ’utbrändhet’ har 
blivit en folksjukdom, inser allt fler att kreativitet kräver lugn och harmoni. 
Som i Vadstena.”32 Denna föreställning om Vadstena är väl förankrad och bör 
inte enbart tillskrivas nutidens reklammakare. I början av 1900-talet anlades 
Strandpromenaden mellan stadens bebyggelse och Vättern. I en motion till 
stadsfullmäktige år 1907 kan vi läsa: ”Ty det torde väl vara få städer i vårt land 
som hava bättre naturliga förutsättningar för att bli en sommarrekreaktions-
stad, som erbjuder en lugn, vacker friskt belägen vistelse för övernervösa per-
soner från stora världen och detta ej blott om sommaren.”33 Idag räknas antalet 
besökare till Vadstena årligen till cirka 400 000 personer. Många av dessa är 
från övriga Östergötland men även utländska besökare hittar till staden myck-
et tack vare det katolska helgonet, Birgitta Birgersdotter. 

Den kommunala retoriken kännetecknas av en stark betoning på företagan-
det. Den logik som framförs lyder: ”Företag skapar arbetstillfällen som i sin tur 
leder till inflyttning – som i sin tur leder till bättre ekonomiska möjligheter för 
kommunen.”34 Argumentationen leder fram till den ena av avhandlingens fall-
studier. Våren 2004 började företaget ABS Pump Production AB att bygga ut 
sina fabrikslokaler i Vadstena. Anledningen var att företaget ville koncentrera 
sin produktion av specialtillverkade pumpar till en fabrik. När länsstyrelsen av 
en händelse besökte platsen upptäcktes vad som senare visade sig vara resterna 
efter dels 25 skelett från en senmedeltida avrättnings- och begravningsplats, 
dels en vikingatida kvinno- och barngrav.35 

Den här typen av frågor regleras vanligtvis genom lagar och myndighetsut-
övning men här uppstod en tolkningskonflikt. Företaget å sin sida hävdade att 
detaljplanen för området saknade uppgifter om kända fornlämningar. Läns-
styrelsen å andra sidan menade att myndigheten i ett utlåtande till detaljplanen 
flaggat för att det i området kunde finnas fornlämningar men att kommunen 
i sin slutversion av planen inte tagit hänsyn till det yttrandet. Denna konflikt 
och beslutsprocessen kring ärendet utgör kärnan i den första av avhandlingens 
båda fallstudier.

Händelseutvecklingen kring de 25 skeletten var förhållandevis turbulent. 
Det gör den till en lämplig studie om hur historiekulturen används. I detta fall 

32 Vadstena – Ovanligt vackert vid Vättern. Vadstena Turistbyrå, broschyr.
33 Citat hämtat från Bylin, L. 1991, s. 8.
34 Vadstena – Ovanligt vackert vid Vättern. Kort kommunfakta. Vadstena kommun, broschyr.
35 Karlsson, E. 2008; Fendin, T. 2008.
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utvecklas det till en strid kring hanteringen av en medeltida avrättnings- och 
gravplats vilken laddas med värden av lokala och regionala aktörer som spelas 
ut i förhandlingar, i historiebruk, med syfte att omskapa en plats. Konflikten 
uppstod kring ett ofta återkommande motsatspar: etablering av nya industri-
lokaler kontra bevarandet av kulturmiljöer. Detta skedde på en ort där de his-
toriska värdena kopplade till byggnader och personer såsom Gustav Vasa och 
heliga Birgitta utgör delar av det samtida varumärket. Här finns dessutom en 
påtaglig spänning i gränsdragningarna mellan privat ägande och offentlig po-
litik, mellan det enskilda och det allmänna. I förlängningen väcker det också 
frågor om vem som kan påverka beslut med konsekvenser för historiekultu-
rens gestaltning. I fallstudien synliggörs viktiga aspekter kring samtidens bruk 
av medeltider och de förhandlingar och konflikter de för med sig.  

S k ä n n i n g e f a l l e t s  l o k a l a  k o n t e x t e r

Skänninge är en mindre ort på östgötaslätten med en central roll för det om-
givande jordbrukslandskapet som omlastningsplats för jordbrukets produkter 
och småskalig handel. Även för Skänninge innebar 1900-talets kommunre-
former en förändring. 1971 blev orten en del av storkommunen Mjölby. Idag 
bor drygt 3 200 invånare i Skänninge och i hela Mjölby kommun drygt 25 700 
personer.36 Ett av de större företagen på orten är Runsvengruppen som eta-
blerade sig där redan 1957 av entreprenören Rune Svensson. Företaget driver 
detaljhandelsföretag inom det så kallade lågprissegmentet, däribland Över-
skottsbolaget (ÖoB) som idag omsätter drygt 3 miljarder kronor.37 På orten 
finns också en kriminalvårdsanstalt, Skänningeanstalten, med plats för 234 in-
tagna. Den är en arbetsplats för cirka 150 personer.38 I början av augusti varje 
år genomförs Skänningemarken som varar i två dagar. Marknaden lockar upp 
mot 1700 knallar från hela landet och har även nöjesattraktioner i form av 
tivoli. Tillsammans med Kiviksmarknad är ”Skeninge marken” Sveriges största 
marknad med cirka 120 000 besökare. Den anses också vara landets äldsta 
stadsmarknad och omnämns redan i slutet av 1200-talet.39 

Ortnamnet Skänninge omnämns första gången år 1178 och har tolkats 
som de som bor vid Skenaån. Under tidig medeltid byggdes två stenkyrkor på 
vardera sidan om Skenaån, S:t Martin och Allhelgona. Ingen av kyrkorna står 
kvar idag. Vid arkeologiska undersökningar av kyrkplatserna har tidigkristna 

36 http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0586. Besökt 2010-03-
01.
37 http://www.runsvengruppen.com. Besökt 2010-02-27.
38 http://www.kriminalvarden.se. Besökt 2010-02-27.
39 Jern, H. 1997; http://www.mjolby.se/9599.html. Besökt 2010-03-02. 
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gravmonument hittats.40 Detta tolkas som att det redan under 1000-talet 
kan ha stått äldre träkyrkor på dessa platser och att byggnaderna var upp-
förda som privatkyrkor i anslutning till var sin storgård.41 Under 1200-talet 
fick Skänninge en allt mer religiös prägel, bland annat etablerades två do-
minikanerkonvent. 1237 uppfördes S:t Olofs brödrakonvent och vid mitten 
av 1270-talet grundas ett systerkonvent vid platsen för S:t Martins Kyrka. 
Bakom det senare står Ingrid Elofsdotter och sedermera får det namnet S:ta 
Ingrids konvent. 

Kring sekelskiftet 1300 byggdes Vårfrukyrkan som idag är den enda stå-
ende byggnaden från medeltiden i Skänninge. Den har också kallats för Gar-
pekyrkan och kopplas samman med stadens talrika tyska befolkningen vilka 
kallades för ”garpar”.42 Knappt en kilometer nordöst om stadens torg finns 
rester efter hospitalets kapell. Hospitalet som tog hand om personer med spe-
tälska byggdes troligen i början av 1200-talet av Magnus Minnesköld och är 
ett av Sveriges äldsta.43 Andra exempel på medeltida stadsmarkörer är att här 
hölls marknad två gånger per år, i juli och september, samt att här även fanns 
ett mynthus.44  

Närheten till Folkungaättens stamgods i Bjälbo, cirka 6 kilometer västerut, 
anses ha spelat en viktig roll för olika händelser i Skänninges medeltida his-
toria. Särskilt pekas Skänninge möte år 1248 ut när Birger jarl och påvens 
sändebud möttes, sannolikt i S:t Olofs konvent, för att bestämmma att den 
kanoniska rätten skulle vara den svenska kyrkans högsta lag samt införde celi-
bat för svenska präster.45 

1500-talets reformation påverkade staden och dess utseende. 1543 fråntogs 
Skänninge sina stadsprivilegier.46 År 1547 gavs order om att bryta ner Skän-
ninges klosterbyggnader och föra byggmaterialet till bygget av Vadstenaslott. 
Samma öde drabbade senare även Allhelgonakyrkan. Adolf Schück skriver i 
stadsmonografin från 1929 att ”Skänninge blev nu fullkomlig bondby och lagd 
under Aska härad och Hovs län”.47

I äldre litteratur har det medeltida Skänninge kopplats till benämningar 
såsom caput gothiæ – göta rikes huvudstad.48 Att ”Skänninges betydelse dalade 

40 Wallenberg, B. 1984; Lindkvist, G. 1970.
41 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007, s. 80; Hedvall, R. 2009, s. 265.
42 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007, s. 91.
43 Magnus Minnesköld var farfar till Magnus Ladulås.
44 Lindeblad, K. 2008, s. 97.
45 Schück, A 1929, s. 102. 
46 1570 får Skänninge åter stadsprivilegier.
47 Schück, A. 1929, s.188.
48 Ridderstad, A. 1918. 
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mot slutet av medeltiden…” är en föreställning om en guldålder i det förflutna 
som ofta återkommer.49 Även Mjölby kommuns hemsida berättar för besö-
karna att ”Skänninges storhetstid inföll under andra hälften av 1200-talet och 
under 1300-talet”.50 Den som läser Schück förstår att det är ett narrativ med 
lång tradition. Förutom att han själv återskapar det så citerar han i sitt förord 
också Skänningeborgaren Johan Engedahls stadsbeskrivning från 1753: ”Sken-
ninge stad uti Östergötland /…/ som i fordna tider warit stor, mägtig och 
mycket folkrik, men genom tidernas förwandlingar och öfvergångna olyckor 
af sig kommen, att han nu räknas ibland de mindre städer i riket…”51 

Senare tids forskning har problematiserat den stereotypa bilden av orten. 
Visserligen innebar reformationen en brytning för staden som en religiös 
medelpunkt. Demografiska studier visar samtidigt hur Skänninge i mitten på 
1600-talet hade en betydligt större befolkning än vad som tidigare har anta-
gits. Staden tillskrivs en borgerlig prägel med ett brett kontaktnät i övriga de-
lar av landet. Det ses som argument för att nyansera bilden av småstäder som 
Skänninge. De bör inte alls ses som misslyckade och torftiga, en föreställning 
som ofta reproduceras i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga histo-
rieskrivningar. Istället efterfrågas mer lokalt präglade perspektiv för att förstå 
småstadens dynamik.52  

Tiden efter kommunsammanslagningen 1971 har i den lokala retoriken 
präglats av hur staden sakta men säkert tappat allt fler av stadsmarkörer såsom 
polis, arbetsförmedling, banker, systembolag, affärer, osv. 1984 slutade dessutom 
tågen att stanna i Skänninge. Framförallt synliggörs spänningen i relationen 
med centralorten. Under 1980-talet uppstod den så kallade Skänningeligan, 
något av en partilös oppositionsgrupp med målet att värna ortens intressen. 
Gruppen var initiativtagare till tillverkningen av skulpturen Ture Lång, en 
reslig plåtskulptur som sedan 1989 ställs fram på stadens torg varje sommar. 
Skulpturen knyter an till den medeltida Rolandstod som Olaus Magnus omn-
ämner i sina reseskildringar från 1500-talet. ”På torget reste sig förr en jättelik 
bildstod kallad Ture lång, utstyrd som Roland av Bremen…”53 Den ”moderne 
Ture Lång, en jätte i plåt, mera märklig än vacker”, speglar spänningen till 
centralkorten.54 Exempelvis poängteras det vid guidade stadsvandringar att 

49 Lantz, M. 2003, s. 73.
50 www.mjolby.se. Besökt den 2009-02-25.
51 Schück, A. 1929. Noteras kan också hur stadens medeltida historia i monografin omfattar 153 
sidor medan tiden efter medeltiden fram till 1929 avhandlas på endast 59 sidor.
52 Westling, C. 2002, s. 152ff.
53 Rolandstoden i Bremen restes 1404 på stadens torg i riktning mot katedralen. Den är en 
symbol för stadens och medborgarnas frihet. 
54 Lantz, M. 2003, s. 77. 
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skulpturen har sin rygg mot Mjölby.55 Skulpturen har dessutom varit föremål 
för långa debatter i kommunfullmäktige. I samband med 2006 års riksdagsval 
genomförde Skänningeborna dessutom en folkomröstning om var skulpturen 
skulle stå, antingen på torget eller vid stadens infart i en rondell vid riksväg 
206. Skulpturen återkommer i intervjumaterialet vilket gör att den blir en vik-
tig del av historiekulturen och synliggör politiska dimensioner i samtidens 
bruk av medeltiden.56  

Istället för att mötas av Ture Lång så ser den som reser med bil längs riksväg 
206 en stor skylt intill vägen med texten: ”Skänninge - Den lilla staden med 
de stora minnena”. Detta är ett exempel på det stora antal initiativ, händelser, 
evenemang, projekt – historiebruk – som aktiverar Skänninges medeltida his-
toriekultur i det tidiga 2000-talet. Både som en följd och som en del av detta 
får medeltiden i Skänninge mening och betydelse för flera aktörer idag. Staden 
tillskrivs exempelvis betydande antikvariska och vetenskapliga värden och sedan 
1928 har hittills mer än 220 arkeologiska undersökningar av varierande storlek 
genomförts. Platsen är väl mobiliserad i den antikvariska bevarandepraktiken 
och genom återkommande arkeologiska undersökningar, monografier och sam-
manställningar.57 De senaste årens arkeologiska undersökningar har föranletts 
av Banverkets planerade utbyggnad av järnvägen mellan Mjölby och Motala.58 

Arkeologin i samband med detta har exempelvis berört delar av S:t Olofs kon-
vent och i samband med detta har drygt 300 begravningar undersökts. 

Skänninge är en av de många platser som försökt hänga på upplevelseeko-
nomins framgångsvagn på temat medeltid. Förebilden finns i medeltidsveckan 
och Visby som anses ha genomgått en transformering från ”sliten småstad till 
medeltidsikon”, men också i den så kallade Arn-turismen i Västergötland vil-
ken gett mindre orter ny näring.59 I Skänninge kan vi se liknande ambitioner 
och förhoppningar vilka både drivs och understöds av såväl statliga som regio-
nala och lokala aktörer. I samband med Birgittajubileet 2003 rustade exem-
pelvis Mjölby kommun, bland annat med EU-medel, upp ruinen av S:ta Ing-
rids konvent. I samarbete med myndigheter och professionella aktörer inom 

55 Samtidigt har den också ryggen mot Vårfrukyrkan. Fältanteckning, Guidning i Skänninge 
2008-07-24.
56 I fallstudien har jag av tidsbrist valt att inte i detalj analysera konflikten kring Ture Lång.
57 Hasselmo, M. 1983; Hedvall, R. (red.) 2010.
58 Kaliff, A. 2003. Andersson, J. et al. 2005. Andersson, J. 2008. I sin avhandling ”Skilda värl-
dar: Samtida föreställningar om kulturarvsplatser” berör Joakim Andersson samma arkeologiska 
projekt som föreligger i den här avhandlingen. Till skillnad från Andersson som valt att studerar 
publik verksamhet ur ett tydligt besökarperspektiv tar den här avhandlingen ett bredare grepp 
om materialet och inkluderar ett större antal lokala aktörer. 
59 Mattsson, J & Praesto, A. 2005; Ronström, O. 2008.
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 minnesvården tillverkas nya skyltar och en taktil skulptur i brons föreställande 
klostrets tänkta utformning. 

Fallstudien som berör Skänninge analyserar hur aktörer brukar medelti-
der på orten och betonar såväl institutioner och individer som artefakters och 
fysiska miljöers betydelse i detta. Delstudien är tidsmässigt avgränsad från 
millennieskiftet fram till 2010. Jag har dessutom valt att fokusera på kontexter 
som bedömts vara särskilda viktiga för aktiviteter som uppdragsarkeologi och 
upplevelseturism. 

M i n n e s p o l i t i k e n s                           
m o b i l i s e r a n d e  i d é e r 

Materiell minnesvård är exempel på samtida bruk av det förflutna och som så-
dan ett uttryck för kulturpolitik. Under senare år har den svenska minnesvår-
dens historia varit föremål för ett antal kvalitativa forskningsarbeten med ut-
gångspunkt från bland annat historiska, idéhistoriska, arkeologihistoriska och 
statsvetenskapliga perspektiv.60 Dessa arbeten visar hur de värden som kopplas 
till minnesvård används av såväl offentliga som civila och privata initiativ i 
mobiliserande processer kring idéer och politiska mål. I Sverige tillskrivs den 
offentliga minnesvården en 400-årig historia under vilken den blivit reglerad, 
institutionaliserad och professionaliserad, det vill säga blivit en myndighets-
utövning. Mot den bakgrunden är det inte ovanligt att minnesvården blir en 
berättelse om ”staten” som dominerande politisk aktör. Empiriska studier har 
visat att den tankefiguren inte kan ses som självklar utan måste problematise-
ras då breda aktörsgrupper påverkar minnespolitiken.61 Den här studien knyter 
an till den forskningen på så sätt att en viktig utgångspunkt är att staten inte 
a priori kan tillskrivas all eller ens den främsta politiska makten. Fokus måste 
istället riktas mot de processer där aktörer mobiliseras kring övergripande pro-
blemformuleringar och idéer, däribland staten och dess olika organ.62 

Minnesvård är i sig ett värdeladdat ord – vad ska vårdas, av vem och för 
vem? Efterledets betoning på vård är dessutom framförallt förknippat med en 
partikulär praktik, det vill säga den speglar den officiella kulturminnesvårdens 
självförståelse. I den text som följer har jag valt det mer öppna och neutrala 

60 Exempelvis Grundberg, J. 2000; Grundberg, J. 2004; Pettersson, R. 2001; Pettersson, R. 2003; 
Jensen, O. W. 2002; Jensen, O. W. 2009; Molin, T. 2003; Welinder, S. 2003; Legnér, M. 2004; 
Baudou, E. 2004; Gustafsson, A. & Karlsson, H. 2004; Hillström, M. 2006; Grundberg, L. 2006; 
Widenberg, J. 2006; Harding, T. 2007; Aronsson, P. 2009; Alkarp, M. 2009. 
61 Exempelvis Hillström, M. 2006.
62 Dean, M. 1999, s. 9; Miller, P. & Rose, N. 2008, s. 27.
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begreppet minnespolitik, förutom vid de tillfällen där den offentliga minnes-
vården direkt berörs. Med begreppet minnespolitik avses de processer genom 
vilka vissa händelser och artefakter laddas med betydelse och mening för att 
på så sätt införlivas i det kollektiva minnet, medan andra medvetet förträngs 
och glöms bort.63 Med breda penseldrag visar jag nedan hur minnespolitiken 
över tid skapat mening kring det förflutna med utgångspunkt från mobilise-
rande idéer vilka knutits till allt från Gud och kungen till nationen, folket och 
individen. Den ger exempel på hur minnespolitik använts som strategi för att 
skapa makt. Även begrepp som svenskt och nationellt bör förstås i ett bredare 
och öppnare sammanhang över tid, som fysiska, sociala och mentala överens-
kommelser.64

Nedan tar jag hjälp av senare tids forskning om förändringar inom svensk 
minnesvård för att placera avhandlingens medeltidsbruk i ett brett och tids-
mässigt långt kulturpolitiskt sammanhang. Texten är delvis färgad av hur be-
grepp som Liberalism, State of welfare och Advanced Liberalism har definierats 
av Peter Miller och Nicolas Rose.65 Härigenom blir det också möjligt att syn-
liggöra minnespolitikens samtida spänningsmoment. Målet är att skapa en 
grund för en vidare diskussion kring hur minnespolitikens mobiliserande idéer 
och de värden som knyts till dessa förhåller sig till avhandlingens empiriska 
studier. 

I  G u d s  o c h  k o n u n g e n s  n a m n

Människans aktiva förhållande till spåren av det förflutna är ofta påtagliga i 
arkeologiska sammanhang. Inte sällan kan vi se hur äldre tidsperioders spår i 
landskapet medvetet täckts av yngre perioders konstruktioner som ett sätt att 
visa tillhörighet i rummet. Den som närmare granskar Norrköpings hällrist-
ningar från bronsåldern hittar klotter i form av runor från yngre järnålder. En 
hälsning eller bara ett sätt att synas? I Östgötalagens byggningsbalk från sent 
1200-tal och i Västgötalagens jordabalk från 1220-talet framgår att vid tvister 
om gränser och jordägande mellan nybyggen och byar med gravar från hed-
nisk tid så har de senare företräde.66 

I sin studie om forntiden i historien noterar Ola W. Jensen två tydliga 
förändringar i hur mening tillskrevs det förflutna fram till första halvan av 
1700-talet. Den första förändringen berör hur det förflutna var en tydlig del 

63 Ricœur, P. 2005.
64 Anderson, B. 1993; Battail, J.-F. 1993; Johansson, R. 2001. 
65 Miller, P. & Rose, N. 2008.
66 Bradley, R. 2002; Nilsson, P. 2010; Holmbäck, Å. & Wessén, E. 1933; Holmbäck, Å. & Wessén, 
E. 1946.
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i kristna föreställningar och värderingar där bibeln sågs som måttstocken för 
sant och falskt. Parallellt med det religiösa historiemedvetandet mobilisera-
des samhällets aristokrati också kring idén om göticismen från 1000-talet och 
framåt.67 Det andra skiftet Jensen lyfter fram är hur den kristna historiografin 
från mitten av 1600-talet kom att marginaliseras allt mer. Under förupplys-
ningen inleds det kunskapsteoretiska skifte som gjorde framstegstanken till 
den nya meningsbärande berättelsen.68 Jensen visar också hur de konkurre-
rande katolska och lutherska trosföreställningarna under 1500- och 1600-talen 
använde motsatta historiekulturella grundtroper i sin strävan att mobilisera 
politisk makt.69 Medan idén om en historisk storhetstid i det förflutna, en 
guldålder, användes av dem som ville göra Sverige katolskt igen så fanns det 
motsatta synsättet, framsteget, bland lutheraner. Bland dessa sågs tiden mellan 
syndafallet och Kristi födelse som en mörk period i det förflutna.70

1500- och 1600-talen var en tid då det förflutna användes i syfte att stärka 
den nationell självkänslor. Att visa upp en ärorik historia gav makten politisk 
legitimitet både inom och utanför landets gränser. Under 1500-talet skedde 
detta framförallt i förhållande till Danmark. Under 1600-talet behövde stor-
maktsambitionerna en historieskrivning som kunde förklara den nya posi-
tionen i kulturella termer.71 Det är också nu som fornforskningen etableras i 
Europa. I Sverige tar den sig uttryck i en uppsättning mobiliserande tekniker 
såsom att riksantikvarieämbete grundas och antikvarier blir en ny yrkeskate-
gori. Vidare genomförs rannsakningar och inventeringar efter antikviteter och 
lämningar. Lagar för att skydda fornlämningar stiftas. Ett stort antal skrifter 
och böcker om antikviteter och monument produceras och en professur i äm-
net antikvitet tillsätts. Från 1660-talet blir också antikvariska utgrävningar allt 
vanligare enligt Jensen.72 Dessa exempel på mobiliserande tekniker har präglat 
den officiella minnesvården över sekel och återkommer även i fallstudierna. 

Att skänka ära åt fäderneslandet är också ett av motiven för 1700-talets 
antikvariska och ekonomiska ortsbeskrivningar. Mattias Legnér visar hur 

67 Dels som en koppling mellan svenska göter och kontinentens goter, dels i föreställningen om 
att Noaks ättlingar var götarnas ursprung.
68 Jensen, O. W. 2002, s. 383.
69 Aronsson, P. 2004, s. 77.
70 Jensen, O. W. 2002, s. 373.
71 Battail, J-F. 1993, s. 183f.
72 Redan 1599 tilldelades Johan Bureus respass för att dokumentera runstenar. 1630 instiftar 
Gustav II Adolf riksantikvarieinstitutionen. Antikvariernas uppgift var att inventera och samla 
monument och ting som kunde illustrera fädernelandets förflutna. 1666 utfärdas Kongl. Mayst:s 
Placath og Påbudh om Gambhle Monumenter och Antiquititeter i Rijket. Grundberg, J. 2000; 
Jensen, O. W. 2002.
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 beskrivningarna var tekniker för att etablera en politisk fosterlandskärlek hos 
den läsande aristokratiska ungdomen. En sådan ansågs inte alls vara självklar 
eller medfödd utan måste präglas genom studier av historia och geografi. På 
så sätt skapades både en identifikation med fäderneslandet samtidigt som en 
patriarkal ordning bekräftades där alla var undersåtar till kungen och hade till 
uppgift att arbeta för statens bästa. Trots de nyttoaspekter som styrde littera-
turen mot ett uttalat statsintresse var statens inflytande över beskrivningarna 
inte total. Legnér noterar istället ömma känslor och lokal patriotism uttryckt i 
en guldåldersmyt i de antikvariska ortsbeskrivningarna.73 Orternas höga ålder 
samt välkända historiska händelser och monument gav dem historisk ryktbar-
het. 1700-talets patrioter såg inte den egna bygden som en miniatyr av natio-
nalstaten även om författarna försökte skriva in platserna i ett större nationellt 
sammanhang. 74

N a t i o n e n  o c h  e x p e r t e n s  e t a b l e r i n g

I det tidiga 1800-talet etableras en ny bärande nationell berättelse om Sverige 
till följd av flera avgörande händelser. Den forna stormakten vars territorier 
krympt alltmer tvingas 1809 även avträda de östra delarna. Samma år antas en 
ny konstitution vilken grundfäster pressfriheten i landet samt reglerar makt-
fördelningen mellan kungen och regeringen. Under 1800-talet sker en förskjut-
ning mot liberalismens tankevärld där invånarna som tidigare varit undersåtar 
med uppgift att tjäna kung och fosterland blir medborgare med uppgift att 
tjäna folket, det vill säga individer som aktivt kunde styra sig själva. Under 
århundradet blir experten en ny auktoritet. För denne var kunskap, neutralitet 
och förtroende de bärande elementen vilka skapade såväl legitimitet som mo-
biliserande lösningar.75 

I den svenska kontexten kom Göthiska förbundet att spela en viktig roll 
i omstöpningen av det nationella medvetandet i början av 1800-talet. För-
bundet som var sprunget ur en kamratgrupp från Uppsala universitet stod 
från början i opposition till den då etablerade kungliga Vitterhetsakademien. 
Den senare mobiliserade medborgarna enligt en förmodern maktordning ge-
nom medaljprägling och inskriptioner av Sveriges hjältekungar och landets 
långa och ärorika historia. Göthiska förbundet hade ett mer kunskapsbaserat 
förhållningssätt till det förflutna där studier var centrala. Torkel Molin har 
förklarat det som att ”frågor ställda till de materiella lämningarna kunde ge 

73 Även Jensen menar att det under 1700-talet framförallt fanns ett intresse för fornforskning 
på det privata och lokala planet. Jensen, O. W. 2002, s. 382.
74 Legnér, M. 2004.
75 Jensen, O. W. 2009; Miller, P. & Rose, N. 2008, s. 202.
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svar om historien. Laddades fornlämningarna med ett visst budskap påmindes 
folket om detta var gång de såg dem.”76 Den romantiska tankefiguren om odal-
bonden, ”en sällsam, allvarsam, eftertänksam, lite sävlig manlig kraftnatur”, var 
en sådan föreställning om det gemensamt nationella som Göthiska förbundet 
skapade. En viking med svärd eller bonde med plog.77 Det var en moralisk sin-
nebild vilken spreds genom litteraturen och vad Molin kallar för ”nationella 
homogeniseringsapparater”, det vill säga skolväsendet och militären. 1828 var 
delar av Göthiska förbundet mobiliserat som ledamöter i Vitterhetsakademien 
och därmed en del av den offentliga minnespolitiken vilket innebar att deras 
idéer fick ett genomslag i den nya fornminneslagstiftningen.78 

Magdalena Hillström argumenterar i sin avhandling att staten traditionellt 
har tillskrivits både en allt för stark ställning och ett för symbiotiskt förhål-
lande till kulturarvet. Det är en retorik som spåras in i 2000-talet och bottnar 
i förklaringar om stormaktspolitik och göticism.79 Hon problematiserar den 
stora berättelsen om svensk minnespolitik genom att ställa 1800-talets offici-
ella fornforskning i relation till de privata aktörerna. Hillström visar hur det 
från 1850-talet fanns en opposition som ifrågasatte den statliga regleringen 
av fornforskning, fornsakssamlande och fornminnesvård, bland annat i den 
nystartade och rikstäckande Svenska fornminnesföreningen. Ett av de centrala 
problemområdena som Hillström lyfter fram berör ägandet av fornminnena. 
Hon visar att staten aldrig uttryckt en vilja att äga dessa men att en sådan tan-
ke etablerats och använts i retoriken av nya professionella grupper. Hillström 
tydliggör också skillnaden mellan den officiella och privata forskningen. Om 
den förra, med rötter i 1600-talet, var ett monopoliserat politiskt redskap med 
syfte att skriva statens och det offentliga livets historia så var den samtida 
privata forskningens mål att ta reda på vad som en gång hänt i landet. Det var 
inte enbart aristokratins förflutna som var i fokus utan även folkets historia, 
vars sedvänjor skulle spåras för att på så sätt finna ”folkets innersta rot”.80 Ge-
nom upplysning och undervisning kunde ett starkare skydd av fornminnena 
etableras än genom lagstiftning.

Experternas ökade auktoritet under 1800-talets andra hälft syns i etable-
ringen av en vetenskaplig arkeologi. Den präglades vid tiden av ett positivis-
tiskt synsätt. En av de mer betydelsebärande teknikerna som den utvecklade 

76 Molin, T. 2003, s. 256.
77 Molin, T. 2003, s. 264.
78 Genom forskningsresor, exakta uppmätningar, klassificeringar och att alla gamla föremål 
borde tas omhand och inte bara ett exemplar av varje.
79 Hillström, M. 2006, s. 43ff. 
80 Hillström, M. 2006, s.121
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var regleringen av forntiden i tre perioder.81 Den tidiga forskningen fokuserade 
kring treperiodssystemet genom att intensivt sortera artefakterna i en relativ 
kronologi. En annan avgörande problemställning var de etniska frågorna om 
folkens ursprung och en föreställd nationell gemenskap.82 Professionalisering-
en och en ökad vetenskaplighet av minnesvården innebar också vad Jensen 
kallat för ”fornlämningarnas disciplinering”, där experten blev bryggan mellan 
människorna och det förflutna. Ett tydligt exempel är det tillägg till 1886 års 
fornminneslag då övergivna boplatser fick ett skydd. Den typen av lämningar 
syns sällan ovan markytan vilket innebär att deras upplevelsevärde uppfattas 
som svagt medan det vetenskapliga värdet anses betydande.83

Vä l f ä r d s t a t e n  o c h  p r o f e s s i o n a l i s e r a d  v å r d

Liberalismens brister blev påtagliga under det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talet. Industrialismen hade inte inneburit medborgarnas självklara frihet. 
Istället växte de sociala orättvisorna med farliga och ibland militanta konse-
kvenser. En socialisering av samhället där staten var den centrala aktören fram-
stod som en lösning på dåtidens problem. 1900-talets välfärdssamhälle syftade 
till att garantera såväl individernas som det ekonomiska kapitalets frihet. Sta-
ten tog ansvar och ledarskap för att skapa kollektiv säkerhet, medan medbor-
garna tilldelades demokratiska rättigheter och skyldigheter. Om det under det 
sena 1800-talet etablerades ett vetenskapligt förhållningssätt till det förflutna 
så var det tidiga 1900-talet en period då minnesvården professionaliseras och 
får sin moderna utformning samt roll i samhället. Experternas objektiva och 
sanningssägande uttalanden inom varierande fält var betydelsefulla redskap 
för staten men utgjorde också armlängden mellan politiken och medborgarna. 
Å ena sidan innebar en ökad professionalisering att experternas makt stärktes, 
å andra sidan blev dessa samtidigt avpolitiserade redskap med syfte att skapa 
lösningar som upphävde konflikter mellan olika intresseområden.84 

Under 1900-talet var utvecklingsbehovet i samhället stort samtidigt som 
politiken såg nödvändigheten av att bevara en nationell identitet och kultur 
som kopplades till förfädernas lämningar i landskapet. Ideologiskt vilade min-
nespolitiken på både en traditionell kulturhistorisk och  nationalromantisk 

81 Baudou, E. 2004, s 166f. På 1820-talet utvecklade den danske museimannen Christian Jür-
gensen Thomsen treperiodsystemet, en relativ kronologi som sorterade artefakterna i sten-, 
brons- och järnålder. En periodisering som fortfarande används av allmänhet och professionella 
även om den vetenskapen ständigt problematiserar indelningen med utgångspunkt för andra 
tematiska mobiliseringar.
82 Baudou, E. 2004, s. 203.
83 Jensen O. W., 2006, s. 25ff.
84 Miller, P. & Rose, N. 2008, s. 202, 206ff.
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historiesyn samt på en visionär folkhemstanke vilken i sin tur byggde på sto-
ra fysiska och sociala samhällsomvandlingar.85 Åsa Linderborg har pekat på 
hur socialdemokratin övertog en borgerlig historieuppfattning inte bara för 
att skapa legitimitet utan också för att markera att den inte var antinationell 
utan förvaltade ett stolt svenskt kulturarv.86 Nationen var folket som behövde 
en nationell enhet och en kulturell uniformitet. Minnesvården mobiliserades 
här och blev ett redskap för kulturpolitik och folkbildning. På så sätt var det 
förflutna och dess lämningar en angelägenhet för alla, det vill säga ett gemen-
samt ansvar. Samtidigt etablerades föreställningen om att bara minnesvårdens 
experter själva hade rätten att värdera sin verksamhet i förhållande till den 
nationella historiebilden.87 

Förändringen av minnespolitikens meningsskapande grund under 1900-ta-
let avspeglas i dess praktik – lagstiftning, organisation, verksamheter och en 
idémässig förskjutning mot ett bredare kulturbegrepp. I historieskrivningen 
ges Sigurd Curman rollen som den store reformatorn av minnesvårdens prak-
tik.88 Detta inkluderar framförallt omvandlingen av Riksantikvarieämbetet, 
som tidigare ”inte varit mer än ett lärt sällskap”, till en central aktör inom den 
nationella minnesvården, med en omfattande byråkratisering och begynnande 
decentralisering.89 Vidare initierades återkommande och rikstäckande inven-
teringar efter fornlämningar. Mönsterbildande för dessa anses den så kallade 
Göteborgsinventeringen mellan 1916-1922 ha varit.90 1938 framlades ett förslag 
till revidering av fornminneslagen. Enligt den skulle arbetsföretag som inne-
bar ingrepp i fornlämningar själva stå för kostnaderna vid arkeologiska under-
sökningar av lämningar eller andra åtgärder som krävdes för att bevara dessa. 
Förslaget fastlades i fornminneslagen, FML, 1942 (SFS 1942:350). Den nya 
lagstiftningen möjliggjorde i sin tur utvecklingen av den arkeologiska upp-
dragsverksamheten från mitten av 1900-talet.91 

1974 fastlades för första gången en officiell och samlad kulturpolitik i Sveri-
ge. Den kom i många stycken att stärka den mobiliserande idén som välfärds-
staten och folkhemstanken utgjorde. Kulturpolitiken bekräftade Sverige som 
en demokratisk, sekulär stat som bars upp av tre bärande principer – jämlikhet, 

85 Pettersson, R. 2001, s. 241; Welinder, S. 2003, s. 89.
86 Linderborg, Å. 2001, s. 324f.
87 Pettersson, R. 2001, s. 241.
88 Sigurd Curman var utbildad konsthistoriker, restaureringsarkitekt och blev riksantikvarie.
89 Pettersson, R. 2001, s. 268; Boudou, E. 2004, s. 275.
90 Zachrisson, T. 1996; Gustafsson, A. & Karlsson, H. 2004. 
91 Adlercreutz, T. 2001, s. 29. För en beskrivning om framväxten av en professionaliserad yrkeskår 
av uppdragsarkeologer.  Se Holmström, M. 2001; Ersgård, L. (red.) 2009; Kristiansen, K. 2009. 
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upplysning och identitetsbygge.92 Jämlikhetstanken utgick från att alla grupper 
i samhället, oberoende av klass, utbildning, bostadsort eller kommersiella kraf-
ter, skulle ha samma möjligheter att ta del av svensk kultur. Här etablerades en 
bredare syn på kultur som något viktigt för människors välbefinnande. Under 
1960 och 1970-talen höjdes också röster för att bredda den artefaktcentrerade 
minnesvården idémässigt genom att kulturmiljön tillskrevs en ökad betydelse. 
Tobias Harding har i sin avhandling om Sveriges kulturpolitik poängterat att 
1974-års politik såg de estetiska och civila värdena som universella. Minnes-
vårdens roll var däremot ett identitetsprojekt med syfte att skapa referenser till 
det förflutna, till ett kollektivt minne på såväl lokal som nationell nivå – att 
vårda, bevara och visa en etnisk kultur, svenskarnas kulturarv.93 

Arkeologisk minnesvård har ända sedan 1600-talet varit ett kärnområde för 
det institutionaliserade historiebruket. För det arkeologiska fältet tecknar Stig 
Welinder två huvudsakliga tendenser under 1900-talet, dels hur verksamheten 
varit i ständig tillväxt och i samklang med övriga delar av samhället, dels hur 
samtidens tankeströmningar i kultur- och samhällsdebatten speglats inom den. 
”Arkeologin framstår snarare som efterföljare än som nytänkare, snarare i har-
moni än i konflikt med sin samhällsomgivning.”94 En tolkning av detta är att det 
arkeologiska fältet under 1900-talet var väl mobiliserat kring seklets officiella 
meningsskapande berättelse och politik. Det väcker i sin tur frågor om hur det 
sena 1900-talets förändringar skapat spänningar och hur dessa har hanterats. 

M å n g k u l t u r e l l a  m a r k n a d e r 

Det sena 1900-talet förändrade de meningsskapande berättelserna inom ett 
brett spektrum av praktiker och vetenskapliga fält. Under rubriken Kultur och 
kulturalisering nedan kommer jag att beröra skiftet i ett kulturteoretiskt sam-
manhang. Nu närmar jag mig det från ett kulturpolitiskt perspektiv på min-
nesvården och de konfliktytor som finns. Några av de generella förklaringar 
som brukar föras fram om vändningen bort från välfärdsstaten är hur statens 
arrogans gentemot medborgarna allt mer ifrågasattes, hur välfärdens ekono-
mier fallerade och hur byråkratin växte och blev allt otympligare. Kritiken kom 
från början framförallt från nyliberalt håll, även om de strategier och tekniker 
som successivt etablerades för att styra samhället mobiliserade västvärldens 
politiker från såväl höger som vänster. Miller och Rose lyfter fram tre karak-
täristiker som konstituerar vändningen mot advanced liberalism. För det första 
uppmärksammas ett förändrat förhållande mellan experten och politiken. Det 

92 Dueland, P. 2003.
93 Harding, T. 2007, s. 169.
94 Welinder, S. 2003, s.186. 
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innebar att de sociala och humanistiska kunskaperna allt mer får stå tillbaka 
för ekonomismens calculative regimes och tekniker såsom budgetdisciplin, re-
dovisningsplikt och uppföljningar.95 

För det andra ser de en upplösning av de centrala regleringsteknikerna 
vilket innebär en ökad pluralism. Inom den svenska offentliga minnesvården 
innebar senare delen av 1900-talet visserligen en successiv decentralisering 
av beslut till regional nivå, men samtidigt var den statliga kontrollen fortsatt 
stark.96 Det innebär samtidigt att den interna retoriken omdefinierade Riksan-
tikvarieämbetets roll från att vara den lärda till den lärande myndigheten. 

Den förändring som Miller och Rose pekar på innebär inte bara en de-
centralisering av makten utan också att staten allt mer träder tillbaka som 
representant för medborgare till förmån för en mångfald av grupper.97 Genom 
ökat partnerskap eller samverkan mellan dessa aktörer på lokal nivå kunde de 
demokratiska värdena garanteras. För det tredje innebar nyliberalismen eta-
bleringen av ett nytt subjekt. Detta kan förstås som att betoningen har skiftat 
från en syn på medborgarna som folket till medborgarna som individer. I en 
ekonomisk rationalitet blir de konsumenter vilka är involverade i sina res-
pektive identitetsprojekt. Det är en process som syftar mot en maximering av 
livskvaliteten och utgår från aktiva val baserade på den enskildes värderingar 
om vad som skapar mening i livet. Enligt Miller och Rose innebär det att 
subjekteten/individerna nu uppfyller sina nationella skyldigheter inte genom 
beroendeförhållanden och plikter gentemot varandra utan genom att förverk-
liga sig själva.98  

1970-talets nationella kulturpolitik syftade till att skapa ett bättre samhälle. 
Kulturens roll i den processen var att bidra till bättre sociala miljöer och bädda 
för en ökad jämlikhet vilket bland annat skulle ske genom att motverka kom-
mersialismens negativa verkningar. I det arbetet var minnesvårdens roll att 
levandegöra det gemensamt förflutna för att på så sätt skapa en legitimitet för 
bevarandet av kulturmiljöerna. Som en konsekvens av de nyliberala idéerna 
och en allt mer påtaglig globalisering försvagades den synen från 1990-ta-
let och framåt. Brukandet av det förflutna blev en ny etablerad norm.99 I den 
 officiella retoriken fick kulturen och minnesvården också ett angeläget mål i 

95 Miller, P. & Rose, N. 2008, s. 211. Jag använder begreppet nyliberalism istället för advanced 
liberalism.
96 Vilket enligt Pettersson var ett mål som redan Curman formulerade. Pettersson 2003, s. 40f.
97 De kallar dem ”autonomous entities” och syftar på företag, organisationer, civila sammanslut-
ningar, professionella och individer. 
98 Miller, P. & Rose, N. 2008, s. 212ff.
99 Pettersson, R. 2003, s. 93; Aronsson, P. 2005, s, 22. 
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samhällets mångkulturella interaktionsarbete.100 Samtidigt blir den också allt 
mer betydelsefull som handelsvara och sorteras in under ekonomins logik.101 
Regeringens proposition Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål från 1998, 
talar om dessa mål i termer av ”allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande 
för kulturmiljön” samt ”nationell och internationell solidaritet och respekt för 
olika gruppers kulturarv”. Samtidigt innehöll de politiska målen fortfarande 
skrivningar om det förflutnas nationella värde – ett ”försvarat och bevarat 
kulturarv”.102 Flera forskare har visat hur det genom minnesvårdens officiella 
politik skapades en inneboende spänning mellan å ena sidan partikulära vär-
den där den nationella etniska historien betonades, å andra sidan universella 
värden vilka var kopplade till en marknadsliberalism som betonade pluralism 
och individens val.103 

M i n n e s p o l i t i k e n s  s a m t i d a  k o n f l i k t y t o r

Svante Beckman anlägger ett brett perspektiv när han skissar minnespoliti-
kens förändringar under de senare decennierna. Han pekar på hur det skett en 
förskjutning från de tidigare nationella målen där tyngdpunkten låg på att be-
vara, vårda visa och skapa bildning mot mål där kulturarvet allt mer ses som en 
resurs, smörjmedel och instrument för både individuell välfärd och för social 
samt ekonomisk samhällsutveckling. Beckman pekar på tre tendenser vilka 
påminner om Miller och Rose. För det första en förändring av aktörsmönster, 
resursflöden och styrning – här menar Beckman att offentlighetens betydelse 
har minskat till förmån för marknaden, men också att hela kulturarvsfältet 
fått en ökad betydelse. För det andra av värderingar, mål och funktioner – här 
menar han att det skett en ökad anpassning till demokratiska och mångkultu-
rella tankemönster. För det tredje av folket, publiken, det vill säga avnämarna 
– i slutet av 1900-talet har dessa blivit konsumenter, kunder, vilka kulturarvs-
institutionerna servar på den historiekulturella marknaden med upplevelser, 
underhållning, kunskap och lokal identitet.104 

100 Inför 2009 års kulturutredning uttalar sig exempelvis Eva Swartz, som ledde översynen, att 
integrationen är kulturpolitikens största utmaning. Dagens Nyheter, 2007-06-28, ”Integrationen 
är Swartz hjärtefråga”. 
101 För uppdragsarkeologin förordade den så kallade HUR-utredningen ”ett system med an-
budskonkurrens om arkeologiska uppdrag”. SOU 1992:137, s. 11. 
102 Proposition 1998/99: 114, s. 27ff.
103 Beckman, S. 1998; Pettersson, R. 2003, s. 92f.; Harding, T. 2007, s. 363.
104 Beckman, S. 2005. Liknande tankar framförs även av Anders Frenander som menar att vi 
idag också finner en kamp mellan kulturpolitikens mål som en humanistisk och social rationa-
litet och allt starkare ekonomiska intressen. En spänning där vi ser politikens minskade roll och 
en ökad makt och inflytande hos den ”ekonomiska sfären”. I det sammanhanget ses kulturen i 
allt högre grad, särskilt regionala och lokala sammanhang, som medel för att stärka konkurrens-
kraften och attrahera investeringar och arbetstillfällen. Frenander, A. 2005.
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Kring sekelskiftet 2000 kunde vi se hur kulturarvets inneboende spänning, 
huruvida styrningen skulle ske uppifrån och ner, eller nerifrån och upp, gav 
upphov till olika diskussioner om minnesvårdens framtida roll.105 Jag väljer 
att visa på exempel vilka kan relateras till avhandlingens båda fallstudier. De 
två linjer som framträder är å ena sidan argument för en fortsatt stark statlig 
kontroll av minnesvården, å andra sidan krav på en kraftfull reformering av 
densamma.106 Enligt den förra är minnesvården till sin idéhistoriska grund 
en samhällspolitisk fråga. Den har inte uppstått spontant eller autonomt ur 
folkens djup. Att därför överlämna den antikvariska makten till representanter 
på lokal nivå, opinioner och kommunala politiker, vore farligt och naivt. Istäl-
let bekräftas den statliga expertens roll. Minnesvårdens centrala uppgift och 
ansvar måste vara att ta ett pedagogiskt ansvar, att få tingen och miljöerna att 
tala. Genom speglingen av de förflutna samhällenas annorlundahet kan min-
nesvården bidra till förståelse för dagens kulturella pluralism och på så sätt 
fylla ett levande behov i samhället.107

Den andra positionen ifrågasätter den officiella minnesvårdens uppdrag 
att peka ut, identifiera och lyfta fram vad som skall ingå i det kollektiva kul-
turarvet. Här efterfrågas en tydligare uppgörelse med minnesvårdens kultur-
nationalistiska grund. Enligt Jonas Grundberg måste målsättningen för kul-
turminnesvården vara att ”så många samhällsmedborgare som möjligt skall 
beredas möjlighet att delta i de varierade kulturarvsprocesser som tillsammans 
uttrycker människors vilja att förankra sig i tid och rum med varandra genom 
sin lokala kultur och miljö”.108 Genom att låta kulturarvsprocesserna i samhäl-
let uppstå och skapas underifrån ökar också det medborgerliga mandatet för 
minnesvårdsförvaltningen. Även om den, som han poängterar, fortfarande ska 
ha rätten att normera och formera och stävja negativa uttryck!109

Intresset för det förflutnas materiella spår och upplevelseekonomins fram-
marsch kring sekelskiftet innebar plötsligt en möjlighet för många platser med 
glömda, gömda och problematiska industribyggnader. Dessa fick nu ett andra 
liv som kulturarv, en ny chans på den historiekulturella marknaden som tu-
ristmål, kunskapsfabriker, eventlokaler, museer, etc. Flera forskare har beskrivit 
turismen som ett halmstrå för regioner, städer och kommuner som var hårt 

105 Dicks, B. 2000, s. 59ff, för liknande kulturarvsdebatter i England under 1980- och 1990-talen.
106 Aronsson, P. 2004.
107 Pettersson, R. 2003, s. 151ff.
108 Grundberg, J. 2000, s. 105.
109 Grundberg, J. 2000, s. 105. I ett senare sammanhang ifrågasätter Grundberg de kulturella 
och historiska fältens roll som arenor för att skapa konsensus och legitimitet för det politiska 
systemet. Han undrar om inte de värden som håller samman samhället idag flyttats till andra 
politiska fält än kulturpolitiken. Grundberg, J. 2004, s. 82.
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trängda av nedläggningar.110 För Riksantikvarieämbetet blev frågeställningarna 
om kulturarvet och dess roll i samhället centrala kring sekelskiftet. Agenda 
Kulturarv var ett av de mer högprofilerade demokratiprojekten.111 En avgö-
rande fråga för flera utredningar och konferenser var på vilket sätt kulturarvet 
kunde bidra till utvecklingen av attraktiva regioner och kommuner. Frågor 
kring kulturarv och näringslivsutveckling samlade aktörer från universiteten, 
kulturmiljövårdens myndigheter, museer, kommuner och andra intressenter 
för diskussioner om hur och för vem kulturarvet skulle kunna bli attraktivt.112 
I dessa sammanhang blev intressekonflikten mellan bevarandet och brukan-
det tydlig. Citatet nedan illustrerar både den självbild och oro som följde av 
marknadskrafternas ökade standardisering och inflytande i förhållande till 
historiens förlorade komplexitet och i förlängningen även institutionernas le-
gitimitet.

Det finns falanger i samhällskroppen, som inte består av kulturprodu-
center eller kulturkonsumenter och som håller på att skaffa sig tolk-
ningsföreträde till begreppet kultur. Underhållningskulturen och turis-
men håller på att tränga sig in och ta över kulturinstitutionerna. ”Upp-
levelseindustrin” och den populistiska eventkulturen, har sprungit ifrån 
våra regionala och kommunala museer. Den saknar oftast dessutom 
egentliga kulturella kvaliteter. Vi är så angelägna om besökssiffror, att vi 
inte längre bryr oss om huruvida det vi berättar och visar fram är sant 
eller inte. Historien om Arn i Västra Götaland är ett sådant exempel. 
Jag säger inte att det är fel att släppa in Jan Guillous Arn i det kultur-
historiska arvet. Men vi måste se upp så att inte museerna tappar sin 
trovärdighet under upplevelsernas inflytande.113 

Lotta Braunerhielm har i sin avhandling problematiserat förhållandet mellan 
kulturarv och turism med utgångspunkt från Grythyttan och den där eta-
blerade destinationen ”Måltidens hus”. Hon pekar just på hur det allmänna 
intresset för kulturarv inneburit en ökad kommersialisering vilken i sin tur 
skapat en motreaktion inom kulturarvssektorn för kommersialismens negativa 
verkningar. Hon menar att kommersialiseringen ”kräver en medvetenhet och 
ett ställningstagande för kulturarv som attraktivt, en attraktiv produkt”. Den 

110 Du Gay. P. (red.) 1997; Kirshenblatt-Gimblett, B. 1998; Dicks, B. 2000; Alzén, A. 1996; Al-
zén, A. & Burell, B. (red.) 2005; Braunerhielm, L. 2006; Storm, A. 2008.  
111 Agenda Kulturarv. 2002; Agenda Kulturarv. 2004.
112 Se exempelvis Weisglas, G, et al. 2002; Paju M, 2002; Grundberg, J. 2002; Frimodig, C et al 
2003; Pilvesmaa, M-L 2005.
113 Skoglund, U. 2007, s. 16.
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kraft som kommersialiseringen har innebär enligt henne också ett ökat ansvar 
för och en reflexiv syn på ”vad man förmedlar av platsen”.114 

I det tidiga 2000-talet väcktes även frågor inom både den vetenskapliga 
arkeologin och uppdragsarkeologin om hur disciplinen och sektorn levde upp 
till de demokratiska värden som knöts till kulturarvet enligt kulturpolitiken.115 
Jag lyfter nedan kort fram några aspekter i diskussionen med bärighet för fall-
studierna. En av dem som menade att ord som demokrati, delaktighet, delta-
gande och medborgardialog måste fyllas med ett verkligt innehåll var Anders 
Högberg. ”Om den uppdragsarkeologiska verksamheten konkret och kritiskt 
ska ta ställning till kulturarvet och diskutera frågor och värden som bildar 
grunden för ett demokratiskt samhälle, måste andra ambitioner än att passa 
in resultaten i rådande historiebruk utvecklas. Annat än presentation och för-
medling av tolkningar av det förflutna måste ses som del av verksamheten”.116 
Genom FoU-projektet Människors platser arbetade Högberg och institutionen 
Malmö Kulturmiljö på att hitta nya vägar för att bredda och fördjupa upp-
dragsarkeologins förmedlingen av kunskaper och resultat. Projektet startade 
som en uppföljning till de uppdragsarkeologiska utgrävningarna för Citytun-
neln i Malmö och fokus låg på integration. Detta grundades i uppfattningen 
om att Malmö är en starkt segregerad stad där det utpekade kulturarvet inte 
självklart berör människorna som bor där.117 

I kontrast till det projektet uttryckte Martin Rundkvist åsikten att arkeo-
login aldrig kan få ett sådant politiskt inflytande att den exempelvis skulle 
kunna motverka främlingsfientlighet eller diskutera existentiella frågor. Han 
menade att arkeologins samtidsrelevans var ett svagt argument för att samhäl-
let skulle finansiera verksamheten. ”Arkeologer tittar på gamla saker, för att ta 
reda på hur det var att leva för länge sedan”, enligt honom. Arkeologins exis-
tensberättigande ligger i att kunskap om förflutna samhällen är värdefullt i sig. 
”Arkeologin är inte nyttig men den är rolig.”118 

I rapporten till seminariet Arkeologi – splittring eller mångfald konsta-
terade Mats Roslund att fokus i diskussionen legat på hur kulturmiljövården 
skulle förbättra dialogen med medborgarna medan arkeologins roll, ämnesdis-
ciplinens roll, lyst med sin frånvaro. Enligt honom var kunskapssynen hos dem 
som pläderade för en samtidsförankrad arkeologi vag. Han såg en motsätt-
ning mellan att arbeta som tjänsteman inom kulturmiljövården och att vara en 

114 Braunerhielm, L. 2006, s. 204.
115 Se exempelvis Karlsson, H. & Nilsson, B. 2001; Gustafsson, A. & Karlsson, H. 
116 Högberg, A. 2004. s. 15.
117 Högberg, A. 2003. s. 132f.
118 Rundkvist, M. 2005. s, 51.
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kritisk arkeolog. Detta skapade en klyfta mellan arkeologi som medel för att 
förändra samtiden och som medel att förstå människans förflutna. I Riksan-
tikvarieämbetets retorik låg fokus på former för ökad delaktighet och breddat 
ansvar och även om han sympatiserade med ett sådant synsätt så ifrågasatte 
han hur dialogen skulle föras. Vilka representerade exempelvis medborgarna? 
Den förskjutning som höll på att ske skedde, enligt Roslund, på bekostnad av 
den kritiska forskningen, vilken är den som ”ska bära empirin bort från speku-
lationens magra jord”.119

Till skillnad mot den vetenskapliga arkeologin berättar upplevelseindustrin 
sagor och säljer drömmar. I detta sammanhang är arkeologin, enligt Corne-
lius Holtorf, en produkt, ett varumärke, med ett för publiken appellerande 
innehåll. Han identifierar fyra populärkulturella teman, eller myter, som kan 
förknippas med arkeologens ambition: 1, äventyret, 2, detektiven, 3, att avslöja, 
4, att bevara. För inget av dessa är det arkeologiska resultatet av någon vikt. 
Holtorf menar att medborgarna i ”the fun-society” vill leka och bli roade. De 
är inte främst intresserade av att öka sin kunskap, erfarenheter eller att söka 
intellektuell stimuli. Det är något han knyter till 1800- och 1900-talet. Det-
ta innebär ett problem för den professionella arkeologin. Hur ska den leva 
upp till de orealistiska förväntningar som den populärkulturella publiken kan 
tänkas ha? Vad händer om arkeologins resultat skapar en besvikelse och blir 
ifrågasatt av mottagarna, vilka samtidigt är skattebetalare och därigenom fi-
nansierar arkeologin? Holtorf är medveten om att den populärkulturella och 
den professionella arkeologin inte arbetar på samma plan eller ens använder 
samma referenser men menar att detta väcker frågor om förhållandet mellan 
vetenskap och samhälle.120

Parallellt med den svenska diskussionen etableras internationellt begreppet 
Community archaeology, framförallt i Australien, USA och England. Arkeologer 
som anammat detta perspektiv strävar efter ett bredare partnerskap mellan ex-
perter och medborgare i de meningsskapande processerna kring det förflutnas 
spår i landskapet. För att etablera ett samskapande synsätt så menar företrädar-
na att såväl enskilda arkeologer som den officiella minnesvården i sin helhet i 
högre grad måste släppa kontrollen över de arkeologiska undersökningarna och 
bjuda in det lokala samhället i fältarbetet. Detta innebär dessutom att arkeo-
login måste ta ett större ansvar och lyssna på lokalbefolkningens perspektiv och 
berättelser men också engagera sig långsiktigt i arbetet med lämningarna.121 

119 Roslund, 2006. s. 204. 
120 Holtorf 2005b; 2007
121 Se exempelvis Marshall, Y. 2002; Moser, S. et al. 2002; Derry, L. & Malloy, M. 2003; Smith, 
L. & Waterton, E. 2009.
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I en svensk kontext och utifrån samma perspektiv drev Statens historiska 
museum utvecklingsprojektet Publik arkeologi år 2007. Syftet var att utforska 
och synliggöra angelägna frågor kring arkeologins publika möten. I det sam-
manhanget ställdes en mängd principiella skillnader upp mellan vad som å 
ena sidan betraktades som traditionell arkeologisk förmedling, å andra sidan 
uppfattades som publik arkeologi. Till det senare knöts ledord såsom flervägs-
kommunikation, samskapande, lärandeperspektiv, att få vara med och utforska 
samt att möta ny publik. Författarna till projekts publikation framhöll att det 
bör finnas ett uttalat syfte till varför de publika arbetena ska genomföras i 
samband med arkeologiska undersökningar. De hävdade att arbetet inte var 
självlegitimerande eller kunde bygga på vaga formuleringar om att ta tillvara 
ett stort allmänintresse.122  

Vi kan konstatera att aktörerna, idéerna och målen för minnespolitiken 
successivt ha förändrats och breddats under det sena 1900-talet och framåt. 
Detta har inneburit att det både inom och i relation till den officiella minnes-
vården har skapats spänningar mellan å ena sidan föreställningen om en kol-
lektiv identitet och välfärd, å andra sidan en individuell identitet och ekonomi. 
Genom studiens fokus på hur medeltider brukas i samtida mobiliserande pro-
cesser finns en möjlighet att visa hur förändringarna och spänningarna visar 
sig i dagliga praktiker. 

Ku l t u r  o c h  k u l t u r a l i s e r i n g
Det centrala begreppet medeltider knyter jag till den breddning av kulturbe-
greppet som skett under senare decennier. Texten nedan ger en begreppslig 
grund för hur medeltider ska förstås med bärighet för de empiriska fallen. 
Målet med texten är att ge en översikt hur begreppet kultur tolkats men också 
på de kulturella förskjutningar som etablerat spänningar och konflikter och 
som är aktuella för avhandlingens syfte. 

Kultur ställs ofta i motsats till natur. Naturen motsvarar då såväl de gene-
tiska betingelser vilka ärvs mellan generationer, som våra kroppars förmåga att 
anpassa sig till de fysiska förutsättningar som det omgivande naturlandskapet 
ger till handa. Kultur däremot är allt det som inte kan ärvas genetiskt utan 
speglar vår förmåga till ett reflexivt tänkande, till föreställningar och levda 

122 Svanberg, F. & Wahlgren, Katty H. 2007. Svanberg och Wahlgren hämtar begreppet Publik 
arkeologi från det engelska uttrycket Public Archaeology. I det engelska sammanhanget ges 
ordet public två innebörder, dels publiken eller besökarna, dels det allmänna och offentliga. Det 
talas också om hur arbetet sker i två riktningar: Merriman, N. 2004; Tidskriften och hemsidan 
Public Arhcaeology, http://www.publicarchaeology.eu/. Besökt 2010-07-06.



42

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

praktiker. Dikotomin mellan kultur och natur är i sig inte av naturen given 
utan bör förstås ses som en kulturell skapelse.123 

Svårigheten med att definiera vad kultur är har ansetts bero på dels hur 
begreppet påverkats av de europeiska språkens intrikata historiska utveckling. 
Dels hur olika discipliner använt och skapat sina egna definitioner och förstå-
lelser av begreppet.124 Raymond Williams beskriver förändringen av kultur-
begreppet med utgångspunkt från tre kategorier. Enligt den första är kultur 
absoluta och universella värden – ett ideal. Att analysera kultur är det samma 
som att upptäcka och beskriva tidlösa värden och hur de gestaltas i människors 
liv och arbete. Enligt det andra synsättet är kultur frukten av intellektuellt 
arbete och fantasi. Kultur kopplas då till en process och en kritik vars syfte är 
att upptäcka ”the best that has been thought and written in the world”. Här 
finns en likhet i det förra i sökandet efter ett ideal men detta är inte ett uni-
versellt sådant utan partikulärt och ofta evolutionärt – ett smalt och estetiskt 
kulturbegrepp. Enligt den tredje definitionen är kultur något socialt och syftar 
på ett speciellt sätt att leva. Detta har formulerats i uttrycket a whole way of life 
– ett brett och antropologiskt kulturbegrepp. Här ligger fokus på att analysera 
hur mening och värden uttrycks vilka i sin tur inte enbart knyts till konsterna 
och lärandet utan också till institutioner och det vardagliga mänskliga bete-
endet.125 

Under 1900-talets senare del anses såväl vetenskapen som samhället ha 
gjort en omsvängning vilket inneburit kulturens ökade betydelse. Som del av 
detta identifieras hur det förflutna tillskrivs ny mening och det talas om a turn 
to the past.126 Skiftet återspeglas inom ett flertal både samspelande och växel-
verkande fenomen. Kopplat till detta finns en kritik och uppgörelse med det 
moderna samhällets naturgivna utvecklingsoptimism. 

Terry Eagleton har pekat på den ambivalens och de motsägelser som det 
kulturella skiftet har inneburit. Enligt honom skapar det breda kulturbegrep-
pet en pluralistisk syn där de som tillhör minoriteter och oliktänkande hyl-
las medan de som tillhör majoritetsgrupper kritiseras. Konsekvensen blir att 
kulturen får svårt att behålla sina positiva värden då den inte längre suddar 
ut identiteter utan snarare fördubblar dem. I förlängningen innebär det att vi 
måste acceptera kulturella former som vi själva inte självklart uppskattar eller 
sympatiserar med, eller etiskt moraliskt kan försvara. Även det smala kultur-
begreppet hamnar i trångmål till följd av postmodernismen eftersom konsten 

123 Se även Saltzman, K. 2003. 
124 Eagleton, T. 2001, s. 10.
125 Williams, R. 1961; Williams, R. 1976. 
126 Dicks, B. 2000.
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har lösts från sina ”pompösa drömmar” och getts en frihet. För Eagleton är 
hela poängen med konsten ”dess poänglöshet” då konstnärerna också var de 
mest hängivna revolutionärerna i samhället. Konstens värde var dess egenvärde 
vilket är motsatsen till samtidens nyttotänkande och inordningen i den krea-
tiva sektorn. Eagleton menar att när konsten ger upp sin partiska sidoposition 
så framstår den som ett politiskt neutralt begrepp och har därmed desarme-
rats.127 Detta spänningsförhållande känns igen från debatten kring kulturarv 
och kulturmiljövård som framgick ovan.

Eagletons tal om kulturens kris avser spänningen mellan dess antropolo-
giska och estetiska betydelse. Konflikt mellan kultur och Kultur gör att vi är 
”fångna mellan oanvändbart vidlyftiga och besvärande rigida uppfattningar 
om vad kultur är”. Om begreppet tidigare var allt för exklusivt så tillskrivs det 
idag en luddighet vilket gör att det inte stänger ute någonting. Det innebär att 
den kulturella blomstringen i det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet inte är 
lösningen på ”krig, svält, fattigdom, sjukdom, skulder, droger, miljöförstöring, 
omflyttning av folkgrupper” eftersom dessa inte är särskilt kulturella, enligt 
Eagleton.128 

I ett kontrasterande perspektiv på den samtida kulturen karaktäriseras den 
som frigjord, invaderande, expanderande, obestämd och globaliserad. Kultu-
ren ses då inte som statisk utan som i ett ständigt föränderligt flöde, aktiv och 
otyglad – Culture unbound. Kulturen har blivit ett instrument för ekonomiska, 
politiska och sociala mål. När forskare på Tema Kultur och samhälle vid Lin-
köpings universitet sorterar i begreppet och hur det kan analyseras föreslås 
begreppet kulturalisering för att definiera den svärm av idéer och generella 
förändringar i kulturens riktning som följt under senare decennier. Författarna 
menar att kulturaliseringen ska ses som diskursiv, utsagor om samhällsföränd-
ring och som en reell samhällelig process även om den många gånger kan vara 
empiriskt svår att belägga.129

Kultur kan idag diskuteras i ontologiska, antropologiska, institutionella, es-
tetiska och hermeneutiska perspektiv. I den ontologiska är dikotomin mellan 
natur och kultur i huvudsak en historisk föreställning med ursprung i 1800-ta-
let som till följd av kulturaliseringen allt mer tappat sin giltighet i samtiden. 
”When culture expands, the realm of non-human nature appears to shrink 
and its boundaries to human culture are blurred.”130 Detta kan sägas peka mot 
en kulturvetenskap som försöker häva uppdelningen mellan natur och kultur, 

127 Eagleton, T. 2001, s. 24ff.
128 Eagleton, T. 2001, s. 154.
129 Fornäs, J. 1995, Fornäs, J. et al. 2007.
130 Fornäs, J. et al. 2007, s. 14.
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 vilken försöker problematisera individen som den viktigaste aktören i det so-
ciala, som strävar efter en symmetrisk filosofi mellan objekt och subjekt.131 

Med utgångspunkt från föreställningen om en förskjutning mot ett allt bre-
dare kulturbegrepp skapas nya förutsättningar för hur det förflutna i allmänhet 
och medeltiden i synnerhet kan användas. I det senmoderna samhället sker det 
meningsskapande bruket av historia på en mängd olika arenor och marknader 
samt av en mångfald av aktörer. Bland alla dessa finner vi även det moderna 
samhällets olika historiebrukande institutioner. Dessa verkar i huvudsak mot 
bakgrund av en rationell lagstiftning och en vetenskaplig praktik även om de 
traditionella och smala värdegrunderna allt mer utmanas. Förskjutningen från 
ett smalt till ett brett kulturbegrepp etablera spänningsfält inom samtidens 
historiebruk. Genom avhandlingens fallstudier om hur medeltid används i 
samtiden kan vi närma oss dessa konflikter i vardagens händelser och situatio-
ner för att analysera hur de hanteras. 

Ku l t u r e n  s o m  e k o n o m i s k  m ö j l i g h e t
Den breda, antropologiska, kultursynen innebär att förhållandet mellan kultur 
och ekonomi uppmärksammats. Föreställningar om en allmän estetisering och 
kulturalisering i samhället, globalisering, marknadsliberalism och individens 
ökade betydelse ses som argument för hur gränserna mellan kultur och ekono-
mi alltmer suddats ut.132 Förändringen av kapitalets ekonomiska system anses 
vara fundamental. Perry Anderson formulerar den senkapitalistiska kulturella 
logiken på följande sätt: ”I en värld som /…/ renats från natur har kulturen 
nödvändigtvis expanderat i sådan grad att den praktiskt taget fått samma ut-
sträckning som ekonomin själv, inte bara som den symtomatiska grunden för 
några av världens största branscher /…/ utan på ett mycket djupare sätt, alltef-
tersom varje materiellt objekt och immateriell tjänst på ett oskiljaktigt sätt blir 
både medgörligt tecken och säljbar vara”.133 

Samtidigt poängteras att begreppen kultur och ekonomi inte kan uppfattas 
som synonymer utan att det finns avgörande skillnader mellan dem. Ofta drar 
de åt olika håll vilket skapar spänningar som bör undersökas.134 I de kontex-
ter där medeltider skapas i fallstudierna är samspelet och spänningen mellan 
kultur och ekonomi påtaglig både i förhållande till ansvar för kulturarvet och 
som medel för utveckling. Nedan berör jag begrepp kopplade till kultur och 

131 Se även Latour, B. 2005.
132 För bredare teckning se Du Gay (red.) 1997.
133 Anderson, P. 1999, s. 66.
134 Ray, L. & Sayer, A. 1999. 
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ekonomi. Samtidigt tecknas en bild av hur föreställningen om upplevelseeko-
nomin etablerats, vilken är central framförallt för fallstudien kring bruken av 
medeltider i Skänninge. 

Ett av målen med 1974-års kulturpolitik var att kultur skulle utgöra en mot-
kraft till kommersialismens negativa verkningar i samhället. Idag har det syn-
sättet förändrats. Kultur och kulturarv ses allt mer som en självklar resurs för 
skapandet av ekonomisk framgång och har därmed blivit ett instrument för 
lokal, regional och nationell utveckling. Ett tydligt exempel på detta är reger-
ingens kulturproposition från 2009 i vilken vi kan läsa att ”fortsatta satsningar 
görs på kulturella och kreativa näringar”.135 När regeringen 2009 satsar på de 
så kallade kreativa näringarna så presenteras detta på en presskonferens där 
kulturministern flankeras av näringslivsministern.136  

Kring sekelskiftet 2000 hälsades vi ”Welcome to the Experience Econo-
my”. Denna nya ekonomi ansågs vara driven av attraktiva upplevelser istället 
för produktion av varor eller tjänster. Enligt Pine och Gilmores definition 
uppstår experience när företag, genom att använda varor som rekvisita och 
tjänster som iscensättningar, engagerar kunden i en händelse som skapar en 
minnesvärd situation eller upplevelse. Den knyts till en person genom att 
denna engageras på ett fysiskt, känslomässigt, intellektuellt eller spirituellt 
plan. Upplevelsen är individbaserad till skillnad från produktionen av varor 
och tjänster, vilken riktar sig till utomstående konsumenter. Den ekonomi 
som Pine och Gilmore pekat på utmärker sig också genom konsumenternas 
egna aktiva deltagande i skapandet av upplevelsen. Dessa är inte längre en-
bart passiva konsumenter utan skapar själva handelsvaran vilken rör sig inom 
fyra sfärer Educational, Entertainment, Esthetic och Escapism.137 

Bärande element i föreställningen om ekonomins förskjutning mot upple-
velser är alltså hur meningsskapande värden uppstår genom co-creation – sam-
skapande processer mellan företag och kund. Här tillskrivs konsumenternas 
egna erfarenheter och upplevelser en ökad betydelse. Det är interaktionen 
mellan företag och deras kunder som utgör kärnan, eller platsen, där det me-
ningsfulla skapas. Samskapandet betyder inte att flytta aktiviteter närmare 
kunderna eller att anpassa produkterna till kundernas önskemål. Den teore-
tiska förståelsen av den samskapande processen bygger på att fördelningen av 
makt, risker och möjligheter mellan två till synes ojämlika parter sker via ökad 
dialog, tillgänglighet och transparens.138

135 Regeringens proposition, 2009/10:3.
136 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12137/a/131743. Besökt 2010-03-18.
137 Pine, J. & Gilmore, J. 1998, s. 98ff; Pine, J. & Gilmore, J. 1999.
138 Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. 2004.
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En annan föreställning som följer av diskussionen kring upplevelseekono-
min är hur det i samhället utvecklats en kreativ klass vid sidan av dem som 
ägnar sig åt tillverkning och service. De utpekade är forskare och ingenjörer, 
arkitekter och designers. Det är människor inom utbildningsväsendet, kon-
sten, musiken och underhållningen vars ekonomiska uppgifter är att skapa nya 
idéer och tekniker med kreativt innehåll. Till skillnad från den marxistiska 
klassindelningen som utgår från den kapitalistiska strukturen om vem som 
kontrollerar eller äger produktionsmedlen anses den kreativa klassen inte äga 
någonting alls, i materiell mening. Deras tillgångar finns enbart i möjlighe-
ten till kreativitet, vad de själva kan skapa. Enligt Richard Florida definieras 
den kreativa klassen genom det sätt som människor organiserar sig i olika 
sociala grupper och gemensamma identiteter vilka i huvudsak utgår från deras 
ekonomiska funktion. Den kreativa klassens sociala och kulturella preferenser, 
konsumtion och identiteter utgår från detta även om klassen själv inte ser sig 
som en distinkt social grupp med liknande smak, önskningar om livet eller 
värderingar.139  

Upplevelseekonomins produkter uppfattas som hybrider. Det är samman-
smältningar av varierande teman, innehåll, tekniker och uttryck som skapar 
nya och förhoppningsvis kommersiellt attraktiva produkter – en ”kulturell 
alkemi”.140 Inte sällan bygger blandningen på en uppsättning globala idéer och 
föreställningar om former för upplevelser vilka sedan ges ett uttryck i det lo-
kala. Här finns också idéer om hur dessa, genom att knytas upp i så kallade 
kluster skapar synergieffekter där aktörer från varierande branscher ger drag-
hjälp åt varandra i strävan efter inkomster. Upplevelseekonomin drivs genom 
känslor, estetik och underhållning. Cool hunting, hot, speed, desire, excitement 
och frontier spirit är några av de energifyllda metaforer som Orvar Löfgren 
 använder för att försöka fånga de kulturella processer som pågår när han kri-
tiskt hälsar oss ”Welcome to the Catwalk Economy”.141 

Upplevelseekonomin uppfattades på 1990-talet, tillsammans med biotek-
niken och IT-sektorn, som en del av den nya ekonomin. Föreställningen om 
det postindustriella samhället kom att skapa ett tryck på politiker, tjänstemän, 
och företagare men också på civila organisationer att delta i en process där 
bland annat kultur och kulturarv omvandlades till upplevelser och ekonomiska 
resurser. 

Lövgren visar hur idéerna om den nya ekonomin och upplevelseekonomin 
tidigt fick fäste och på ett strategiskt sätt spreds i landet. I den berättelsen 

139 Florida, R. 2002, s.68.
140 Löfgren, O. 2005.
141 Löfgren, O. 2005b.
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spelar inte minst Pine och Gilmore själva en viktig roll då de tidigt bjöds in 
till seminarier i Stockholm och pekade ut kulturarvet som en guldgruva för 
turismen. 142 En annan aktör som tillskrivs betydelse för upplevelsediskursens 
etablering i Sverige är Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-
stiftelsen, vars mål är att stödja forskning som ökar svensk konkurrenskraft. 
I början av 2000-talet konstaterades att: ”upplevelseindustrins betydelse för 
Sverige och för näringslivet i de svenska kommunerna förväntas öka allt mer 
under kommande år”. Genom mobiliserande tekniker såsom utvecklingspro-
jekt, kartläggningar, statistik, definitioner, seminarier och diskussioner har må-
let varit att skapa en dialog mellan företagandet, akademin och kulturen och 
på så sätt etablera idén om upplevelseindustrin. För KK-stiftelsen är upplevel-
seindustrin de ”människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som 
har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form” och 
inbegriper 13 olika delområden, däribland turism/besöksnäring och måltid.143 

Ett riksdagsbeslut från 2001 gav kulturfrågorna en större betydelse inom 
den regionala utvecklingspolitiken. I Östergötland har Regionförbundet Öst-
sam initierat utvecklingsprojekt om kulturens betydelse för regionen samt for-
mulerat ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) som också berör kulturarvs-
området.144 När landets regionala utvecklingsprogram utvärderats visar det sig 
att programmen har ett vagt definierat kulturbegrepp när det gäller vilka håll-
bara mål som kulturen kan skapa. Utvärderingsrapporten synliggör en brist 
på kunskap inom regionerna om aktörers verksamheter och mål. Den betonar 
också de komplicerade regionala strukturerna inom kultur- och kulturarvsom-
rådena vilket innebär att den önskade samverkan inte fungerar.145 Detta är ett 
resultat med direkt bärighet för fallstudierna där lokala och regionala aktörers 
möjligheter att agera står i fokus. 

De båda kommunerna i fallstudierna är mobiliserade kring en ökad kon-
kurrens om turister, nya invånare och företag. I dessa sammanhang har begrepp 
som place-marketing etablerats och såväl Astrid Lindgren och Arn Magnus-
son som hockeyarenor och köpcentra blir redskap när kommunala marknads-
förare utvecklar det lokala varumärket. Kommunernas jakt efter kreativa lös-
ningar inom upplevelsemarknaden leder allt oftare till vad Löfgren kallar för 
kulturell kloning. Lyckosamma initiativ och koncept från en ort blir blå-kopior 
som sprider sig till andra kommuner. Medeltidsveckan på Gotland blir här 
ett illustrerande exempel som etablerade sig under 1990-talet och har därefter 

142 Lövgren, O. 2005.
143 KK-stiftelsen. 2003, s. 7.
144 Karlsson, P. 2005; Regionförbundet Östsam. 2006; Kulturarv Östergötland. 2008.
145 Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport. 2008. s. 7.
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blivit både en förebild och en mall för vad som ingår i den medeltida rekvisitan 
och hur den bäst iscensätts för att bli en upplevelse.146

Pine och Gilmores bok ”The Experience Economy” har karaktäriserats både 
som ett standardverk och som en kokbok för att lyckas i upplevelseekonomin. 
En kritisk fråga som väckts är huruvida denna nya ekonomi verkligen skiljer 
sig från den tidigare. Det påpekas att de ekonomiska förhållanden med avse-
ende på hur arbete genomförs, arbetsförhållanden och löneskillnader i sam-
hället i stort sett är de samma som tidigare. Orvar Löfgren och Tom O´Dell 
efterfrågar en kulturforskning som inte fokuserar på hur denna ekonomi ska 
bli lyckosam. De förespråkar att intresset riktas mot vad den kulturella eko-
nomin innebär för vår syn på platser och människor. Vad gör den med plat-
ser och människor, vilka möjligheter finns det att påverka, vilka ingår i dessa 
sammanhang?147 Den typen av reflexiva frågeställningar har även relevans för 
analysen av medeltidsbruken i avhandlingens fallstudier. Det väcker frågor om 
hur aktörerna mobiliseras och vad som ingår respektive exkluderas till följd av 
förhandlingarna mellan dessa? 

H i s t o r i e b r u k e n s                                
d y n a m i s k a  d i m e n s i o n e r

Det förflutna är allestädes närvarande; som minnen i våra handlingar och er-
farenheter, som berättelser i ständigt nya medieringsformer, som materiell kul-
tur i form av artefakter, monument och platser. ”The past is omnipresent” på 
samma gång som det är något annat än nuet, ”a foreign country”. Det medför 
att vi aldrig kan förstå det förflutna på annat sätt än genom  samtidens ögon.148 
Det förflutnas närvaro innebär att vi förhåller oss till det som en kunskapsbank, 
som drömmar och längtan, som legitimeringsinstrument över vilka vi är både 
som individer och som kollektiv samt allt mer som handelsvara för konsumtion. 
Historia är ett mer preciserat begrepp och kan förstås som det förflutna i sig 
självt men också som bearbetningar av det förflutna. Det vill säga minnet av det 
förflutna i såväl dess materiella som immateriella former samt de kunskapsprak-
tiker som bearbetar minnesmaterialet och de medieringsformer som blir resul-
tatet av dessa.149 Det breda historiebegreppet, historiemedvetande, kan ses som 
en viktig del i  människors identitet, sociala kunskaper och handlingar. Det bär 

146 Löfgren, O. 2005b.
147 O´Dell, T. 2005; Löfgren, O. 2005b; Fornäs, et al. 2007.
148 Lowenthal D. 1985, s. xv.
149 Aronsson, P. 2004, s. 40.
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med sig en insikt om att vi som individer och gemenskaper både är skapade av 
och skapar historia.150 

Historiemedvetande syftar på ett historiskt lärande, meningsskapande och 
medvetande bortom skolbänken samt de vetenskapliga historieskrivningar-
na.151 Vi lever och handlar alla med ett historiemedvetande i det att vi reflekte-
rar över och införlivar det förflutna som en del av oss själva. På så sätt skapar 
vi mening kring den egna identiteten och handlandet. Historiemedvetandet 
knyter samman förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid genom det histo-
riska berättandet. Det ska förstås som att vi lever och handlar inom historiska 
berättelser. Dessa kan i sin tur dels handla om vår omvärld exempelvis det 
kalla krigets slut, kommunismens fall, 11:e september, globalisering eller en 
krackelerade välfärdsstat. Dels berör de oss själva och de händelser vi varit med 
om samt de erfarenheter vi gjort. Berättelserna hjälper oss att förstå vilka vi är, 
de sammanhang vi befinner oss i samt ger oss ett sätt att orientera oss inför 
framtida handlande. På detta sätt blir de meningsskapande. 

Aronsson poängterar historiekunskapens instrumentella karaktär. Det vill 
säga hur den bortom den passiva söndagskunskapen om hur det en gång var 
också är ett redskap för att väcka idéer och tankar om hur världen skall förstås 
och i förlängningen också bör styras.152 Den historiska berättelsen speglar alltså 
inte bara en viljelös tradition utan är en i högsta grad aktiv minnespolitik som 
får konsekvenser för både individen och samhället. I fallstudierna blir detta 
tydligt genom de varierande sätt som föreställningar om medeltid används 
med syftet att skapa intresse och rekrytera andra aktörer runt övergripande 
problemformuleringar om det förflutnas värde.

Från historiemedvetandet är inte steget långt till begreppet historiekultur. 
Den är en ”artikulering med praktiska konsekvenser av historiemedvetandet 
i ett samhälle”.153 Historiekultur är historiemedvetandets uttrycksformer eller 
historieprodukter och omfattar såväl artefakter, källor, sedvänjor som institu-
tioner, aktiviteter och fenomen. Dessa finner vi såväl inom den traditionella 
historievetenskapen och alla dess pedagogiska uttrycksformer som inom ex-
empelvis kulturminnesvård, populärkultur, upplevelseindustri, massmedier 
eller andra gestaltningsformer. Jörn Rüsen menar att historiemedvetandet 
framträder i historiekulturen i tre dimensioner; en estetisk, en politisk och en 
kognitiv. Han översätter dessa tre till känsla, vilja och förstånd eller skönhet, 

150 Jensen, B. E. 1997, s. 60.
151 Rüsen, J. 2004; Jensen, B. E. 1997; Zander, U. 2001; Karlsson, K.-G. 2004; Aronsson, P. 2004; 
Wiklund, M. 2004. 
152 Aronsson, P. 2004, s. 15.
153 Rüsen, J. 2004, s. 151f.
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makt och sanning. Mellan dessa värdekategorier finns ett växelspel som ten-
derar att hamna i obalans vilket kan leda till problem för det historiska minnet 
om någon av dessa dominerar över de övriga. Rüsen exemplifierar med hur in-
sikter om det estetiska meningsskapandet vunnit mark och framgångar under 
den ”postmoderna vändningen”. Detta har enligt honom skett på bekostnad 
av den traditionella vetenskapliga rationella giltigheten medan ”maktviljans 
historiska artikulering erhåller en okritisk estetisk fascinationskraft”.154 

I Aronssons modell över historiebrukens grundbegrepp är inte historie-
medvetandet utgångspunkten för historiekulturen och dess uttrycksformer på 
samma sätt som för Rüsen. Historiekulturen aktiveras här istället genom det 
centrala handlingsbegreppet historiebruk. Historiebruk blir då de sätt som 
historiekulturens yttringar används i syfte att skapa meningsfulla betydelser 
med utgångspunkt från föreställningar om sambandet mellan det förflutna, 
samtiden och framtiden. Det innebär att historiebruk både formerar och for-
mas av historiemedvetandet.155 

Aronsson lanserar en skiss över ”historiekulturens anatomi” som illustrerar 
dynamiken mellan olika historiebruk. Skissen har spelat en viktig roll för min 
egen insikt i nödvändigheten av en horisontell och symmetrisk utgångspunkt 
för förståelsen av hur det förflutna används. I skissen finns en uppdelning 
mellan en frontallob, vilken representerar de institutioner som sedan århund-
raden haft en stark ställning och har i uppgift att ”finna, framställa, skydda 
och förmedla, sann historia”, och en bakre större del. I den senare finns den 
politiska offentlighetens historiebruk, de individuella historiebruken – privat-
livets berättelser och artefakter samt de kommersiella historiebruken – media, 
underhållning och konsumtion. Vad figuren betonar är hur det mellan dessa 
fyra delar finns ett dynamiskt samspel där balansen varierar beroende på hur 
det förflutna används.156 Det källmaterial som jag arbetar med fokuserar på 
spänningen och dynamiken mellan de olika bruken och hur det förflutnas till-
skrivna värde skapas och omskapas genom förhandlingar mellan dessa. 

Medeltidsbruken som aktualiseras i de empiriska kapitlen ser jag som en 
form av förhandlingar som syftar till att binda upp både enskilda aktörer och 
praktiker kring samtida historiemedvetande. I studien är historiebruken de 

154 Rüsen, J. 2004, s. 169. Se även Nietzsche, F. 1874/1998, som talar om det monumentalistiska, 
antikvariska och kritiska historieperspektivet och hur det i ett sunt samhälle råder balans mel-
lan dem.
155 Aronsson, P. 2004, s. 17f. Karlsson, K.-G. 1999 s. 57ff; Karlsson, K.-G. 2004, s. 52ff. 
156 Aronsson, P. 2004, s. 44. Detta synsätt skiljer sig från exempelvis Klas-Göran Karlssons 
typologi där olika historiebruk svarar mot varierande brukare och brukargrupper. Karlsson, K.-
G. 1999, s. 57.
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dynamiska processer som identifieras inom och i mötet mellan praktiker och 
aktörer. Förhandlingarna behöver inte vara reella konflikter. Utan ska ses som 
de aktiviteter och handlingar som ingår i varierande processer. I det arbetet 
blir Rüsens tre dimensioner, omskrivna som emotiva, kognitiva och normativa 
värden, samt dynamiken mellan dessa kategorier en fördjupad kartläggning av 
mobiliseringarna. 

M e d e l t i d  o c h  m e d e l t i d e r 
För att visa hur värden och värderingar etableras och förhandlas i samtida 
sociala och kulturella processer använder jag föreställningar kring materiella 
spår som av antikvariska och vetenskapliga praktiker kopplats till den histo-
riska epoken medeltiden. Vadstenafallet kretsar kring en direkt ansvarskonflikt 
efter det att 25 människoskelett upptäcktes på en galgbacke och gravplats som 
 använts från 1400-talet till 1650-talet.157 Skänningefallet följer såväl antikvaris-
ka som turistiska och lokalpolitiska praktiker för vilka platsens medeltida his-
toriekultur är utgångspunkt för historiebruken. Men vad är medeltid? Finns 
den överhuvudtaget? Vad ryms i ett sådant begrepp, det vill säga vad konsti-
tuerar den medeltida diskursen, vad inkluderas och vad faller utanför detta 
bruk? Vilka är de aktörer vars möten skapar medeltid? Ambitionen med texten 
nedan är inte att nagla fast svar på dessa frågor. Istället vill jag etablera förstå-
elser av medeltider. Detta sker genom exempel på hur begreppet medeltid har 
tillskrivits varierande meningsskapande betydelser vilket inneburit en bredd av 
möjliga innebörder där några kan lyftas fram och andra sorteras bort.

157 Karlsson, E. 2008; karlsson, E. 2008b. Här bör samtidigt noteras att det även fanns äldre 
lämningar som kom i dagen i samband med den arkeologiska undersökningen av platsen.

Figur 1, Historiekulturens anatomi. Aronsson, P. 2004.
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Först vill jag göra en distinktion mellan medeltid och medeltider, det vill 
säga medeltid i bestämd form singular respektive obestämd form plural. Den 
skillnaden är avgörande för att vi ska förstå begreppet. Norman F. Cantor 
konstaterar att medeltid som ett övergripande begrepp för en historisk pe-
riod uttrycks i bestämd form i länder såsom Frankrike, Tyskland och Italien. I 
engelskspråkiga länder däremot har det sedan mitten av 1800-talets refererats 
till medeltiden i plural – the Middle Ages. På så sätt tydliggörs att det är 
frågan om ett flertal och distinkta suberor under en avsevärt lång tidsperiod.158 
I Sverige används ordet i huvudsak i bestämd form. Det är exempelvis under 
uppslagsordet Medeltiden som vi i Nationalencyklopedin eller i den svenska 
versionen på Wikipedia kan läsa om tidsperioden oavsett om texten berör hur 
det egentligen var eller hur synen på den samma har varierat över tid.159 

Bruken av medeltiden och de företeelser som häftas till den är synnerligen 
mångfacetterade. Därför är det problematiskt att diskutera medeltiden som 
om det finns en tydlig och utpekbar sådan. Risken är att vi förstår medeltid 
som en förflutenhet vi alla är överrens om, något kontrollerbart, stabilt och 
essentiellt. Medeltider öppnar däremot upp för såväl det inom- som utom-
vetenskapliga, det vill säga för de många uttrycken, representationerna och 
föreställningarna. Medeltider förtydligar ett differentierat bruk. På så sätt blir 
det ett analytiskt begrepp som möjliggör studier av de gränser som skapas för 
vad som anses möjligt att säga och göra – det som tas för givet. 

B r u k a d e  m e d e l t i d e r

I det moderna västerländska samhället dominerar idén om en linjär tid som 
något oåterkalleligt och förgängligt. Parallellt finns även en cirkulär förståelse 
av tid, exempelvis årstidernas växlingar. Historieskrivningens tidsindelning är 
sekventiell och definieras genom föreställningar om epokindelningar. Dessa 
beskriver däremot inte verkligheten utan bör förstås som verktyg för att sam-
manfatta tidsperioder med utgångspunkt från bestämda perspektiv.160 Om vår 
egen samtid förstås utifrån en mängd skiftande begrepp såsom postmoder-
nism, postindustriell, senmodern eller postfordism, så uppfattade inte Europas 
invånare mellan 500 – 1500-talet e. Kr. sig som personer vilka levde i medelti-
den. Det begreppet dyker först upp under senare delen av 1400-talet när Ita-
liens humanister såg sig själva som renässansmänniskor vilka återupptäckt och 

158 Cantor, N. F. 1991. s.17.
159 I Nationalencyklopedin skriver Eva Österberg om medeltiden, http://www.ne.se/arti-
kel/253523. Wikipedias text om medeltiden finner vi på http://sv.wikipedia.org/wiki/Medelti-
den. Båda besökta 2009-01-26.
160 Assman, A. 2004; Aronsson, P. 2004, s. 34ff.



53

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

återuppväckt antikens kulturarv. Mellan de båda tornen av intellektuell och 
konstnärlig skärpa, mellan antiken och renässansen, fanns just tiden emellan – 
midea.161 Redan här finner vi ett tydligt uttryck för historiebruk där en uttalad 
förflutenhet, en dåtid, konstrueras med målet att ge mening åt samtiden. 

Nedan följer en exposé över olika medeltider i Europa över tid. Begrep-
pet medeltider är i sin grund föreställningar om en annan tid som tillskrivs 
varierande syften och placeras i olika berättelser, antingen som en spegling av 
den egna samtiden eller en motbild av den samma. Här finns också idéer om 
det avlägset förflutna som något att hämta kraft och styrka ur eller att fly in i 
för att kunna drömma sig bort från samtidens krav. I texten nedan vill jag visa 
hur bruken kan knytas till grundläggande värden som känsla, kunskap och 
makt samt hur dessa uttrycks på olika sätt till följd av rådande intressen och 
mobiliserande idéer. 

För denna genomgång tar jag hjälp av Veronika Ortenberg som konsta-
terar att det redan under 1500-talet fanns ett utpräglat nostalgiskt förhåll-
ningssätt till tidsperioden vilket väckte en känsla av att något gått förlorat.162 
Medeltiden blev tidigt ett redskap eller instrument för politiska mål. Genom 
att exempelvis hävda släktskap i rakt nedåtstigande led med Kung Arthur 
skapade, enligt Ortenberg, Tudordynastin i England en legitimitet till mak-
ten. Hon menar vidare att franska jurister och filosofer under 1500-talet sökte 
efter medeltida prejudicerande lösningar på samtidens konflikter och då sär-
skilt i relationen med kyrkan. Under reformationen letade den engelska kyr-
kan efter sina rötter i det förflutna. Här fanns en längtan efter det ”primitiva” 
och ”rena”, vilket i sin tur blev en av utgångspunkterna för den Anglikanska 
kyrkans framväxt. Genom föreställningar om medeltiden som en period med 
få förändringar blev det förflutna en användbar sinnebild för att skapa något 
nytt i samtiden.163  

Under 1600- och 1700-talens maktpolitiska strävanden hämtades legitime-
rande argument i det medeltida för att befästa nationell stolthet. Särskilt för 
länderna norr om Alperna och Limes Romanus blev det en tidsperiod mot 
vilken anfäders frihet och föreställningar om social harmoni kunde projiceras. 
Den angav också de egna rikenas självständiga ursprung i anglosaxisk, gal-
lisk och gotisk kultur. Under 1800- och 1900-talet blev medeltiden ett vik-
tigt redskap i den framväxande nationalismen. Ortenberg menar att europeisk 

161 Nordberg, M. 1984. s. 9.
162 Se även Eco, U. 1995, som exemplifierar med bland annat den spanske författaren Miguel 
Cervantes vilken i berättelsen om Don Quijote (1605 och 1615) ger ett smakprov på denna nos-
talgi men med ett tydligt ironiskt perspektiv. 
163 Ortenberg, V. 2006.
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 nationalism intagit två positioner i förhållande till medeltiden. Den ena, me-
nar hon, återfinns framförallt i Skandinavien men också i länder som England, 
Frankrike och Italien. Här tillhör medeltiden det förflutna, det är en passerad 
tidsperiod. Generellt är länderna ”[in] peace with their past”.164 För den andra 
positionen är det förflutna inte ”dead and buried”. Den används istället åter-
kommande för att ge legitimitet åt samtida politiska beslut och handlanden i 
förhållande till tydligt utpekade fiender.165

Under senare delen av 1800-talet väcktes en känsla av att medeltiden snabbt 
höll på att försvinna bort som en konsekvens av det moderna samhällets på-
tagliga utveckling. Bruket av medeltid får nu två tydligt skilda riktningar. Den 
ena kan i sig ses som en följd av upplysningens rationalitet i det att medeltiden 
i allt högre grad blir föremål för vård, bevarande och något att vetenskapligt 
studera. Medeltiden tillhör härmed definitivt det förflutna och dess artefakter 
blir föremål för de nationella museernas intresse och samlingar samt för den 
allt mer professionaliserad kulturmiljövården. Parallellt fortsätter och utveck-
las medeltiden även som en utgångspunkt för eskapism och fantasi. Som sådan 
blir den en tydlig motbild till det industriella samhällets utveckling. Genom 
exempelvis den engelska Arts and Craft-rörelsen och Prerefaeliterna söker den 
nya medelklassen sina estetiska ideal, allt från arkitektur och konsthantverk till 
litteratur och måleri, i medeltiden. Här formades en kritik av det samtida och 
en önskan att vända samhället tillbaka till ett ideal och en bild då människorna 
ansågs ha varit i kontakt och harmoni med naturen. Medeltid från 1800-talet 
och framåt gavs ett dubbelt värde av att å ena sidan vara en ömtålig artefakt 
som förpliktigade ett bevarande för kommande generationer, å andra sidan vara 
en livlina och ledstjärna vilken hjälper oss i strävandet efter framtidens mål. 
En berättigad fråga är hur dessa båda inriktningar lever kvar och påverkar vår 
egen samtids bruk av medeltider? 

De nya medieteknikerna under 1900-talet som film, televisionen och da-
torer har både etablerat nya populärkulturella former av medeltider samt ska-
pat möjligheter att bredare sprida dessa. Förskjutningen mot kulturella värden 
gör att medeltider både som materiella lämningar och som föreställning i allt 
högre grad blivit resurser och instrument för resor till främmande länder. Re-
sorna går exempelvis till fantasyland med varierande grader av rekonstruerade 
förflutenheter. Medeltid har tilldelats rollen som värd eller arena vilken bju-
der in sina gäster till meningsskapande aktiviteter, lek med identiteter och 

164 Även om det finns skillnader i attityder till medeltid vilka skapat exempel på extremt exklu-
derande attityder exempelvis i det tidiga 1900-talets Tyskland.
165 Ortenberg förbinder det framförallt med sydöstra Europa och Balkan området där hon 
delvis kopplar till den ortodoxa kyrkan. Ortenberg, V. 2006, s. 239.
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 skådespel i tid och rum.166 Här är gränserna mellan fantasi och fakta mer eller 
mindre upplösta. De instrumentella värdena återkommer också i de nationella 
och kollektiva plikterna både i form av skydd och som tillåtelse. 

Med denna genomgång som grund vill jag åter argumentera för att med-
eltider kan kopplas till grundläggande värden om känsla, kunskap och makt. 
Samtidigt blir det tydligt hur dessa, genom historiebruken, varierar i varje en-
skild situation. Det sätt som medeltider används på kan därför också ses som 
ett sätt att mobilisera människor kring problemformuleringar vilka knyts till 
skilda kontexter.

Ve t e n s k a p e n s  m e d e l t i d e r

Enligt Cantor är studiet av medeltid framförallt ett 1900-tals fenomen. Det är 
då som forskningen får ett tydligt vetenskapligt förhållningssätt till följd av teo-
retiska förskjutningar mot empiri och källkritik men också genom en förändrad 
syn på människan som en social individ. Källmaterialets ökade betydelse beror 
dessutom på att det är avsevärt mycket större för medeltiden än antiken. Mäng-
der av litteratur och annan text finns kvar än idag. Som del av de moderna na-
tionella projekten kom dessa att omsorgsfullt bevaras och dokumenteras vilket 
har inneburit en ökad tillgänglighet för forskare. Vilken mening och relevans 
har medeltidsforskningen i det sena 1900-talet? Cantor noterar hur tiden efter 
andra världskriget skapat en mosaik av medeltider till följd av ökade individuella 
erfarenheter. Dessa har å ena sidan en förklaring i det medeltida förflutna, å 
andra sidan i en interaktion mellan medeltida och samtida kulturer. 

Vetenskapens kunskapsorienterade bruk av medeltiden påverkar på ett 
avgörande sätt uppfattningen om den historiska tidsperioden. Även om 
 samtidens många medeltidsbrukare befinner sig utanför de vetenskapliga 
arenorna måste dessa ändå förhålla sig till de etablerade institutionernas makt 
och ansvarstagande. Detta påverkar relationen till medeltiden oavsett om den 
är grundad i likgiltighet, avståndstagande, samarbete, återbruk eller konflikt.

Det senaste decenniet har flera svenska studier tagit sin utgångspunkt i 
historiekultur som kopplas till medeltiden såsom helgon, klosterbyggnader, re-
konstruktioner, populärkulturella event, skönlitteratur, historieskrivning, kul-
turarvspolitik, visuella gestaltningar och konstruktionen av nationen.167  Det 
som binder samman dessa arbeten, vilka bland annat utgår från discipliner 
som historia, etnologi och arkeologi, är en bred förståelse av historiekulturen. 

166 Gustafsson, L. 2002; Axelsson, B. 2003; Petersson, B. 2003; Sandström, E. 2005.
167 Se exempelvis Gustafsson, L. 2002; Petersson, B. 2003; Axelsson, B. 2003; Sandström, E. 
2005; Grundberg, L. 2006; Lindaräng, L. 2007; Renander, C. 2007; Ronström, O. 2008; Johans-
son, C. 2009; Edqvist, S et al (red.) 2009. 
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De empiriska materialen visar hur ideologiska, kunskapsorienterade och käns-
lomässiga värdekategorier etableras till följd av de sätt som historiekulturen 
används på och där föreställningen om det autentiska är mer eller mindre upp-
löst. Här synliggörs såväl de individuella som de kollektiva identitetsskapande 
dimensionerna av medeltidsbruken som i sin tur kan ta sig uttryck i legitime-
rande men också alternativa och ifrågasättande karaktärer. 

En fråga som forskningen delvis tangerat är vari medeltidens samtida att-
raktionskraft ligger? Vad är det i berättelsen om detta förflutna som skapar 
företeelser som medeltidsveckan på Gotland, intresset att resa i Arns fotspår 
i Västergötland eller nyfikenheten på helgonet Birgitta? Här framträder såväl 
bredare samtida globala som lokala föreställningar men här finns också en 
avgörande bärighet i hur medeltiden sedan 1800-talet spelat en viktig roll för 
idén om nationernas födelse. Jag lägger den typen av frågor något åt sidan. 
Den metod som bearbetar empirin är istället fokuserad på de sammanhang där 
breda uttryck av medeltider får normativa konsekvenser och därigenom skapar 
konflikter och/eller resurser för kollektiv samverkan.   

Under senare delen av 1900-talet utvecklas internationellt ett vetenskap-
ligt intresse för breda studier av hur medeltiden och medeltida kultur har be-
arbetats och använts efter medeltiden. Denna forskning har internationellt 
samlats under begreppet medievalism vilken bland annat har formulerats som 
”the study of responses to the Middle Ages at all periods since a sense of 
the mediaeval began to develop”.168 Medievalism är interdisciplinär och berör 
ämnesområden såsom litteratur, konst, arkitektur, etc. till bredare populärkul-
turella kontexter.169

Engelsmannen Leslie Workman lyfts fram som initiativtagare för en aka-
demisk medievalism. Han anses under 1970-talet ha såväl grundat som format 
och institutionaliserat forskningsfältet genom konferenser och grundandet av 
skriftserien Studies in Medievalism. Under etableringsfasen var det viktigt att 
tydliggöra en distinktion mellan studier av medeltid och studier av använ-
dandet av medeltida idéer i samtiden. Workman menade att seriösa studier 
av medievalism har tre betydelsefulla inriktningar: studiet av medeltiden, hur 
medeltida modeller anpassas/har anpassats till samtida behov, hur medeltiden 
har inspirerat alla former av konst och idévärldar.170 

Uppdelningen mellan en forskning om vad medeltid var och om bruken av 
densamma ifrågasattes i det tidiga 1990-talet av bland annat Cantor. Ett bre-
dare synsätt efterfrågades vilket inbegrep alla tänkbara tidigare och  framtida 

168 Shippey A. T., http://www.medievalism.net/about.html. Besökt 2009-01-21.
169 Marshall, D. W. 2007. Ortenberg, V. 2006. Utz, R. & Shippey, T. 1998, Cantor N. 1991.
170 Workman, L. J. 1987; Utz, R. & Shippey, T. 1998, s. 5.
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försök att tolka och omtolka det medeltida förflutna. Medievalism förstås här 
som de processer vilka skapar medeltid i samtida samhällen.171 För Cantor mo-
tiverades en sådan forskning av framförallt två skäl. Det ena knyts till med-
eltida kulturarv, såväl materiella som immateriella, vilka han menar spelar en 
synnerligen aktiv roll även i dagens samhälle och därför måste identifieras och 
problematiseras för att kunna hanteras.172 Det andra är vår syn på det medel-
tida som en motbild till den egna samtiden, som något annat och därmed även 
en bärare av våra drömmar och önskningar. Cantor menar att skillnaderna 
mellan medeltidens och vår kultur egentligen är ganska små. Samtidigt är det 
genom dessa skillnader som vi tvingas ifrågasätta våra egna värderingar samt 
sätt att handla. Den erbjuder alternativ som kan vara provokativa.173 

En annan förändring inom forskningsfältet var den gren som under det 
sena 1980-talet allt tydligare tog sin utgångspunkt i samtida populärkultur och 
distanserade sig från en genealogical medievalism. Den senare ansågs mest in-
tresserad av den historiska produktionen och tolkningen av medeltiden exem-
pelvis genom Sir Walter Scotts litteratur eller Prerafaeliternas målningar. Detta 
var en medievalism som fokuserade på en ackumulerad kunskapsproduktion 
om medeltid vilket skapade ramar för förståelsen av vad perioden inneburit. 
Vad forskare som till exempel David W. Marshall efterfrågade var i istället 
en mer populärkulturellt inriktad medievalism med paralleller till forsknings-
fältet Cultural Studies. Denna riktade i högre grad sitt intresse mot samtida 
fenomen och problematiserade de sätt som medeltiden fortsatt används i syfte 
att legitimera eller dölja socialpolitiska agendor genom för givet taganden. In-
tresset fokuserar på hur medeltiden i vår samtid och genom nya aktörer pro-
duceras och bjuds ut för konsumtion, det vill säga perspektiv som angränsar 
till de i den här studien.174 

I båda fallstudierna återkommer en antikvarisk och vetenskaplig praktik vil-
ken är starkt kopplad till medeltids-/historisk arkeologi. I texter om medeltids-
arkeologins framväxt poängteras ämnets långa tradition som praktik i motsats 
till dess förhållandevis unga historia som universitetsämne.175 Hans Andersson 
placerar den första medeltidsarkeologiska undersökningen redan 1779.176 Under 

171 Utz, R. & Shippey, T. 1998, s. 5.
172 Här nämns bland annat olika former av institutioner, kyrkan, lagar och parlament, syn på 
kärlek, hjältar och krig samt klassisk litteratur och språk.  
173 Cantor, N. 1991, s. 47.
174 Marshall, D. W. 2007, s. 3ff.
175 Cinthio, E. 1988. Andersson, H. 1993; Andersson, H. 1997. 
176 Då Peter Härnquist gjorde arkeologiska observationer vilka dokumenterades och publicera-
des i samband med byggnationen på grunden av S:ta Katherines Franciskanerkonvent i Skara. 
Andersson, H. 1993.  
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1800-talet var framförallt den byggnadsarkeologiska traditionen stark och in-
tresset riktades mot monumentala byggnader såsom kyrkor, kloster och slott.177 
Under denna tidiga period befann sig arkeologin i ett spänningsfält mellan 
å ena sidan intresset för byggnader och monument, å andra sidan ett kultur-
historiskt intresse. Detta förklaras bland annat av att personerna inom fältet 
hade olika bakgrunder och var såväl ”amatörer” som historiker, konsthistoriker 
och etnologer, etc.178 Längre fram kan vi se hur just 1800-talets minnesvårdare 
fanns bland en bred skala av aktörer.179 

Efter andra världskriget kom den urbana medeltidsarkeologin att ex-
pandera kraftigt och dominerade fältet i och med förändringen av svenska 
stadskärnor. 1974 initierades Projektet Medeltidsstaden – den tidiga urbanise-
ringsprocessens konsekvenser för nutida planering, av Riksantikvarieämbetet. 
Projektet syftade till att kartlägga och skapa en överblick av de arkeologiska 
materialen från medeltida städer för att på så sätt ge en bättre grund att stå på i 
de antikvariska bedömningssituationerna.180 Detta visar på det nära samarbetet 
som utvecklats mellan medeltidsarkeologins forskning och kulturmiljövården. 
Från 1980-talet vidgades forskningsperspektivet med ett ökat fokus på med-
eltidens landskap i sin helhet. Det inkluderade också landsbygden och agrara 
frågeställningar men också intresset för sociala och kulturella aspekter.181   

Utvecklingen av medeltidsarkeologi som ett universitetsämne och som 
en påtaglig del av kulturmiljövården under efterkrigstiden skedde samtidigt 
som medeltidsforskningen inom historieämnet stadigt minskade till en för-
hållandevis svag position.182 På 1950-talet började Lunds universitet undervisa 
i medeltidsarkeologi och från och med 1961 tilldelades lärosätet också exa-
mensrätt för filosofie licentiatexamen i ämnet. Medeltidsarkeologin omfattade 
den nordiska kulturutvecklingen under medeltiden och de viktigaste förut-
sättningarna i den allmäneuropeiska kulturen. Erik Cinthio pekar ut det ”rent 
arkeologiska materialet” som ämnets primära källor. De skrivna dokumenten 
och äldre kartor kategoriserades som sekundära källor då dessa framförallt 
kopplades till historieämnet samt kulturgeografin.183 I tidskriften META kan 
vi följa diskussionen om ämnets utveckling och innehåll men också  förhållande 

177 Bland annat lyfts undersökningarna och dokumentationen av Lunds Domkyrka mellan 
åren 1830 till 1960, av professorn i grekiska Carl Georg Brunius, fram som ett viktigt exempel 
på denna tidiga arkeologi.
178 Andersson, H. 1997.
179 Hillström, M. 2006.
180 Andersson, H, 1976; Andersson, H. 1997; Forsström, M. 2001. 
181 Andersson, H. 1997; Bentz, E. 2008.
182 Magnúsdóttir, A. 2005. 
183 Cinthio, E. 1988, s. 6. 
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till angränsande ämnesområden och framtida riktningar.184 Disciplinen ges här 
en expanderande karaktär där medeltiden snart är för trång som tidsperiod 
och tankar om den långa medeltiden etablerades.185 Under 1980- och 1990-talen 
har också förhållandet mellan ting och text aktualiserats och Anders Andréns 
lösning blir att omdefiniera medeltidsarkeologin till en historisk arkeologi.186 

I det tidiga 2000-talet handlar en av diskussionerna om ”Historisk arkeo-
logi i samtiden” och tydligt är att perspektivet inte längre enbart sträcker sig till 
industrialismen utan fram till idag. En reflektion av Jes Wienberg speglar de-
batten om kulturarv, historiebruk och arkeologins roll i samhället i förhållande 
till det egna ämnet: ”Historisk arkæologi i samtiden kan være at forholde sig til 
alternative tolkninger eller det der også kaldes pseudovidenskab. Exemplerne i 
fokus kan være kontroversielle monumenter som Ales stener i Skåne, de dan-
ske trelleborge eller Østerlars rundkirke på Bornholm. Det handler om at tage 
andre end videnskabens egene tanker om fortiden alvorligt. Samtidigt handler 
det om at aktivere en egen kundskab. Et demokratisk perspektiv på brugen af 
fortiden, måske. Men det betyder ikke, at alle historier om fortiden skulle være 
ligegyldige.”187 Måhända är det ämnets ständiga tillväxt och inte dess position 
mellan arkeologi och historia som skapar ett sådant uttalande – en uttalad öp-
penhet och tillåtelse men inom givna gränser. Uppenbarligen är alla berättelser 
trots allt inte lika viktiga. Wienbergs uttalande fångar den ambivalens och 
problematik som denna avhandling närmar sig i förhållande till den veten-
skapliga praktiken och de institutionella historiebrukande aktörerna. 

D e t  f ö r f l u t n a s  v ä r d e n
Enligt svensk grundlag är det en ”nationell angelägenhet att vårda och skydda 
vår kulturmiljö”. Lagen som utgår från ett representativt demokratiskt förhåll-
ningssätt tillskriver det förflutnas spår värden och reglerar hur lämningarna 
får handhas. Bevarandet är en medborgerlig plikt som utgår från idén om att 
det materiellas preparatsvärde (kognitiva värden) och upplevelsevärde (emotiva 
värden) både är betydelsefullt för en kollektiv samtid och för kommande ge-
nerationer (normativa värden).188 

184 Medeltidsarkeologisk tidskrift, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia vid Lunds 
universitet.
185 Andersson, H. 1997.
186 Andrén, A. 1988; Andrén, A. 1997; Andrén, A. 2002. Den officiella ”frigörelsen från medelti-
den” lät dock vänta på sig och först 2005 transformeras ämnet till Historisk arkeologi.
187 Wienberg, J. 2005, s. 74.
188 SFS 1988:950. Jämför också Unnerbäck, A. & Nordin, E. 1995; Unnerbäck, A. 2002 och 
Grundberg, J. 2000.
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Som framgått ovan har minnespolitikens idémässiga grunder förskjutits 
under senare år. Det ställs frågor om vilka materiella spår från det förflutna 
som ska inkluderas i skyddet och vems rätt det är att bestämma kriterierna. 
Hur ska vi handskas med avstjälpningsplatser för bilvrak och vilken tolkning 
av Ale stenar får offentligt medieras? Några ser bevarandet som en gökunge 
och talar om ett additivt kulturarv där snart varje ny korvkiosk och Jämtlands-
lada i lovvärda syften bevaras. Vilka kan tillskrivas kostnadsansvaret för beva-
randet och var ska medlen för skötsel, vård och underhåll komma ifrån? Andra 
ifrågasätter om det överhuvudtaget är motiverat att bevara inför en framtid vi 
inte vet något om och knyter det till samtida vård-, bevarande- och hållbar-
hetsdiskurser. I riksdagen debatteras samtidigt vilka folkmord som politiken 
ska erkänna samt vilka delar av 1900-talets totalitära historia som Forum för 
levande historia ska ägna sig åt.189 

Inledningskapitlet har hittills framförallt varit en bakgrundsteckning av de 
historiekulturella kontexterna som är viktiga för analysen av fallstudierna. Ge-
nom att anlägga ett långtidsperspektiv synliggörs hur meningsskapande bruk 
av det förflutna förhåller sig till olika värden. Jag betonar framförallt histo-
riebrukens normativa och identitetsskapande karaktär. I dessa sammanhang 
bidrar värdena till att mobilisera människor kring specifika idéer om hur vi bör 
organisera samhället. Den typen av processer ska däremot inte uppfattas som 
neutrala eller jämlika. Alla människor har inte samma möjligheter eller rät-
tigheter att bruka det förflutna. Mobiliseringsprocesserna är istället förenade 
med förhandlingar om urval i varierande former vilket skapar gränser och le-
der till undanträngningseffekter. 

Med en reflexiv insikt riktas intresset mot hur mobiliseringsprocesserna 
går till. Vilka ingår i dessa sammanhang och hur ser möjligheterna ut för att 
påverka beslut om framtiden? I förlängningen berör det centrala demokratiska 
frågor. Vi har ovan kunnat se hur spänningsfältet ligger mellan å ena sidan ett 
 representativt system som bygger politikens och institutionernas definierande 
och utpekande av historien, å andra sidan en direkt demokrati som utgår från 
idén om allas möjlighet och deltagande i historieanvändningen. I dagens of-
fentliga kulturpolitik finner vi båda sidorna.190 

Med detta anslag vill jag peka på hur bruken av det förflutna långt ifrån 
är en arena för samförstånd och harmoni utan snarare ett komplext fält där 
konkurrerande värden och handlingsnormer ständigt spelas ut mot varandra 
i mer eller mindre konfliktfyllda situationer. Nedan ringas de övergripande 

189 Sörlin, S. 2003; Kishonti, I. 2004; Burström, M. 2007; Rudebeck, E. 2008; Holtorf, C 2009; 
Gruber, G. 2009.
190 Aronsson, P. 2006; Aronsson, P. 2009.
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 kategorierna för värde och handlingsnormer in som jag valt att arbeta med i 
analysen av de empiriska kapitlen. Värdekategorierna diskuteras i relation till 
hur andra forskare använt olika kategorier i sammanhang som berör historie-
bruk, minnespolitik och kulturmiljövård för att på så sätt visa mina utgångs-
punkter för analysen.

Ö v e r g r i p a n d e  v ä r d e k a t e g o r i e r

Grundläggande värden anses bygga på beskrivningar av verkligheten och värde-
ringar kan sägas vara åsikter om hur vi uppfattar verkligheten – vad som är bra 
eller dåligt, vad som är bättre eller sämre, hur världen borde vara och/eller hur vi 
bör handla för att förändra den. Här identifieras skillnader mellan vardagsfrågor 
som vi kan vara överrens om (till exempel att det regnar eller att solen skiner), 
sakfrågor som genom specifika och/eller vetenskapliga metoder kan avgöras som 
sanna eller falska samt värdeomdömen vilka bygger på olika åsikter och därför 
skapar oenighet. I värdeteoretisk forskning är grundfrågorna inriktade mot vad 
värderingar är samt vilka värderingar som kan anses riktiga. Finns det värden 
som är eller kan bedömas som absoluta? Kan värderingar vara objektiva i någon 
rimlig mening, kan sanna värden skiljas från falska? Finns det värden som är så 
pass accepterade att det kan sägas tillhöra den mänskliga naturen?191 

Här är inte platsen för en diskussion om hur verkligheten är beskaffad. 
Studien sorterar inte värdesatser med utgångspunkt i huruvida de är verkliga, 
känslouttryck eller skapade. Intresset ligger inte i att försöka definiera aktö-
rernas värderingar på skalan sanna eller falska eller vilket historiebruk som 
kan/bör anses som rätt respektive fel. I det empiriska materialet synliggörs 
hur aktörernas bruk av medeltider tillskriver det förflutna värden. Det inne-
bär att idéer om sanna och objektiva värden kopplade till verklighet, känslor 
och legitimitet, uppmärksammas som skapade/skapande föreställningar. Ett 
sådant synsätt väcker frågor om hur värden som tas för givna uppstår och hur 
olika former av rationellt handlande etableras kring dessa. På så sätt bidrar 
föreliggande studie till en metadiskussion om hur kollektiva föreställningar 
förhandlas och produceras. 

När Anne Carlie och Eva Kretz diskuterar grunderna för kulturmiljö-
vårdens värdering av fornlämningar så menar de att det ofta sker en sam-
manblandning av två centrala begrepp: värde respektive kvalitet/egenskap. En 
värdering kan enligt dem inte ske med utgångspunkt från kvantitativa och 
objektiva parametrar då den i grunden är en subjektiv upplevelse av olika fö-
reteelser och fenomen. Istället bör värderingen ske med utgångspunkt från ett 

191 Bergström, L. 1990/2004.
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humanistiskt perspektiv och belysas med kvalitativa metoder. Carlie och Kretz 
föreslår en hermeneutisk teoretisk och metodisk ram för kulturmiljövårdens 
tolknings- och värderingsprocesser där fornlämningars värden bör definieras 
i mötet med dagens människor och samhälle. På så sätt utgår värden från de 
kvaliteter och egenskaper vi tillskriver dem i samtiden. Värderingen av forn-
lämningarna får en ”icke statisk karaktär” och blir föränderlig i takt med sam-
hället i övrigt – med den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen. De 
menar att struktureringen av fornlämningars samhällsmässiga betydelse bör 
ske med utgångspunkt från tre övergripande begrepp: ett vetenskapligt värde, 
ett pedagogiskt värde och ett nutida upplevelsevärde.192

Svante Beckman tecknar en fullständig värdetypologi för det moderna, in-
stitutionella kulturarvet med utgångspunkt från bevarandeperspektivet. I ett 
fyrfältsdiagram där de korsande axlarna spänner mellan känsla och förnuft 
respektive mellan materiella och ideella värden skapas fyra kardinaltyper: kun-
skapsvärden, instrumentella värden, behagsvärden samt moraliska värden. 
Dessa är intressen som anses karaktäristiska för människan i allmänhet, för 
såväl kulturer som enskilda individer. Med utgångspunkt från dessa fyra kate-
gorier diskuteras vilka värden som kan tillskrivas kulturarvet. Beckman menar 
att om premissen för kulturarvet är att den är en gemensam referensram så kan 
ingen av typologins kategorier uteslutas. Detta gäller däremot inte om premis-
sen är att kulturarvet är ett lager av artefakter. För den moderna, rationella och 
professionella kulturmiljövården är såväl de moraliska som de instrumentella 
värdena svåra att handskas med. Även om de finns med och kan kopplas till 
artefakterna så bedöms de både som problematiska och som perifera värden 
för den professionella kulturmiljövården, vilket istället domineras av två värde-
perspektiv; kunskaps- och behagsvärdet.193 

Beckmans kategorisering av de professionella bevarandevärdena utgår 
från vad han kallar de primära värdena. Detta förstår jag som de värden som 
 rättfärdigar ett bevarande av kulturarvet på en nationell nivå. Vad han däremot 
väljer bort i detta sammanhang är det som kallas de sekundära värdena. Det 
vill säga hur kulturarvet används och påverkar exempelvis de professionella 
och organisationer eller samtida mobiliseringsprocesser. Därför överrensstäm-
mer hans bedömning i hög grad med kulturmiljövårdens egna värdekategorier, 
medan de moraliska och instrumentella värdena ses som önskade/oönskade 
effekter att förhålla sig till.   

Om Beckman väljer att i huvudsak fokusera på det professionella bevarande-
perspektivet så anlägger Krister Olsson, i sin avhandling om regional planering, 

192 Carlie, A. & Kretz, E. 1998.
193 Beckman, S. 1993, s. 96ff.
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ett bredare aktörsperspektiv där kulturmiljövården inte ges en a priori position. 
Olsson väcker frågor om balansen mellan å ena sida bevarandet av byggnader 
som en del av kulturarvet, å andra sidan offentliga och privata intressen i den 
lokala samhällsplaneringen. Med utgångspunkt från byggnader och bebyg-
gelse diskuteras hur olika värden kan tillskrivas dessa ur ett användarperspek-
tiv. Han anlägger marxistiska ekonomiska termer där bruksvärde har med den 
vardagliga användningen att göra medan bytesvärde och antikvariskt värde 
inte har det.194 Enligt Olsson kräver varje typ av värde ett subjekt, en aktör, som 
värdesätter eller värderar bebyggelsen. Olsson konstaterar att det ur ett aktörs-
perspektiv kan finnas motsättningar mellan olika värdetyper där exempelvis 
historiska, sociala och ekonomiska motiv kan stå mot varandra samtidigt som 
de också överlappar varandra. Han visar att ”även om det föreligger konsensus 
för bevarande, så kan det gemensamma motivet vara begränsat”. I det sam-
manhanget blir det tydligt hur den sektoriella kulturminnesvården anser att 
den egna modellen för kulturhistoriskt urval har företräde och måste stå fri. 
Enligt den offentliga minnesvården kan exempelvis ekonomiska eller tekniska 
faktorer först värderas i ett senare skede.195

Med utgångspunkt från etnografiska studier i Tyskland av hur förhisto-
riska lämningar används i samtiden har Cornelius Holtorf urskiljt fjorton 
meningsskapande kategorier. Även han anlägger ett perspektiv som går ut-
anför den officiella minnesvårdens grundkriterier. De betydelser han listar är: 
monumentalitet, fakta, kommersiella, sociala, minne, identitet, estetik, reflek-
tion, äventyr, aura, magiska platser, nostalgi, utveckling, ideologi. Ett flertal 
av dessa återfinns också i den här avhandlingens fallstudier och därmed blir 
listans konkretion en hjälp för att sortera historiebrukens uttryck.196 

Samtidigt sätter den här typen av uppställningar fingret på en problematik 
om hur vi ska förstå mening. Mot bakgrund av Carlie och Kretz resonemang 
bör vi fråga vad som är att förstå som värden och hur dessa skiljer sig från 
begrepp som kvalitet, funktion och egenskaper? Är exempelvis identitet en 
egen värdekategori eller skapas den i dynamiken mellan mer grundläggande 
värden såsom skönhet, sanning och makt? För egen del kan jag tänka mig att 
Holtorfs listan kan göras ännu längre med utgångspunkt från olika praktikers 
kontexter. I min studie ligger fokus på hur det förflutna används för mobili-
serande syften snarare än att hitta ännu fler meningsskapande argument för 
bruken av medeltider. Det är dynamiken mellan de grundläggande värdena 

194 Bruksvärdet kategoriseras som estetiskt, symboliskt och praktiskt.
195 Olsson, K. 2003, s. 60f och där anförd litteratur.
196 Holtorf, C. 2005. Se även Anita Synnestvedt som i sin avhandling använt samma värdeka-
tegorier för att diskutera hur fornlämningars platser kan bli resurser och tillgångar i exempelvis 
samtida landskapsplanering. Synnestvedt, A. 2008.
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och vad dessa gör med föreställningar om det förflutna som står i mittpunk-
ten för intresset. 

Som nämndes ovan diskuterar Rüsen hur mening kring det förflutna skapas 
med utgångspunkt från tre värdedimensioner: den kognitiva, den politiska och 
den estetiska. Med kognitiva menas här lärandet som exempelvis sker genom 
de historiska vetenskaperna, såsom arkeologi. När det gäller giltighetsansprå-
ken för de rön som vetenskaplig forskning presenterat så har de, som Rüsen 
konstaterar, diskuterats ingående. Men historievetenskapen anses ha en specifik 
kognitiv status vilken är ”präglad av metodiska operationer för att säkerställa 
vetandets giltighet”. Den politiska dimensionen grundar sig, enligt Rüsen, på 
makt. ”Herravälde kräver ett samtycke från de berörda i vilken historisk erinran 
spelar en viktig roll”. Historia ges här värdet av att vara politiskt legitimerande. 
”Legitimitet är maktens strukturella förmåga att vinna bifall. Den historiska 
erinringen är ett viktigt medium i detta bifall.” Den tredje dimensionen är den 
estetiska som Rüsen kopplar till historiskt berättande. För Rüsen är det histori-
kernas egna arbeten som är i fokus, inte nödvändigtvis historiska romaner eller 
dramer. Dessa ser han som gestaltningar som egentligen inte är historiska. Han 
uppehåller sig vid berättandets och språkets metaforik. De språkliga figurerna, 
troperna, ”med vilkas hjälp tidsförlopp ges formen av berättelser och därmed 
kan framträda, alltså varseblivas och tolkas, som meningssammanhang.” 197

Jes Wienberg använder sig av begrepp som liknar Rüsens när han diskute-
rar den samtida arkeologins agenda. Syftet med arkeologi i synnerhet och det 
förflutna i allmänhet menar han är dess möjlighet som upplysning, terapi och 
moral eller sanning, skönhet och godhet. Wienberg menar att de perspektiv 
som vi lägger på det förflutna måste vara eviga även om innehållet som vi fyl-
ler dem med är förgängligt, där ”varje epok har sin uppfattning om det sanna, 
det sköna och det goda”.198 Detta är ett avgörande argument för mitt val av 
att använda Rüsens och Wienbergs värdedimensioner – kognitiva, emotiva 
och normativa värden – som analytiska kategorier. Jag menar att kategorierna 
inte kan uppfattas som fasta utan skapas och omskapas ständigt till följd av de 
spänningar och förskjutningar som uppstår när det förflutna eller medeltider 
används. Genom att inte använda en uppsjö av värdekategorier utan snarare 
rensa upp bland dessa och knyta aktörernas ageranden och retorik till mer 
övergripande kategorier blir det möjligt att visa på dynamiken mellan dessa. På 
så sätt synliggörs också hur olika aktörer etablerar skilda föreställningar kring 
samma kategorier och hur dessa förhandlas mellan dem.

197 Rüsen, J. 2004, s. 160ff. Denna triad hittar sin grund i Platons syn på individens själ i den för-
nuftiga, den ärelystna och den begäriska vilka han definierar i sitt verk Staten. Raven, J. E. 1968.
198 Wienberg, J. 2008.



65

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

S o r t e r i n g  a v  h a n d l i n g s n o r m e r

De bruk av medeltider som synliggörs i fallstudierna binder upp ett flertal aktö-
rers handlanden. Aktörernas möjlighet att agera speglar alltså de möten som sker 
men visar också på inre logik. Aktörerna formeras kring specifika idéer, struk-
turer och ekonomier som etablerar normer för handling. I båda fallstudierna 
aktualiseras frågor om hur dessa logiker och normer påverkar processerna kring 
det förflutna. Nedan beskriver jag mycket kort olika kategorier av handlingsnor-
mer som är användbara för att sortera aktörernas situationella ageranden. 

Inom den normativa etiken eftersträvas att systematiskt och kritiskt söka 
efter ”konkreta moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av prak-
tiska problem”.199 Det vill säga att analysera de etiska och moraliska grunderna 
för mänskligt handlande. Ett exempel inom konsekvensetiken är utilitarismen. 
Enligt den bör våra handlingar enbart ses som rätta om det inte finns några al-
ternativ vilka i sin tur skulle kunna ge upphov till ännu bättre resultat. Styran-
de för handlandet är att den goda konsekvensen bör maximeras i varje enskild 
situation. För avhandlingens analyser kan terminologin relateras till frågor om 
vilka typer av nyttoorienterade argument som används i förhandlingarna och 
på vilka sätt som dessa kopplas till föreställningar om exempelvis identitet, 
mångkultur och ekonomisk utveckling. Andra inriktningar inom konsekven-
setiken är exempelvis egoismen och kontraktsläran. Enligt den förra har vi inga 
förpliktelser mot någon annan än oss själva. Kontraktsläran däremot försöker 
reglera egoismen genom upprättandet av statliga och centrala auktoriteter vil-
ket tvingar till samarbete. Här ses det statliga tvånget som en lösning och en 
garanti för allas säkerhet. Ett problem som lyfts fram här är att tvånget alltid 
är otillräckligt. Som individer är vi benägna att tänja på kontraktet om det 
gagnar oss själva eller om vi kan slippa undan obemärkt. 

I motsatts till konsekvensetiken bedöms handlingar inom den deontolo-
giska etiken av deras inneboende värde och inte utifrån vad de leder till. Enligt 
det så kallade kategoriska imperativ finns moraliska regler för vårt handlande 
såsom att inte döda, ljuga eller bryta löften. De pliktetiska reglerna är ovill-
korligt bindande. För det dygdetiska handlandet är det inte plikten som står i 
centrum. Här anses istället det sammantagna, det vill säga människans dygder 
och de karaktärsdrag den besitter, vara i centrum för vad som anses som det 
moraliskt rätta och bör vara styrande för ett situationellt och omdömesgillt 
moraliskt handlande. Dygder är ”både ett socialt fenomen och uttrycker något 
personligt hos den enskilde.”200 

199 Bergström, L 1990/2004, s. 10, Tännsjö, T. 2000, s. 15.
200 Tännsjö, T. 2000; Aronsson, P. et al. 2001. s. 24. 
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Det finns med andra ord olika utgångspunkter för vad som kan anses som 
etiskt korrekt. Dessa moraliska läror är inte bara radikalt olika utan leder också 
till slutsatser som sinsemellan är oförenliga. Därför bör förhandlingarna i fall-
studierna också analyseras med fokus de normativa utgångspunkter som fram-
träder och kolliderar och hur dessa kan förstås i samtida kontexter. 

M o b i l i s e r i n g s p r o c e s s e r
Min studie tar sitt avstamp i det forskningsfält som berör historiebruk och vi-
lar på en grundinställning att bruken av medeltider är en viljestyrning, en öns-
kan med ett mål. Att använda det förflutna är per definition en aktiv handling 
med en given riktning vars syften är meningsskapande, legitimerande och sätt 
för att hantera förändringar. Denna inställning innebär att vi inte kan tala om 
användandet av det förflutna i termer av rätt eller fel. Att ”missbruka” historien 
är istället bara ännu ett sätt att bruka densamma. Det som kallas för missbruk 
ska snarare förstås som ett användande av det förflutna på ett sätt som bryter 
mot de för tillfället gällande föreställningarna och normerna. Det är kontexten 
som avgör vad som är möjligt eller inte, vad som anses vara rätt eller fel, vad 
som är bruk eller bedöms vara missbruk.201

Jag använder begreppet mobiliseringsprocesser för att visa hur värden och 
handlingsnormer etableras och omförhandlar bruk av medeltider. Det sker i 
fallstudierna genom att synliggöra hur breda och varierande handlingar mo-
biliserar aktörer kring övergripande problemformuleringar. I processerna, som 
kan vara mer eller mindre konfliktfyllda, används olika resurser och strategier 
för att binda samman aktörer kring gemensamma meningsskapande föreställ-
ningar. 

I den analys som görs har jag eftersträvat ett symmetriskt förhållningssätt 
till aktörerna i källmaterialet. Det innebär att ingen åsikt, ställningstagande 
eller tolkning är privilegierad på förhand. Det innebär vidare att ingen aktör 
tillskrivits specifika egenskaper eller möjligheter att påverka andra. Konkret 
betyder det till exempel att den statliga kulturminnesvården inte kan ges en 
position som är a priori, eller förutbestämd, i förhållande till andra aktörer. 
Styrka och makt ska förstås genom de övertalningstekniker med vilka staten 
lyckas mobilisera övriga aktörer kring specifika problemställningar. 

Analysmetoden har funnit sin inspiration hos Michel Callon. Hans verktyg 
syftar till att fånga alla tänkbara processer, eller ”translations” (översättningar), 
som sker när aktörers identiteter, mål och möjligheter försvagas och avgränsas 

201 Aronsson, P. 2004.
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med målet att binda upp dessa i nätverk kring specifika påståenden eller pro-
blemformuleringar. Den fallstudie där Callon presenterar sin metod berör hur 
franska forskare försöker etablera sina teorier om kammusslors egenskaper i 
en verklig miljö. Exemplet visar hur de på olika sätt binder upp såväl musslor 
som fiskare och forskarkollegor kring specifika idéer om musselodling. Detta 
som en lösning på det problem som uppstått i och med den utfiskning som 
skett i Bretagneområdet. Callon använder fyra olika begrepp för att visar pro-
cessens moment: Problematization, Interessement, Enrolment, Mobilisation.202    

Det första momentet, problematisering, innebär att en aktör försöker knyta 
andra aktörer till det påstående eller den problematik som denna belyser. I Cal-
lons exempel handlade det om att forskarna försöker övertyga övriga aktörer om 
deras problemformulering, det vill säga att deras beskrivning är det bästa sättet 
att lösa det aktuella problemet. I mina fallstudier berör problemformuleringarna 
exempelvis vem som skall bära kostnadsansvaret för borttagandet av fornläm-
ningar eller hur Skänninge ska kunna utvecklas till ett medeltida besöksmål. 
Detta kallas också för Obligatory Passage Point, OPP, vilket är den gemensamma 
fråga som samlar och definierar nätverket. Generellt gäller att aktören i detta 
moment försöker göra sig själv oumbärlig för de övriga i nätverket genom de re-
lationer som skapas. Vid sidan av den gemensamma frågan kan respektive aktör 
visserligen identifiera egna hinder och problem respektive mål. Men det är OPP 
som skapar själva nätverket. Problematiseringen definierar vilka identiteter och 
mål som är möjliga för nätverket vilket också skapar en helig allians mellan aktö-
rerna. I mina fallstudier etableras flera nätverk kring bruken av medeltider vilka 
hålls samman genom de förhandlingar som ständigt pågår mellan aktörerna.  

Det andra momentet berör hur nätverket binder upp och låser in aktö-
rerna genom att skapa intresse eller engagemang. Detta sker genom en serie 
av aktioner som övertalning, intriger, retorik, kalkylerade handlingar, etc. vilka 
syftar till att skapa allierade. Dessa definierar också nätverket i förhållande 
till andra konkurrerande nätverk. Genom de aktioner som aktörerna gör för 
att tvinga på och stabilisera nätverket skapas samtidigt barriärer mellan dessa 
aktörer och andra nätverk. I Skänningefallet blir det tydligt hur det finns flera 
parallella nätverk som brukar medeltider samt hur dessa både interagerar med 
varandra men också hur det skapas tydliga gränser mellan dem. 

För att upprätthålla ett varaktigt intresse krävs att nätverket också lyckats 
enrollera, eller rekrytera aktörerna, det vill säga skapa relationer och förbindel-
ser inom nätverket på ett sätt som gör övriga aktörer till deltagare. Processen 
kan ses som en mångsidig förhandling mellan aktörerna. Den kan i sin tur 

202 Callon, M. 1986; Ahn, S. 2007.



68

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

 kännetecknas av såväl direkt konflikt mellan aktörer som av mer övertalande 
karaktär, eller att man helt enkelt accepterar problemställningen utan någon 
förhandling alls. Enligt Callon leder ett lyckosamt skapat engagemang också 
till rekrytering. Det andra och tredje momentet kan alltså ses som två sidor av 
samma mynt. 

Mobilisering är det fjärde momentet och berör vem som talar i vems namn. 
Vem är talesman för kollektivet, för nätverket, och hur skapas den positionen? 
”To speak for others is to first silence those in whose name we speak”, menar 
Callon. Detta tillåter en maktutövning över övriga aktörerna då dessa stabi-
liserats kring den övergripande problemformuleringen. Makroaktören är den 
som lyckas med att binda upp aktörer och relationer och som talar om intres-
sen i andras namn.203 

I min analys av mobiliseringsprocesser kring medeltider ligger betoningen 
på de situationer och händelser där spänningar, konflikter och förhandlingar 
sker. Det är de båda momenten engagemang och rekrytering som binder sam-
man aktörerna i nätverk. Det är också kring dessa som spänningarna mellan 
aktörerna framträder. Det som är av intresse är de sätt som aktörerna använder 
resurser och strategier för att hantera konflikter. Med det menas en arsenal av 
övertalningstekniker i den bredaste formen såsom retorik, intriger, kalkylerade 
handlingar, möjligheten att formulera problem och opposition men också i 
form av lagar, föreskrifter, institutionell position, expertkunskap, ekonomiska 
medel, etc. Genom dessa övertalningstekniker synliggörs hur föreställningar 
om värden i förhållande till medeltider etableras och förhandlas.

Det aktörsbegrepp som jag använder avser dem som genom sina handlingar 
gör medeltider. Det vill säga de som brukar historiekulturen för olika syften. I 
detta finns samtidigt en tydlig avgränsning. Mot bakgrund av de ovan iden-
tifierade spänningsförhållandena kring minnesvården fokuserar fallstudierna i 
huvudsak på de personer, institutioner, organisationer och andra tillfälliga sam-
manslutningar som är kopplade till det offentliga, civila och privata företagan-
det. Studiens material och metod följer alltså framförallt de institutionaliserade 
aktörerna vars användande av medeltider utvecklar kollektiva och normativa 
föreställningar medan de mer existentiella dimensionerna av historiebruken är 
underordnade. 

Ytterligare en avgränsning av materialet är att jag inte specifikt analyserar 
händelser ur ett så kallat besökarperspektiv. Detta trots att flera av aktörerna i 
fallstudierna pekar ut besökarna som en betydelsefull grupp som deras arbete 
delvis syftar till att fånga. Jag menar att besökarna, precis som  allmänheten, 

203 Callon, M. 1986, s. 206ff.
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är amorfa samlingsbegrepp för en mångfald av människor vilket gör dem 
analytiskt problematiska. De är begrepp vars betydelse varierar beroende på 
kontext.204 Min utgångspunkt är snarare att problematisera dikotomin mel-
lan producenter och konsumenter, mellan förmedlare och mottagare, då jag 
menar att samtliga dessa gör medeltider genom att de binds upp i olika mobi-
liserande processer. I flera av de situationer jag följt är besökarkategorin dess-
utom enbart svagt eller inte alls representerad. I andra sammanhang har jag 
själv varit deltagare och gjort observationer. Däremot har jag i fältstudien inte 
strävat efter att hitta enskilda besökare för att ta reda på hur de gör medeltid 
i dessa situationer. Målet har inte varit att försöka följa gruppen besökare för 
att avgöra vilka aktiviteter som lyckas mobilisera dem eller hur medeltiden blir 
meningsskapande för dem. Ett sådant angreppssätt har delvis tidigare avhand-
lats av Joakim Andersson för delar av det material jag arbetar med varmed våra 
arbeten kan sägas komplettera varandra.205 

Mina avgränsningar innebär en betydelsefull skillnad jämfört med Cal-
lons arbetssätt och detta är jag väl medveten om.206 Trots det har de begrepp 
som Callon använder för att synliggöra styrkepositioner mellan aktörer varit 
ett fungerande arbetssätt även för min analys, då de sätter fokus på relationen 
mellan aktörer och hur dessa mobiliseras genom förhandlingarna kring ge-
mensamt definierade problem. I mina fall sker förhandlingar på olika sätt med 
utgångspunkt från bruken av medeltider. 

S t u d e r a  d e n  e g n a  p r a k t i k e n
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg argumenterar för en kvalitativ metod vilken 
de definierar som reflekterande empirisk forskning. Denna metod accepterar en 
variation av element – språkliga, sociala, politiska, teoretiska – vilka alla utgör 
delar i de kunskapsprocesser där empiriska material konstrueras och tolkas. 
Detta innebär ett ställningstagande där ”såväl triviala som icke-triviala refe-
renser till empirin” ses som tolkningsresultat. Det innebär också en skeptisk 
hållning till alltför ytliga och oproblematiserande avspeglingar, eller relationer, 

204 Turismdelegationen. 1995. I turistiska sammanhang anses exempelvis en besökare vara en 
resenär för vilken: 1, resan går till platser utanför den vanliga omgivningen 2, vistelsetiden inte 
är längre än 1 år 3, huvudsyftet för resan är inte att utöva lönearbete. 
205 Dicks, B. 2000, s. 75. Andersson som i sin avhandling ikläder sig rollen som en ”fikitv eller 
tänkt besökare”. Andersson, J. 2008, s. 36.
206 Jag kan se hur det materiella, det icke mänskliga, fått en underordnad roll i min analys och 
framställningen av det sociala vilket gör att min studie inte är lika närgående eller på samma 
mikronivå som Callon arbetar.



70

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

mellan empiri och verklighet. Den del av verkligheten som en undersökning 
etablerar är snarare att se som en kunskapsbildning vilken ger möjligheter till 
”förståelse snarare än fastställer sanningar”. Vad som eftersträvas är en öppen 
forskning som synliggör en komplex och mångtydig empiri.207 

Den kvalitativa metod som Alvesson och Sköldberg förordar innebär också 
en insikt om att forskningsobjektet och det empiriska materialet inte är något 
som bara finns därute. Det är inte något för mig att upptäcka, samla in och ta 
med till kammaren för att studera. Empirin är något som forskarna skapar. 
Det innebär att han/hon är både påverkad och beroende av de kontexter som 
denne befinner sig i. En reflexiv forskning innehåller därför även element av 
att vända blicken inåt, mot sig själv som ett konstruerande subjekt, utan att för 
den skull hänge sig åt narcissism.208 I etnografiska sammanhang anses det att 
verkligt symmetriska fältarbeten inte bara betyder ”being nice to the natives” 
utan även att det egna jaget problematiseras.209 

Den här studien arbetar med hur föreställningar om det förflutna skapas 
genom bruken av medeltider i praktiker såsom kulturmiljövård, lokal politik 
och turism. Vid sidan av de akademiska utgångspunkter jag redogjort för ovan 
finns det även personliga sådana. Jag är själv verksam inom uppdragsarkeolo-
gin vilket innebär att mitt arbete dagligen berör historiebruk. Jag är med andra 
ord dels som arkeolog en del av en praktik, dels som forskare med fokus på 
den spelplan som bruket utgör och där praktiken är en av aktörerna. Det är i 
skiktet, mellan den akademiska praktiken och forskningen, som min person-
liga drivkraft finns. Detta mellanskikt ger en position och ett perspektiv som 
på samma gång är utifrån och inifrån och därmed skapar sina egna förutsätt-
ningar, vinster och problem. 

Barbara Czarniawska talar om vikten av Outsidedness. Vår exteriör kan bara 
ses och förstås av andra människor eftersom de är placerade utanför oss, ef-
tersom de är någon annan. Detta, menar hon, för oss bort från strävandet att 
representera the natives genom ett inifrånperspektiv. ”An observer can never 
know better than an actor; a stranger cannot say more about any culture than a 
native, but observers and strangers can se different things than actors and na-
tives can.”210 Med andra ord avgör den egna positionen vilka tolkningar som är 
möjliga. Detta diskvalificerar inte inifrånperspektivet, menar jag, snarare ska-
pas förutsättningar för att lyfta fram andra aspekter. I mitt fall försöker jag inte 
ta steget in i det fält som studeras utan befinner mig redan där från början.

207 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994, s. 11 ff.
208 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994, s. 322.
209 Davies, C. 2008, s. 4; Czarniawska, B. 2007, s.12.
210 Czarniawska, B. 2007, s. 21 och där anförd litteratur.
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Med en bakgrund som fältarkeolog, dessutom uppväxt och boende i Öst-
ergötland, har flera av avhandlingens sammanhang varit självklarheter. Det vill 
säga, här har funnits möjligheter att snabbt generera kunskap och förståelse 
runt specifika situationer vilket gett forskningsekonomiska fördelar. Det har 
till exempel varit lätt att komma i kontakt med och intervjua personer knutna 
till kulturmiljövården, dessutom är praktikens struktur och organisation en del 
av min arkeologiska vardag. Myntets baksida är risken att allt för mycket tas 
för givet. Att i allt för hög grad vara präglad av förförståelse och färdigtolkade 
slutsatser vilka skymmer sikten i fältarbetet och i analysen får till konsekvens 
att empirin bara blir en oproblematiserad avspegling av verkligheten. En an-
nan fara är att vissa handlingar är så pass underförstådda och självklara att de 
i stort sett blir osynliga för mig som forskare.211 För att motverka detta har jag 
strävat efter att söka röster, berättelser och handlanden från olika håll och från 
dem med ett längre avstånd till kulturminnesvården än mitt eget. Att ge dessa 
ageranden ett likvärdigt erkännande i analysarbetet har samtidigt utmanat min 
egen förförståelse. Jag har exempelvis genom utsagorna kunnat problematisera 
kulturmiljövårdens många gånger självklara självbild i vilken det ingår att vär-
deringar av det förflutnas spår bör hållas fristående från andra faktorer.212 

Att studera människor innebär att mitt eget arbete blir en del av den prak-
tik som studeras. Som forskare både påverkar man och blir en del av det som 
studeras vilket blir tydligt exempelvis genom deltagande observationer. Men 
enligt Czarniawska finns det en tydlig skillnad i synen på världen mellan en-
skilda aktörer och forskare. Det är inte samma värld man ser, ”Observers are 
able to see alternatives – and to distinguish among them. But actors can see 
alternatives only in the moment of reflection, of observing, of not acting”. Som 
forskare måste man ta ett steg tillbaka för att kunna observera och detta steg 
bakåt ses också som ett steg framåt in i forskarens fält.213 I min situation har 
närheten till vissa aktörer ställt krav på till såväl integritet som kollegialitet. 
Här vill jag understryka att avhandlingen problematiserar mer generella och 
övergripande förhållanden inom kulturmiljövården och hur dessa får återverk-
ningar i individers handlande. Fokus ligger inte på att värdera enskilda perso-
ners handlingar enligt någon föreställd skala om rätt och fel, bra eller dåligt. 
Vidare kan poängteras att jag under mina år som doktorand vid Tema Kultur 
och samhälle, rent fysiskt befunnit mig i en annan miljö och bara undantagsvis 
besökt eller deltagit i den vardagliga verksamheten på min arbetsplats, Riks-
antikvarieämbetet UV Öst.

211 Se likande resonemang nedan om problematiken att intervjua kollegor.
212 Unnerbäck, A. 2002, s. 18.
213 Czarniawska, B. 2007, s 9.



72

1 .  M e n i n g s s k a p a n d e  m e d e l t i d e r

Inom etnografin poängteras att studier av sociala sammanhang i grund och 
botten är studier, eller en spegling, av det egna forskningsfältet: ”We must 
remind ourselves that we tell our stories through others”.214 Med en sådan 
förståelse menar jag att den här avhandlingen kan läsas åtminstone på tre sätt: 
1, som en studie över hur det förflutna brukas och om historiemedvetande i 
samtida och lokala sammanhang; 2, som del i en vidare disciplinär diskussion 
om arkeologins och särskilt uppdragsarkeologins möjligheter och gränser; 3, 
som en problematisering och bearbetning av min egen fältarkeologiska yrkes-
roll. För mig har detta arbete resulterat i en mer problematiserad syn på såväl 
forskarrollen som på kulturmiljövården, men framförallt i en insikt om glappet 
mellan akademi och praktik.

H a n d l i n g a r  s t y r  f a l l s t u d i e r n a
Inom kvalitativ forskning är fallstudier en vanlig metod. I sin icke-sannolik-
hetsurvalsform kan den sägas svara upp mot den öppna forskning som Al-
vesson och Sköldberg efterfrågar.215 Fallstudien utvecklar en tolerans och ser 
möjligheten i empirins mångtydighet då den inte strävar efter det formellt 
generaliserbara. Bent Flyvbjerg menar att studier av människor och samhällen 
aldrig har varit eller kommer att bli en normalvetenskap likt naturvetenska-
perna. ”Den epistemiske vej med dens vægt på forundsigende och forklarende 
teorier er ikke farbar for studiet af menneske og samfund, selvom den som norm 
er dominerende [min kursivering].”216 Istället för att söka efter det normala och 
generella ligger fokus, enligt Flyvbjerg, på begrepp som; värden, makt, närhet, 
men också på praktisk rationalitet, konkreta exempel och kontext samt på dy-
namiska frågor som hur istället för varför. Det är en forskning som erkänner 
narrativets betydelse och som intresserar sig för förhållandet mellan aktör och 
struktur samt ser dialogen som central vilken tar sin utgångspunkt i det socialt 
betingade och det intersubjektiva.

En av fallstudiens grundläggande kvalitéer kan sägas vara att den är in-
riktad mot att beskriva, upptäcka, förstå och tolka resultat med utgångspunkt 
från situationer och företeelser. Den möjliggör studier av komplexa sociala 

214 Davies, C. 2008, s. 10. 
215 Merriam, S. B. 1994/2006. s. 61. Urval i fallstudier kan göras på två sätt – sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. Den förra som ofta utgår från slumpmässiga urval gör det möjligt 
för forskaren att generalisera sina resultat med utgångspunkt från den populationen som valts. 
Icke-sannolikhetsurval är ett målinriktat och ändamålsenligt urval vilket baserats på antagandet 
om att vilja upptäcka, förstå och nå insikt. 
216 Flyvbjerg, B. 1991/2006. s. 160f.
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förhållanden med många variabler. Den grundar sig i ett brett metodiskt an-
greppssätt och varierande material såsom dokument, artefakter, intervjuer och 
observationer. Detta metodiska angreppssätt har passat studiens syfte och frå-
geställningar för vilka flera materialkategorier varit aktuella. Arbetet tar sin 
utgångspunkt från samtida historiebruk som bearbetas på sätt där såväl histo-
riska som etnografiska angreppssätt varit lämpliga. 

Att närma sig och avgränsa de fall som studeras är avgörande moment 
och det finns flera ideala förhållningssätt.217 Fallstudierna utgår från samtida 
handlingar och förhandlingar vilka kopplas till begreppet medeltider. Stra-
tegin har varit att inom ramen för relativt likartade kontexter identifiera två 
sammanhang som påverkats av en påtaglig varierande dynamik. På så sätt ska-
pas möjligheter till en viss komparativ effekt samtidigt som fallen gemensamt 
belyser en samtida situation med en räckvidd som sträcker sig utanför deras 
medeltida, östgötska och arkeologiska sammanhang.

Östergötland är enligt kulturstatistik från 2008 det femte fornlämningstä-
taste länet efter Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västra Götalands 
län.218 Det kan förstås mot bakgrund av områdets tidiga kolonisering och ti-
diga uppodling samt centrala roll i den tidigmedeltida riksbildningen vilket 
är särskilt tydligt i den västra slättbygden. Östergötland, och då framförallt 
de västra delarna av länet, har valts som en geografisk ram för studien. Som 
framgått tidigare finns här starka betydelsebärande berättelser om medelti-
den som är knutna till såväl enskilda historiska personer samt idéer om den 
svenska riksbildningen och nationsskapande processer. Fallen är kopplade till 
Vadstena respektive Skänninge, två av länets utpekade medeltida städer och 
visar exempel på nationellt/regionalt/lokalt bruk av medeltider. För att enkelt 
skilja fallstudierna åt kommer jag i fortsättningen tala om dem som Vadstena- 
och Skänningefallet. Detta trots att jag ser ett problem i att ständigt upprepa 
platsnamnen eftersom det är handlingarna som är den centrala utgångspunk-
ten och inte respektive ort. 

Fallstudierna behandlas fristående från varandra även om aspekter och 
aktörer återkommer. Fältarbetet har inte strävat efter en total representati-
vitet. Val och avgränsningar under fältarbetet har skett med utgångspunkt 
från de kontakter och förhandlingar mellan aktörer som identifierats och som 

217 Flyvbjerg, B. 1991/2006. s. 150. I informationsorienterade eller målinriktade studier kan det 
vara lämpligt att söka fall som antingen är extrema eller avvikande till sin karaktär. Andra alter-
nativ är fall som sinsemellan ger en maximal variation. För kategorin extrema fall kan en eta-
blerad norm eller något typiskt vara en utgångspunkt, att söka det som är särskilt problemfyllt 
eller utgör en motpol. 
218 Beckman, S. & Månsson, S. 2008. 
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 dessutom bedömts vara fruktsamma för analysen. Det har dessutom funnits 
vissa på förhand givna förutsättningar för forskningsarbetet som påverkat val 
av fall och hur de avgränsats. Dessa har i sin tur varit kopplade till avhandling-
ens finansiering, institutionell hemvist, intresse, etc. 

Vadstenafallet var inte på förhand givet utan blev en del av empirin un-
der avhandlingsarbetets första år. Mitt intresse väcktes då konfliktsituationen 
tydligt visar på en arena där värderingar spelas ut mot varandra. Spänningen 
mellan aktörerna bottnar i välkända, socialt konstruerade, dilemman om beva-
rande och utveckling. Framställningen av fallet är kronologisk för att tydlig-
göra händelseutvecklingen och ageranden men också för att visa på dess höga 
grad av slutenhet. Det senare blir ytterligare ett argument för studien dels då 
fallstudien återspeglar den nationella kulturmiljövårdens arbete och hur sam-
tidens problemformuleringar påverkar retorik och handling. Dels då detta har 
möjliggjort en avgränsning av empirin. 

I Skänningefallet utgör det uppdragsarkeologiska projektet Slättbygdspro-
jektet en del av det empiriska materialet. Det projektet har gett avhandlings-
arbetet initialt finansiella möjligheter, men också den tematiska inriktningen 
mot historiebruk.219 Att avhandlingens fokus ligger på hur medeltid brukas i 
Skänninge är däremot något som växt fram under arbetets gång utifrån val 
jag gjort. Även i detta fall möts aspekter kring bevarande och utveckling. I 
kontrast till Vadstenafallet finns här ett bredare anslag kring det lokala bruken 
av medeltider, framförallt inom det populärkulturella temat, vilket ger fallet en 
större öppenhet. Fallstudien strävar inte efter en total representativitet. Istället 
har arbetet inriktats mot några särskilt betydelsefulla sammanhang. Det har 
inneburit en betydligt bredare aktörspalett än Vadstenafallet. Samtidigt bygger 
källmaterialet på de möjligheter och avvägningar som legat för handen i varje 
enskild situation.

Kä l l m a t e r i a l
Fältarbetet har haft målsättningen att skapa ett källmaterial som ger exempel 
på hur handlingar och förhandlingar mobiliserar aktörer kring övergripande 
problemformuleringar om medeltider. Detta gäller både som händelser i en 
nära förfluten tid och observerationer på plats. Det innebär att arbetet i sin hel-
het präglats av såväl historiska som etnografiska metoder även om  betoningen 

219 Som uppdragsarkeolog har jag varit delaktig i det övergripande Slättbygdsprojektet vilket 
ingår i Skänningefallet. Däremot har jag inte varit en del av de arkeologiska slutundersökning-
arna i Skänninge som empirin bygger på. 
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varierar något mellan fallen. De huvudsakliga materialkategorierna är: skrift-
ligt material, muntliga källor samt deltagande observationer. Nedan följer en 
redogörelse för dessa. 

I Vadstenafallet ligger tonvikt vid historieskrivningen av den aktuella kon-
flikten vilken fått en kronologisk framställning i text. Fallet var det första som 
bearbetades och fältarbetet genomfördes huvudsakligen hösten 2005 och våren 
2006. Arbetet med det skriftliga och det muntliga källmaterialet skedde paral-
lellt under den perioden. Detta gav snabbt en heltäckande förståelse av kon-
flikten och dess händelsekedja som sedan varit till stöd i den fortsatta fältstu-
dien. Enstaka kompletterande intervjuer genomfördes under 2007 och 2009. 

Bild 3 Karta över Östergötland med aktuella platser utmärkta. Grafik, Lars Östlin, RAÄ UV Öst.
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De deltagande observationer som utförts är egentligen inte direkt knutna till 
analysen av konflikten men har bidragit till en förståelse av medeltidsbruken 
i fallet.   

I Skänningefallet blandas källmaterial som berör det näraliggande förflutna 
med samtida händelseförlopp och observationer i fält. Arbetet med fallstudien 
påbörjades när Vadstenafallet var avslutat och fältarbetet pågick från hösten 
2007 till sommaren 2009. Kompletteringar i form av deltagande observationer 
har skett även under 2009. Fältarbetet har delvis löpt parallellt med analysar-
betet, framförallt gäller det vissa deltagande observationer som följt specifika 
händelser. Studien inleddes med en bredare inläsning av det skriftliga käll-
materialet. Därefter vidtog intervjuer på basis av detta material med syfte att 
förklara och förtydliga innehållet i det skriftliga materialet.  

S k r i f t l i g a  m a t e r i a l

Det skriftliga källmaterialet är en brokig samling av allt från korrespondenser, 
ärendedokument och trycksaker – tidningar, broschyrer, böcker – till hemsidor. 
Dessa har på olika sätt bidragit till studierna men det material som fått störst 
tonvikt i analyserna är arkivmaterial och för Vadstenafallet även tidningstexter. 

Arkivmaterial har bidragit till att identifiera aktörer och förhandlingar. De-
lar av materialet är primära källor med en direkt närhet till olika sakfrågor så-
som skrivelser och beslut. Andra delar innehåller grader av berättande karaktär 
och tendens.220 Både som kvarlevor och berättande källor ger materialet ut-
tryck för historiebruk och värden kopplat till aktörernas agerande och officiella 
retorik. Härigenom synliggörs förhandlingar vilket är avhandlingens fokus. 

Vadstenafallets fokus ligger på de arkivhandlingar som berör handlägg-
ningen av det specifika kulturmiljövårdsärendet. Dessa består huvudsakligen 
av korrespondenser mellan aktörerna såsom ansökningar, skrivelser, yttranden, 
meddelanden, undersökningsplaner, kostnadsberäkningar, beslut, stämnings-
ansökning och e-postmeddelanden. Materialet har jag hämtat från följande 
arkiv: Kulturmiljöavdelningen Länsstyrelsen i Östergötlands län, Bygg- och 
miljönämnden Vadstena kommun, Fastighetsdomstolen Linköpings tings-
rätt och Antikvarisk-topografiska arkivet Riksantikvarieämbetet Stockholm. 
I några av ärendemapparna hade materialen inte ännu varit föremål för gall-
ring vid mina besök. Istället fanns det en mängd lösa anteckningar och lappar 
vilka gav såväl oväntade som fördjupade kunskaper om enskilda händelser och 
tankegångar. Detta har inte bara inneburit ett rikt material utan också breddat 
förståelsen av den officiella retoriken. 

220 Thurén 1986, s 70.
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I samband med Skänningefallet har arkivbesök skett på Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, Östsvenska Turistrådet i Norrköping, Mjölby kommun 
samt Riksantikvarieämbetet, UV Öst i Linköping. Fallstudiens generellt bre-
dare karaktär har inneburit att enbart material som berört något på förhand 
identifierat och utpekat såsom arkeologiska och turistiska projekt har efter-
sökts. Besöket på länsstyrelsen gav tillgång till dokument om ett regionalt 
medeltidsturistiskt projekt. Det bestod bland annat av projektbeskrivningar, 
rapporter, broschyrer, pressmeddelanden, brev och e-post. Innehållet i arkiv-
mappen gav ett ganska spretigt och osammanhängande intryck. En känsla 
av att det borde finnas mera infann sig då det var svårt att följa projektets kro-
nologi och olika delar. Materialet kunde till viss del kompletteras med hjälp 
av Östsvenska Turistrådets digitala projektmapp som föreföll mer komplett 
och strukturerad. Precis som i Vadstenafallet var länsstyrelsematerialet ännu 
inte ad acta-lagt. Det innebär att det även här fanns odaterade och osignerade 
lappar samt marginalanteckningar vilket givit mig en bredare förståelse för 
aktörers handlanden i specifika situationer. 

Pressmaterial i form av tidningstexter är en annan del av källmaterialet. 
Det skapar sammanhang i det lokala men ger också möjligheter att identifiera 
möten, händelser och aktörer. Även dessa texter har hanterats på lite olika 
sätt och fått varierande tyngd i respektive studie. I Skänningefallet används 
tidningarna som ett komplement till kärnan i det empiriska materialet; arkiv-
material, intervjuer och observationer. 

I Vadstenafallet har pressmaterial haft en bärande roll för analysen. Lokala 
medier är en av de arenor där förhandlingarna mellan aktörerna på ett konkret 
sätt spelas upp och där värden etableras genom officiell retorik och uttryck för 
föreställningar om det förflutna. Materialet är hämtat från de båda lokaltid-
ningarna Motala & Vadstena Tidning (MT&VT) och Östgöta Correspon-
denten (ÖC).221 En systematisk sökning efter artiklar mellan åren 2003 – 2006 
har genomförts, det vill säga åren för konflikten. Sammanlagt har 56 artiklar 
bearbetats i fallstudien varav 40 texter är hämtade från MT&VT och 16 texter 
från (ÖC). För den kronologiska texten har det däremot inte varit nödvän-
digt att referera till samtliga tidningstexter. Sökningen har framförallt skett på 
tidningarnas respektive hemsidor. Jag har använt ledord som kan förknippas 
med händelserna såsom: ABS Pump, fornlämningar, skelett, gravar, arkeologi, 
Riksantikvarieämbetet, etc.222 Materialet består till största delen av  redaktionell 

221 MT&VT är en lokal tidning som har en upplaga på cirka 30 000 exemplar. ÖC är en regio-
nal tidning för västra Östergötland med en upplaga på drygt 59 000 exemplar som också trycks 
i en separat lokal Motala edition.
222 http://mvt.se/ respektive http://www.corren.se/. 
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text som tar sin utgångspunkt i praktiska och byråkratiska händelseförlopp 
samt aktörers yttranden. En mycket liten del av materialet kan sorteras un-
der debattinlägg och insändare. Ett mål har varit att söka efter artiklar som 
täcker hela fabriksutbyggnadsprocessen, det vill säga texter som på ett bredare 
sätt berör fabriksutbyggnaden och inte bara fokuserar på konflikten. Detta 
kan bidra till att förstå hur tidningen väljer att presentera händelserna men 
också hur förhandlingarna är inbäddade i en lokal kontext. Textmaterialet har 
bearbetats som en egen materialkategori och analyserats utifrån olika teman 
såsom företaget och byggnaden, lokal utveckling, stadens silhuett, fornläm-
ningen och den arkeologiska praktiken, fornlämningen och kostnadsansvaret, 
vilka i sin tur anknyter till utvecklings- och bevarandediskurser. I den krono-
logiskt framställda berättelsen om Vadstenafallet har pressmaterialet däremot 
inte bearbetats separat utan skrivits in i den löpande berättelsen som en av 
flera källor. 

I n t e r v j u e r 

Intervjuer med aktörer har fått en stor betydelse i båda fallen och samverkar 
med det skriftliga materialet och fältobservationer. Intervjuerna är en typ av 
samtal som syftar till att skapa en djupare förståelse för faktiska händelser 
men är också ett sätt att synliggöra de värden och normer som aktiveras och 
förhandlas genom aktörernas medeltidsbruk. 

Valet av aktörer och personer för intervjuerna skiljer sig något mellan fal-
len. I Vadstenafallet är fokus på dem som binds upp av den aktuella konflikten 
och framträder i det skriftliga materialet. Jag har träffat elva personer såsom 
lokala politiker, tjänstemän, myndighetspersoner, representanter från företaget 
samt arkeologer. Bruken av medeltider i Skänningefallet är utdragna i tid och 
ibland otydliga. Jag har använt en konkret händelse som utgångspunkt för 
kartläggningen. Kring den kan i sin tur ett uppdragsarkeologiskt projekt, ett 
turistiskt projekt och en lokal medeltidsgrupp knytas. För att få ett rikt mate-
rial har min strategi varit att intervjua personer som dels kan knytas till olika 
sfärer i samhället – civilsamhället, offentligheten, privat företagande – dels 
återfinns på olika administrativa nivåer – den lokala, regionala och nationella. 
Dessa kriterier har syftat till att fånga ett kvalitativt urval snarare än att uppnå 
representativitet. Sammanlagt har jag gjort 19 intervjuer i Skänningefallet.223  

Platsen där intervjun hålls spelar roll för samtalets möjligheter. Jag har 
konsekvent valt platser där intervjupersonerna kunnat känna sig hemma-
stadda. Detta har också syftat till att jämna ut det asymmetriska  förhållandet 

223 Uppföljande intervjuer har gjorts med två personer.
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mellan forskare och intervjuperson. Med få undantag har samtalet utförts på 
vederbörandes arbetsplats.224 Platsen för intervjun förstärker den position från 
vilken uttalandena sker och det är utifrån det perspektivet som jag i huvud-
sak har använt dem. Samtidigt är vi inte bara en person utan ett komplex av 
personligheter och karaktärer. De jag träffat kan inte ses som enbart repre-
sentanter för en organisation, de är även yrkesmänniskor, privatperson, etc. I 
materialet framträder exempelvis hur de reflekterar kring den egna personen 
på ett sätt som inte alltid är direkt kopplat till huvudfrågeställningarna. Den 
typen av utsagor är viktiga då de vidgar förståelsen för ageranden och därmed 
synliggör handlingsnormer. 

Första kontakten med intervjupersonerna har skett genom brev eller direkt 
per telefon.225 Vid första mötet har jag presenterat mitt projekt. Det har då 
framgått att det finns olika nivåer för mitt intresse, dels en faktisk nivå om 
konkreta händelser och hur de handlat i dessa, dels en diskursiv nivå. Det se-
nare har uttryckts som att det finns ett intresse för hur de talar om händelserna. 
Vidare har de informerats om begreppet informerat samtycke, att medverkan 
sker frivilligt och möjligheten att avbryta samtalet närhelst de själva vill. 

Jag har erbjudit dem möjligheten att inte namnges i avhandlingstexten. 
Den genomgående reaktionen har varit att detta inte skulle behövas då det 
aktuella ämnet inte var kontroversiellt. I en tidig version av Vadstenafallet såg 
jag en poäng i att tydligt namnge personerna i fråga. Studien är tydligt knuten 
till personernas yrkesmässiga roller och min tanke var att de intervjuade kunde 
stå till svars för sina uttalanden men också handlingar i konflikten. Fallet hade 
dessutom bevakats väl av lokala tidningar där flera uttalat sig. I Skänningefal-
let flyter gränserna mer ihop mellan de organisatoriska/yrkesmässiga rollerna 
och uttalanden kopplade till privatpersonen. I efterhand har enskilda personer 
uttryckt en osäkerhet kring hur de kommer att framställas i den slutliga texten. 
Det har poängterats hur yttre omständigheter och förutsättningar påverkat 
deras handlingar. Det har funnits en rädsla för kritik. Den typen av uttalanden 
är viktiga och måste tas på allvar både i ett analytiskt såväl som i ett metodo-
logiskt sammanhang. 

För mig är det av central betydelse att studien inte pekar ut och värderar 
enskilda personers handlingar. Mitt intresse är att problematisera samtida bruk 
av det förflutna och belysa detta ur olika synvinklar. Med ett sådant mål menar 
jag att den enskilde personens namn är av underordnat intresse till skillnad 
från dennes möjligheter till agerande. Därför har jag valt att inte namnge de 

224 Vid något tillfälle gjordes en intervjun på ett café, vid två andra tillfällen var platsen hemma 
hos vederbörande. En intervju har utförts per telefon.
225 Gäller bara de personer jag var bekant med sedan tidigare.
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intervjuade personerna även om jag är fullt medveten om att läsaren ganska 
lätt kan identifiera flera av dem. 

I fallstudierna har intervjuer genomförts med personer aktiva inom kultur-
miljövården i Östergötland. Eftersom jag själv är en del av samma regionala 
kulturmiljövårdssektor finns det naturligtvis ett beroendeförhållande av va-
rierande grad. Att till exempel intervjua kollegor skapar olika metodologiska 
problem. Vissa teman blir lätta att tala om vilket jag tolkar som att det funnits 
en förförståelse om vad jag är intresserad av. Ofta har det handlat om hur ar-
keologi och arkeologiska resultat förmedlas till allmänheten. Det är ett tema 
som diskuterats mycket bland arkeologer under senare år och som därför ska-
pat både livliga och engagerade samtal. Andra teman är det svårare att närma 
sig eftersom de ligger för nära, som exempelvis att tala om specifika lämningar 
och platser ur ett arkeologiskt perspektiv. Här finns en gemensam förförstå-
else som ligger på en hög abstraktionsnivå vilket gör att frågor som berör 
konkret arkeologiskt arbete, förhållningssätt, förutsättningar, förhållanden och 
handlingar blir banala och därmed nästan omöjliga att ställa. Att som forskare 
frigöra mig från rollen som arkeolog blir svårt eftersom både jag själv och den 
som intervjuas vet att jag känner till svaren. Den typen av frågeställningar har 
därför fått en underordnad roll. En positiv effekt av närheten bedömer jag 
vara att det är lättare att identifiera berättelsen mellan raderna. I materialet 
finns exempelvis en underton av institutionell konkurrens vilken synliggjorts 
eftersom det är lättare för kollegor att släppa på den så kallade professionella 
fasaden. 

Varje person har intervjuats en gång.226 Samtalens längd varierade mellan 
cirka 50 minuter till 2 timmar och är dokumenterade med digital bandspelare. 
Intervjuerna kan karaktäriseras som halvstrukturerade i den betydelsen att det 
inte funnits en i förväg given frågelista. Mitt mål har inte varit att komma 
fram till entydiga och kvantifierbara uppfattningar kring de områden och te-
man som undersöks. Istället har jag eftersträvat att beskriva den mångtydighet 
och de motsägelsefullheter som intervjuerna ger uttryck för.227 

Samtliga intervjuer har inletts med att personen i fråga fått presentera sig 
själv och den egna praktiken. I Vadstenafallet rörde sig samtalet sedan mot 
ett temapaket som i stort sett varit den samma för alla intervjuerna: platsen 
Vadstena, bruk av historien i Vadstena, arkeologi i den lokala kontexten samt 

226 I två sammanhang har en andra kompletterande intervju utförts. I det fallet beroende det på 
att den första avbröts och i det andra fallet på att täcka av nya temaområden. Samtliga intervjuer 
är gjorda med en person åt gången med undantag från ett tillfälle där det var ett samtal mellan 
mig och två arkeologer från RAÄ UV Öst. 
227 Kvale, S. 1997, s. 34ff.
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Kvarnbacken och konflikten. I Skänningefallet har aktuella samtalsteman 
kretsat kring begrepp som medeltid, medeltid och Skänninge, Skänninge, tu-
rism, arkeologi. Dessutom har samtalet berört aktörernas verksamhetsområ-
den samt olika händelser och evenemang kopplade till medeltider i Skänninge. 
Det innebär att intervjuverna täckt in ett flertal aktiviteter men också gett en 
vidgad förståelse för de lokala bruken av medeltider. 

En ambition har varit att utifrån konkreta händelser men också utifrån mer 
generella resonemang, synliggöra förhandlingar om spåren av det förflutna. I 
Vadstenafallet låg fokus på konflikten och händelseutvecklingen kring den. Vad 
gjorde respektive aktör och hur beskrivs mötena med övriga aktörer? Men här 
har även teman som fört in diskussionerna mer allmänt på ansvarsfrågor och 
beslutsprocesser kring kulturmiljöfrågor i det lokala rummet varit i fokus. I 
Skänningematerialet möts flera medeltidsskapande projekt på en och samma 
plats i en relativ snäv samtidighet. Här finns överlappningar där aktörer i varie-
rande grad binds upp i flera av dessa processer. De projekt som varit aktuella för 
avhandlingsarbetet kan dels ses som separata nätverk, dels ses som delar i ett 
mer övergripande nätverk som formats kring medeltidbruken i Skänninge. Det 
skapar en tydlig skillnad i förhållande till Vadstena fallet. Samtalen har tillåtits 
glida mellan olika platskonkreta händelser och en varierad tidsmässighet. Detta 
har skapat en viss svårighet att lika närgånget analysera konkreta förhandlings-
situationer mellan aktörerna, och därmed på samma detaljeringsnivå jämföra 
med Kvarnbacken. Istället öppnar samtalen för en bredare diskursiv analys om 
hur värden kopplade till medeltid och Skänninge konstitueras och hur dessa 
mer generellt förhandlas mellan aktörerna.

Strategin för transkriberingen har varierat inom respektive fall främst be-
roende på begränsade tidsramar för allt för omfattande bearbetningar. De fles-
ta samtalen är nedtecknade ordagrant i hela sin längd. Anledningen till detta 
är att det mesta i samtalen kan anses som relevant både  innehållsmässigt och 
diskursivt samt att eventuell sortering fått anstå till bearbetningen av textma-
terialet. Stickspår i samtalen har bidragit till att vidga förståelsen av aktuella 
teman. Transkriberingarna har dessutom gett en bra överblick av intervjuma-
terialet och bidrog också till att identifiera betydelsefulla teman. På så sätt 
påbörjades analys och tolkningsarbete redan i detta moment. Med tiden avtog 
det generösa transkriberingsförfarandet. För att spara tid kom enstaka samtal 
inom varje fallstudie att transkriberas mer schematiskt där istället kodningar, 
markeringar och nedteckning för hand av viktiga passager har använts. Kon-
sekvensen av detta är att förhållandevis mycket arbetstid har lagts på de första 
intervjuerna i de båda fallstudierna. Intervjutexterna har sedan analyserats med 
utgångspunkt dels från enskilda händelser och hur dessa formuleras, dels från 
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avhandlingens analytiska teman. I löptexten återges intervjuerna  framförallt 
som stickord, eller stickmeningar.

D e l t a g a n d e  o b s e r v a t i o n e r

Medeltidsbruken som analyseras har inte bara utspelat sig i det nära förflutna 
utan också parallellt med avhandlingsarbetet. Det har funnits en möjlighet att 
följa det på plats och på så sätt bredda det empiriska materialet. Deltagande 
observationer sammankopplas ofta med etnografiska studier. I sin klassiska 
form innebär det att forskaren under en avsevärd tidsrymd engagerar sig i 
dem som studeras samt deltar i vardagslivet för att förstå hur kulturella uttryck 
och sociala relationer integrerar med varandra. Charlotte Aull Davies menar 
att deltagande observationer i sig sällan är den centrala metoden vid etnogra-
fiska studier. Istället är det mer av en strategi vilket innebär aktiverande av en 
mängd olika fälttekniker som väljs med utgångspunkt från hur fruktbara de är 
i en specifik situation.228 

Deltagande observationer har framförallt varit ett sätt att närma mig ak-
törernas handlingar i Skänningefallet. Totalt har jag vid 20 tillfällen deltagit 
i olika aktiviteter och händelser under tidsperioden vintern 2007 till och med 
våren 2009.229 Det är offentliga sammanhang där jag varit en besökare bland 
andra, exempelvis premiärer, allmänna seminarier, föreläsningar, guidningar, 
etc. Strategin har varit att delta aktivt för att för att uppleva hur aktörerna 
skapar medeltider. Det innebär att jag lyssnat på föredrag, tittat på utställ-
ningar, pratat med guider och marknadsknallar. Målet har däremot inte varit 
att ikläda mig rollen som en fiktiv eller tänkt besökare.230 

Vid dessa tillfällen har jag burit med mig anteckningsblock som stöd för 
minnet och vid enstaka tillfällen även en kamera. Dokumentationen har dels 
berört vad som hänt och sägts, dels egna reflektioner i förhållande till stu-
diens övergripande frågeställningar. Med undantag från medeltidsmarknaden 
i Skänninge år 2008 har nästan alla tillfällen präglats av en situation där speci-
fika budskap om det förflutna och medeltid förmedlats av en avsändare till en 
mottagargrupp. Detta gäller även seminariesammanhang, även om dessa också 
inneburit en högre grad av kommunikation mellan deltagarna. Själv har jag i 
dessa sammanhang inte deltagit i diskussionen. Återkommande arrangemang 
såsom guidningar har jag valt att följa vid ett tillfälle. 

228 Davies, C. 2008, s. 77 ff.
229 Därtill kommer fem tillfällen som knyts till Vadstenafallet – en föreläsning och två invig-
ningar av utställningar.
230 Andersson, J. 2008.
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I Skänningefallet har jag fått möjlighet att följa en grupp aktörers mötes-
verksamhet. Det är en grupp i Skänninge vilka träffas regelbundet och som 
arbetar med samtida upplevelseinriktat bruk av medeltid – Medeltidsgruppen. 
Mötena har gjort det möjligt att få både en bredare men också en mer direkt 
inblick i förhandlingarna kring det lokala arbetet med medeltider. Vilka ingår i 
arbetet, vilka diskussioner förs, vilka är konfliktytorna och hur skapas konsen-
sus? Gruppens möten har synliggjort mobiliseringsprocesser kring skapandet 
av medeltider i Skänninge. Jag har besökt sex av Medeltidsgruppens möten 
under tidsperioden november 2007 – juni 2008.231 

I det sammanhanget har deltagandet inneburit att jag suttit med vid sam-
ma bord, druckit kaffe och ätit kaffebröd som alla andra, men samtidigt mar-
kerat ett avstånd genom att inte delta i samtalet samt tydligt fört anteckningar 
i ett kollegieblock. Självklart är man som forskare inte en neutral aktör som 
objektivt observerar. Snarare är det påtagligt hur man påverkar situationen 
och diskussionen. Vissa uttalanden riktades direkt till mig för att tydliggöra 
åsikter. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Istället blir för-
handlingssituationen extra tydlig när aktören implicit försöker binda upp även 
mig kring sin egen position och problemformulering.

Att som forskare få tillträde till olika samarbetsmöten är inte självklart. När 
det gäller Medeltidsgruppen var mitt första besök där mer av en slumpmässig 
karaktär. Jag fick möjlighet att följa med en representant från Östergötlands 
länsmuseum till Skänninge i samband med en presentation av det regionala 
medeltidsturistiska projektet GötaRike. Vid den träffen insåg jag att gruppen 
presenterade ett sammanhang som var viktigt att följa för att förstå det lokala 
bruket av medeltider i Skänninge. Samtidigt var det forskningsetiskt viktigt att 
inte bara tränga sig på. Därför skickade jag en skriftlig förfrågan till gruppen 
om vidare deltagande. Brevet innehöll en beskrivning av arbetets syfte men 
berörde också frågan om konfidentialitet. Att som forskare få tillträde måste 
naturligtvis också ses i ljuset av att det ger en arbetsgrupp legitimitet. Här blir 
forskarens intresse av gruppens arbete en bekräftelse på att det gruppen gör är 
viktigt. I kulturarvsplansgruppen har jag kunnat skönja hur det funnits behov 
hos kommunala tjänstemän av att vinna politisk acceptans för sitt arbete. I ett 
sådant perspektiv har mitt deltagande använts som ytterligare ett argument för 
att arbetet med kommunala kulturarvsfrågor är viktigt. 

231 Jag har deltagit vid ytterligare två möten som inkluderat samma aktörer och har berört medel-
tider i Skänninge men som inte varit uttalande möten för Medeltidsgruppen. Ena tillfället var ett 
informations- och samtalsmöte initierat av Mjölby kommun inför sommararrangemang år 2008 
vilket intresserade en bredare grupp aktörer. Det andra var ett informations- och planeringsmöte 
inför Birgerjarljubileet 2010 vilket också intresserade en större grupp än medeltidgruppen.
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Bild 4, Flygbild över Vadstenas äldre stadsdelar. I förgrunden finns Vadstenaslott 
och längre bort syns klosterkyrkan. Foto, Jan Norrman, RAÄ.
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2 .                                       
M e d e l t i d e r  o c h  k o n f l i k t e r 

”Historia är viktigt!”1 Citatet är hämtat från en intervju med en kommunpo-
litiker i Vadstena. Uttalandet kan knytas till samtliga aktörer vilka ingår i den 
fallstudie som presenteras nedan. Kapitlet handlar om en markexploatering vid 
Kvarnbackens industriområde i Vadstena. I samband med schaktningsarbetet 
för en fabriksutbyggnad upptäcktes två fornlämningar. En senmedeltida avrätt-
nings- och begravningsplats med ett 25-tal skelett och en vikingatida kvinno- 
och barngrav som bland annat innehöll ett tidigkristet krucifix.2 

Det nödvändiga i att bevara dessa spår från det förflutna är det ingen som 
ifrågasätter i denna fallstudie. Vad som däremot skapar den här konflikt är hur 
kostnadsansvaret ska fördelas för den arkeologiska undersökningen som fynden 
leder till. Här växer en tydlig motsättningen fram mellan två positioner; beva-
rande och utveckling. Den spänningen är på inget sätt ny eller unik för denna 
fallstudie. Mitt intresse ligger i att denna konflikt, som kan knytas till en bred 
förståelse av medeltider, utspelar sig i vår samtid och därigenom synliggörs det 
hur värden och handlingsnormer artikuleras, etableras och förhandlas. 

Den korta berättelsen om vad som inträffade vid Kvarnbacken kan skrivas 
på följande sätt: 

…1960-tal köper företaget Scanpump marken vid Kvarnbacken i Vadstena. Ge-
nom åren fram till 1990 upprättas flera detaljplaner för området Kvarnbacken Indu-
stri. Vid sekelskiftet, 2000, påbörjar ABS Pump Production AB som företaget heter då, 
en koncentration av sin tillverkning till Vadstena. Kommunen ger företaget bygglov 
för industrifastigheten och byggnationen påbörjas 2003. Av en händelse passerar en 
arkeolog från Östergötlands Länsmuseum platsen och undrar om bygget föregåtts 
av en arkeologisk utredning. Hon kontaktar därför  länsstyrelsen. Vid en  besiktning 
upptäcker länsstyrelsen delar av människoskelett inom  exploateringsområdet. Myn-
dighetens ärendehantering inleds bland annat åläggs företaget att betala de arkeo-

1  Intervju K 3.
2  Karlsson, E. 2008; Karlsson, E. 20008b.
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logiska undersökningarna. Länsmuseets undersöker och tar bort fornlämningarna 
som är en medeltida avrättnings- och gravplats med spåren efter 33 ”individer” samt 
en vikingatida kvinno- och barngrav. Företaget reagerar mot de höga arkeologiska 
kostnaderna och ifrågasätter länsstyrelsens beslut. Genom sina advokater stämmer de 
staten, Riksantikvarieämbetet, vid Linköpings tingsrätt. Tillsynsmyndigheten, går 
mot länsstyrelsens beslut och bestämmer att kostnadsansvaret ska ligga hos staten. Ef-
ter avslutat fältarbete producerar länsmuseet en populärvetenskaplig bok om avrätt-
ningsplatsen. Titeln, ”Döden som straff ”, blir också rubriken på museets utställning 
om platsen och som knyter an till samtidens diskussion om dödsstraff… 

En metodisk fråga som väcks är var exakt börjar och slutar fallstudien? 
Finns det överhuvudtaget en berättelse att följa? Min utgångspunkt är att fal-
let inte bara ligger där ute och väntar på att bli upplockad, sorterad, analyserad 
och tolkad. Studien formeras istället av de många berättelser kring händel-
serna som skapas genom forskningsprocessen. 

Detta hindrar inte från att jag gjort en snäv avgränsning. Det faktum att 
exploatören anser att den regionala myndigheten har vilselett dem och därför 
väljer att stämma staten ser jag som ett viktigt moment som motiverar just den 
avgränsningen. Det gör dessutom fallet ovanligt i förhållande till de flesta andra 
uppdragsarkeologiska ärenden. I stämningsansökan till Linköpings tingsrätt 
kan vi läsa att: ”ABS yrkar att fastighetsdomstolen skall fastställa (förklara) att 
staten genom Riksantikvarieämbetet skall svara för kostnaderna för åtgärder 
enligt Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut om kostnader enligt 2 kap 13 § 
lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (”KML”) av den 22 juni 2004 samt den 
22 september 2004.”3 Stämningsansökan fastställer och tydliggör konfliktens 
kärna – vem som ska bära kostnadsansvaret för borttagandet av fornlämningen 
vid Kvarnbackens industriområde – och utgör därmed den så kallade Obliga-
tory Passage Point runt vilken de aktörer jag valt att studera binds upp kring. 

Mitt intresse ligger i att visa hur mobiliseringen av aktörerna kring pro-
blemformuleringen om kostnadsansvaret går till. Den processen som här fått 
en deskriptiv framställning, använder jag för att i slutkapitlet kunna diskutera 
hur värden och handlingsnormer förhandlas genom samtida bruk av medel-
tider. 

Jag vill poängtera att fallstudien inte tar ställning i konflikten. Vilken aktör 
som har så att säga rätt eller fel ur juridisk, moralisk eller annan synvinkel är 
inte intressant. Ett sådant ställningstagande från min sida skulle rubba det 
symmetriska förhållningssätt till aktörerna som jag menar är nödvändigt för 
att kunna genomföra den här typen av studie. 

3 Ansökan om stämning inlämnad av Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Inkommen till Lin-
köpings tingsrätt 2004-10-12, dnr: F3412-04.
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Lagstiftningen kring fornminnen är central för händelseutvecklingen i fal-
let. För den läsare som inte är bekant med Kulturminneslagen, KML, och 
hur den används i samband med markexploatering så följer inledningsvis en 
kort redogörelse av det aktuella lagrummet. Därefter inleds fallstudiens mest 
omfångsrika del om fyra kapitel vilken är min kronologiska redogörelse för 
händelseförloppet. Meningen är att visa de centrala aktörernas retorik och 
handlingar vilka används i syfte att mobilisera övriga aktörer kring en specifik 
lösning. I den andra kortare delen frångår jag den kronologiska framställ-
ningen för att mer specifikt visa hur till synes fasta handlingsnormer tenderar 
att glida beroende på situationen.  

Ku l t u r m i n n e s l a g e n  e n  b a k g r u n d
Vid sekelskiftet 2000 fanns det cirka 650 000 registrerade fornlämningar i 
RAÄ:s fornlämningsregister vilka fördelar sig på cirka 150 000 lokaler el-
ler platser.4 Ett fåtal av dessa kan tillskrivas en rikstäckande uppmärksam-
het så som Uppsala högar, Rökstenen och Ale stenar. Ännu färre hamnar på 
UNESCO:s världskulturarvslista som den medeltida ringmuren i Visby eller 
hällristningarna i Tanum. Flertalet fornlämningar och fornlämningsmiljöer 
finner vi i skuggan av de mer välbekanta. Det är exempelvis ensamma resta 
stenar på en åker, stenhägnader kring fossila åkrar eller skålgropar på en klipp-
häll. Här till kan läggas ett stort antal lämningar som ligger dolda för ögat, 
under markytan. De lämningar vi ser ovan mark är ofta bara små fragment av 
betydligt mer komplex och innehållsrika fornlämningsmiljöer.5 

Som framgick i inledningskapitlet har svensk fornminneslag sitt ursprung 
i 1600-talets utveckling av en officiell minnesvård. 1666 antogs Placat och 
Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter, Sveriges första forn-
minneslag. Den har sedan omformulerats ett stort antal gånger. I 1942-års lag 
skrivs principen in att arbetsföretag som innebär ingrepp i fornlämningar ska 
själva bekosta de arkeologiska undersökningarna.

Sedan 1989 definieras en fast fornlämning på följande sätt enligt, KML, 
andra kapitlet 1 §: ”Fasta fornlämningar är /…/ lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna”.6 Forna tider är ett ”kronologiskt kriterium” 
och tolkas som att det inte finns någon åldersgräns för vad som kan vara en 

4  Statens Kulturråd 2002; Carlie, A. & Kretz, E. 1998, s. 6.
5  Se även Pettersson, M. & Wikell, R. 2006.
6  SFS 1988:950.
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fast fornlämning.7 Äldre tiders bruk är ett ”funktionskriterium” och avser läm-
ningar till vilka metoder, tekniker och brukningssätt inte längre är aktuella 
men också naturbildningar vilka kan knytas till ålderdomliga bruk, sägner eller 
märkliga historier, samt lämningar efter äldre folklig kultur.8 

I Riksantikvarieämbetets beslut om ”antikvarisk bedömning vid registre-
ring i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister” konstateras att antalet 
fasta fornlämningar men också andra kulturlämningar har ökat under senare 
decennier och då framförallt de från historisk tid. Därför görs en ”selektion” 
inom vissa typer av lämningar med utgångspunkt från ett antal värderingskri-
terier. De två grundläggande kriterierna är preparatsvärdet, det vetenskapliga 
värdet och upplevelsevärdet, det pedagogiska/sociala värdet. Det förra anses 
vara den primära värderingsgrunden och står i relation till det rådande kun-
skapsläget medan den senare framför allt anses vara beroende av om läm-
ningen är välbevarad eller ej. Vid sidan av grundkriterierna finns andra kom-
pletterande värderingskriterier av både kvantitativ och kvalitativ art. Exempel 
på detta är kvantitativ förekomst av liknande lämningar, förekomst av andra 
kompletterande källor, miljösammanhang och märklighetskriterium.9 

I första kapitlet till KML konstateras att det är en ”nationell angelägenhet 
att vårda och skydda vår kulturmiljö” och att ”ansvaret för detta delas av alla”. 
Det vill säga både myndigheter och enskilda ”skall visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön”. Redan i portalparagrafen poängteras att den som tänker 
utföra ett arbete måste se till att eventuella skador på kulturmiljön i samband 
med detta undviks eller begränsas. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har överin-
seende över kulturmiljövården i landet och har möjlighet att överklaga beslut 
fattade av domstol eller annan myndighet. Länsstyrelsen är den myndighet 
som har tillsyn över kulturmiljövården i länet. Dess uppgift är att handlägga 
och fatta beslut i ärenden om ingrepp i fasta fornlämningar.10

Kulturminneslagens andra kapitel berör fasta fornlämningar och fornfynd.11 
Fasta fornlämningar åtnjuter ett omedelbart och generellt skydd utan att nå-
got särskilt myndighetsbeslut krävs. Till skyddsområdet räknas också vad som 
benämns som fornlämningsområde vilket utgör ett så stort område på marken, 
eller sjöbotten, som behövs för att skydda och bevara lämningen med hänsyn 

7  Förutom 100 år för skeppsvrak.
8  RAÄ, Beslut dnr 320-3874-2002.
9  Ibid.
10 SFS 1988:950. Förutom själva lagtexten bygger presentationen under denna rubrik på SOU 
2005:80 om inget annat anges. 
11 I lagtexten räknas ett antal kategorier av lämningar upp såsom gravplatser, resta stenar, sam-
lingsplatser för rättsskipning och kult, lämningar av bostäder och boplatser, ruiner, färdvägar, 
skeppsvrak.
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till fornlämningens art och betydelse. Enligt andra kapitlet 6 § är det förbjudet 
att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning”. RAÄ 
och länsstyrelsen får dock undersöka en fast fornlämning. Länsstyrelsen får 
också ge tillstånd till andra att undersöka fornlämningar men detta måste då 
ske med utgångspunkt från de ”villkor” för undersökningen som den regionala 
myndigheten ställer upp. De bestämmelser som rör ingrepp i fast fornlämning 
finns i andra kapitlet 10 – 15 § och med utgångspunkt från dessa fattas beslut 
om uppdragsarkeologiska ärenden.

I 10 § konstateras att den som tänker uppföra en byggnad eller annan an-
läggning bör i god tid ta reda på huruvida arbetsföretaget kommer att beröra 
en fast fornlämning och i så fall samråda med länsstyrelsen. Ansvaret ligger 
alltså på den som planerar exploateringen men det förutsätter också att myn-
digheten kan tillhandahålla uppgifter om var kända fornlämningar finns. Om 
en tidigare okänd fornlämning påträffas vid företaget skall arbetet omedelbart 
avbrytas och en anmälan ske till den regionala myndigheten. I samband med 
exploatering av markområden kan Länsstyrelsen besluta om särskild utredning 
för att ta reda på huruvida det finns fornlämningar inom det aktuella området. 
Detta förutsätter att det finns ett motiverat behov av fördjupande beslutsun-
derlag som i sin tur grundar sig på kunskap om enskilda fornlämningar i när-
området som, baserat på erfarenheter, kan indikera ytterligare förekomst.12 

Om det finns en fornlämning inom det aktuella exploateringsområdet kan 
länsstyrelsen enligt 12 § lämna tillstånd att ”rubba, ändra eller ta bort” läm-
ningen om den ”medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhål-
lande till fornlämningens betydelse”. Myndighetens uppgift är alltså att väga 
mellan exploaterings- och bevarandeintresset. Endast om det förra väger över 
får tillstånd ges och vid denna bedömning skall arbetsföretagets betydelse be-
aktas både ur enskild och ur allmän synpunkt. Som villkor för tillståndet kan 
länsstyrelsen med stöd av 13 § ställa krav på en så kallad särskild undersökning 
vilken dokumenterar lämningen och tar vara på de fornfynd som framkommer 
i samband med det. En sådan undersökning kan i sin tur föregås av beslut om 
en arkeologisk förundersökning, ”om det behövs för att få ett tillfredsställande 
underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att ställa krav på sär-
skild undersökning”. Genom förundersökningen ges länsstyrelsen möjlighet 
att upprätta de ramar, ”kravspecifikationen”, för den särskilda undersökningen 
så att den kan utföras så rationellt som möjligt. Länsstyrelsen skall sedan i sitt 

12 SOU 2005:80, s. 39. Den här typen av utredning som bekostas av arbetsföretaget kan utföras i 
två etapper dels som en kart- och arkivstudie samt inventering. Dels i form av en undersökning 
av platsen exempelvis med hjälp av grävmaskin då så kallade sökschakt tas upp.
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beslut ange vem som ska utföra undersökningen, härvidlag gäller inte lagen 
om offentlig upphandling, LOU. Däremot har senare propositioner anfört att 
ett anbuds- eller upphandlingsliknande förfarande får tillämpas.13 I valet av 
uppdragstagare poängteras två aspekter dels att undersökningen skall vara av 
god vetenskaplig kvalitet, dels att kostnaderna inte får vara högre än vad som 
är motiverat mot bakgrund av omständigheterna. Här ställs den vetenskapliga 
ambitionen mot de ekonomiska ramarna. Enligt KML bestämmer länsstyrel-
sen med andra ord de arkeologiska undersökningarnas innehåll, ambitionsnivå 
och omfattning.  

I 14 § konstateras att den som utför ett arbetsföretag som berör en fast 
fornlämning svarar för kostnaderna för eventuell arkeologisk förundersökning 
eller särskild undersökning. Bakgrunden till fördelningen av kostnadsansvaret 
motiveras av att det är ett nationellt intresse att bevara fornlämningar men inte 
generellt ett nationellt eller allmänt intresse att ta bort dem. 14 § anger också 
undantagen, när arbetsföretag inte svarar för kostnaderna. Det gäller om forn-
lämningen som framkommer vid arbetet tidigare varit okänd för såväl myn-
digheter och för allmänheten på orten; om kostnaderna för undersökningen 
vida överstiger de som Länsstyrelsen beslutat om i sitt tillstånd; för kostnader 
av en arkeologisk förundersökning om myndigheten inte meddelar tillstånd 
till ingrepp i fornlämningen eller om länsstyrelsen gjort en felbedömning och 
det visar sig att någon fornlämning inte berörs av arbetsföretaget. 

Så långt det legala ramverket, som i sig har utrymme för bedömningar av 
olika värdekonflikter. Nedan närmar vi oss nu den problemformulering och de 
aktörer som skapar fallstudiens mobiliseringsprocesser.

E x p l o a t e r i n g e n s  k o n t e x t e r
I texten nedan tecknas fallstudiens yttre kontext. Här presenteras utgångs-
punkterna för företaget ABS Pumps och deras ansökan om bygglov. Genom 
projektet binder de upp politikerna kring de rationaliseringslösningar de ar-
betar med. Den politiska majoriteten agerar i sin tur för att öka kommunens 
försörjningsförmåga och självständighet. Politikernas retorik synliggör vilket 
värde som kulturarvet tillskrivs. Det erbjuder både en möjlighet för byggandet 

13 SOU 2005:80, s. 27. Från den 1 januari 2008 har verkställighetsföreskrifterna ändrats. Nu 
gäller att Länsstyrelsen istället för direktval ska genomföra ett anbudsförfarande när kostna-
den för undersökningen kan antas komma att överstiga 20 prisbasbelopp alternativt understiga 
20 prisbasbelopp men överstiga 5 prisbasbelopp och företagaren begär det. KRSF 2007:2. Ett 
prisbasbelopp motsvarar 42 400 kronor år 2010 enligt SCB. http://www.scb.se/Pages/PressRe-
lease____276565.aspx. Besökt 2010-07-03.
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av stadens identitet och varumärke samt utgör ett reellt materiellt problem 
som ständigt måste hanteras. I och med att skeletten upptäcks vid Kvarn-
backen förändras problembilden. Länsstyrelsen kliver in som ytterligare en 
aktör och agerar direkt med KML som utpekad resurs. 

A B S  P u m p  s k a p a r  k o n k u r r e n s f ö r d e l a r 

ABS Pump Production AB är ett företag som tillverkar pumpar för bland 
annat pumpstationer, avloppsnät och biologiska reningsanläggningar. För-
säljningen sker via dotterbolag i 20 europeiska länder samt i USA, Kanada, 
Brasilien, Japan, Kina, Singapore och Thailand. Företaget är en del av Cardo-
koncernen som år 2004 omsatte cirka 7,6 miljarder kronor.14 Den 18 september 
2003 ansökte ABS Pump om ett bygglov vid Vadstena kommuns bygg- och 
miljönämnd. Ärendet berörde en tillbyggnad samt ett skärmtak och en re-
klamskylt av företagets industribyggnad inom industriområdet Kvarnbacken. 
Nybygget beräknades uppgå till cirka 7 600 m2 och skulle få en fasadbeklädnad 
av betongelement och en rödbrun färg. Utbyggnader var en investering som 
beräknades till 70 miljoner kronor.15 

Inom Cardokoncernen pågick sedan slutet av 1990-talet en diskussion om 
att koncentrera produktionen av pumpar. Tillverkningen var då utspridd på tre 
olika platser i landet, i Mölndal och på Kronängen respektive Kvarnbacken i 
Vadstena. I materialet uttrycks företagsrationella motiv till beslutet för kon-
centrationen till en plats. Den globala marknad som ABS Pump är en del 
av karaktäriseras som färdigväxt och stabil. För att möta konkurrensen drev 
företaget utvecklingen och produktionen mot så kallade helhetslösningar där 
de både skulle bygga och ansvara för driften samt skötseln av exempelvis re-
ningsverk.16 Ett annat sätt var att rationalisera tillverkningen till en plats. I 
samband med invigningen av lokalerna i Vadstena år 2005 konstaterar chefen 
för pumpdelen inom Cardo att: ”Det vi egentligen inviger är förutsättningen 
för att skapa konkurrenskraft som alla företag arbetat med att stärka. Nu är vi 
tillräckligt stora för att ha den kapacitet vi behöver. Men tillräckligt små för att 
vara en trivsam arbetsplats och vara flexibla och snabbfotade”.17 

14 ABS Pump i Vadstena är en del av ABS Group som har cirka 2 100 anställda och som 2004 
omsatte 2,8 miljarder kronor. Tillverkning sker främst i Sverige, Tyskland, Irland och Finland. 
Ungefär 90 % av ABS Pumps tillverkning går på export. Cardo är ett investmentbolag där 
styrelsens ordförandeplats hålls av Fredrik Lundberg. http://www.cardo.com respektive http://
www.absgroup.com. Båda besökta 2007-05-21. 
15 Ansökan om bygglov vid Vadstena kommun, Bygg- och miljönämnden, 2003-09-18, beteck-
ning L2003/78. ÖC, 2003-11-07. ”Cardo investerar 70 miljoner i Vadstena”.
16 MT&VT, 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”; ÖC, 2003-10-16, ”Pumpfabrik bygger till”.
17 ÖC, 2005-09-01, ”Fredrik Lundberg invigde storbygge i Vadstena”.
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Det som anses kännetecknande för tillverkningen i Vadstena är en spe-
cialisering där en typisk order kan bestå av enbart en eller två större pumpar. 
Det finns en skillnad mellan den specifika och unika produkten i förhål-
lande till mer serieinriktad tillverkning. I det lokala tidningsmaterialet görs 
en poäng av att Cardo slutligen väljer Vadstena istället för att flytta hela pro-
duktionen av pumpar till ett lågkostnadsland. Det var inte sentimentala skäl 
som gjorde att fabriken hamnade i huvudägaren Fredrik Lundbergs hemlän 
Östergötland. Istället vilade bedömningen på rationell grund även om han 
såg det som ”tillfredsställande” att bygga i Sverige och därigenom skapa nya 
arbetstillfällen.18

Källmaterialet ger bilden av att det uppstod en dragkamp mellan före-
tagsledningarna i Mölndal respektive Vadstena om vilken fabrik som skulle 
få finnas kvar. Olika koncept för en utbyggnad utarbetades på respektive ort. 
En av de viktigaste fördelarna som tillskrevs Vadstenaalternativet var de fy-
siska förutsättningarna. Här ägde företaget sedan lång tid tillbaka mark intill 
den befintliga industribyggnaden. Tomtmarken inom Kvarnbackens indu-
striområde var dessutom detaljplanerad i flera omgångar sedan tidigt 1960-
tal, senast 1989/1990.19 Vid sidan av de fysiska fördelarna ges i materialet vid 
flertal tillfällen också uttryck för att det i Vadstena finns en väl fungerande 
produktion. 

Företaget är inte en enskild aktör utan finns och agerar på olika nivåer. 
Cardokoncernen är exempelvis initiativtagare i det inledande skedet vilket le-
der fram till den bygglovsansökan som lämnas in av företagets projektledare 
lokalt för bygget. Det är koncernen som formulerar målet, fattar beslut och 
innehar kapital för byggnationen. Rollerna och intressena kan sägas fördela 
sig på två olika beslutsnivåer där Cardo agerar på en övergripande och global 
nivå medan ABS Pump i Vadstena både finns på en global marknad och är 
en lokal arbetsplats. Dessutom fanns en intern dragkamp mellan olika platser 
kring koncernens beslut.

Skillnaden mellan aktörers möjlighet att initiera och påverka planerings-
processer har inom samhällsplaneringsforskningen beskrivits med utgångs-
punkt från deras juridiska, ekonomiska, politiska och professionella resurser.20 
Cardo är en privat aktör som besitter ekonomiska resurser dels genom marken 

18 MT&VT, 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”; ÖC, 2005-02-24, ”ABS Pump är igång i 
nya jättebygget”; ÖC, 2005-09-01, ”Fredrik Lundberg invigde storbygge i Vadstena”.
19 Detaljplan (ändring och upphävande av stadsplan) för Kvarnbacken Industri i Vadstena stad, 
Vadstena kommun, Östergötlands län, 1989-12-06, reviderad 1990-04-04.
20 Fog, H. et al. 1992.
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som ska bebyggas, dels genom det kapital som investeras i utbyggnaden. De 
ekonomiska resurserna vilar i sin tur på företagsekonomiska strategier och mål 
i förhållande till såväl en global marknad som nationella och lokala samman-
hang. Även om företaget inte är beslutande, eller regelansvarig finns juridiska 
och administrativa resurser då det aktuella markområdet är detaljplanerat som 
ett industriområde. Ytterligare en resurs är det värde som företaget har genom 
sin betydelse för sysselsättning, bosättning och skattekraft. Härigenom kan 
företaget binda upp kommunens politiker. I förlängningen leder det till en 
politisk acceptans för och löfte om ett snabbt bygglovsbeslut i det fall företaget 
väljer Vadstenaalternativet. 

För Cardo var det inte självklart att satsa på Vadstena vilket poängteras 
bland annat i mitt samtal med kommunstyrelsens ordförande. Under 2003 tar 
företagsledningen i Vadstena kontakt med kommunledningen då de, enligt 
honom, var orolig för att verksamheten skulle läggas ner till förmån för Möln-
dal där även ABS Pumps ledning satt. Nu sökte de stöd hos kommunen för att 
utarbeta ett motförslag. I diskussionen prövade företaget inledningsvis tanken 
på att kommunen skulle gå in och bygga anläggningen då Cardos vision var 
att inte äga byggnaden. Detta tackade kommunens politiker nej till. Företaget 
fick däremot löfte om bygglov för utbyggnaden av kommunens politiker. Det 
innebar att de snabbt skulle komma igång med bygget när väl koncernledning-
en fattade sitt beslut. Cardo fick nu väga utbyggnadsplanerna mot varandra 
och till slut föll Mölndalsalternativet ifrån.21 

När Cardo slutligen fattade sitt beslut innebar det att företaget dels bör-
jade planera nedläggningen i Mölndal. Med detta följde bland annat MBL-
förhandlingar med löntagarna och deras organisationer i och med att ett stort 
antal anställda kom att sägas upp. Dels gäller det att så snabbt som möjligt 
komma igång bygget vid Kvarnbacken. I vårt samtal om bygget återkommer 
projektledaren vid ABS pump ständigt till hur viktigt det är för företaget att 
deras produktion flyter och utsätts för så få och små störningar som möjligt. I 
detta sammanhang var det därför extra viktigt att arbetet gick smidigt då fö-
retagskoncentrationer av den här dimensionen kan skapa oro på många olika 
håll inom företaget men också bland kunder.22 

21 MT&VT, 2005-09-01, ”ABS nya lokaler invigdes”; Intervju K 1och K 2. Anläggningen i 
Mölndal ansågs för gammal. Dssutom var möjligheterna att bygga ut där små eftersom fabriken 
var kringgärdad av ett bostadsområde. Att flytta till en ny fabrik i Mölndalstrakten ansågs dess-
utom innebära större kostnader bland annat på grund av de höga tomtpriserna i området. 
22 Intervju K 1.
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K o m m u n e n s  p o l i t i k e r  k n y t s                                 
t i l l  f ö r e t a g e t s  p r o b l e m

Den 14 oktober 2003 beviljade bygg- och miljönämnden i Vadstena kommun 
ABS Pumps bygglovsansökan.23 Det var knappt en månad efter att ansökan 
lämnats in. Några veckor senare gav kommunstyrelsens dåvarande socialde-
mokratiske ordförande ”eloge” till bygg- och miljönämnden för deras snabba 
hantering av bygglovet i MT&VT. Detta är den största företagsetableringen 
på länge i kommunen. Med fabriken ser han både ökade skatteintäkter och 
ökad inflyttning till kommunen som just då tappar befolkning.24 Genom tid-
ningsmaterialet framgår det att kommunen och företaget tillsammans arbetat 
med att ta fram underlag till bygglovet. Samarbetet mellan företaget och kom-
munen kommenteras också av ABS Pump: ”Vadstena kommun har varit smi-
dig att ha att göra med. Det innebär att det inte har blivit några förseningar. 
Utbyggnaden kommer att vara klar om ett år”.25 

I samma material framgår det att beslutet inte fattats helt utan diskus-
sion. Ett 20-tal näringsidkare och boende i närområdet tillfrågas om deras 
syn på den nya byggnaden. Två kritiska synpunkter lyfts fram; byggnadens 
fasad och färgsättning respektive dess höjd. När det gäller exteriören upp-
står reaktioner kring de fotomontage av tillbyggnaden som ABS Pump tagit 
fram. Enligt bygg- och miljönämndens ordförande ska beslutet om byggna-
dens färg tas vid ett senare tillfälle och han ”försäkrar” att det kommer att bli 
en diskret nyans. Ett år senare, i samband med att byggnadens yttre skal är 
färdigställt kommenterar ABS Pump valet av färgsättning på följande sätt 
”Vi har lagt ner en del pengar på att få fasaden att se gammal ut”. Istället för 
att klä byggnaden med plåt väljer företaget ett dyrare alternativ som består 
av stora block av dansk sjösten i två kulörer. ”Går man riktigt nära kan man 
se snäckskal bland stenarna” konstaterar MT&VT. Tidningarna ger bilden 
av att företaget har ambitionen att få byggnaden att smälta in i den lokala 
historiska miljön.26 

Även byggnadens höjd är föremål för diskussion vid bygglovsmötet. Det 
visar sig att detaljplanen bara tillåter byggnader upp till 27 meter förutom i 
området närmast länsväg 206 där det endast är tillåtet att bygga 20 meter högt. 

23 Ansökan om bygglov, stämplad med ”Bygglov beviljat 2003-10-14, § BMN 190. Texten under 
denna rubrik bygger, om inget annat anges, på mina intervjuer med två ledande politiker i Vad-
stena, socialdemokrat respektive moderat. Intervju K2 och K3.
24 MT&VT, 2003-11-08, ”90 nya arbetstillfällen”.
25 MT&VT, 2004-08-08, ”Satsning ger nya arbeten”.
26 MT&VT, 2003-10-16, ”ABS Pump får bygga ut fabrik”; ÖC, 2003-10-16, ”Pumpfabrik byg-
ger till”.
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Den nu planerade tillbyggnaden skulle bli 28,5 meter hög, vilket stred mot 
detaljplanen. En familj som bor i närområdet yttrade sig och menar att deras 
utsikt kommer att störas av den nya fabrikslokalen. Bygg- och miljönämndens 
ordförande konstaterar också att vyn mot Quisbergs allé och Motalaviken 
mycket riktigt blir försämrad. Enligt tidningarna bedömde nämnden ändå att 
avsteget från detaljplanen var ringa, det rör sig trots allt om ”en mindre av-
vikelse” vilken de ”släpper igenom”. Som kommentar till den aktuella familjen 
menade han att deras yttrande inte vägde ”tillräckligt tungt för att säga nej till 
bygglovet”.27 Här uttrycks en noterbar överslätande och pragmatisk inställning 
till detaljplanen för att inte hindra den stora investeringen. Det är en kon-
fliktyta som vi återkommer till nedan vilken dels berör stadens silhuett där de 
historiska monumenten ställs mot industrins nya byggnader, dels om kommu-
nalt självbestämmande kontra regionala och centrala myndigheter.

Den nya fabriksbyggnaden både påverkades av och påverkade de aktörer 
som bands upp kring händelserna vid Kvarnbacken. Här sker förhandlingar 
vilka syftar till att enrollera byggnaden i lokala sammanhang men också av-
gränsa byggnationen mot andra intressen. Byggnaden anpassades till exempel 
till stadens historiska självbild genom att den ska fick en speciell fasad. Sam-
tidigt spelades de nära boende men också detaljplanen ner i förhållande till 
byggnadens storlek och Vadstenasilhuetten som den kom att störa. 

Va d s t e n a s  s j ä l v s t ä n d i g h e t                            
b i n d e r  s a m m a n  p o l i t i k e r 

Under mandatperioden 2002 – 2006 styrdes Vadstena av en koalition som 
bestod av socialdemokrater och moderater. Den alliansen byggde på ett ut-
talat samförstånd kring målen för politiken i Vadstena men också med vilka 
medel dessa skulle infrias. Partierna sade sig driva en utvecklingsinriktad po-
litik och där tillväxtfrågorna var viktigast. Konkret handlade det bland annat 
om att få fler företag till kommunen, att underlätta bostadsbyggandet samt 
att förbättra kommunikationerna till och från orten. Ett viktigt delmål var 
att göra Vadstena mindre beroende av Motala, dit många kommuninvånare 
arbetspendlade. 

De båda politikerna från socialdemokraterna respektive moderaterna som 
jag har intervjuat menar att de var inriktade mot praktisk politik snarare än 
ideologiska frågor. De drevs av samma målsättning och strategin var att kom-
munen inte skulle ta några egna ekonomiska risker utan istället arbeta för 

27 MT&VT, 2003-10-16, ”ABS Pump får bygga ut fabrik”; ÖC, 2003-10-16, ”Pumpfabrik byg-
ger till”.
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snabba och enkla beslut. Retorikens argument hämtades från företagsekono-
min med uttryck som betonade vikten av ”att vi har korta ledtider”.28 Som en 
illustration på den förda politiken blev samarbetet kring ABS Pumps etable-
ring det goda exemplet. Här fattade bygg- och miljönämnden ett snabbt beslut 
till skillnad från de långbänkar som drabbat andra företag vilka tidigare önskat 
expandera på orten. I en insändare i MT&VT, under rubriken ”Vadstena är att 
gratulera”, betygsatte kommunstyrelsens ordförande själv den förda politiken 
och konstaterarde att ”Vadstena är en intressant ort att finnas och verka i”. 
Detta grundas bland annat på de ”externa investeringar i Vadstena på nästan 
300 miljoner” som under de närmaste åren skulle utveckla orten.29

En av politikerna anser att en viktig anledning till att koalitionen mellan 
socialdemokrater och moderater fungerade så bra var Vadstenas ”småborgerli-
ga” karaktär. Partierna kom, så att säga, från ”samma kultur”. Ett liknande sam-
arbete såg politikern som omöjligt i Motala.30 Den andra politikern menade 
att personkemin var en viktig förklaring till det lyckade nuvarande samarbetet 
till skillnad från tidigare mandatperioder.31 

I d e n t i t e t s s k a p a n d e  o c h  ö v e r m ä k t i g t               
k u l t u r a r v  s o m  d e l  a v  p r o b l e m e t 

I de centrala stadsdelarna av Vadstena är det förflutna allestädes närvarande. 
Framförallt märks det i de många historiska byggnaderna från medeltiden och 
framåt men också i det medeltida gatunätet med sin mångfald av låg trähusbe-
byggelse.32 Bland de mer monumentala byggnaderna kan nämnas kungapalat-
set, klosterkyrkan och slottet. De är i sin tur starkt förknippade med medeltida 
personer som Birger jarl (och folkungaätten) och heliga Birgitta men också 
reformationens Gustav Vasa. 

Den medeltida historien och dess materiella spår är viktiga inslag i bil-
den av Vadstena. Såväl byggnaderna som de historiska personerna är delar 
i varumärket Vadstena som används av lokala aktörer. Ett exempel är före-
taget Vadstenabuss som i sin logga använder en enkel och stiliserad skiss av 
stadens silhuett där flera av de mer kända byggnaderna är lätta att identi-
fiera. När kommunstyrelsens ordförande representerar kommunen så är det 
framförallt två bilder som möter honom: den lilla mysiga kulturorten och 
heliga Birgitta. Detta skiljer orten från andra kommuner. ”Pratar vi skola, 

28 Intervju K 2 och K 3; MT&VT, 2004-01-07, ”Enade trots stormigt år”.
29 MT&VT, 2004-03-22, ”Vadstena är att gratulera”.
30 Intervju K 3.
31 MT&VT, 2004-01-07, ”Enade trots stormigt år”.
32 Vilka inte dateras till medeltid utan är från senare epoker.
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äldreomsorg, barnomsorg så är ju inte vi något annorlunda än vad de flesta 
andra kommuner är. Och det är ju så staten vill ha det, samma kvalitet och 
samma standard.”33 

Det medeltida helgonet heliga Birgitta anses av politikerna vara en mycket 
viktigt resurs för stadens varumärke. En berättelse som återges är hur kom-
munen sponsrade 2003 års Birgittajubileum med 1 miljon kronor men där den 
massmediala uppmärksamheten kring jubileet omräknat i annonskostnader 
motsvarade cirka 24 miljoner kronor. Politikerna noterar också hur det med-
eltida helgonet inte bara är en historisk person i en nationell kontext utan i 
högsta grad i ett globalt sammanhang. Att använda Vadstena i sitt företags-
namn ”säljer utomlands”. ”Mycket mer än vad vi tror” menar en av politikerna, 
eftersom staden associeras med heliga Birgitta och katolska nunnor.34

I samtalen skriver båda politikerna in Vadstena i en nationell historie-
kontext tillsammans med andra så kallade ”kulturkommuner” med stark 
koppling till medeltida historia såsom Visby, Strängnäs och Ystad. Genom 
historiska personer såsom folkungaätten, heliga Birgitta och Gustav Vasa 
tillsammans med de många historiska byggnaderna från 1200 – talet och 
framåt, blir Vadstena en plats för många historiska skeenden kring den na-
tionella politiken och makten vilket ger den en exklusivitet, anser de. Stadens 
historiska värde i ett nationellt sammanhang uttrycks som en identitet. Den 
är mycket starkare och mer värdefull än exempelvis den lokala hembygdshis-
torien, vilken snarare tillskrivs en kuriosakaraktär. Det är genom de sätt som 
staden uppmärksammas i nationella och internationella sammanhang, ex-
empelvis genom Birgittajubileet, som lokal stolthet skapas och självkänslan 
stärks hos invånarna, enligt dem. Politikerna ger uttryck för en föreställning 
om att Vadstenaborna är ”måna om” sin stad och gärna visar upp staden för 
besökande turister. 

I intervjuerna gav politikerna samtidigt också uttryck för ett problem, ett 
dilemma, som följer med att vara en utpekad kulturarvsstad. Å ena sidan ger 
turismen viktiga inkomster till handlare och mindre entreprenörer. Under Bir-
gittajubileet var trycket på staden så stort att ”till och med matvarorna tog 
slut i affärerna”.35 I förlängningen ger turismen också indirekta inkomster till 
kommunen i form av skatteintäkter. Å andra sidan innebär de flera hundra 
tusen besökarna varje år också en belastning på kommunens ekonomi då den 
förväntas ta emot turisterna samt fylla och levandegöra de olika  byggnaderna 

33 Intervju K 2.
34 Intervju K 3. Se även Lindaräng, I. 2007.
35 Intervju K 3.
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med attraktioner och aktiviteter.36 Det sker med pengar som tas från den 
kommunala budgeten vilket ligger utanför det kommunala uppdraget. Med 
utgångspunkt från den lilla kommunens resurser menar politikerna att det 
nationella ansvar de anser sig leva med ibland kan kännas ”övermäktigt”. Den 
socialdemokratiske politikern konstaterar dessutom att de pengar kommunen 
satsar inom turismbranschen ger färre och dyrare arbetstillfällen än de statio-
nära industriarbeten som man lyckas bidra till att etablera i kommunen.37

Resonemanget om de medeltida spåren som en börda återkommer även 
när politikerna diskuterar det kulturarv som ligger dolt under markytan. 
Stora delar av innerstaden utgör en lagskyddad fornlämning.38 Det inne-
bär att inga markexploateringar får ske i kulturjord utan att de föregås av 
en anmälan till länsstyrelsen som i sin tur beslutar om lämplig arkeologisk 
undersökning. Enligt kommunens politiker och tjänstemän ingår arkeologin 
rutinmässigt som en del i kalkylerna i samband med till exempel lednings-
dragningar i stadens centrala del. Exploateringar anpassas efter de kostnader 
som är förenade med utgrävningarna. Det innebar exempelvis att när Stora 
torget skulle rustas upp så valde kommunen en ombyggnad vilken innebar 
en grävinsats på ett mindre djup än det var tänkt från början. Härigenom 
reducerades de arkeologiska kostnaderna från ett par miljoner till drygt en 
halv miljon kronor.39 

Även om kommunens politiker reagerar på kostnaderna i samband med 
arkeologiska undersökningar så accepteras den plikt som lagstiftningen före-
skriver. Däremot ifrågasätter de fördelningen av ansvar i samband med arkeo-
logiska utgrävningar, vilket synliggör en konfliktyta. Kommuner som Vadstena 
borde undantas från kostnaderna av ständiga utgrävningar då kulturarvet där 
är ett ”riksintresse”. I och med att staten är mottagare av arkeologins resultat 
borde den också stå för kostnadsansvaret. Som det är nu så plågas kommunen 
av all arkeologi och kulturarv. Här finns så det räcker och blir över, det behövs 

36 Kommunstyrelsens ordförande berättar att det kommer cirka 400 000 besökare till Vadstena 
varje år varav 60-70 % är östgötar och cirka 10 % från utlandet. I Vadstena pågick vid tiden för 
Kvarnbackenhändelserna också en diskussion om hur kommunen, handlare, entreprenörer och 
hotell skulle organisera turismverksamheten. Det fanns också en spänning mellan kommunen 
och statliga institutioner som förvaltar byggnader såsom slottet. Under senvintern 2005 följde 
lokalpressen en konflikt med Nationalmuseum om bland annat försäkringskostnaderna för ett 
antal tavlor på slottet. Jag väljer att inte närmare gå in på dessa diskussionen eftersom de inte 
berör Kvarnbackenkonflikten. 
37 Intervju K 2.
38 RAÄ 21, Vadstena stad. Beskrivning: Medeltida kulturlager, inom ett 1000x450-750 m (NÖ-
SV) stort område enligt avgränsning genom projekt Medeltidsstaden. http://www.fmis.raa.se/
cocoon/fornsok/search.html. Besökt 2010-05-30.
39 Ett förfarande som kan sägas överensstämma med KML:s bevarandeintentioner.



99

2 .  M e d e l t i d e r  o c h  k o n f l i k t e r

inte mer. Istället vill politikerna koncentrera sig på framtidens frågor. ”Det 
handlar för mycket om döskallar och benknotor i Vadstena och för lite om 
framtiden och modern utveckling” säger kommunstyrelsens ordförande. I in-
tervjun används argumentet att även från ”ungdomshåll” så får politikerna höra 
att det är för mycket fokus på det förflutna och för lite på ”deras nuvarande 
situation”. Vidare konstaterar han att den typen av kulturarv som arkeolo gin 
skapar sällan lockar fler turister. Inte ens en så spektakulär plats som galg-
backen vid Kvarnbacken.40 

M ä n n i s k o s k e l e t t  f r å n  m e d e l t i d e n               
s t o p p a r  b y g g e t

I slutet av april 2004 uppmärksammade en arkeolog från Östergötlands läns-
museum den biträdande länsantikvarien på Länsstyrelsen i Östergötlands län 
om att stora markarbeten pågick vid Kvarnbacken i Vadstena.41 Arkeologen 
som ursprungligen är från Vadstena hade besökt sina föräldrar när hon pas-
serade industriområdet. Hon såg grävmaskiner arbeta på platsen och reage-
rade utifrån sin personliga och professionella erfarenhet: ”Eftersom det var 
så stora ytor och den platsen den låg på, så undrade man ju vem det var som 
hade gjort utredningen där.”42 Reaktionen bottnar dels i att antalet då verk-
samma arkeologer i länet var så få att en större utredning i Vadstena skulle 
vara känd bland dessa. Dels i platsens topografiska läge vilken var alldeles ut-
anför tätorten med flera kända fornlämningar i närområdet. Med arkeologens 
blick var detta ett mycket bra boplatsläge där förhistoriska lämningar kunde 
förväntas. Dessa skulle i sin tur kunna ge kunskaper om Vadstenas äldsta 
historia om vilken det idag är lite känt. I arkeologiska sammanhang anses 
västra Östergötland som en förhållandevis sällan undersökt del av landska-
pet.43 Nu schaktade maskinerna plötsligt på en yta som arkeologen uppfattade 
var minst 10 000 m2. ”Uppe på den här centralbygden är det ju så lite under-
sökt så det hade varit ett guldläge att höja kunskapen.” En vecka efter första 
kontakten med länsstyrelsen passerade arkeologen återigen Kvarnbacken. De 
grundläggande markarbetena har nu kommit ganska långt och hon uppfattar 
det som att det ”gick jätte, jätte fort. Så då fick jag panik”. Hon tar återigen 
kontakt med länsstyrelsen.44

40 Intervju K 2.
41 Vid tillfället var den biträdande länsantikvarien tillförordnad länsantikvarie.
42 Se ovan definitionen av särskild utredning enligt KML.
43 Kaliff, A. 2009, s. 8.
44 Intervju K 4.
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Den 5 maj 2004 besökte den biträdande länsantikvarien byggarbetsplatsen 
vid Kvarnbacken.45 När hon kom till platsen möttes hon av ett stort antal ben 
som låg ”huller om buller”. Den biträdande länsantikvarien konstaterade att 
det var ben från människoskelett. Det var spår efter minst två gravar då tre 
lårben ligger i dagen. Hon bedömde också att benen tagit skada av kontakten 
med luftens syre då de tydligt börjat vitna. När hon kommer till platsen var få 
byggarbetare ute. Bara en grävmaskin var igång. Den biträdande länsantikva-
rien skildrar situationen som att ”Jag viftade med ett lårben och då steg han ur 
maskinen och kom fram och sa, ’Åhh fan, jag trodde det var ett hundben’”. 

I det läget handlade den biträdande länsantikvarien intuitivt och med 
myndighetens fulla kraft. Hon beskriver sin egen reaktion som att ”jag blev 
 förbannad”. ”Så här får det inte förekomma. Varför har ni inte stoppat?” Ir-
ritation framskymtar även i MT&VT dagen därpå: ”Jag såg massor av ske-
lett. Men i och med att man har schaktat bort matjorden så är de skadade”.46 
Fynden låg inom en 3 x 30 meter stor yta längs med en åkerväg och ett kort 
stycke från området för den nya industribyggnaden. Den ytan var i sin tur helt 
utschaktad. Hon söker upp den ansvarige byggledaren på platsen för att få en 
förklaring till varför den lämningen inte anmälts till myndigheten. Den biträ-
dande länsantikvarien förbjöd fortsatt arbete i området för lämningen. Vidare 
ordnade hon så att en arkeolog från länsmuseet redan samma kväll kom till 
platsen för att spärra av fornlämningsytan samt täcka över de blottade benen 
med en presenning. I denna situation klev staten in och gav människoskelet-
ten status som en värdefull lämning från det förflutna vilken omgående måste 
skyddas.  

Redan första dagen tog den biträdande länsantikvarien kontakt med Riks-
antikvarieämbetet i Stockholm och söker råd och stöd för sitt handlande. En-
ligt intervjumaterialet ställs frågan till Riksantikvarieämbetets handläggare 
huruvida händelsen skulle polisanmälas. Denna ska ha uppmanat länsstyrelsen 
att istället be företaget att förklara sig.47 Detta speglar tillsynsmyndighetens 
hållning att eftersträva samarbete med exploatörer och markägare kring even-
tuellt inträffade fornminnesbrott till skillnad från sammanhang som har med 
plundring att göra. Inställningen är att fornlämningarna i längden  skyddas 

45 Intervju K 5. Texten nedan bygger på en intervju med den biträdande länsantikvarien om 
inte annat anges.
46 MT&VT, 2004-05-06, ”Skelettdelar påträffade”.
47 Om detta är en efterhandskonstruktion eller inte har inte kunnat bekräftas. Senare i proces-
sen kommer RAÄ i interna PM hävda att ”… om det är så att ABS Pump kan misstänkas för 
att ha begått brott skall Länsstyrelsen ha gjort en anmälan till polisen”, ”En anmälan borde ha 
gjorts redan i maj 2004” – se mer nedan under rubriken: Kritik från Riksantikvarieämbetet som 
försöker förklara händelseutvecklingen. 
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effektivare genom ökad betoning på förebyggande samarbeten än genom re-
aktioner och sanktioner i efterhand.48

Dagen därpå formulerades ett meddelande till ABS Pump.49 I skrivelsen kon-
staterades att ett stort antal skelettdelar av människor hittats vid Kvarnbacken 
vilka härrörde från en lagskyddad fornlämning. För det aktuella industriområ-
det hade länsstyrelsen redan 1990 yttrat sig om förekomst av eventuella forn-
lämningar. Närheten till Vännerstads gamla bytomt gjorde att myndigheten 
då ansåg att det vid händelse av en exploatering så ”bör” en arkeologisk utred-
ning göras. Texten förklarade vidare att ingrepp i fornlämningar kräver tillstånd 
 enligt KML. Här påpekades också att när fornlämningar påträffas vid grävar-
bete så ska arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan ske till länsstyrelsen. 

Den biträdande länsantikvarien vid länsstyrelsen agerade med utgångs-
punkt från den pliktetiska grund och de kollektiva, nationella värden som till-
skrivs kulturmiljöer i allmänhet och fornlämningar i synnerhet genom KML. 
Bevarandevärdena poängteras initialt på ett konkret sätt framförallt då delar 
av skelettmaterialet hade trasats sönder av grävmaskinernas arbete och ned-
brytningsprocessen av skeletten påbörjats. Det utgjorde argument för att ar-
keologer snabbt och sakkunnigt skulle ta hand om benen. I anslutning till det 
ansåg länsstyrelsen det dessutom viktigt att hela platsen undersöktes för att 
generera så mycket ny kunskap som möjligt. Här poängteras alltså materialets 
kognitiva värde i form av tillvaratagande, dokumentation och vetenskaplig-
het. I intervjumaterialet framskymtar också moraliska argument då det ansågs 
olyckligt att de ”söndertrasade” skeletten låg kvar i anslutning till en industri. I 
skrivelsen konstaterar länsstyrelsen att en ”arkeologisk efterundersökning i två 
steg” måste utföras och har därför bett Östergötlands länsmuseum att utarbeta 
en kostnadsberäkning och en undersökningsplan för ett sådant arbete.50

L ö s n i n g e n  p å  d e n                         
u p p k o m n a  s i t u a t i o n e n

Texten nedan berör hur länsstyrelsen tog kontroll över den uppkomna situa-
tionen på ett kraftfullt sätt. Detta finner sin bakgrund i myndighetens tidigare 

48 Intervju K 7; Brå 2007:5, s. 7.
49 Meddelande Lst dnr: 431-7441-04, 2004-05-06. Angående nypåträffade skelettdelar inom 
Kvarnbacken Industri, Vadstena stad och kommun. Kopior av skrivelsen skickas bland annat till 
RAÄ, ÖLM, Vadstena kommun samt byggentreprenörerna BEFAB och Karl Bygg AB. 
50 Notera verksjuristens kommentar nedan, där han bland annat konstaterar att Länsstyrelsen i 
skrivelsen rör sig med en terminologi som inte återfinns i KML. Se under rubriken: Kritik från 
Riksantikvarieämbetet som försöker förklara händelseutvecklingen.
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erfarenheter av KML-ärenden i Vadstena kommun där undanglidande stra-
tegier är vanliga. Länsstyrelsens tydliga markering gjorde att företaget i detta 
initiala skede underordnar sig myndighetens problemformulering trots visst 
ifrågasättande. Kommunpolitikerna däremot vädrade öppet sin kritik av läns-
styrelsens agerande och menade att myndigheten själv skapat den uppkomna 
situationen. Aktörernas handlanden i den enskilda händelsen och i ett histo-
riskt perspektiv utgör grogrunden för den konflikt som är i uppsegling.   

L ä n s s t y r e l s e n  f ö r s ö k e r                                   
s t a b i l i s e r a  h ä n d e l s e f ö r l o p p e t

I länsstyrelsens skrivelse till företaget betonades inte explicit fornlämningens 
vetenskapliga värden istället lyftes framförallt de juridiska premisserna fram 
och den praxis som gäller i samband med dolda fornlämningar och markex-
ploatering. KML, utgör den primära resursen, det instrument som legitimerar 
myndighetens handlande i den uppkomna situationen. Genom direkta citat 
ur lagtexten skjuter länsstyrelsen framförallt in sig på två saker. Dels att den 
framkomna fornlämningen inte anmälts till länsstyrelsen, dels att företaget 
inte samrått med myndigheten innan arbetet påbörjades. Därmed hävdas att 
lagen åsidosatts.51

För att styrka argumentationen ytterligare hänvisar länsstyrelsen till ett ti-
digare yttrande när detaljplanen för industriområdet Kvarnbacken fastställdes. 
Där poängteras att området gränsar till Vännerstads gamla bytomt och därför 
bör en arkeologisk utredning göras i närheten av bytomten för att fastställa 
dess utbredning.52 Detta yttrande bygger på en bedömning av fornlämnings-
situationen i området. I intervjumaterialet poängteras inte bara närheten till 
bytomten utan också till den allmänna fornlämningsbilden med ett antal 
förhistoriska gravar i närområdet. Det ska dessutom finnas uppgifter om att 
Vadstenas galgbacke kan ha varit placerad i området.53 Uttalandet från länssty-
relsen speglar en arkeologisk bedömning vilken bygger på såväl kartmaterial, 
fornlämningsregister som kunskap om fornlämningsmiljön i bygden och ar-
keologisk fackkunskap. Tillsammans är dessa delar att förstå både som profes-
sionella resurser uttryckt genom beprövad retorik. 

Skrivelsen till ABS Pump genomsyras av ett tydligt myndighets- och 
maktspråk. Det är otvetydigt staten genom länsstyrelsen som talar i texten. 
Här tydliggörs att det finns ett rätt och ett fel. Genom att citera lagparagrafer 

51 Meddelande Lst dnr: 431-7441-04, 2004-05-06. Angående nypåträffade skelettdelar inom 
Kvarnbacken Industri, Vadstena stad och kommun.
52 Yttrande, Länsstyrelsen i Östergötlands Län, Planenheten, 1990-02-16, dnr: 2020-319/90.
53 Intervju K 5.
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utpekas villkoren för den här typen av situationer. Myndigheten finner det 
dessutom ”synnerligen anmärkningsvärt” att företaget inte följer dessa eller har 
tagit kontakt med länsstyrelsen. Myndigheten ”förväntar sig” vidare en skriftlig 
förklaring över det inträffade. Vidare gör länsstyrelsen klart att om inte ABS 
Pump i efterhand ansöker om arkeologiska undersökningar av fornlämningen 
enligt KML, så kommer myndigheten att överväga ”skadeståndsfrågan”. Här 
framträder inte bara ett kraftfullt maktspråk utan spåras också den affekt som 
den biträdande länsantikvarien gav uttryck för när hon fann de omrörda jord-
massorna med människoskelett i öppen dager. 

Skrivelsen visar de resurser som länsstyrelsens använder för att binda upp 
företaget kring den uppkomna problematiken. Myndighetens lösning är en 
arkeologisk undersökning i två etapper. Ett uppdrag som ska tilldelas Öster-
götlands länsmuseum och bekostas av ABS Pump. Nedan placerar jag det in-
träffade i en bredare kontext.

M y n d i g h e t e n s  h a n d l a n d e  i  l o k a l a  k o n t e x t e r

Hur ska vi förstå länsstyrelsens kraftfulla agerande? Jag tolkar skrivelsen och 
uttalandena i lokala medier inte bara som en effekt av en enskild situation. 
De speglar också en sedan länge pågående mobiliseringsprocess som kretsar 
kring hanteringen av fornlämningar i Vadstena. Det är ett spel där inte bara 
länsstyrelsen och ABS Pump är aktörer. Här finner vi även kommunens politi-
ker och tjänstemän och de arkeologiska intressenterna inom universitets- och 
uppdragsarkeologin. 

Länsstyrelsens handlande kan sorteras på tre sätt. På en situationell nivå 
fokuseras det på att arbetet inte stoppats när benmaterialet kom fram vid 
schaktningen. Istället har flera skelett nu uppenbarligen skadats av grävma-
skinernas framfart. På en praxisnivå ligger fokus på att företaget inte samrått 
eller kontaktat myndigheten innan arbetet påbörjades. Om så skett skulle ska-
dorna på lämningen ha kunnat undvikas eftersom länsstyrelsen hade förordat 
en arkeologisk utredning av exploateringsområdet. Denna nivå kan delvis sä-
gas hänga samman med en tredje nivå som jag kallar för regel eller plannivå. 
Det vill säga att ingen notis tagits till myndighetens yttrande i detaljplanen för 
området Kvarnbacken industri.

Dessa är exempel på hot eller problem ur ett länsstyrelseperspektiv. Vad det 
gäller händelsen finns exempelvis en uttalad medvetenhet bland de kulturmin-
nesvårdande aktörerna att fornlämningar många gånger medvetet grävs bort 
av entreprenörer och/eller privatpersoner i sammanhang där arkeologer inte 
övervakar arbetet. Detta gäller särskilt i de medeltida städerna. Allt för att 
dessa inte ska fördröja pågående arbetsföretag. Även från invånarna i Vadstena 
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hörs ibland uttalanden om att de själva skulle gräva bort fornlämningar utan 
att kontakta myndigheterna ifall sådana upptäcktes på den egna tomten.54 En 
insikt om att det lokalt finns en bristande legitimitet och respekt för regelver-
ket och dess värden kan antas utgöra en grund för länsstyrelsens irritation. 

Detta skiljer sig något från den bild av så kallade åverkansbrott som Brottsfö-
rebyggande rådet presenterar i en rapport. I den menar författarna att denna typ 
av brott framförallt beror på bristande kunskap och nonchalans. Som en del av 
åverkansbrotten identifieras också brott i samband med exploateringar som ett 
mer påtagligt hot mot fornlämningar än exempelvis plundringsbrott. Bakgrun-
den till dessa förklaras med ekonomiska orsaker och kopplas till tidspress och 
effektivitetskrav. Det konstateras att det vid byggnation kan vara svårt för lekmän 
att känna igen fornlämningar när dessa kommer fram vid exploateringsarbete.55

Samtidigt innebar Kvarnbackensituationen en möjlighet att skapa opinion 
för myndighetens intresse genom pressens bevakning. Både länsstyrelsen och i 
länsmuseet ger uttryck för skelettens försvarslöshet mot grävmaskinernas bru-
tala framfart. Ett tema som syftar till att skapa sympati och känslor för den 
svagare parten, de sedan länge döda, är något som också används i de lokala 
tidningarna.56 Känslorna knyter också an till intensiva debatter om hur humant 
material hanteras av museer, med krav från ursprungsfolk på att få dem åter-
lämnade. Starka känslor utvecklas inte sällan just runt skelett. ”Flera skelett har 
skadats av grävmaskiner” står det i ingressen till en av de första artiklarna kring 
det inträffade.57 I den bortschaktade matjorden fann arkeologen och den biträ-
dande länsantikvarien att ”skelettdelar, som lårben och skallfragment, sticker 
upp”. I medierna är det däremot inte den enskilde maskinföraren som får skul-
den istället pekas företaget ut för bristande planeringsarbete, ”Hade någon ringt 
till oss, hade vi inte kunnat säga något om fornlämningen just här men vi hade 
informerat om lagstiftningen”.58 Vi rör oss nu mot praxisnivån. 

I skrivelsen hänvisar länsstyrelsen till yttrandet som den formulerat i sam-
band med den nya detaljplanen år 1989/1990. Nedan återkommer jag till pla-
nen men på en praxisnivå kan vi förstå irritationen i ljuset av att företaget inte 
har kontaktat myndigheten i samband med planeringsarbetet. Myndigheten 
som aktör, och regelansvarig har åsidosatts. Den biträdande länsantikvarien 
har en central roll i det regionala kulturmiljövårdsarbetet. Särskilt gäller det så 
kallade fornlämningsärenden. Under hennes tid på myndigheten, från senare 

54 Fältanteckningar, Föreläsning, Vadstena, 2007-02-06.
55 Brå. 2007. s. 6.
56 Inte ABS Pump mot staten utan människoskeletten mot grävmaskinerna.
57 MT&VT, 2004-05-06, ”Skelettdelar påträffade”.
58 ÖC, 2004-05-07, ”Gammal gravplats upptäckt i Vadstena”.
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delen av 1980-talet och framåt, har den typen av verksamhet växt. I intervjun 
uttrycker hon det som att den gått från att ha varit ”nonchalant negligerade 
eller nonchalant utnyttjade” till att myndigheten idag skriver cirka 1 000 forn-
lämningsärendebeslut per år.59 Ett mått på volym vilken betraktas som hög även 
i ett nationellt perspektiv.60 I medierna kommenterar den biträdande länsantik-
varien det inträffade med att det idag är ovanligt att större företag missar på 
den här punkten i samband med expansionen, ”Numera vet de flesta företag vad 
som gäller”.61 En medvetenhet som hon själv högst påtagligt varit delaktig i att 
bygga upp i regionen och som ger kraft och tyngd åt den egna positionen.

I samtalet med den biträdande länsantikvarien förklaras det inträffade del-
vis som en konsekvens av bristande kommunikation och förståelse för varan-
dras arbetssätt. Detta gäller inte bara i relation till företaget utan framförallt 
i relation till kommunen. I intervjun tecknas en bild där Vadstena kommuns 
hållning ständigt skapar ”ad hoc-utryckningar” för kulturmiljövården. Det 
handlar om sent inkomna ansökningar till länsstyrelsen, ”… vi ska börja gräva 
nästa vecka…”. Om ofullständiga ansökningar vilket skapar förvirring om var, 
när, vem samt hur djupt och hur brett arbetsföretaget kommer att gräva. Att 
kommunen ignorerar det faktum att länsstyrelsens beslut kan överklagas inom 
en treveckorsperiod. Hon pekar konkret ut Vadstena kommuns ansökningar 
som exempel på ett dess förhållningssätt till kulturmiljövården där det först är 
under ”sista året kanske som de har börjat skriva ordet, Kulturminneslagen. För 
dom [har envisats] med att skriva Fornminneslagen hela tiden”. Vilket formellt 
gör att de inkomna ansökningarna varit felaktiga.62 

På planeringsnivån kan vi konstatera att när detaljplanen reviderades för 
området Kvarnbacken industri så yttrar sig länsstyrelsen på följande sätt angå-
ende ”Fornminnen”. ”Med hänsyn till att Vännerstads gamla bytomt är belägen 
omedelbart söder om planområdet bör en arkeologisk utredning göras, i vart 
fall i närheten av bytomten för att fastställa dess utbredning.”63 I  kommunens 

59 Intervju K 5. Under tiden har också lagstiftningen förändrats i och med Fornminneslagen 
blev Kulturminneslagen 1989.
60 Muntligt uppgift från biträdande länsantikvarien, 2005-09-13.
61 MT&VT, 2004-05-06, ”Länsstyrelsen ska utreda”.
62 Intervju K 5. Samtidigt visar hon själv prov på en ganska restriktiv hållning när det gäller 
bevarandekraven. I samband med planeringsmöten angående fjärrvärmeutbyggnad i Vadstena 
träffades de olika parterna för att diskutera hur man skulle gå till väga i innerstaden. ”Då var 
jag med och sa, ’Glöm det! Det finns hur mycket kulturlager som helst och blir dyrt /…/ ni 
förstör varenda kulturlager’”. Här används ekonomin som ett argument för bevarandet kontra 
exploateringens nytta.
63 Bytomten ligger cirka 100 meter söder om fornlämningarna vid Kvarnbacken. Yttrande från 
Länsstyrelsens Planenhet, dnr: 2020-319/90, 1990-02-16. Detta kan antas motsvarar Kulturmil-
jöavdelningens yttrande i ärendet.
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detaljplan får däremot länsstyrelsens yttrande följande omskrivning: ”Inom 
planområdet saknas kända fornlämningar. Söder om området har medeltida 
Vännersta by funnits. Markarbeten måste stoppas och anmälan göras till läns-
styrelsen om tecken på fornlämningar (såsom sot, kol, stensättningar el dyl) 
upptäcks.”64 Detaljplanen hänvisar visserligen till länsstyrelsens yttrande men 
den slutliga versionen av planen talar alltså inte om att det ”bör” göras en ar-
keologisk utredning i området närmast Vännerstads bytomt utan bara att man 
ska stoppa arbetet om man ser sot eller kol i backen. Kommunens tolkning av 
länsstyrelsens yttrande kan ur myndighetens synvinkel läsas som ytterligare ett 
exempel på undanglidande strategier i mobiliseringsprocesserna kring forn-
lämningsärenden. 

F ö r e t a g e t s  a g e r a n d e  b i n d s                            
u p p  a v  m y n d i g h e t e n 

ABS Pump svarar på länsstyrelsens skrivelse i ett brev daterat den 19 maj 2004. I 
det anmäler företaget att ett ”fynd” har påträffats i samband med byggnationen 
på Kvarnbackens industriområde, enligt KML 2 Kap, 10 §. Vidare ansöker fö-
retaget om en arkeologisk undersökning, steg 1, av platsen samt önskar ta del av 
en kostnadsberäkning innan arbetet påbörjas. Som en bilaga följer en förklaring 
till den uppkomna situationen. Den är skriven av en underkonsult, byggledaren 
och den kvalitetsansvarige för PBL-frågor vid WSP Management.65  

Brevet gör en skillnad mellan händelsen och undersökningsskyldighet. När det 
gäller den förra ”beklagar” brevskrivaren att fornlämningen inte anmälts till läns-
styrelsen när skeletten framkom. Vad det gäller undersökningsskyldigheten och 
länsstyrelsens åsikt att företaget brustit i samråd så anser WSP Management 
att inga fel begåtts utan att kraven på utredning enligt KML 2 kap är uppfyllda. 
Här synliggörs skillnaderna i tolkningar kring vilken förhandlingen kommer 
att ske. Argumentation utgår från samma lagstiftning som länsstyrelsen och 
här konstateras att: ”lagen säger att man ska ta reda på om fasta fornlämningar 
kan beröras av företaget, och i så fall samråda med länsstyrelsen”. När det gäl-
ler Kvarnbacken menar de att företaget har studerat detaljplanen för området 
och där konstaterat att det: ”Inom planområdet saknas kända fornlämningar”. 
Därmed anser WSP Management att de uppfyllt lagens krav. Vidare menar de 
att det inte finns några krav på att exploateringar av en viss omfattning skall fö-
regås av en arkeologisk utredning, istället innehåller lagtexten ord som bör och 

64 Antagandehandling. Detaljplan för Kvarbacken Industri i Vadstena stad, Vadstena kommun, 
Östergötlands län. Daterad, Vadstena den 6 dec 1989, reviderad 1990-04-04. 
65 Brev från ABS Pump Production AB till Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen Östergöt-
land, 2004-05-19; PM angående påträffade skelettdelar, WSP Management, 2004-05-24.
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kan, vilket ger utrymme för tolkningar hur omfattande en utredning ska vara. 
När det gäller länsstyrelsens yttrande till detaljplanen om arkeologisk utredning 
i anslutning till Vännerstads gamla bytomt, anser WSP Management att myn-
digheten pekar ut området söder om det detaljplanerade området.   

I intervjun med projektledaren på ABS Pump framkommer det att företa-
get vid tillfället var medveten om den rika förekomsten av fornlämningar i och 
kring Vadstena, ”vi sa ju själva att vad som helst får hända men inte det här”.66 
Men i detaljplanen kunde företaget läsa att det vid Kvarnbacken inte förekom-
mer några kända fornlämningar. Detta tolkades som att det bara var att börja 
bygga, ”såg man något skulle man stoppa”. Projektledaren menar att detta också 
var signalen som företaget fick från kommunen. Kravet på  eventuella samråd 
med länsstyrelsen eller att skriva in arkeologiska utredningar i bygglovet var 
aldrig uppe på bordet istället förs diskussionen i andan att ”här finns inget, ni 
kan sätta igång”. Om företaget hade tagit kontakt med länsstyrelsen och myn-
digheten hade förordat en arkeologisk utredning tror han att företaget ”genast 
hade känt sig oroligt”. Han uttrycker i detta sammanhang en värdering om 
det förflutna och dess spår är ett hinder för utvecklingen. ”För vi bygger ju 
vägar här i Östergötland och vi får stoppa dem halvårsvis, årsvis och som sagt, 
det kanske man kan göra när det gäller vägbyggen men inte när det gäller ett 
sådant här beslut”. 

I intervjun intar projektledaren en position där han menar att företaget vid 
tillfället resonerar som ”lekmän” och saknade kunskaper kring den här typen 
av frågeställningar. Han tonar här tydligt ner sin egen roll i kontrast till läns-
styrelsen som han upplever vara väldigt hård i tonen när den fördömer det som 
inträffat.

Vi kan i det här läget konstatera att företaget hanterar den uppkomna si-
tuationen genom att anpassa sig och beklaga att fornlämningen inte anmälts 
till myndigheten i samband med upptäckten. Däremot anser företaget att de 
fullföljt de krav som ställs av gällande lagstiftning beträffande ”undersöknings-
plikten”. Precis som länsstyrelsen använder företaget lagstiftningen som ut-
gångspunkt. Argumenten styrks dessutom genom de skrivningar om fornläm-
ningar som finns i detaljplanen. Trots det går företaget länsstyrelsen tillmötes 
i det här skedet och inkommer med en ansökan om en arkeologisk undersök-
ning. För ABS Pump är det huvudsakliga målet i det här skedet att det som 
inträffat inte på något sätt får störa eller hindra utbyggnaden. Fornlämningen 
skapar initialt stor oro som hanteras genom att försöka nå en så snabb lösning 
som möjligt.      

66 Intervju K 1.
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Va d s t e n a  k o m m u n  m a r k e r a r                          
e n  m o t s a t t  s t å n d p u n k t

Den 6 maj 2004 kan vi i MT&VT läsa om länsstyrelsens upptäckt av skelett-
fyndet vid Kvarnbacken. Händelsen och kommentarerna presenteras på ett 
uppslag och i fyra olika artiklar. Två av texterna har följande rubriker ”ABS 
skyller på kommunen…” respektive ”… kommunen skyller på ABS”.67 I den 
förra anas ABS Pumps osäkerhet kring den uppkomna situationen. De me-
nar att kommunen borde ha meddelat företaget att det krävdes ett tillstånd 
från länsstyrelsen i samband med att bygglovet beviljades. Företaget oroar 
sig för att detta nu ska störa utbyggnaden. Från kommunens håll uttalar sig 
en  byggnadsinspektör. Han påpekar att kommunens bygglovsbeviljande och 
tillstånd enligt kulturminneslagen är två skilda delar i processen. Visserligen 
kan kommunen informera företaget men ansvaret ligger helt hos dem. Enligt 
tidningen säger han att ”Normalt brukar ett sådant samråd hållas i samband 
med ett bygge påbörjas. Men för att spara tid så har ABS Pump redan låtit 
påbörja markarbetena, trots att projekteringen när det gäller själva byggandet 
ännu inte är klar.”

I min intervju med en kommunal chefstjänsteman kommenteras det in-
träffade på liknande sätt. Han menar att kommunen gav företaget ett bygglov 
för fabriksutbyggnaden men det är upp till deras kvalitetsansvarige att se till 
att projektet följer de regelverk som gäller. Han uttrycker sig som att ”vi är 
ingen dadda åt dem som bygger, vi kontrollerar för samhällets räkning att 
de inte bygger i någon slags tokig omfattning”. Ett uttalande som kan tolkas 
som ett regeletiskt ställningstagande som ändå bottnar i en dygdetisk tradition 
där omdömesgill hänsyn för det gemensamma bästa utgör grunden. När det 
gäller detaljplanen konstaterar han i efterhand att den börjar bli lite gammal 
och innehåller en del brister, exempelvis hanteringen av dagvatten men också 
i beskrivningen av de arkeologiska förutsättningarna.68 Tjänstemannens ut-
talanden kan sägas visa på en kommunal mellanposition men också en arbets-
fördelning mellan politiker och tjänstemän där ortens utvecklingsambitioner 
balanseras mot lagstiftning och ärendehandläggning.

De båda korta artiklarna i MT&VT speglar den förvirring som rådde mel-
lan kommunen och företaget i den uppkomna situationen. ”Alla skyllde på 
alla om vem som hade fel”, minns projektledaren. Därför kallade han till ett 
möte med kommunen, byggkonsulter och totalentreprenören för att reda ut 

67 MT&VT, 2004-05-06, ”ABS skyller på kommunen…”; MT&VT, 2004-05-06, ”… kom-
munen skyller på ABS”.
68 Intervju K 8.
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 situationen. Dagen därpå publicerades i MT&VT en artikel med rubriken 
”’Ingen har gjort fel’”.69 Rubriken är ett direkt citat från kommunstyrelsens 
ordförande. Här förklaras att det inte råder någon osämja mellan kommunen 
och företaget. Han har utnämnts till språkrör och konstaterar att det är ange-
läget att inget får sätta käppar i hjulen för bygget då det innebär mellan 30 – 40 
nya arbetstillfällen i Vadstena kommun. 

När det gäller de framkomna skeletten menar han att det inte har funnits 
någon anledning för företaget att kontakta länsstyrelsen innan de började grä-
va eftersom kommunen gjort det redan för 15 år sedan. Enligt honom så kon-
staterade myndigheten då att ”det saknades kända fornlämningar i planområ-
det”. Även om tidningen påpekar att länsstyrelsen inte uttryckligen  utesluter 
 förekomst av fornlämningar där menar kommunstyrelsens ordförande att de-
ras yttrande kan tolkas på det sättet. Vi kan konstatera att det var viktigt för 
kommunen att tillsammans med företaget tydligt och genom tidningen visa 
upp och markera en gemensam front mot länsstyrelsen, staten. I retoriken som 
bottnar i kommunens utsatthet ställs arbetstillfällen och fornlämningar tydligt 
mot varandra. Samtidigt tydliggörs den egna oskulden, att gällande regler har 
följts. Bakom kulisserna kan vi däremot se en viss tveksamhet och osäkerhet 
bland tjänstemännen.

R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t  l ä g g e r                         
a n s v a r e t  h o s  l ä n s s t y r e l s e n

När det gäller Riksantikvarieämbetets roll i den tidiga fasen av ärendehante-
ringen har jag inte kunnat få fram några ytterligare uppgifter än de som kom 
fram i intervjun med den biträdande länsantikvarien. Det vill säga att länssty-
relsen kontaktade den centrala myndigheten med frågan om händelsen skulle 
polisanmälas. Den dåvarande handläggaren på Riksantikvarieämbetet ska ha 
uppmanat henne att enbart be företaget att förklara sig. I en intervju med en 
representant för Riksantikvarieämbetet som kom att arbeta med ärendet i ett 
senare skede berör vi den initiala fasen och hur den ska förstås. Vårt samtal 
kom att handla om generella frågeställningar. Jag redogör här för den diskus-
sionen då det ger en intressant spegling av hur kulturmiljövården resonerar 
kring den egna legitimiteten vilket är synnerligen relevant i detta fall.

Handläggaren talar om en generell okunskap kring kulturmiljöfrågor och 
anknyter till en officiell bevaranderetorik. Även de delar av kulturmiljön som 
finns under markytan tillhör ”vårt kulturarv, precis som allt annat”. Hon menar 
att det är viktigt att skapa en förståelse för sektorn och dess arbete i det lokala. 

69 MT&VT, 2004-05-07, ”Ingen har gjort fel”.
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Ett mål som konkret handlar om att integrera kulturmiljöns värden både i 
samhällsplaneringen och i övriga samhällsaktiviteter; att visa att kulturarvet är 
lika viktigt som allt annat vi tar hänsyn till när samhället byggs ut.70 

I vårt samtal tecknas samtidigt bilden av att det långsamt sker förändringar 
inom området.

När jag var ute och grävde på 70-talet, i samband med stadsarkeologins 
utveckling, så fick man stå vid schaktkanten och vädja om att få gå ner i 
schakten. Det har ju faktiskt hänt väldigt mycket. Jag tror att om vi käm-
par på lite till så kanske vi vinner slaget till slut [mina kursiveringar]. 

Detta följer delvis den förändrade lagstiftningen och praxisen inom kulturmil-
jön och uppdragsarkeologin vilket gett de regionala myndigheterna tydligare 
redskap att värna om fornlämningar. Samtidigt väcker den förändring som 
handläggaren kan se frågan om huruvida den också motsvaras av en allmänt 
växande känsla för ett bevarande eller om det snarare är frågan om en accep-
tans till följd av just ett förändrat och lagstiftat tvång? Vi kan då fråga oss vad 
det är för krig som ”slaget” är en del av? 

Handläggare ser två sätt att övervinna den så kallade okunskapen. KML 
är i grunden en bevarande lag, det vill säga att länsstyrelserna endast i un-
dantagsfall får ge tillstånd att rubba eller ta bort fornlämningar som påverkas 
av markexploateringar. Handläggaren menar att lagen idag däremot fungerar 
som en ”exploateringslag”, ”för vi säger aldrig nej, vi säger alltid ja”. Istället 
bör bevarandeintressena hävdas oftare. Det innebär att de regionala myndig-
heterna i större utsträckning bör ägna sig åt att tidigt komma in i de lokala 
planeringsprocesserna. Länsantikvarierna måste oftare och mer aktivt besöka 
kommunerna. Helt enkelt ge sig ut och ”missionera”. 

Jag tror mycket på att länsstyrelserna, istället för att skriva kravspecifi-
kationer och överklaganden till länsrätterna så ska de åka ut till kom-
munerna. De ska besöka dem en gång i halvåret och ha sittningar. Vill 
de det inte så ska de [kommunerna] ändå veta att det här är en lagstift-
ning som alla andra lagstiftningar. 

Den andra lösningen som lyfts fram är en gammal tanke inom sektorn som 
handlar om att decentralisera ansvaret för KML ut till kommunerna, att ska-
pa så kallade kommunantikvarier. Som det fungerar idag finns det en ovilja i 
kommunerna att intressera sig för den här typen av frågor eftersom det är upp 

70 Intervju K 6.
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till länsstyrelsen att sköta dem. Detta leder i förlängningen, menar handläg-
garen, till konflikter mellan kommunala och regionala beslutsfattare. I vårt 
samtal berättas målande hur antikvarierna på länsstyrelserna hör av sig till den 
centrala myndigheten och berättar ”hur elaka kommunerna är”. Som det fung-
erar idag har kommunerna inte heller någon skyldighet att upplysa exploatörer 
om eventuell förekomst av fornlämningar, i skrivningen står det bara att de bör. 
Därför menar hon att ansvaret borde ner på kommunal nivå. 

När det gäller Kvarnbackenärendet så skjuter däremot handläggaren över 
skulden för det inträffade på länsstyrelsen och menar att den brustit just i det 
tidiga planeringsstadiet 1990. Hade det funnits en bra skrivning i detaljplanen 
skulle detta aldrig ha hänt. Den regionala myndigheten borde redan i  samband 
med planarbetet ha beslutat om en arkeologisk utredning av området. Då hade 
fornlämningen vid Kvarnbacken kunnat upptäckas och det framtida utbyggnads-
arbetet kunnat anpassas till den, enligt Riksantikvarieämbetets hand läggare. 

Ko s t n a d s a n s v a r  l e d e r                       
t i l l  m o t s ä t t n i n g a r 

Länsstyrelsens agerande för att stabilisera övriga aktörer, framförallt ABS 
Pump, kring den egna problemformuleringen når nu en direkt konfronta-
tionsnivå. Den utlösande faktorn är kostnadsnivån för bevarandet och den 
arkeologiska kunskapsproduktionen. Medan länsstyrelsen ser kostnaden som 
realistisk så uppfattar företaget den som orimlig. För att komma vidare i pro-
cessen väljer ABS Pump att hantera problemet på en annan arena och för upp 
ärendet till fastighetsdomstolen. Texten nedan inleds med en något utförligare 
teckning av länsmuseet som aktör i sammanhanget.

A r k e o l o g e r n a  d e f i n i e r a r                              
p l a t s e n s  k u n s k a p s v ä r d e 

Den 28 juni 2004 påbörjade Östergötlands länsmuseum en arkeologisk under-
sökning vid Kvarnbacken. Det var första steget av två som länsstyrelsen föror-
dat och den hade karaktären av en arkeologisk förundersökning. I länsmuseets 
undersökningsplan framgår att syftet med utgrävningen var dels att ta hand 
om de skelettdelar som låg synliga i jordmassorna. Dels att ta reda på om det 
fanns ytterligare gravar och karaktärisera samt datera fornlämningen som ett 
underlag inför kommande slutundersökning.71 

71 Undersökningsplan, Östergötlands länsmuseum, Kulturmiljöavdelningen. ÖLM dnr: 326/04, 
2004-06-18.
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Förundersökningen tog fyra dagar. Lämningen ansågs täcka en yta på cirka 
250 m2 även om en säker avgränsning inte kunde göras då delar av ytan var 
bortschaktad.72 Sammanlagt identifierades fem gravar och arkeologerna be-
dömde att inte alla var skadade av schaktmaskinernas arbete. En osteologisk 
analys visade att flertalet av skeletten var män i åldern 20 – 30 år. En tand från 
ett kvinnligt kranium 14C-daterades till senmedeltiden, 1400 – 1450 e Kr.73   

Östergötlands länsmuseum binds upp kring händelserna vid Kvarnbacken 
redan när arkeologen från museet uppmärksammar länsstyrelsen på det schakt-
arbete som pågår i området. Museets arkeologer engageras och  rekryteras till 
länsstyrelsens problemformulering. Initialt får museet uppdraget att akut rycka 
ut och spärra av fornlämningen med plastband och täcka de framkomna ben-
bitarna med presenning. Genom direktval tilldelas institutionen uppdraget att 
utföra de fortsatta arkeologiska arbetena på platsen. 

Målet med undersökningen var att generera kunskap om lämningen för 
att på så sätt kunna göra den rätta insatsen i ett senare skede när den slutligen 
tas bort från platsen. De explorativa frågeställningarna i undersökningsplanen 
hänvisar till såväl lokala/regional som interregionala arkeologiska samman-
hang. I den anknyts dels till en vetenskaplig diskussion kring järnåldersgravar 
som handlar om gravar och gravfälts placering i landskapet, förhållandet mel-
lan gravar och boplatser samt framförallt förekomst av skelettbegravningar 
på äldre järnåldersgravfält. Dels väcks hypoteser kring medeltida avrättnings-
platser och huruvida de avrättade gravlades i anslutning till dessa. I under-
sökningsplanen betonas lämningens kognitiva värde. Den lyfter både fram 
bevarandet av de enskilda fynden/skeletten och dess ovanlighet som objekt 
med material från skelettbegravningar från järnåldern alternativt en avrätt-
ningsplats från medeltiden. 

Arkeologen från länsmuseet anknyter i intervjumaterialet till en inom-
vetenskaplig diskussion om fornlämningsbilden i västra Östergötlands full-
åkersbygd och att kunskapen om den anses vara bristfällig då det så sällan 
förekommer större undersökningar exempelvis kring Vadstena. Detta faktum 
var också anledningen till att arkeologen initialt reagerade när hon passerade 
Kvarnbacken i maj 2004 och såg maskinerna schakta på platsen.74 Även detta 
visar på fornlämningens ovanlighet och exklusivitet. Det vetenskapliga värdet 
som lämningen tillskrivs förstärks genom en betoning av det unika och det 

72 Sedermera får lämningen beteckningarna RAÄ 35, 36 och 37, Vadstena stad. http://www.fmis.
raa.se/cocoon/fornsok/search.html. Besökt 2010-03-07.
73 Anmälan av utförd arkeologisk undersökning, Östergötlands länsmuseum, Kulturmiljöavdel-
ningen, ÖLM dnr: 326/04, 2004-08-20.
74 Intervju K 4.
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ovanliga vilket motiverar en vidare undersökning av platsen. I retoriken ställs 
detta i sin tur i kontrast till den skada som grävmaskinerna orsakat i form av 
”tydliga och nya brottytor” på benmaterialet vilket i sin tur berodde på att, 
”Inga arkeologiska utredningar hade utförts före exploateringen”.75 Det vi ovan 
kunde se som länsstyrelsens betoning på rätt och fel vad det gäller företagets 
projektledning, återkommer här på ett konkret plan där de vetenskapliga vär-
dena pekas ut som kunde ha gått förlorade om inte arbetet stoppats. Detta 
sätt att argumentera visar hur väl museet är uppbundet kring länsstyrelsens 
problemformulering i fallet.

Vid sidan av de kognitiva värdena innebär förundersökningen även en eko-
nomisk inkomstkälla för museet och dess verksamhet. Detta är ett mer out-
talat värde. Vid tillfället för den arkeologiska förundersökningen ger skeletten 
en intäkt på drygt 88 000 kronor. 

Länsmuseet och dess arkeologer kan tillskrivas olika resurser vilka används 
i mobiliseringsprocessen kring Kvarnbacken. Framförallt utgår de från muse-
ets roll i den regionala uppdragsarkeologiska praktiken. En primär resurs är 
den professionella kompetensen, det vill säga kunskaper och erfarenheter som 
på en konkret sätt berör såväl arkeologiskt fältarbete som inomvetenskapliga 
sammanhang. Genom undersökningsplanen tilldelas museet också resurser i 
form av ett juridiskt mandat att utföra uppdraget från länsstyrelsen och eko-
nomiska medel från företaget som åläggs att bekosta genomförandet. Noteras 
bör att de ekonomiska resurserna, eller ramarna för förundersökningen som 
museet själva satt upp och som godkänts av myndigheten, kan också ses som 
en aspekt av den professionella erfarenhetskunskapen. 

Det sätt som länsmuseet binds upp kring den problemformulering som 
länsstyrelsen formulerat sker även genom de sociala kontakterna mellan in-
stitutionerna i allmänhet och på ett personligt plan i synnerhet. Genom upp-
arbetade kanaler skapas snabba kontakter, utbyte av information och tilldel-
ning av uppdrag, men också diskussioner kring antikvariska och ekonomiska 
ramar för olika projekt. I Kvarnbackenfallet är dessa relationer tydliga. Det 
är länsmuseets arkeolog som vid två tillfällen uppmärksammar myndigheten 
om schaktarbetet utanför Vadstena. När väl länsstyrelsen besöker platsen och 
upptäcker fornlämningen är det länsmuseet som tilldelas uppgiften att samma 
dag, på kvällen efter ordinarie arbetstid, köra från Linköping till Vadstena 
för att där spärra av fornlämningen med ett plastband och täcka skelettde-
larna med en presenning. Ett uppdrag som ligger vid sidan av det ordinarie 

75 Undersökningsplan, Östergötlands länsmuseum, Kulturmiljöavdelningen. ÖLM dnr: 326/04, 
2004-06-18.
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 regelsystemet och lagstiftningen, ett icke debiterbart arbete som inofficiellt 
ibland kallas för service åt kulturmiljövården. I förlängningen leder detta till att 
länsmuseet genom direktval också tilldelas såväl för- som slutundersökningen 
vid Kvarnbacken.  

F ö r e t a g e t  u t m a n a r  l ä n s s t y r e l s e n s  b e s l u t 

Under september och oktober 2004 tog ärendet en ovanlig vändning och ton-
läget skruvas upp. Efter förundersökningen i juni samma år hade länsstyrelsen 
via telefon informerat ABS Pump om utgrävningens preliminära resultat och 
uppmanat företaget att inkomma med en ansökan om en arkeologisk efter-
undersökning, steg 2. Samtidigt arbetade länsmuseets kulturmiljöavdelning 
fram en undersökningsplan och kostnadsberäkning för den utgrävningen. 
Målet med undersökningen uttrycktes i att skapa en helhetsbild av de indivi-
der som gravlagts på platsen och frågeställningarna utgick från två  perspektiv: 
 individen respektive avrättningsplatsen. Förutom det arkeologiska arbetet 
skulle undersökningen utgå från osteologiska analyser och historiska perspek-
tiv. Det senare bland annat i ett försök att knyta de avrättade till det skriftliga 
källmaterialet, framförallt medeltida tänkeböcker från Vadstena som finns be-
varade. Kostnaden för slutundersökningen beräknades till 895 000 kronor.76 
Med denna plan som grund fattade länsstyrelsen den 22 september ett beslut 
som tillät ABS Pump att göra ett ingrepp i fornlämningen enligt museets un-
dersökningsplan och kostnadsberäkning.77 

Den 12 oktober78 begär ABS Pump, genom advokatfirman Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå, en omprövning av länsstyrelsens beslut.79 Dessutom 
ansöker företaget om stämning av staten genom Riksantikvarieämbetet i Fast-
ighetsdomstolen vid Linköpings tingsrätt.80 I stämningsansökan yrkar de att 
domstolen ska fastställa att staten skall svara för kostnaderna för de åtgärder 
som Länsstyrelsen i Östergötland beslutat enligt KLM den 22 juni respektive 

76 Arkeologisk undersökning av område med påträffade skelett vid Kvarnbacken, Vadstena 
stad och kommun, Östergötland. Undersökningsplan och kostnadsberäkning, Östergötlands 
länsmuseum, Kulturmiljöavdelningen.  ÖLM dnr: 553/04, 2004-09-20. De största posterna i 
kostnadsberäkningen utgör fältarbetet, totalt 60 dagsverken till en summa av 264 000 kr, res-
pektive manusarbete, totalt 54 dagsverken för summan 307 200 kr. Senare kommer länsmuseet 
att ansöka om tilläggsbudgetar vid två tillfällen, dels för undersökningen av den okända vikinga-
graven, dels för konservering av metallföremål. Den slutliga summan för projektet låg kring 1,5 
miljoner kronor.
77 Beslut, Länsstyrelsen i Östergötland, Kulturmiljöenheten. Lst dnr: 431-7441-04, 2004-09-22. 
Fornlämningen betecknades i detta skede som ÖLM 1.
78 20 dagar senare och en dag innan tiden för överklagande av länsstyrelsens beslut gått ut.
79 Begäran av omprövning av beslut, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2004-10-12.
80 Ansökan om stämning, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2004-10-12.
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22 september, 2004, det vill säga för- och slutundersökningskostnaderna för 
Kvarnbacken.81

Genom stämningsansökan handlade ärendet inte längre enbart om for-
merna för hur fornlämningen uppdagades och huruvida projektplaneringen 
hade gått rätt tillväga eller inte. Nu ställdes konflikten på sin spets när före-
taget som tidigare valt att acceptera länsstyrelsens tolkning av detaljplan och 
beslut nu utmanar myndigheten genom att inte längre erkänna sig som kost-
nadsansvarig för borttagandet av fornlämningen.

L a g e n s  p r i n c i p  i f r å g a s ä t t s                              
u r  e n  f ö r e t a g a r l o g i k  

Precis som länsstyrelsen använder ABS Pump lagen som redskap i sin argu-
mentation vilken vilar på tre påståenden. Först och främst anser de att den 
aktuella fornlämningen inte var känd innan exploateringen startade.82 Det 
andra påståendet är att länsstyrelsen felaktigt uppmanat företaget att ansöka 
om arkeologiska undersökningar. Detta trots att företaget inte kommer att 
göra några entreprenadarbeten i det aktuella området. De menar att företaget 
inte har några skäl att flytta fornlämningen. Den enda skyldigheten de haft var 
att avbryta arbetet där vilket de också gjorde. Det tredje påståendet är att läns-
styrelsen har beslutat att ABS Pump ska bära kostnaderna för de arkeologiska 
utgrävningarna vilket inte är rätt enligt lagen.   

ABS Pump hade hittills anpassat sig till länsstyrelsens beslut. Att företaget 
valde att initialt följa myndighetens krav förklaras i intervjumaterialet med att 
länsstyrelsen var mycket påstridig och hård i att ”fördöma” företaget för det 
inträffade.83 Projektledaren såg ett problem i att parterna inte förstod varandra 
och att företaget hade ”kunskapsluckor” för att kunna hantera den här typen 
av situation. 

Företaget ville få problemet ur världen så fort som möjligt för att inte riskera 
att ”hela flytten gick snett” är ytterligare en förklaring varför de  anpassade sig 

81 Väljer i detta sammanhang att inte gå in på detaljerna i den juridiska processen kring stäm-
ningsansökan och kravet på omprövning av Länsstyrelsens beslut. Kan däremot nämna att 
RAÄ:s svaromål till fastighetsdomstolen var att Länsstyrelsen ännu inte fattat något beslut 
enligt 2 kap. 14 § andra stycket KML och menade att ”eftersom de formella förutsättningarna 
saknas för en prövning bör fastighetsdomstolen avvisa företagets talan”, Svaromål, RAÄ dnr 
329-4097-2004, 2004-11-19.   
82 Detta påstående underbyggs i sin tur på följande sätt: 1, de antikvariska myndigheterna kände 
inte till just den här specifika lämningen. 2, allmänheten på orten kände inte till den. 3, enligt 
detaljplanen saknades kända fornlämningar i området. 4, kommunen hade muntligen gett ABS 
Pump besked att det inte förelåg några hinder för att inleda arbetsföretaget.
83 Intervju K 1.
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till myndigheten. I ett sådant sammanhang spelade den första undersökning-
ens kostnader på 88 000 kronor en marginell roll. Hade situationen inneburit 
ett stopp i bygget skulle det ha drabbat ”företaget och de anställda mycket 
hårt”. Projektledaren spekulerar i vad som hänt om skeletten legat mitt i den 
tänkta industrilokalen. En arkeologisk undersökning där och då skulle san-
nolikt ha inneburit en frysning av hela byggprocessen, en katastrofal situation 
med dyra stilleståndskostnader som följd. Dessutom var ju ABS Pump mitt i 
en process att avveckla sin verksamhet på en annan plats. Företagets represen-
tant konstaterar att den arkeologiska förundersökningen egentligen borde ha 
varit genomförd innan bygget startade. Samtidigt menar han att så går det inte 
att arbeta från ett företagshåll. En arkeologisk undersökning i området med 
alla dess faser skulle ta två år.84 Företaget kan inte MBL-förhandla så långt i 
förväg. Det skulle innebära en omöjlig sits för företaget och dess anställda samt 
i förlängningen slå undan fötterna fullständigt för företaget. Så länge väntar 
inte våra kunder. ”Vi har inte så unika produkter utan då börjar man köpa av 
andra.” Här pekar projektledaren på en målkonflikt där kulturminnesvårdens 
olika utredningssteg, förundersökningar, etc. direkt krockar med företagets 
flytt och hur en sådan på ett rationellt sätt måste planeras och genomföras.  

I intervjun är ansvarsfrågan framförallt kopplad till kostnader och  ekonomi, 
vem ska betala för spåren från det förflutna? 

Jag tyckte det var väldigt, väldigt mycket pengar. Jag ställde ju [kostna-
den] i relation till vad jag kan göra för en miljon kronor för personalen. 
Nu skulle det kosta en miljon kronor att gräva upp någonting som hade 
avrättats för flera hundra år sedan. Jag tycker det är väldigt intressant 
med det gamla och så men man sitter ju på två stolar. Här måste man ju 
tänka på vad som är bäst för företaget men samtidigt naturligtvis också 
följa lagen.85 

De företagsekonomiska målen styr värderingen och handlandet vilka utgår från 
ägarnas intresse även om retoriken också inkluderar de anställda. Både bygg-
processen och produktionen måste fortgå med så lite störningar som möjligt. 
Visserligen är det också självklart, en plikt, att företaget följer lagarna men fö-
retagets representant anser att lagen är ”tuff ”. Här tangerar resonemanget dyg-
detiska dimensioner och lösningar kring fallets centrala  problemformulering 

84 Tidsangivelsen på två år står för projektledaren. Jag vet inte var den kommer ifrån men kan 
tänka mig att till exempel Länsstyrelsen uppgett det som ett exempel på tidsförlopp för lik-
nande arkeologiska projekt. 
85 Intervju K 1.
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Bild 5, En arkeolog från Östergötlands länsmuseum penslar fram ett av människoskeletten vid 
Kvarnbacken. I bakgrunden syns ABS Pumps nya fabriksbyggnad. Foto, ÖLM.
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vilka kopplas till målinriktade ambitioner. Ett företag som Cardo klarar visser-
ligen av en kostnad på runt en miljon kronor, men vad händer när det drabbar 
en privatperson undrar projektledaren. Han ser lagen som absolut och hur det 
saknas balans mellan å ena sidan ny kunskap om det förflutna, å andra sidan 
att ”stödja dom som finns i livet idag”. Kanske är det så att vi gemensamt ur 
”samhällets kassa” ska ta hand om det sedan länge förflutna, resonerar han. Vad 
händer nästa gång man måste bygga ut i det här området, då kanske man väljer 
att bygga någon annanstans för att slippa kostnaderna. De generella etiska och 
moraliska aspekter på lagstiftningen speglar ett synsätt där det förflutnas spår 
ses som en gemensam och nationell angelägenhet som inte bör förhandlas 
direkt i relation till privata mål och intressen. 

R i m l i g  e k o n o m i  f ö r  k u n s k a p s p r o d u k t i o n e n

Kostnaderna för undersökningarna diskuterades sannolikt mellan museet och 
länsstyrelsen. Den biträdande länsantikvarien säger att hon skar i den initiala 
kostnadsberäkningen, ”eftersom jag tyckte den var väl häftig”. Vilken aktör 
som däremot styrt den antikvariska och vetenskapliga ambitionsnivån i un-
dersökningsplanen är därmed svårt att urskilja. Vi kan misstänka att den for-
mulerats av museets arkeologer. I beslutet kommenteras ambitionen enbart 
som ”riktig och realistisk” och kostnadsnivån anses vara ”relevant och noga 
underbyggd”. Länsstyrelsen betonar att det är ”synnerligen angeläget att få ut 
så mycket kunskap som möjligt av de få skelett och skelettdelar som återstår 
inom aktuellt område” mot bakgrund av att ytan delvis var avschaktat utan att 
någon arkeologisk utredning har gjorts.86 

I intervjumaterialet intar arkeologen en försvarsställning när vi diskuterar 
kostnadsnivån och menar att: ”Arkeologi är dyrt!” ”Vi har pressat det här priset. 
Det var inte speciellt stora marginaler i det här och det var en väldigt svår plats 
att undersöka, så jag tycker det är helt relevant.”87 Kostnaden motiverades av den 
ambition som satts upp genom frågeställningarna samt den dokumentation och 
bearbetning av det framkomna materialet som krävs för att besvara dessa. Att 
priset var ”pressat” tolkar jag som att undersökningens ambition enligt henne 
levde upp till en miniminivå för vad som kan anses rimligt i detta sammanhang. 
Under den kunde de inte gå för att leva upp till en relevant undersökningsnivå 
och dokumentvärde, en kvalitetsgräns. 

Vad som återkommer i museets argumentation är betoningen av fornläm-
ningens exklusiva och unika karaktär. Undersökningsplanen poängterar till ex-

86 Beslut, Länsstyrelsen Östergötland, Kulturmiljöenheten, Lst dnr: 431-7441-04, 2004-09-22.
87 Intervju K 4.
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empel att antalet undersökta avrättningsplatser med tillhörande begravnings-
plats är ”relativt få” och att någon sammanställning av materialet inte finns. I 
tidningstexter framställs slutundersökningen som ovanlig även i ett nationellt 
sammanhang. Utgrävningen är ”unik” konstaterar MT&VT i en artikel då nå-
gon större avrättningsplats inte undersökts tidigare i Östergötland, inte heller 
i resten av Sverige vad arkeologen känner till.88 Undersökningsplanen men 
också uttalanden i medierna blir medel för att tydliggör lämningens kognitiva 
värde, det huvudsakliga argumentet för undersökningen och motivet till kost-
nadsnivån.  

Även den biträdande länsantikvarien resonerar kring kostnaderna i sam-
band med arkeologiska uppdrag och förklarar att fornlämningens bevarande 
och vetenskapliga dokumentationsvärde är avgörande för kostnadsnivån. Hon 
lyfter fram de olika utredningsstegen som lagen förordar som ett sätt att tidigt 
avgöra graden och omfattningen av de insatser som krävs vid en enskild plats. 
Ofta leder det till att de tidiga utredningsstegen ger ett tillräckligt resultat eller 
ny kunskap så att någon kostnadskrävande slutundersökning inte blir nöd-
vändig. Den biträdande länsantikvarien uttrycker det som att det är viktigt att 
inte bara gräva för grävandets skull. Samtidigt säger hon att ”så länge vi inte 
vet allting” så är det viktigt att fortsätta den antikvariska kontrollen av olika 
exploateringar. Detta speglar en syn på arkeologi som en kunskapsproduktion 
vilken är i ständig kumulativ tillväxt.89 

Vad som vidare poängteras är vikten av att vara delaktig i planeringsproces-
serna för att på så sätt försöka leda exploateringarna förbi fornlämningarna. 
Ett uttalande vi känner igen från Riksantikvarieämbetets handläggare. Detta 
resonemang innebär att lagen inte bara är ett maktmedel för att skydda och 
bevara de kollektiva värdena utan också ett instrument som skapar förutsätt-
ningar att hålla kostnaderna för bevarandet och dokumentationen på en så låg 
nivå som möjligt. Genom en strikt tillämpning av lagen och ett aktivt arbete 
från kulturminnesvården blir kostnaderna för arkeologin lägre. 

Vidare anser länsstyrelsens representant att det är feltänkt att bryta ut 
summorna för arkeologiska undersökningar ur de totala exploateringskostna-
derna. På samma sätt som summan måste ställas i relation till lämningarnas 
dokumentationsvärde menar hon att priset för utgrävningar också bör ställas 
i relation till övriga byggkostnader. I ett sådant perspektiv blir kostnaden för 
arkeologin, enligt henne, oftast en marginell utgift.90 Bilden av arkeologin som 

88 MT&VT, 2004-09-23, ”Kvarnbacken var en avrättningsplats”.
89 Intervju K 5.
90 De arkeologiska utgrävningarna exklusive konservering motsvarade cirka 1,5 % av hela inves-
teringskostnaden på cirka 70 miljoner kronor vid Kvarnbacken. 
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kostnadskrävande bygger på en oförståelse för dess arbetssätt och logik menar 
hon. Även detta kan förklaras med hur exploateringarna planeras och i vilket 
stadium kulturminnesvården blir en del av detta arbete. Som den biträdande 
länsantikvarien ser det så uppfattas arkeologiska undersökningar som något 
som tillkommer på slutet av planeringen och därmed blir det en kostnad som 
syns på ett annat sätt än övriga nödvändiga tekniska undersökningar. 

I intervjun framförs också en syn på kostnaderna som speglar ett intressant 
självperspektiv inom kulturminnesvården. Argumentet går ut på att arkeo-
login faktiskt skapar ekonomiska värden för markägaren och exploatören i och 
med att staten efter undersökningen häver servitut på fornlämningar. När den 
döda hand som legat över lämningen lyfts bort innebär det att markens värde 
plötsligt stiger till en marknadsmässig nivå. Det blir möjligt att bygga bostäder, 
industrier, vindkraftverk, etc. 

Även om kommunens politiker och tjänstemän inte är aktörer i rättspro-
cessen är de däremot enrollerade i hur medeltider förhandlas i fallstudien. I 
konfliktens förlopp är kommunens röst inte särskilt frekvent i de lokala tid-
ningsmedierna, å andra sidan markerar kommunstyrelsens ordförande sin 
ståndpunkt redan i samband med att skeletten upptäckts. Vid sidan av kom-
munstyrelsens ordförande förekommer också en byggnadsinspektör i lokal-
pressen. Han tycker att kostnadsnivån på knappt 900 000 kronor för de arkeo-
logiska utgrävningarna låter ”väl häftigt”. ”De hårda kraven på arkeologiska 
undersökningar just i Vadstena hämmar stadens utveckling på sikt.” Han ser 
det som att ”Vadstena har ett handikapp”.91 Ett intressant uttalande då det 
förflutna i andra sammanhang är en betydelsefull del i stadens varumärke. 
Med utgångspunkt från detta uttalande får vi en inblick i hur kommunen, 
och i detta fall en tjänsteman, resonerar kring kostnads- och ansvarsfrågan. I 
intervjumaterialet med politikerna utvecklas tankegångarna. 

S t a b i l i t e t  s k a p a s  k r i n g  Kv a r n b a c k e n
För att lösa upp ett låst läge möts ABS Pumps och länsstyrelsens represen-
tanter och når en förlikning i en annars låst situation. Förhandlingen innebär 
att staten och företaget delar på de arkeologiska kostnaderna. Detta pragma-
tiska och oortodoxa agerande i KML-ärenden skapar i sin tur ett tryck på 
den centrala myndigheten som hittills intagit en avvaktande position i kon-
flikten. Riksantikvarieämbetet hanterar situationen genom att snabbt besluta 
om att staten ska bära hela kostnaden för den arkeologiska undersökningen 

91 MT&VT, 2004-09-30, ”Utgrävning dyrt för ABS”.
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vid Kvarnbacken, vilket är en kraftfull kritik av den regionala myndigheten. 
På så sätt mobiliseras aktörerna kring deras problemformulering och centrala 
tolkning av lagstiftningen. 

P r a g m a t i s k  u p p g ö r e l s e  u t a n f ö r  l a g e n s  r a m

Den 12 april 2005 omprövar Länsstyrelsen i Östergötland sitt beslut.92 Det är 
nästan på dagen 6 månader efter det att ABS Pump kommit in med sin över-
klagan samt stämning. Omprövningen sker efter det att den regionala myn-
digheten och företagets representanter samt advokater träffats för att diskutera 
ärendet i Vadstena den 1 mars 2005. Mötet resulterar i en förlikning mellan de 
båda parterna som får länsstyrelsen att ändra sitt beslut om kostnadsfördel-
ningen. De kostnader som länsmuseet uppgett för slutundersökningen  uppgick 
till 895 000 kronor.93 Överenskommelsen mellan länsstyrelsen och ABS Pump 
innebar att företaget skulle betala 200 000 kronor samt hålla arkeologerna 
med grävmaskin och lokaler med dusch och toalett. Därtill skulle företaget stå 
för samtliga kostnaderna för en minnes-/informationstavla. Övriga kostnader 
skulle åvila staten.94 

I en skrivelse till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning den 29 
april 2005 hemställer länsstyrelsen om bidrag för kostnaderna.95 Den centrala 

92 Beslut, Lst dnr: 431-7441-04/431-15707-04, 2005-04-12. Omprövning av kostnadsansvaret i be-
slut om förundersökning och tillstånd enligt kulturminneslagen (1988:950) till slutundersökning 
och borttagande av medeltida skelett, fornlämning ÖLM 1, vid Kvarnbacken Industri Vadstena 
stad och kommun.
93 Därtill kom kostnader för manskapsbodar med tillbehör samt eventuell maskintid. Jag ser 
detta som ett mindre mellanstort uppdragsarkeologiskt projekt. De flesta uppdragsarkeologiska 
projekten är förhållandevis små med budgetar upp till cirka 100 000 kronor. Enstaka projekt 
har budgetar från 2 – 3 miljoner kronor och uppåt. Uppdragsarkeologin i samband med järn-
vägsutbyggnaden som nästa kapitel berör kan idag, våren 2010, uppskattas till drygt 150 miljoner 
kronor.  
94 I ett svar på ett e-postmeddelande från Riksantikvarieämbetet som frågar efter en kopia på 
överenskommelsen, skriver den biträdande länsantikvarien att överenskommelsen var muntlig 
och att med på mötet från Länsstyrelsen var myndighetens chefsjurist, länsantikvarien samt den 
biträdande länsantikvarien själv. E-post mellan RAÄ och lst i Ög, datum 2005-05-25. Även i det 
beslut som Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen skriver efter mötet den 1 mars 2005, framgår att 
länsantikvarien, biträdande länsantikvarie samt myndighetens chefsjurist deltagit i handlägg-
ningen kring detta beslut. Detta visar hur den pragmatiska lösningen inte bara ska tillskrivas en 
persons agerande utan Länsstyrelsen i Östergötland som myndighet. Beslut, Lst dnr: 431-7441-
04/431-15707-04, 2005-04-12. Omprövning av kostnadsansvaret i beslut om förundersökning och 
tillstånd enligt kulturminneslagen (1988:950) till slutundersökning och borttagande av medel-
tida skelett, fornlämning ÖLM 1, vid Kvarnbacken Industri, Vadstena stad och kommun. 
95 Hemställan, Lst dnr: 431-7441-04/431-15707-04, 2005-04-29. Angående kostnader för arkeo-
logisk undersökning samt osteologisk analys av nypåträffade skelett (ÖLM 1) vid Kvarnbacken 
Industri, Vadstena stad och kommun.
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 tillsynsmyndighetens svar på detta är daterat till den 20 juni. I det kan vi läsa 
att ”RAÄ konstaterar att fornlämningen inte förut varit känd och anser därför 
att befrielsegrunden enligt 2 kap. 14 § andra stycket första punkten KML är 
uppfylld.”96 Riksantikvarieämbetet reserverar därför 983 000 kronor för un-
dersökningarna, det vill säga summan för både den arkeologiska förundersök-
ningen och slutundersökningen. 

Med detta yttrande är frågan om kostnadsansvaret avgjord. Arkeologerna 
från länsmuseet kunde i augusti månad 2005 påbörja slutundersökning i och 
med att staten genom Riksantikvarieämbetet tagit på sig kostnaderna för un-
dersökningarna vid Kvarnbacken. Detta skedde nästan ett år senare än ur-
sprungligen planerat. Länsstyrelsens slutliga beslut kom däremot att dröja yt-
terligare fem månader, till den 18 november. Det beslutet var undertecknat 
av länsråd samt biträdande länsantikvarien och avslutas med följande stycke: 
”Mot detta beslut framför länsantikvarie /…/ och bitr. länsantikvarie /…/ av-
vikande mening med hänsyn till, dels att ABS Pump har negligerat att i ett 
tidigt skede samråda med länsstyrelsen, dels att arbetet inte omedelbart stop-
pades när fornlämningen påträffades, så som stadgas i 2 kap 10 § KML. ABS 
Pump bör därför inte bli helt befriad från kostnadsansvar.”97  

Det jag ovan refererat till kan ses som den formella gången som ärendet 
tog efter att ABS Pump valt att begära en omprövning av länsstyrelsens beslut 
samt stämma Riksantikvarieämbetet/staten. Nedan kommer jag att diskutera 
de olika aktörernas synsätt på det inträffade, förlikningen och Riksantikvarie-
ämbetets beslut att staten skulle bära kostnaderna. Detta visar på en viktig del 
av förhandlingsspelet mellan aktörerna i mobiliseringsprocessen.

L ä n s s t y r e l s e n  b a c k a r  m e n  s e r                                  
k o n s e k v e n s e r  l ä n g r e  f r a m

Enligt den biträdande länsantikvarien fördes en diskussion mellan länsstyrel-
sen och verksjuristen på Riksantikvarieämbetet redan i samband med företa-
gets överklagande och stämningsansökan om huruvida fornlämningen kunde 
anses som känd eller inte.98 Verksjuristen var då av samma åsikt som företaget, 

96 Yttrande, RAÄ dnr: 329-4097-2004, 2005-06-20. Samråd inför Länsstyrelsens i Östergöt-
lands län beslut om  befrielse från kostnadsansvar enligt 2 kap. 14§ andra stycket första punkten 
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) Nypåträffade skelett vid Kvarnbacken Industri, 
Vadstena stad och kommun, Östergötland.
97 Beslut, Lst dnr: 431-7441-04/431-15707-04, 2005-11-18. Beslut om befrielse från kostnadsan-
svar enligt 2 kap 14§ 2st 1p enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) avseende 
arkeologisk förundersökning och slutundersökning av område med nypåträffade skelett (ÖLM 
1) inom Kv. Cisternen 6, Vadstena stad och kommun.
98 Intervju K 5.



123

2 .  M e d e l t i d e r  o c h  k o n f l i k t e r

att just denna specifika fornlämning inte kunde anses vara känd. På så sätt 
kan sägas att länsstyrelsen redan då stod ensam i tolkningen av den upp-
komna situationen. Trots det väljer länsstyrelsen att göra upp i en förlikning 
med företaget. Vi kan ställa frågan varför kommunen som förändrade läns-
styrelsens uttalande till planarbetet så enkelt slapp undan i processen kring 
Kvarnbacken?

I samtal med länsantikvarien antyds att händelserna skulle kunna få två 
konsekvenser för den regionala myndighetsutövningen. Först och främst att 
ärendet regionalt har skickat ut en signal till andra exploatörer och kommuner 
att det är möjligt att gräva först och fråga sedan. Det är dessutom möjligt att så 
att säga komma undan med det, att slippa betala! Här framskymtar att grann-
kommunerna i Östergötland har noterat vad som hänt i Vadstena.99 I förläng-
ningen är detta ett hot mot den stabilitet kring KML som den biträdande 
länsantikvarien varit med och byggt upp regionalt under 20 år. För att hindra 
en sådan utveckling blir det därför viktigt att myndigheten visar på styrka och 
kraft. Att inte släppa på den praxis som finns. Därför säger sig länsstyrelsen nu 
bli tvungen att bli ännu mer nitisk med utredningsinstrumentet, det vill säga 
kräva utredningsgrävningar i en större omfattning, men också bli ännu nog-
grannare med att följa upp kommunernas detaljplanearbeten.

Länsstyrelsens försök att stabilisera och binda aktörerna kring den egna 
problemformuleringen synliggörs inte bara i intervjumaterialet. Tydligast blir 
detta i länsantikvarien och biträdande länsantikvariens reservation som följer 
med länsstyrelsens slutliga beslut, vilken delvis kan ses vara riktat mot Riks-
antikvarieämbetet. Visserligen accepterar de plötsligt att den specifika forn-
lämningen inte var känd men de menar ändå att företaget gjort fel och måste 
straffas och bekosta delar av undersökningen. Även i tidningsmaterialet kan vi 
skönja detta, exempelvis i länsstyrelsens chefsjurists uttalande där han poäng-
terar det ”ovanliga” i att enskilda företag väljer att stämma staten i fornläm-
ningsärenden, underförstått att länsstyrelsens beslut aldrig, eller bara mycket 
sällan, ifrågasätts på detta mycket kraftfulla sätt, till skillnad mot ett över-
klagande. Även ett uttalande av länsantikvarien i MT&VT illustrerar detta. 
”Företaget tar en lite jobbig väg om man ifrågasätter lagar som går tillbaka till 
1600-talet”.100 Det är inte bara länsstyrelsens enskilda beslut och praxis som 
utmanat utan också ”världens äldsta fornminneslagstiftning”.  

99 Har själv deltagit på möten med kommunrepresentanter i västra Östergötland och disku-
terat ett större förundersökningsärende där just den frågan var uppe på bordet. Tongången 
var i stil med att: varför ska vi betala för arkeologiska undersökningar, det behövde de ju inte i 
Vadstena.
100 ÖC, 2004-10-23, ”Utgrävning blir rättssak”.
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I förhandlingsspelet kring beslutet om den arkeologiska slutundersökningen 
skriver länsmuseets arkeolog in sig i länsstyrelsen problemformulering. Myn-
digheten tar kampen vilket museets arkeolog ser som positivt och självklart. Det 
är ju länsstyrelsen som ska fatta besluten. I Östergötland är detta extra tydligt, 
menar hon. Här vågar myndigheten ta strid mot exploatörerna vilket är ”väldigt 
skönt”. Hon illustrerar detta med hur kollegor i andra delar av landet ofta själva 
hamnar i direkt konflikt med exploatörer. Det faller då på dem att förhandla 
om vilka lämningar som ska finnas kvar, undersökas och i vilken omfattning, 
etc., med stor press från exempelvis kommuner och med utgångspunkt från ett 
okänt mandat. Museets roll enligt henne bör istället vara att informera och visa 
på vart i landskapet som det förekommer fornlämningar och på hur kommuner 
och exploatörer kan undvika dessa. Ord som kamp och strid som arkeologen 
använder indikerar att kulturmiljön måste försvaras, att den i många fall är 
utsatt och hotad av aktörer med andra intressen. När det gäller Kvarnbacken 
menar arkeologen att det är företaget som gjort fel, de har inte följt de spelregler 
som gäller utan satt igång en exploatering utan tillstånd. Samtidigt efterfrågas 
rutiner hos kommunen att informera om vad som gäller, ett ansvar som vilar 
på kommunen. Att det vid Kvarnbacken gick lite för fort där flera aktörer var 
involverade, samt de politiska dimensionerna i fallet med ett antal nya arbets-
tillfällen i potten bidrog säkert till det inträffade, menar hon. 

K r i t i k  f r å n  R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t  s o m               
f ö r s ö k e r  f ö r k l a r a  h ä n d e l s e u t v e c k l i n g e n

Riksantikvarieämbetets yttrande den 20 juni 2005 föregicks av en föredragning 
av ärendet för Riksantikvarien. Föredragande var en handläggare vid Kultur-
miljöavdelningens kulturminnesenhet och en verksjurist från ledningsstaben.101 
Till föredragningen hade båda skrivit varsitt PM där ärendet sammanfattades 
och förslag framfördes på vilken inställning Riksantikvarieämbetet skulle inta 
i ärendet.102 

Nedan kommer jag att fokusera på verksjuristens PM och mitt samtal med 
honom som en ingång till tolkningen av länsstyrelsens agerande. Den inne-
håller ett flertal kommentarer och skarp kritik av hur länsstyrelsen handlagt 
ärendet. Exempelvis noteras inledningsvis att begreppet ”arkeologisk efter-
undersökning” som länsstyrelsen använder överhuvudtaget inte finns i KML. 
Vad länsstyrelsen däremot menar är enligt lagen en särskild undersökning som 

101 Det är inte samma handläggare som jag har intervjuat med. Vederbörande avböjde från att 
delta. 
102 PM, 2005-05-30, Kvarnbacken ABS Pump ./. Staten genom RAÄ. RAÄ dnr: 329-4097-
2004. Föredragningspromemoria, 2005-06-16, RAÄ dnr: 329-4097-2004.
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bara kan beslutas som ett villkor för att få ett tillstånd att rubba eller ta bort 
en fornlämning. För att kunna meddela ett sådant tillstånd krävs dessutom en 
ansökan från företaget, vilket han konstaterar inte fanns i det läget. Sättet att 
peka på juridiska detaljer och ordval i ärendets inledningsskeden illustrerar 
verksjuristens inställning att antikvarierna på länsstyrelserna i landet saknar 
djupare juridisk kompetens och ibland använder lagen vårdslöst i syfte att 
värna kulturmiljöns intressen.103   

Vad juristen lyfter fram som viktiga frågor är hur stor fornlämningen kopp-
lad till Vännerstads bytomt egentligen är. Det är denna lämning som nämns 
i länsstyrelsens yttrande till detaljplanen. Nästa fråga blir huruvida ombygg-
nadsarbetet berörde den specifika lämningen eller inte. Detta leder i förläng-
ningen också fram till frågan om fornlämningen kan anses ha varit känd eller 
inte. Om det senare gäller ska staten stå för undersökningskostnaderna kon-
staterar verksjuristen. 

Han noterar att länsstyrelsen ansett att om företaget samrått med den regio-
nala myndigheten så hade en arkeologisk utredning gjorts av området och forn-
lämningen upptäckts vilket i förlängningen inneburit att företaget fått stå för 
kostnaderna. Detta kommenteras med att det i KML, i motsats till vad länssty-
relsen uppgett, inte finns någon samrådsskyldighet. Istället konstaterar han att 
den som uppför en byggnad enligt lagen bör, i god tid ta reda på om det finns 
någon fast fornlämning som kan beröras av arbetsföretaget och i så fall samråda 
med länsstyrelsen.104 Kring detta resonerar verksjuristen på följande sätt.

 
Det är alltså upp till företagaren att välja. Antingen väljer man att i god 
tid ta reda på om det finns några fornlämningar. Fördelen med detta är 
att man slipper onödiga och kostsamma avbrott i arbetena. Nackdelen 
är att man ”riskerar” att länsstyrelsen hittar fornlämningar och att man 
blir kostnadsansvarig för ev. arkeologiska undersökningar. Om man väl-
jer att låta bli att ta reda på fornlämningsförekomst är man tvungen att 
omedelbart stoppa arbetena om fornlämningar påträffas. Fördelen med 
detta förfaringssätt är att det ankommer på staten att bekosta arkeo-
logiska undersökningar. Nackdelen är att det blir tvärstopp i bygget och 
man riskerar att bli vägrad tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. 

Med andra ord, företaget hade sin fulla rätt att ”chansa”, att bara köra på utan 
att ta reda på om det fanns en fornlämning inom exploateringsområdet, men 
med risk för konsekvenser.   

103 Intervju K 7. Refererar till verksjuristens promemoria om inget annat anges. 
104 Jämför med underkonsultens svar till Länsstyrelsen ovan.
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Verksjuristen tar även upp förlikningen mellan länsstyrelsen och ABS 
Pump i sitt PM. Kritiken mot den regionala myndigheten och dess förfarande 
när det gäller den överenskommelsen är kraftfull. 

ABS Pump har inte invänt mot lst:s (Länsstyrelsen, förf. anm.) påståen-
de att fornlämningen skadades och att inte någon anmälan gjordes. Det 
förhållandet att en tidigare okänd fornlämning skadas när den upptäcks 
vid schaktningsarbeten är inte så konstigt och torde inte kunna leda till 
något straffansvar för fornlämningsbrott.

Om det är så att ABS Pump kan misstänkas för att ha begått brott 
skall lst göra en anmälan till polisen. Den väg som lst har valt här är på 
gränsen till tjänstefel (sic!). Man har förhandlat med den misstänkte och 
köper loss honom! Frågan har varit uppe ett flertal gånger i diskussio-
nen med lst. Lst resonerar ungefär såhär: om vi ser att en fornlämning 
skadats och vi med någorlunda säkerhet kan peka ut den som gjort det, 
så tar vi kontakt med honom och talar om vad det kostar att återställa 
fornlämningen. Efter tre veckor har vi en återställd fornlämning och det 
har inte kostat staten ett öre. Alternativet är att vi anmäler till polisen 
och yrkar skadestånd med det beloppet som krävs för att återställa. Det 
som händer är att polisen efter ett halvår skriver av ärendet och att sta-
ten får stå för återställandet. 

Det är farligt att resonera som lst gör (inte alla lst). Hur skulle en 
sådan lst agera om den som skadat fornlämningen självmant talar om 
detta för lst och erbjuder sig att återställa den, mot att lst inte gör en 
anmälan till polisen. En mer klockren muta finns inte.

När det gäller Kvarnbacken konstaterar verksjuristen i intervjun att ”för mig 
är det solklart, här fanns en icke känd fornlämning och därför har företaget 
inget kostnadsansvar”. Men länsstyrelsen ”laborerade” här med ytterligare ett 
begrepp: ”plats för trolig fornlämning, område med riklig fornlämningsföre-
komst”. Vad han här ger uttryck för är hur två olika synsätt krockar huruvida 
det förekommer fornlämningar eller inte i ett område. Å ena sidan finns en 
strikt juridisk definition, det vill säga ja eller nej på frågan om det finns en 
fornlämning inom ett aktuellt exploateringsområde. Å andra sidan förs ett 
antikvariskt resonemang som bygger på kunskap och tidigare erfarenheter 
och där fornlämningsmiljön i sin helhet indikerar förekomst av fornlämning. 
I detta hänseende menar han att lagen är tydlig, här finns inget utrymme för 
någon förhandling med utgångspunkt i en gråzon. 

Verksjuristen låter förstå att han tycker att länsstyrelsens agerande i Kvarn-
backenfallet inte var professionellt och hänvisar till ett resonemang som  liknar 
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skrivningen ovan om tjänstefel och muta, vilket måste ses som allvarliga 
anklagelser. I det sammanhanget vidgas resonemanget och ytterligare en po-
äng görs. Här handlar det istället om gränsen mellan det egna, privata intres-
set och att vara professionell i sin yrkesroll som statsanställd tjänsteman. Han 
menar att det egna intresset inom ett fält samt kunskapen om detaljer och 
sammanhang kan skymma sikten när handläggare måste fatta beslut som byg-
ger på lagstiftningen. Här framgår att i sådana lägen måste egna värderingar 
och åsikter om vad som kanske kan anses vara bäst ur ”kulturmiljöns intresse” 
stå tillbaka till förmån för tjänstemannarollen. Just den här sammanbland-
ningen mellan ett egenintresse och beslutsfattande ser han som ett allmänt 
problem inom kulturmiljövårdssektorn. Kritiken påminner om de synpunkter 
som Uppdragsarkeologiutredningen framför: ”Vi kan konstatera att det i viss 
utsträckning finns bristande kunskap men även en omogen  attityd hos berörda 
aktörer [läs länsstyrelserna] om roller- och ansvarsfördelning på området”.105 

F ö r e t a g e t s  s k ä l  t i l l  f ö r l i k n i n g

I Riksantikvarieämbetets svaromål den 19 november 2004 till Linköpings 
tingsrätt anser tillsynsmyndigheten att saken inte kan prövas vid fastighets-
domstolen av den anledningen att Länsstyrelsen i Östergötlands län vid tillfäl-
let ännu inte fattat något beslut enligt 2 kap. 14 § andra stycket KML. Därför 
menar den att domstolen bör avvisa företagets talan. Tingsrätten väljer därför 
att vilandeförklara målet i avvaktan på länsstyrelsens omprövningsbeslut.106 
Detta kan alltså förstås som att stämningen skulle bli liggande vid tingsrätten 
till dess att länsstyrelsen fattade ett beslut på den begäran om omprövning 
av det tidigare beslutet från den 22 september 2004, som företaget yrkat på 
genom sina advokater. 

I det skriftliga materialet har jag inte kunnat hitta några uppgifter om vad 
som leder fram till idén om en förlikning mellan ABS Pump och länsstyrel-
sen. Möjligen kom detta som en uppmaning från tingsrätten för att undvika 
en lång rättsprocess. Vad var det då som fick företaget att vilja ingå en förlik-
ning i ärendet. I intervjumaterialet med projektledaren107 menar jag mig kunna 
skönja åtminstone tre förklaringar. 

Tidsaspekten framstår som den huvudsakliga förklaringen till att företa-
get valde att möta länsstyrelsen för en förlikning. Som framgått återkommer 
 projektledaren på olika sätt till just tiden som faktor och då särskilt kopplat till 

105 SOU 2005:80 s.78.
106 Linköpings Tingsrätt. Protokoll. Handläggning i parternas utevaro. Mål nr 3412-04, 2005-
01-18.
107 Intervju K 1.
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fornlämningen som ett osäkerhetsmoment. Visserligen hade företaget drivit 
ärendet till en rättssak då de ansåg att länsstyrelsen fattat ett felaktigt beslut. 
Samtidigt, berättar han, kom signaler om att rättsprocessen skulle kunna pågå 
i upp till två år. Under den perioden skulle sannolikt ingenting hända med 
fornlämningen. Den skulle bli kvar på platsen då frågan om kostnadsansvaret 
fortfarande var öppen. ”Vi ville inte riktigt leva med det här i två år utan få det 
avslutat, för det är ingen som vet vart det här kan ta vägen.” ”Vi ville inte sitta 
i långbänk i två år för att se vad vi skulle använda den här miljonen till.” Även 
från ledningen på Cardo fanns det ett tryck på företaget lokalt att komma till 
en lösning. 

Den ekonomiska aspekten kring ärendet förändras något under ärendets 
gång. I inledningsskedet väljer företaget att bekosta förundersökningen på 
88 000 kronor. I fas två reagerar företaget på summan på cirka 900 000 kronor 
för en arkeologisk slutundersökning av platsen. Summan var så pass stor att 
det var värt att ”vända på en del stenar för att se om det fanns några möjlighe-
ter”. Resultatet av det blev att länsstyrelsens beslut ifrågasattes och att företa-
get stämde staten. I fas tre väljer företaget att ingå en förlikning med länssty-
relsen om hur kostnaderna skulle kunna fördelas. Projektledaren såg det som 
en förhandling där länsstyrelsen med ursprungssumman hade kommit med 
ett bud och då ”erbjöd vi något annat som var betydligt lägre”. Det visar på ett 
pragmatiskt förhållningssätt som företag kan arbeta efter då målet är att så 
smidigt som möjligt hitta lösningar på de aktuella problem som uppstår. ”Jag 
tycker att man ska väga lite, det är stora värden som sätts på spel när vi letar 
efter gamla.” Vad som är intressant är varför 200 000 kronor plus kostnaden 
för förundersökningen var okej för företaget men inte cirka 900 000 kronor. 

Goodwill skulle kunna ses som en tredje aspekt kring förlikningen. I över-
enskommelsen som träffades vid mötet med länsstyrelsen den 1 mars 2005 in-
gick bland annat att företaget skulle ombesörja och bekosta uppsättningen och 
produktionen av en minnes-/informationstavla vid platsen. Vad som återkom-
mer i intervjun med projektledaren är att han och företaget trots kostnaderna 
såg fornlämningen som något positivt, trevligt, intressant och spännande. Men 
också att företaget inte alls hade något emot att, som han uttryckligen säger det, 
”sponsra det här lite grand”. De hade ju, så att säga, redan betalt lite och kunde 
tänka sig att ”hjälpa” lite till. Så länge produktionen bara flöt på utan hinder. 
Goodwill-aspekten anknyter såväl till företagets varumärke och dess position i 
de lokalt etablerade sociala nätverken. Detta tema återkommer nedan.

Hur kan vi förstå företagets agerande? Är det så att de löser en situation 
på det smidigaste sättet? Målet med stämningsansökan är att befrias från det 
kostnadsansvar som myndigheten lagt på företaget. Företaget gör sin egen 
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tolkning av det inträffade och huruvida fornlämningen var känd eller inte. 
Är det så att medan företaget och projektledningen kring utbyggnaden på 
lokal nivå är mer fokuserad på det praktiska kan man på koncernnivå visa 
sina muskler i form av ekonomiska och juridiska resurser? Fredrik Lundberg 
är dessutom en stor fastighetsägare i Norrköping där det återkommande görs 
större och mindre arkeologiska undersökning i de tidigmoderna stadslagren.

Stämningsansökan måste ses som en kraftfull reaktion, kanske för att ga-
rantera ett positivt resultat. Myndigheten anklagas dessutom för att genom sitt 
agerande ha dels brutit mot lagen, dels vilselett företagets lokala representanter 
vilket i förlängningen kan förstås som ett sätt att ifrågasätta både lagen och 
framförallt praxis kring den. I detta hänseende är stämningen inte bara ett sätt 
att få rätt kring den enskilda sakfrågan utan den kan också tillskrivas politiska 
dimensioner. Den blir en del i en vidare diskussion och debatt kring KML och 
då framförallt på vilket sätt borttagandet av fasta fornlämningar skall bekostas. 
En diskussion som även projektledaren skriver in sig i, till exempel i ett ut-
talande som: ”om vi gemensamt skulle ta hand om det gamla på något sätt, ur 
samhällets kassa istället.”    

K o m m u n e n s  p o l i t i k e r  s e r  u t g å n g e n                              
s o m  p r o b l e m a t i s k  f ö r  f r a m t i d e n

I likhet med länsmuseet var inte heller kommunen en direkt aktör i rättspro-
cessen vid fastighetsdomstolen men däremot aktiva och mobiliserade kring 
den generella problemformuleringen som fallstudien bearbetar. Kommunpo-
litikernas uttalanden i intervjuerna synliggör deras handlingsnormer.108 Det 
faktum att ABS Pump stämde staten och att Riksantikvarieämbetet slutligen 
valde att bära de arkeologiska kostnaderna så skriver båda in den här kon-
flikten i mer övergripande förhandling, den mellan å ena sidan det kulturella 
arvet, och å andra sidan näringslivet. I förlängningen handlar det om synen på 
lagen och dess tillämpning. Ytterst speglar det en diskussion om vems framtid 
och vems förflutna som skall värnas och hur ansvaret för det ska fördelas. 

Enligt kommunpolitikerna gick företaget så att säga ”hårt åt” myndigheten 
när det tog strid för sin ståndpunkt. ”Alla har tidigare nästan undantagslöst 
accepterat deras [länsstyrelsens] tolkning av fornminneslagen, att här ska det 
grävas ut”, säger kommunstyrelsens ordförande och fortsätter ”plötsligt kom-
mer det ett stort företag och säger att, så kommer inte vi att agera”. ABS Pump/
Cardo äger juridiska men framförallt ekonomiska resurser att driva sin egen 
ståndpunkt och syn på förhållandet vid Kvarnbacken. Samtidigt  synliggör det 

108 Nedan refereras till intervju K 2 och K 3.
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hur företaget och kommunen har olika möjligheter och strategier i drivandet 
av sin egen linje gentemot myndigheten. Medan ABS Pump valde direkt kon-
flikt så har kommunen över tid utarbetat ett mer anpassande och undangli-
dande förhållningssätt som följd av en ständigt pågående förhandling mellan 
myndigheterna. 

Kommunens politiker är inte sena med att utveckla sitt intresse av vilka 
frukter som företagets angrepp mot kulturminneslagstiftningen kan bära med 
sig. Båda menar att det var rätt att Riksantikvarieämbetet tog kostnadsansvaret, 
vilket framförallt grundar sig på deras ideologiska synsätt på ansvarsförhållan-
det för fornlämningar. Samtidigt ser de hur myndighetens yttrande skapar ett 
osäkert läge där olika aktörer ges olika förutsättningar. Detta väcker frågor om 
allas likhet inför lagen vilket enligt dem kan ifrågasättas nu när ABS Pump har 
fått rätt. Visserligen talar inte detaljplanen om några fornlämningar och de po-
ängterar dessutom att platsen för lämningen inte skulle bebyggas av ABS Pump. 
Ändå anses det att företaget har brustit då det inte på en gång anmälde den 
framkomna fornlämningen till länsstyrelsen. Båda politikerna undrar vilka sig-
naler som Riksantikvarieämbetets beslut sänder ut till andra företag. För den ena 
politikern bör detta få konsekvenser. Den moderata politikern menar att det var 
rätt att ABS Pump befriades från kostnaderna men säger också att: ”Det som 
kan vara olyckligt i den här situationen är ju vad andra företagare säger. Därför 
måste det bli en lagändring så att staten står för den här typen av kostnader”.109

Politikerna menar att fallet både förebådar och är ett argument för en 
förändring av KML. Båda refererar dessutom till pågående diskussioner och 
debatter bland kommunpolitiker inom respektive parti. Exempelvis har den 
moderata politikern drivit frågan tillsammans med andra kommunpolitiker 
på partistämman 2003.110 De vill tolka Riksantikvarieämbetets yttrande som 

109 Intervju K 3.
110 På moderaternas partistämma 2003 berörde motion 116 ”Fornminneslagen och dess ekono-
miska konsekvenser för den kommunala ekonomin”. I motionen konstateras att glesbygdskom-
muner har ständiga bekymmer med utflyttning och följaktligen inte råd med kostnadskrävande 
utgrävningar. Författaren till motionen, Sixten Lindow från Ljungby, skriver att ”det torde som 
jag bedömer vara ett krav att staten, inte kommunerna, svarar för de kostnader som uppstår då 
en fullständig undersökning med åtföljande dokumentation erfordras”. Partistyrelsen yttrande 
till motionen inför stämman var att avslå den då de ansåg att ”dessa kostnader inte generellt 
skall bestridas med skattemedel”. I stämmoprotokollet framgår att den moderata politikern 
från Vadstena deltagit diskussionen och yrkat bifall till motion 116. Stämman kom också att gå 
på den linjen, det vill säga att ”moderaterna ska verka för att samtliga kostnader i samband med 
arkeologiska utgrävningar ska bekostas med statliga medel, samt att reglerna för detta ska vara 
lika för såväl kommuner som för enskilda markägare”. Moderaternas partistämma 2003, Mo-
tioner och yttranden, Utskott 10: Allmänna utskottet; Stämmoprotokoll, sammanträdesdatum 
2003-10-23/26 § 162.
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en antydan om en framtida lagförändring. Konflikten kring Kvarnbacken kan 
med andra ord tillskrivas ideologiska värden i en politisk diskussion. 

Politikerna återkommer i intervjuerna till begrepp som riksintresse och all-
mänintresse i samband med diskussionen om kulturarv, kulturmiljöförvaltning 
och fornlämningar. Här finns idén om någon form av gradering där vissa plat-
ser, lämningar, miljöer etc. kan tillskrivas ett högre nationellt värde än andra, 
som exempelvis stadskärnan i Vadstena. De är därför viktiga för oss alla, för 
landet Sverige och för förståelsen av vår historia. Dessa miljöer lär oss om det 
förflutna och därför kan det vara viktigt att arkeologiskt gräva ut dem. Det 
nationella värdet i detta och synen på det förflutna och dess lämningar är också 
deras huvudargument för att vi gemensamt, det vill säga genom statens försorg, 
skall bära kostnadsansvaret för den verksamheten.111 Detta tänkande är en del 
också i det moderna lagskyddet av naturmiljöerna och PBL.

S i t u a t i o n s a n p a s s a d e                       
h a n d l i n g s n o r m e r

Det här fallstudien har hittills visat hur situationella praktiker i form av företa-
gandets rationalitet, lokalsamhällets behov och nationellt myndighetsutövande 
skapar konflikter kring en plats som bär spår av det förflutna. Dessa berör i sin 
tur logiker och värden som kan kopplas till makt/legitimitet, ekonomi, iden-
titet och vetenskap/kunskap. I förhållande till dessa verkar det som att hand-
lingsnormerna inte alltid ligger fast trots en skarp konflikt och tydlig retorik. 
Aktörerna tenderar till att glida mellan de plikt-, dygde- och konsekvensetiska 
kategorierna på ett dynamiskt sätt beroende på den rådande förhandlingssi-
tuationen. Ett inslag av taktik påverkar valet av uttrycklig problemformulering 
för enrollering och mobilisering. Den kronologiska framställningen av fallstu-
dien avslutas nu. Istället kommer jag nedan att mer tematiskt synliggöra de 
motsättningar, gränser och kontradiktoriska konsekvenser som skapas kring 
skeletten från medeltiden vid Kvarnbacken i Vadstena.

S t a d e n s  s i l h u e t t ,  e n  l o k a l  d i s k u s s i o n                             
o m  b e v a r a n d e  o c h  u t v e c k l i n g

Källmaterialet ger inblickar i lokala diskussioner om vad Vadstena är för 
plats men också om förhållandet till medeltider och föreställningar om dess 
värden. Ett exempel på den typen av förhandling illustreras av tre insän-
dare som publicerades i MT&VT från och med den 15 juli 2004. Den  första 

111 Intervju K 2 och K 3.
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 insändaren hade rubriken ”Nybygget på Kvarnbacken” och inleddes med 
meningen, ”Den som idag närmar sig Vadstena på den klassiska vägen från 
Linköping – Skänninge kan inte undgå att förundras”. Texten är skriven av 
Axel Unnerbäck och handlar om hur den nyuppförda byggnaden kraftigt 
förändrat vyn över Vadstena för dem som färdas på länsväg 206. Den tidigare 
dominerande slottssilhuetten har nu försvunnit bakom en modern industri-
anläggning. Unnerbäck skjuter in sig på handläggandet av bygglovsärendet 
och är kritisk mot kommunens strävan att fatta snabba beslut. Han ser bygg-
nadsnämndens  ambitioner som ett hot och undrar om en tidigare medve-
tenhet om stadsbildens värde gått förlorad. Borde inte frågan diskuteras i 
samråd och samverkan med de nationella och regionala myndigheterna som 
värnat och värnar den unika Vadstenasilhuetten? I texten ställs det förflutna 
i form av bevarade monument mot lokal utveckling och de värden som däri-
genom är hotade. Han ser det öppna landskapet kring Vadstena inte bara 
som ett riksintresse för den nationella kulturmiljövården utan konstaterar 
att Vadstena är en av få gamla städer i Sverige med internationell klass. Här 
tydliggörs en spänning mellan lokala och nationella värden. Här finns dess-
utom rena upplevelsevärden kopplade till stadens silhuett för den som färdas 
längs med länsväg 206 in mot Vadstena. Visserligen ser han det nödvändiga 
med en industri på orten men menar att ortens attraktionskraft framförallt 
ligger i att kunna erbjuda både boende och företag en ”god livsmiljö, skönhet 
och historia”.112

Under rubriken ”Viktigt att företag satsar” svarade Bygg- och miljönämn-
dens ordförande, Gary Sparrborn, på Unnerbäcks insändare. Han välkomnade 
debattinlägget men ansåg att det var sent att ventilera sina åsikter när bygg-
processen led mot sitt slut. De eventuellt tappade ambitioner kommenterar 
han det på följande sätt: ”Vi har lagt på ambitioner att göra allt vi kan för att 
Vadstena ska ha en chans att överleva som självständig kommun. Då ingår 
möjligheterna till att skapa förutsättningar för näringslivet”. Han poängterar 
att det inte handlar om att välja mellan bevarandevärden och industrilokaler, 
villabebyggelse samt övrig kommunal service. Allt detta måste enligt Sparr-
born fungera tillsammans, vilket skapar en beröringspunkt med Unnerbäck. 

112 MT&VT, 2004-07-15, ”Nybygget på Kvarnbacken”. En i stort sett identisk text publiceras 
i ÖC, 2004-07-17, ”Nybygget på Kvarnbacken”. Axel Unnerbäck ska inte bara ses som en pri-
vatperson som sedan länge är inflyttad till Vadstena utan också som en representant för den 
centrala myndigheten, RAÄ, där han bland annat varit delaktig i projekt kring kulturhistorisk 
värdering av bebyggelse. Unnerbäck, A. 2002.
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Men hur detta ska ske nämner han inte. Huruvida det fanns andra lösningar 
för att värna utsikten från Granbybacke in mot Vadstena är Sparrborn osäker 
på. Däremot ser han en fara i att företaget i sådana fall kunde ha valt en annan 
plats för sin etablering eller till och med en annan kommun. Han avslutar sin 
replik genom att bagatellisera problemet med utsikten och menar att de som 
kommer längs med väg 206 ”i lagstadgad fart torde kunna njuta av utsikten 
några sekunder senare”.113

Ett tredje inlägg kom från Arne Hurtig ”driftsingenjör och chef för Vad-
stena stads byggnadskontor under åren 1960 – 1963”. Han menade att dagens 
beslutsfattare inte kan stå tillsvars för de beslut som politikerna på 1960-talet 
tog, till exempel att utvidga industriområdet mellan Industrivägen upp mot 
Kvarnbacken. Däremot undrar han som en kommentar till Unnerbäck, ”Var 
fanns då de kulturvårdande myndigheterna på läns- och riksplan när stads-
planen utställdes och fastställdes”. Hurtig ger exempel vad han kallar ”ett be-
klagligt inslag i 60-talets krig kommunerna emellan om de mest attraktiva 
företagsetableringarna”. Och antyder att när det gäller Vadstena och stadens 
speciella förhållanden så finns det ett och annat som borde granskas med 

113 MT&VT, 2004-09-02, ”Viktigt att företag satsar”.

Bild 6, Vadstenas silhuett när man närmar sig staden längs väg 206. I förgrunden ABS Pumps 
fabriksbyggnad. Till höger om den syns Vadstenas slott i bakgrunden. Foto, Göran Gruber.
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 dagens ögon. Förhållanden som han själv tycks ha insyn i, ”men det kan få 
anstå tills vidare”. 114 

De tre insändarna visar på en spänning mellan bevarande- och utvecklings-
intressen i den lokala retoriken som en del av förhållandet mellan statligt 
myndighetsutövande och lokalt självbestämmande. Här antyds att det finns 
historiska beslut som påverkar möjligheten att handla i samtiden. Med detta 
som en fond återgår vi till fallstudiens konflikt samt utgångspunkterna för 
aktörernas bruk av medeltider. 

F ö r e t a g e t s  i n b ä d d n i n g                                 
i  d e  l o k a l a  s a m m a n h a n g e n  

Projektledaren på ABS Pump vars uppgift var att ”hålla ihop” arbetet med 
utbyggnaden veckopendlar till Vadstena. För honom är orten främst förknip-
pat med arbete men också en ”väldigt trevlig och mysig sommarstad”. Här 
finns mycket kultur för den som vill utnyttja det. Vadstena är en pittoresk stad 
som valt att behålla sin trähusbebyggelse till skillnad från hans egen hemstad. 
Projektledaren konstaterar att det finns många småföretag på orten och att 
arbetslösheten är låg. Det är också en stad där ”många känner alla”. Som före-
tagsrepresentant har det varit ”väldigt lätt att komma in i kommunhuset och 
diskutera med dem där”.115 I MT&VT uttrycker han det som att ”kommunen 
har varit smidig att ha att göra med” under planeringsarbetet.116 

Tittar vi närmare på hur ABS Pumps representanter uttalar sig i de lokala 
medierna kan vi se att det framför allt är från koncernnivå som de konkreta 
och kraftfulla ställningstagandena görs. Det är exempelvis produktionsdirek-
tören på Cardo som uttalar att det är ”orimligt” att företaget skall bekosta 
en arkeologisk undersökning på 900 000 kronor för en yta som inte berörs 
av själva byggarbetsplatsen.117 I ÖC kommenterar han stämningsansökan med 
att ”vi anser oss inte ha fått fullständig information av länsstyrelsen”. Han 

114 MT&VT, 2004-08-06, ”Bygget på Kvarnbacken – igen!” Om Bygg- och miljönämnden 
tog intryck av Unnerbäcks insändare är svårt att säga. I början av 2005 visar det sig däremot 
att företaget byggt ett skärmtak till industrilokalen som är 6,8 meter bredare än vad som anges 
i ritningarna för bygglovet. Från företagets sida förklarade de något urskuldande att detta var 
”ett missförstånd, ett förargligt sådant”. ”Vi ville ha ett längre tak och fick då rådet av entrepre-
nören att bygga och sedan i efterhand rätta till avvikelsen i form av en ändring i byggplanen”, 
MT&VT, 2005-04-06, ”Svartbygge av ABS Pump”. Bygg- och miljönämndens hållning nu inte 
lika pragmatisk längre. I ÖC uttrycker Sparrborn tydlig vad nämnden anser, ”taket är inte byggt 
enligt bygglovet. Taket måste rivas, göras om eller på något sätt utformas på ett sätt som vi kan 
acceptera”. ÖC, 2005-04-08, ”Nämnd ogillar vidlyftigt tak”.  
115 Texten under denna rubrik bygger på intervju K 1 om inget annat anges.
116 MT&VT, 2004-04-08, ”Satsning ger nya arbeten”.
117 MT&VT, 2004-10-15, ”ABS Pump stämmer staten”.
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 motiverar sin åsikt att länsstyrelsen bör ompröva sitt beslut med att: ”Från 
början var fornlämningen inte känd. Nu när den är känd ligger den inte i ett 
område som vi ska bygga på”.118 

På lokal nivå är det projektledaren som uttalar sig och då ofta i mer för-
siktiga och förstående ordalag. När skeletten upptäcks förklarar han att ”vi är 
inga experter på sånt här”.119 När det gäller skärmtaket menar ha att ”Jag kan 
hålla med om att utsikten störs. Det här är en balansgång mellan arbetstill-
fällen och utsikt och det är upp till var och en vilket man värderar högst”.120 
När ärendet slutligen är avgjort och det är klart att staten bär kostnaderna 
menar han att konflikten inte har påverkat relationen till länsstyrelsen. Istället 
kommenteras händelserna med att, ”det har inte varit lätt för någon”.121 Läns-
styrelsen är inte bara tillsynsmyndighet i denna fråga utan även i en rad andra 
och det finns ingen anledning att låta framgången växa till en permanent 
konfliktsituation.

Projektledarens utgångspunkt är klar både i tidningsmaterialet och under 
vårt samtal det vill säga att investeringen, nybyggnationen, är det absolut vik-
tigaste för honom och företaget. Detta gäller såväl i förhållandet till diskus-
sionerna kring fornlämningarna som i diskussionen kring stadens förändrade 
silhuett. I båda fallen ställer han de kulturhistoriska värdena tydligt mot in-
dustriutbyggnaden. Ett av de konsekvensetiska argumenten för det senare är 
att den nya fabrikslokalen i förlängningen ger något gott till Vadstena nämli-
gen nya arbetstillfällen.122 ”Jag ser det nog mer spännande om vi kan fortsätta 
med vårt arbete som kommer att skapa arbetstillfällen i Vadstena” är hans 
kommentar när skeletten upptäckts.123 Samtidigt kan vi i den konsekvens-
etiska hållningen se en dygdetisk retorik då han anser att företaget skapar 
möjligheter för Vadstena. Det förflutnas värde tonar ned i ett konstaterande 
att stora ekonomiska värden sätts på spel när vi letar efter gamla värden. Vis-
serligen skulle Cardo kunna bära arkeologiska kostnader på drygt 1 miljon 
kronor men samtidigt menar han att det är mycket pengar med vilka han 
skulle kunna göra mycket för de anställda. ”Vi hade ju klarat de här pengarna 
naturligtvis, men det är lite balansgång om vi inte ska stödja de som är i livet 
idag.”

118 ÖC, 2004-10-15, ”ABS Pump stämmer Riksantikvarieämbetet”.
119 MT&VT, 2004-05-06, ”ABS skyller på kommunen…”.
120 MT&VT, 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”.
121 MT&VT, 2005-11-24, ”Staten står för utgrävningskostnad”.
122 Notera att i koncentrationen till en tillverkningsplats i landet och nedläggningen av fabriken 
i Mölndal innebar att företaget kunde minska sin totala personalstyrk med ett 40-tal anställda.
123 MT&VT, 2004-05-06, ”ABS skyller på kommunen…”
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De dygdetiska dimensionerna kan ses i ljuset av de föreställningar som till-
skrivs det förflutna generellt i Vadstenas men också på det sätt som  företaget kan 
sägas vara väl inbäddat i ortens industriella förflutna. 1918 grundas AB Maskin-
fabriken Göta som senare blir Vadstena/Göta Pump AB. Under av 1950-talets 
andra hälft är företaget ett av de större industriföretagen på orten tillsammans 
med Fredrikssons Verkstads AB. Då fanns sammanlagt knappt 400 arbetare 
i Vadstena.124 År 1985 förvärvas Vadstena Pumpar AB av Scanpump AB som 
sedermera blir ABS Pump Production AB och ytterligare senare inlemmas i 
Cardokoncernen.125 Med två tillverkningsplatser i Vadstena, Kronängen och 
Kvarnbacken, fram till och med koncentrationen år 2005, är ABS Pump väl 
etablerat och en självklar del av tillverkningsindustrin i Vadstena.  

För projektledaren var arbetet med utbyggnaden och flytten det absolut 
viktigaste. Samtidigt berättar han att de anställda tog ställning i två rikt-
ningar, dels att kostnaderna för de arkeologiska utgrävningarna var helt 
”vansinniga”, dels att företaget hade ett ansvar och måste ”stötta det hela”. 
Projektledaren noterar i intervjun att det finns en medvetenhet kring före-
komsten av fornlämningar i Vadstena och ser det som ”ett sätt att leva, det 
är farligt”. Även om stickorden betonar fornlämningar som risker och hot så 
pekar de också på hur dessa spelar en roll för de anställdas föreställning om 
Vadstena. Det förflutna och dess spår ovan och under mark ingår i bilden av 
vad Vadstena är för stad. Det är något som företaget inte bara kan ignorera 
utan måste förhålla sig till. Detta gäller i högsta grad projektledaren själv, en 
inrest företagsrepresentant i ett på orten väletablerat företag, som därför inte 
kan vara lika kategorisk i sina uttalanden som kollegorna på koncernnivå 
med huvudkontoret i Malmö. 

Även om företaget hamnat i en konflikt med de regionala myndigheterna, 
med staten, verkar det viktigt att undvika en konflikt i det lokala samman-
hanget. Här är fornlämningar och kulturarvet en del av det som skapar Vad-
stenabornas stolthet och självkänsla vilket inte öppet kan ifrågasätta. Detta 
handlar inte bara om retorik utan ställer också krav på handling och vi kan se 
hur företaget exempelvis väljer den dyrare danska sjöstenen för att ge fasaden 
ett attraktivt utseende.126 På samma sätt menar jag att vi bör se den förlikning 
som skedde mellan Länsstyrelsen och ABS Pump då företaget var villigt att 
både ”sponsra det hela lite grand” och att sätta upp en   minnesskylt/informa-
tionstavla vid avrättningsplatsen. 

124 Hellström, S. 2000b, s. 769.
125 www.absscanpump.com/scanpump/default.asp. Besökt 2007-04-13. 
126 Se ovan. MT&VT, 2004-09-10, ”ABS Pump blickar uppåt”.
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F r å n  f a r l i g a  t i l l  t r e v l i g a  f o r n l ä m n i n g a r

När skeletten upptäcktes var fornlämningarna ett konkret och allvarligt hot för 
företaget. Här fanns en risk att hela byggprojektet kapsejsade och att flytten 
förhindrades. I förlängningen ledde det till en konflikt med den regionala myn-
digheten, en konflikt med staten. Ganska snart visade det sig att den inledande 
oron vara obefogad. Fornlämningarna hindrade inte själva byggnationen. De 
blev något ofarligt. Visserligen kvarstod under en period frågan om kostnads-
ansvaret men lämningarna och de arkeologiska utgrävningarna sågs nu som ”en 
ganska trevlig upplevelse”. Det var något som de anställda smet ut till under 
sina raster. Det var något som företagsledningen stolt visade upp för nyfikna 
kunder/säljare/besökare. Projektledaren kommenterar det på följande sätt:

Det är jätte intressant. Faktiskt jäkligt intressant! Vi är entusiaster för 
att våran produktion ska fungera och dom [arkeologerna] är ju verkli-
gen entusiaster för att deras ska fungera och kan sälja det på ett mycket 

Bild 7, Fabriksarbetare vid ABS Pump som på sin rast besöker 
den arkeologiska utgrävningen. Foto, ÖLM.
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 trevligt sätt. Så när vi hade invigningen så var hela eliten där ute och de 
fick chansen att prata för sig och det var väldigt trevligt, faktiskt.127

I slutändan bekostade företaget dessutom en enkel utställning placerad i före-
tagets entré.

Även om projektledaren poängterar att företaget inte säljer en enda pump 
extra tack vare fornlämningarna eller arkeologin så tillskriver han dem positiva 
emotiva värden vilka kan spilla över på företaget i form av goodwill. Då arkeo-
login fick stort utrymme i den lokala pressen gav detta även företaget stor upp-
märksamhet. Han berättar att ABS Pump haft svårt att få tag på bra yrkesfolk. 
Publiciteten i samband med utgrävningen innebar att företagets namn kom att 
spridas vilket i förlängningen kanske skulle innebära att arbetssökande skulle 
få upp ögonen för ABS Pump. Medeltider äger ett värde som kan vara bra 
att förknippas med då det stärker det egna varumärket. De ”jätteintressanta” 
lämningarna blir ett medel för att lokalt ladda det egna varumärket med nya 
och bredare värden.

P o l i t i k e r  m e d  b l i c k e n  r i k t a d  ” s p i k r a k t ”  f r a m å t

Kommunpolitikern från Moderaterna som jag talat med resonerar kring det 
förflutna, kring medeltider. I samtalet tillskriver hon historien ett flertal värden 
och egenskaper men ställer samtidigt det förflutna och dess lämningar i ett 
tydligt motsatsförhållande till näringslivsutveckling.128

Historia är ”viktigt” konstaterar hon och säger sig vara en av dem som har 
”kämpat för att historielektionerna ska vara kvar på gymnasiet”. Politikern 
menar att det är viktigt att vi känner till att det till exempel var Gustav Vasa 
som införde reformationen. Värdet av det förflutna bygger på kunskap om 
historiska fakta. Det är den nationella historien, Sveriges historia, som här är 
överordnad. Det är utgångspunkten för att sedan gå till sig själv och ”titta i sin 
egen historia”. Kunskapen om det förflutna är något vi bär med oss och poli-
tikern talar i termer av att historien är våra ”rötter”. Här finns en tanke om att 
kunskapen om det förflutna i förlängningen spelar en viktig roll i våra strävan-
den att förändra världen. Det finns en brygga mellan det förgångna och fram-
tiden genom frågeställningar som – vem är jag, vilka är vi. Historien tillskrivs 
dessutom möjligheter att skapa förståelse i förhållande till andra vilket är viktigt 
i dagens ”mångkulturella samhälle”. Det förflutna bär med andra ord på såväl 
kognitiva värden som nationellt identitetsskapande och existentiella värden. 

127 Intervju K 1.
128  Intervju K 3.
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I hennes resonemang återfinns de emotiva dimensionerna även på ett mer 
personligt och estetiskt plan. Byggnader, miljöer samt de personer och händel-
ser som dessa är förknippade med bidrar till att vi kan känna historiens ving-
slag eller kanske bara en viss ”mystik” kring en specifik plats. Området kring 
klosterkyrkan och kungapalatset i Vadstena med närheten till Vätterns strand 
är enligt henne ”den vackraste platsen i hela Sverige”. Kanske är den det just 
för att det är en plats med stark historisk laddning. Den känslan, konstaterar 
politikern snabbt, är något vi kan exploatera. Något som lokala entreprenörer 
kan använda i kommersiella sammanhang och därmed blir det förflutna också 
en del av varumärket Vadstena. Här tillskrivs historien åter normativa värden 
den här gången som kommersiell handelsvara. 

I vårt samtal uttrycks ett modernt förhållningssätt där det görs en tydlig 
skillnad mellan det förflutna och framtiden. Historien berättar visserligen om 
våra rötter men det får inte hindra utvecklingen. Blicken måste vara riktad 
”spikrakt” framåt. Enligt den moderata politikern är ett starkt näringsliv det 
som skapar förutsättningen för den kommunala verksamheten. Näringslivet 
är motorn som driver kommunen och ger intäkter vilka möjliggör skola och 
omsorg. ”Det kommersiella benet” trycker på och skapar förutsättningar för 
utveckling medan kulturarvet har en bromsande effekt. 

När vi i samtalet berör kulturminneslagen så menar hon att det området 
måste ses som en statlig angelägenhet. Argumentationen är tydlig. Det är ett 
allmänintresse att gräva ut och dokumentera fornlämningar och därför är det 
staten, vi alla, som ska vara med och betala bevarandet. Som hon ser det så drab-
bar idag kostnaderna för arkeologiska utgrävningar många enskilda personer 
och småföretagare i exempelvis mindre ”kulturkommuner”, vilket verkar häm-
mande för orterna. En förändring av lagen är lösningen på detta problem vilket 
hon själv aktivt drivit exempelvis på den moderata partistämman år 2003.

F ö r  m y c k e t  k u l t u r a r v  o c h                                           
v ä r n a n d e  a v  s j ä l v s t ä n d i g h e t 

Ett tema som återkommer i tidningsmaterialet kring utbyggnaden vid Kvarn-
backen berör byggnadens storlek: ”Stor och grå reser den sig över omgivande 
småindustrier och jordbruk, byggnaden som sägs bli Vadstenas största” skriver 
MT&VT.129 Investeringen på 70 miljoner kronor har resulterat i en byggnad 
vars golvyta täcker cirka 7 600 m2 och företagsledningen konstaterar att de inte 
behöver bygga ut på många år.130 I en artikel i ÖC framställs byggnaden inte 

129 MT&VT, 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”.
130 MT&VT, 2005-09-01, ”ABS nya lokaler invigdes”.
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bara som Vadstenas största industrilokal utan den ”största fabriken i sitt slag 
som byggts i Europa på 25 år”.131 Det sätt tidningarna refererar till byggnadens 
storlek gör ABS Pumps nya lokaler till en stark symbol för politikernas ut-
vecklingsambitioner där industrin är betydelsefull i ett längre perspektiv. 

Det monumentala i byggnadens storlek återkommer också i förhållande 
till övriga byggnader i Vadstena. I en direkt jämförelse mellan fabriken och de 
historiska byggnaderna på orten konstateras att ”både slottet och Klosterkyr-
kan må vara högre. Men frågan är om inte ABS Pumps fabrik på Kvarnbacken 
genom tillbyggnaden blir stadens största hus om man räknar i volym”.132 I ÖC 
kan vi läsa hur ”Storbygge sluter sig”. ”ABS Pumps nya fabriksbyggnad är inte 
längre bara ett stålskelett som reser sig monumentalt med det 450 år äldre 
Vadstena slott i fonden. Snart är den nya verkstadshallen inklädd.”133 På detta 
sätt mäts fabriksbyggnaden också mot de historiska byggnaderna och illustre-
rar spänningen mellan de olika föreställningarna i Vadstena. 

Att de nya arbetstillfällena är viktiga för ortens framtid verkar det finnas 
en samsyn kring. Det som skiljer är synen på hur det ska uppnås och vilka 
konsekvenser får bli. Medan kommunens politiker lovordar snabba beslut och 
byggnämndens korta handläggningstid blir Unnerbäck genom sin insändare 
talesman för ett mer försiktigt tillvägagångssätt där regelverk samt regionala 
och statliga myndigheter bör ges större inflytande i förändringsprocessen. 
Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande ser bygget vid Kvarnback-
en som ett trendbrott. I samband med invigningen citeras han i ÖC.  

Det har sagts att fabriken skymmer slottet och symboliskt kan vi se 
en brytning mot det gamla. Vi kan inte leva på slottet utan måste ha 
tillverkning och ett starkt näringsliv samtidigt som vi behåller slottet, 
klostret och kyrkorna. Vi välkomnar fabriken till Vadstena som inte haft 
någon profil som industristad och som tidigare var starkt dominerad av 
offentlig verksamhet.134 

I mina samtal med politikerna synliggörs hur medeltider ständigt skapas och 
återskapas i de lokala sammanhangen vare sig man är intresserad, likgiltig eller 
avvisande till dem. Det offentligt utpekade kulturarvet spelar roll för före-
ställningen om Vadstena. Båda uttrycker det som att Vadstenaborna både är 
”stolta” och ”måna” om sin stad och ”intresserade” av det förflutna. De lyfter 

131 ÖC, 2005-09-01, ”Fredrik Lundberg invigde storbygge i Vadstena”.
132 MT&VT, 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”.
133 ÖC, 2004-09-17, notis.
134 ÖC, 2005-09-01, ”Fredrik Lundberg invigde storbygge i Vadstena”.
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fram Birgittajubileet, år 2003, som ett sådant exempel vilket dessutom skapade 
både en nationell och internationell uppmärksamhet.135 De socialdemokratiska 
politikerna hävdar att Vadstenas historia många gånger är en anledning till att 
folk flyttar till staden.
  

Bilden av Vadstena utåt handlar mycket om kulturen och jag känner 
att det finns en stolthet över Vadstena. Att vi blir omskrivna i media 
och uppmärksammade i TV är naturligt för oss eftersom Vadstena har 
så stora värden när det gäller kultur och historia. Det gör att man som 
Vadstenabo känner en stolthet.136 

Som framgick ovan så skriver politikerna in Vadstena och dess historia i ett 
nationellt sammanhang, ett ”riksintresse”. Det kunskapsmässiga värdet av 
 arkeologiska undersökningar i Vadstena jämförs med exempelvis utgrävning-
arna vid Birka, på Björkö i Mälaren. Medan stadens historia mera ses som 
något ”kuriosa” så bärs den nationella historien fram av personer såsom Gustav 
Vasa och heliga Birgitta. Det som kan kopplas till dem gör att ”Vadstena, till-
sammans med några andra orter av den kalibern, har ett så pass stort nationellt 
intresse så man skulle fundera på om inte staten borde kunna ta också ett na-
tionellt ansvar för att levandegöra de här orterna.”137 

Här glider han över till nästa problem som följer både med de historiska mo-
numenten men också den historiska kunskapstillväxt som genereras i Vadstena 
genom exempelvis arkeologi. Här är staten en ”passiv mottagare” av den kunskap 
som kommer fram men bidrar inte på något sätt själv att levandegöra den. ”Är det 
vårt ansvar att levandegöra vår historia eller är det statens ansvar eftersom det är 
de som utför utgrävningarna, eller åtminstone tar hand om utgrävningarna”.138 

År 2000 gav kommunen ut boken ”600 år i Vadstena”.139 Det ansågs finnas 
ett behov av en ”populärt hållen, modernt upprättad sammanfattande skild-
ring av Vadstenas historia, personligheter, bebyggelse och kultur” enligt en 
motion i kommunfullmäktige. I förordet till den drygt 900-sidiga monografin 

135 Intervju K 2 och K 3.
136 Intervju K 2.
137 Intervju K 2.
138 När det gäller att levandegöra historien ska detta sättas i ett turistiskt och kommersiellt sam-
manhang. I staden har under många år pågått en diskussion kring Vadstena slott och hur detta 
skulle kunna fyllas med ett innehåll vid sidan av landsarkivet.  Kommer inte här gå in på den 
diskussionen men den innehåller bland annat en konflikt mellan kommunen och Nationalmu-
seum angående ett antal tavlor som man fått låna men där försäkringskostnaderna var så höga 
att det inte lönade sig att behålla dem. Här menade man från kommunalt håll att staten borde 
stå för de kostnaderna.
139 Söderström, G. (red.) 2000.
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skriver den dåvarande ordförande i kommunfullmäktige att ”Det är en mycket 
stor glädje för Vadstena kommun att denna stora, vetenskapligt tungviktiga 
men ändå lättlästa och välillustrerade historik nu föreligger”.140 Boken är ett 
exempel på den litteratur om Vadstenas historia som finns och i samtalet med 
kommunstyrelsens ordförande konstaterar han att det bara under jubileums-
året 2003 publicerades ett 30-tal böcker om den heliga Birgitta. Till detta kan 
läggas alla de rapporter som skrivits i samband med arkeologiska undersök-
ningar. Hos politikerna väcker det frågan vem som har den samlade bilden 
över exempelvis stadens arkeologi? ”Är det Riksantikvarieämbetet eller är det 
Länsmuseet? Vi har det definitivt inte.”141 Han ger en bild hur Vadstena över-
sköljs av ständigt ny historisk fakta och undrar hur kommunen skall kunna 
tillgodose och förvalta all denna kunskap. 

Någonstans skulle vi behöva ha en Vadstenahistoriker anställd som sor-
terar all den här informationen som kommer in och på något sätt visar 
upp att det här är Vadstenas historia. För den är idag så komplex och så 
mångfasetterad så du kan aldrig ha någon som kopplar alltihop och som 
säger, ”jag kan Vadstenas historia”.142  

Kommunstyrelsens ordförande konstaterar att fynden från Kvarnbacken är ”jät-
teintressant” och ”unik information för Vadstena”. De kan ge ny kunskap som gör 
att man så att säga måste skriva om delar av stadens historia. Å andra sidan visa 
vårt samtal med all tydlighet att dess värde inte på något sätt kan mätas med den 
övriga kulturmiljön på orten. En fornlämning som den vid Kvarnbacken skapar 
bara ett tillfälligt intresse i samband med de arkeologiska utgrävningarna. 

Ju mer vi kan veta om Vadstena, desto bättre och desto bättre kanske till 
och med för Sveriges historia. Men för att dra hit lite extra folk så är det 
bara en anteckning i marginalen. För det kommer inte hit i massor bara 
för att vi har hittat en vikingatida grav [med direkt referens till Kvarn-
backen] och särskilt inte om man inte kan visa upp det på ett sådant sätt 
som gör att det drar hit folk. Då är det ju mycket mer folk som kommer 
hit för ett Birgittajubileum.

Enligt honom är alltså arkeologins kommersiella kvalitéer i Vadstena inte särskilt 
märkvärdiga. Därför menar han att ”det ideala är ju att staten står för  alltihop, 

140 Printz Gustafsson, I. 2000.
141 Se även Tagesson, G. 2005.
142 Intervju K 2.
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idag står fastighetsägare och kommuner för alltihop”. Samtidigt skissar han un-
der vårt samtal på en mellanvariant, en kompromiss för kostnadsansvaret. 

Om man ska generalisera lite grand kan man säga att gör man en ut-
grävning i Åtvidaberg så blir den så unik för Åtvidaberg. Så de skulle 
kunna ta på sig ansvaret att visa upp den för den kanske är den enda 
historiska lämningen, om man ska vara lite elak mot Åtvidaberg, som 
de har därnere. Medan vi har ju ett överflöd av historiska lämningar så 
att en utgrävning liknande den på Kvarnbacken är, i det stora hela, inte 
särskilt intressant eller värdefull för oss. För vi har redan så det räcker 
och blir över. 

Sättet att beröra byggnadens storlek, diskussionen kring stadssilhuetten samt 
den ständiga produktionen av nya historiska fakta om orten handlar om vad 
Vadstena är och ska vara för plats i framtiden. De båda politikernas retorik 
kretsar hela tiden kring problemformuleringen hur Vadstena ska klara sig som 
en självständig kommun. Den bärs av en idé att kommunen ska stå på egna 
ben vilket ställs i kontrast till det samtida och historiska beroendet och de täta 
kopplingarna till den tidigare centralorten Motala. Detta möjliggörs enligt 
dem genom att utveckla näringsliv och företagandet vilket i förlängningen 
innebär att invånarantalet tryggas. I detta sammanhang är företaget en aktör 
som bundits upp kring kommunens problemformulering där sysselsättnings-
argumentet används för att skapa legitimitet även om dess lojalitet också finns 
på en global och koncernnivå. 

Politikernas utvecklingsretorik bygger på moderna föreställningar om nä-
ringsliv och tillverkningsindustri. Samtidigt ses de historiska monumenten 
som tillsammans med naturen, vattnet erbjuder ”god livsmiljö, skönhet och 
historia” som resurser i en upplevelseorienterad ekonomi. I intervjuerna med 
politikerna ställs de båda självbilderna mot varandra, inte bara lokalt utan i 
den vidare förståelsen av motsättningen mellan kulturarv och industrisamhäl-
le.143 Här dominerar de konsekvensetiska målen även om de mindre högljudda 
plikterna finns uttryckta som kollektiva intressen i lagar men också som trohet 
mot den egna identiteten. Tydligt blir hur de inte har särskilt stor tilltro till 
livligt förekommande samtida förställningar om hur kulturarvet kan omvand-
las till en framtidsresurs.144

143 Alzén, A. & Burell, B. (red.) 2005.
144 Kirshenblatt-Gimblett, B. 1998; Graninger, G. & Blücher, G. (red.) 2002; Storm, A. 2008.
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M i n n e s v å r d e n s  l e g i t i m e r a n d e                       
k u n s k a p s s p r i d n i n g 

Samtalet med handläggaren från Riksantikvarieämbetet kretsar bland annat 
kring kommunikativa frågor kopplat till uppdragsarkeologi men också kring 
konflikten mellan bevarande och utveckling.145 Hennes erfarenheter av den 
med utgångspunkt från ett Vadstenaperspektiv är visserligen ringa men hon 
ser motsättningen i andra liknande kulturhistoriska städer. Hon tecknar bilden 
av hur kommunpolitikers visioner är ett konkret hot mot kulturmiljön. Ur 
handläggarens synvinkel måste de lokala politikerna visa handlingskraft och 
framåtanda. De måste vinna politiska poänger för att inte mista makten vid 
nästa val. Det skapar ett förhållningssätt där bara den ekonomiska tillväxten 
ligger i fokus. Den bild hon ger uttryck för är att detta ibland innebär ett 
vårdslöst handhavande med kulturhistoriska lämningar såväl ovan som under 
markytan. För de kommunala tjänstemännen är det bara, som hon uttrycker 
det, att hänga med i ”drevet” och den rådande politiska agendan. Det skapar 
en ryckig och målinriktad lokal politik som riskerar att såga av den gren man 
sitter på. Det vill säga den identitet som många gånger förknippas med städer-
nas historiska och kulturella värden: tidsdjup, strukturer, byggnader. Samtidigt 
som de historiska värdena användas ”stenhårt” i marknadsföring saknas många 
gånger insikt och medvetenhet om vad det är som gör staden unik. Anled-
ningen till att människorna en gång flyttade dit förstörs. 

I detta sammanhang blir det därför viktigt att ”föra ut” den kunskap som 
genereras i samband med exempelvis arkeologiska undersökningar. 

En grävning väcker alltid ett intresse. Arkeologiska undersökningar i 
sig är väldigt publika. Vi kanske inte alltid har behövt vara så aktiva 
med marknadsföring för folk kommer ändå… Gräver du i en medeltida 
stad… behöver du definitivt inte saluföra grävningen. Du får tvärtom 
sätta upp plank med titthål för annars kan du överhuvudtaget inte be-
driva någon uppdragsarkeologi.

Därför finns en viktig pedagogisk uppgift att fylla för kulturmiljövården, att 
just lyfta fram och synliggöra de kulturhistoriska miljöernas värden, menar 
handläggaren, att mobilisera lokalsamhället kring bevarandepraktikens aspek-
ter om platsen och det förflutna. 

I kulturminnesvårdens interna diskussion finns en utveckling över tid. 
Många av 1970-talets stora stadsarkeologiska undersökningar och  materialen 
exempelvis från Vadstena har först på senare år slutligen avrapporterats. De 

145 Nedan citeras och refereras till intervju K 6 om inget annat anges.
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arkeologiska materialen nådde många gånger inte ens den vetenskapliga prak-
tiken utan hamnade istället osorterade i arkiven. Idag har retoriken svängt 
och för handläggaren på Riksantikvarieämbetet är förmedling av arkeologiska 
resultat ”grundbulten” för hela verksamheten. När vi kommer in på hennes 
roll som handläggare på Riksantikvarieämbetet, som betalade de arkeologiska 
undersökningarna vid Kvarnbacken, och diskussionen kring kommunikativa 
aspekter så säger hon att:

Den tanken ska jag ärligt talat säga, dök aldrig upp. Nu när du säger det 
så, [skratt] det är ju en självklarhet. Man kan ju hoppas att museet gör 
någonting åt det, jag vet inte. 

Här kliver handläggaren in i sin roll som tjänsteman på den centrala myndighe-
ten. Som sådan uttrycker hon stark kritik mot hur länsstyrelsen har agerat när det 
gäller själva handläggningen av ärendet men menar också att det funnits en del 
i övrigt att önska av länsmuseets arkeologer och den förundersökning som gjor-
des av platsen. Hon argumenterar för att när staten går in i  ersättningsärenden 
så är det viktigt att ställa samma krav som på enskilda exploatörer, då får man 
inte göra avkall på kvaliteten. Det är kanske snarare så att dessa undersökningar 
måste ha en ännu högre ambitionsnivå och fungera normbildande. I det här 
fallet blev det däremot inte så. Hon konstaterar att ärendet kom in till Riksan-
tikvarieämbetet som tre stycken på varandra följande ersättningsärenden: Först 
gången i samband med konflikten med ABS Pump om vem som skulle betala 
utgrävningarna. Andra gång i och med att det plötsligt framkom en vikingatida 
kvinno- och barngrav på platsen som också måste undersökas. Tredje gången när 
metallfynden i form av spännbucklor som hittades i den vikingatida graven skul-
le konserveras. Som handläggare måste hon svara upp mot interna kommentarer 
och frågor om vad som hände i Vadstena samt motivera ännu en utbetalning för 
sina chefer. I tjänstemannarollen, i ett skarpt läge fanns det alltså inga tankar på 
bredare publika aktiviteter trots den ”jättefina” vikingatida graven, galgplatsen 
med dess ”historiska laddning” och den eventuella kopplingen mellan de båda. 

G r ä v e r  i n t e  b a r a  f ö r  g r ä v a n d e t s  s k u l l

Stora delar av innerstaden i Vadstena är en lagskyddad fornlämning. Till störs-
ta delen består lämningen av kulturlager det vill säga över tid ackumulerad 
jord som bär spår av olika mänskliga och kulturella aktiviteter så som plane-
ring, rasering, avfallshantering, hushållsnära odling etc. I jordlagren som kan 
dateras till medeltiden finns spår efter såväl konstruktioner, bostadshus, fähus, 
verkstäder, brunnar, hägnader etc., som vardagsföremål i material typ trä, läder 
eller rödgods. Kulturlager, och det skräp det kan sägas innehålla, utgör en del 
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av arkeologins källmaterial som kan sägas spegla vardagens händelser och ak-
tiviteter i det förflutna.146 

För den biträdande länsantikvarien är kulturlagren i Vadstena lika viktiga 
som de många historiska byggnader som syns ovan mark. Båda berättar på sitt 
sätt om det förflutna. Byggnaderna genom exempelvis sin arkitektur och de 
historiska sammanhang som de kan placeras i och kulturlagren genom den 
materiella kulturen och dess placering i tid och rum. Det är i ”kombinationen” 
av de båda som vi finner historien om Vadstena, dess olika skeenden och dess 
människor, enligt henne. Men kulturlagren i Vadstena är komplexa. Hon be-
rättar att det i vissa områden är mycket ”utmanande” att såväl hitta dem som 
att tolka deras innehåll och betydelse.147 

De exploateringar som sker i Vadstenas kulturlager och som ger upphov 
till uppdragsarkeologiska insatser är vanligtvis olika ledningsdragningar i ga-
tumark. Varje sådant schakt i ett lager, ger ny kunskap i form av en ”pusselbit” 
som när den kombineras med andra material skapar berättelsen om stadens 
historia enligt den biträdande länsantikvarien. I motsatts till pusselbits- eller 
ackumulationsargumentet ställs dels åsikten att det finns för mycket pusselbitar 
för en bild som ingen förmår lägga, dels kommunens nyttoargument. Kultur-
miljövården ifrågasätts av kommunens representanter som har svårt att förstå 
varför det är så viktigt med alla dessa arkeologiska undersökningar för minsta 
lilla vattenrör. ”Vi känner ju till allt redan, måste ni gräva precis överallt”, är en 
kommentar hon möter. Här identifieras ett pedagogiskt problem som bottnar 
i kulturlagrens och fornlämningarnas oklara värde och som i förlängningen 
skapar ett legitimitetsproblem för kulturmiljövårdens arbete. Detta blir extra 
tydligt när den exklusiva, smala kunskapen ställs i kontrast till de monumentala 
byggnadernas vilka uppfattas som omedelbara och direkt tillgängliga och som 
tillskrivs såväl kognitiva som emotiva värden och kommersiella kvalitéer. 148

Länsstyrelsens handlande i Kvarnbackenfallet utgår från lagstiftningen om 
kulturminnen som en resurs. Lagen bottnar i föreställningen om kollektiva 
 nationella och vetenskapliga värden som förklaring till varför det är viktigt att ta 
hand om exempelvis medeltidens lämningar.149 När det gäller  fornlämningarna 

146 Om Vadstenas medeltida kulturlager se Hasselmo, M. 1982 och Hedvall, R. 2002.
147 Intervju K 5.
148 Intervju K 5. I kontrast till länsstyrelsen pusselbitsargumentationen har det även från arkeo-
logiskt vetenskapligt håll väckts frågor om nyttan och värdet med ännu fler dokumentationer i 
Vadstena och vad det kunskapsmässiga utbytet av detta är. Det påpekas att det saknas helhets-
syn på arkeologin i Vadstena. Göran Tagesson konstaterar i sin recension av ”600 år i Vadstena” 
att det dessutom råder en ”låg bearbetningsgrad” av de arkeologiska materialen från Vadstena. 
Tagesson, G. 2005, s. 145. 
149 Även om det förflutnas pietets- eller upplevelsevärde också skall vägas in i bedömningarna. 
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vid Kvarnbacken skriver länsstyrelsen, men också länsmuseet, in dem som en 
del av den nationella historien, i ”vår historia”, ”vi som bor i det här landet”.150 
De utgör bitar i det kunskapspussel som läggs för Vadstena, en stad och plats 
som av den nationella kulturminnesvården getts en särskilt upphöjd status och 
därigenom ett såväl nationellt som internationellt värde. 

Vid tiden för Kvarnbackenfallet fanns inget stöd i lagen eller föreskrifterna 
för att uppdragsarkeologins kunskapsproduktion skulle inkludera kommuni-
kation till en bredare publik utanför planerarsamhället eller forskarvärlden.151 
En praxis och växande retorik har under 2000-talet däremot ställt dessa krav 
som ett villkor för meningsbyggandet mellan vetenskaplig dokumentation och 
publikt tillgodogörande, i linje med kulturpolitikens allmänna demokratiska 
strävanden.152 

I den ovan refererade utredningen, ”Uppdragsarkeologi i tiden”, som listar 
åtgärder för att öka det uppdragsarkeologiska systemets legitimitet uppmärk-
sammas nödvändigheten av en utökad förmedling av undersökningsresultat 
till allmänheten och samhället i övrigt.153 Den tankegången sympatiserar både 
Riksantikvarieämbetets representant och den biträdande länsantikvarien med, 
vilket speglar retoriken inom kulturmiljövården. Den biträdande länsantikva-
rien anser att det är viktigt att allmänheten också får ta del av den kunskap 
som skapas genom undersökningarna. ”Det får inte bara kosta en massa pengar 
sedan hamnar all kunskap i ett arkiv och ingen vet längre att det existerar eller 
kan ta del av det genom att läsa materialet. Trots allt är det pengar som kom-
mer från allmänheten.” ”Jag tycker det är A och O att man ska presentera ma-
terialet på ett lättbegripligt sätt för allmänheten” är två uttalanden hon gör.154 

150 Intervju K5.
151 I de nya verkställighetsföreskrifterna som gäller sedan årsskiftet 2007-2008 kan vi under 
begreppet ”Vetenskaplig god kvalitet” läsa att ”utifrån ett vetenskapligt arbetssätt skapa me-
ningsfull kunskap med relevans för myndigheter, forskning och allmänhet. Detta innefattar att 
resultaten görs tillgängliga och användbara för olika intressenter”. KRFS 2007:2.
152 I inledningskapitlet talade jag om hur det internationellt och nationellt efterfrågas en sam-
skapande arkeologi mellan breda aktörsgrupper i samhället. Detta har kopplats till begrepp som 
Community Archaeology och Publik arkeologi. Se även Bodil Pettersons korta genomgång av 
samtida arkeologiska och uppdragsarkeologiska projekt som arbetet med bredare publik kom-
munikation. Petersson, B. 2005. s. 86ff.
153 SOU 2005:80, s. 16
154 När det gäller det uttalandet speglar det också en handlingslinje i andra ärenden. Just med 
den höga kostnaden som argument har Länsstyrelsen i Östergötland i samband med ett större 
uppdragsarkeologiskt projekt, dubbelspårsutbyggnaden mellan Mjölby och Motala (se kapitel 3) 
genom beslut initierat omfattande så kallade förmedlingsarbeten. Här kan noteras att projektet 
finansierades av staten via Banverket till skillnad från Kvarnbacken som kan ses som ett mindre 
projekt initierat av en privat exploatör. Se även Kaliff, A. et al. 2003, Andersson, J. et al, 2005, 
Andersson, J. 2008.
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Bild 8, Ett människokranium som grävts fram vid den arkeologiska undersökningen av 
avrättnings- och begravningsplatsen vid Kvarnbacken i Vadstena. Foto, ÖLM.
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I samband med de arkeologiska undersökningarna vid Kvarnbacken var 
någon publik verksamhet inte en del i undersökningsplanen. Istället skar läns-
styrelsen i museets budgetkalkyl just för att hålla kostnaderna nere.155 Visser-
ligen fanns här en öppning i samband med förlikningen mellan länsstyrelsen 
och företaget då det diskuterades om att företaget skulle bekosta en informa-
tions-/minnestavla vid platsen. 

Vad fallstudien visar är hur värden som ligger utanför bevarandets, gräva 
– dokumentera – forska/planera, det vill säga folkbildande- och upplevelsevär-
den men också kommersiella kvalitéer tydligt ligger utanför den biträdande 
länsantikvariens intressesfär och/eller räckvidd. Visserligen argumenteras för 
lämningarnas ekonomiska potential i turistiska sammanhang. I intervjun be-
rättas exempelvis hur hon försökt få politiker, tjänstemän och turismbranschen 
i Vadstena att förstå hur viktigt det är att koppla samman de historiska monu-
menten med det arkeologiska materialet som idag ligger outnyttjat. Men om 
Vadstena ur detta hänseende är en spännande plats så uttrycks inga idéer eller 
vision för en bredare kommunikativ ambition. När kommunens representanter 
ser arkeologin som en kostnad, en utgift, så är det upp till dem att förändra 
situationen: ”Gör någon form av PR. Ni har en enorm mängd fint material 
som man skulle kunna göra något av. Gör en fin bok om det som har kommit 
fram i Vadstena hittills. Om det sedan är kommunen som betalar eller inte är 
en annan sak, men bara att det kommer fram.”156 

M ö j l i g h e t e r  a t t  ”g e  t i l l b a k a ”

Östergötlands länsmuseum är mobiliserad kring länsstyrelsens problemfor-
mulering om ansvarsfrågan. De kognitiva värdena som tillskrivits platsen till-
sammans med normativa värdena kopplade till lag och praxis står i fokus. I 
intervjun med länsmuseets arkeolog poängteras framförallt de vetenskapliga 
kvalitéerna. I det arkeologiska perspektivet är detta en plats med två mycket 
speciella lämningar; en medeltida avrättnings- och begravningsplats, en av få 
noggrant undersökta, en vikingatida kvinno- och barngrav ”med alldeles unika 
fynd”, som upptäcks i samband med fältarbetet.157

155 Även i intervjun med representanten från Riksantikvarieämbetet framkommer att länsmu-
seet skulle pressa budgeten för projektet. I ett e-postmeddelande från länsstyrelsen till Riksan-
tikvarieämbetet kan vi läsa: ”Pratat med Länsmuseet och enligt dem så går det inte att pruta mer 
på kostnaderna. Man har lagt ner mycket eget arbete som inte man har tagit betalt för. Nu kan 
man inte ta mer på museets budget.” Datum 06-02-16.
156 Utgrävningarna vid Kvarnbacken kom bland annat att publiceras i en populärvetenskaplig 
bok, ”Döden som straff ” Fendin, T. (red.) 2008. I samband med intervjun var detta arbete däre-
mot inte planerat. Se mer nedan.
157 Intervju K 4. 
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I vårt samtal tillskriver arkeologen lämningen även folkbildande och peda-
gogiska kvalitéer. Hon uttrycker exempelvis en önskan att få bygga en utställ-
ning, helst i Vadstena, som berättar om platsens vikingatida/medeltida histo-
ria. Detta uttrycks i orden att få ”ge tillbaka” genom att vända sig direkt till 
Vadstenaborna. Hon har märkt hur de spektakulära fynden och skelettens ofta 
makabra öden skapat ett lokalt intresse och en nyfikenhet för platsen och det 
förflutna kring den. Detta kan användas som ett redskap för att berätta ännu 
mer om medeltidens människor och sprida arkeologins kunskap om deras lev-
nadsvillkor. Här talas det om en kunskapsförmedling på enkel ”basnivnå” vilket 
förstås som en traditionell form där en expert visar och berättar för en mot-
tagare om hur det en gång var. I intervjun finns däremot inget som anknyter 
till publika arbeten som utgår från samskapande kunskapsprocesser. Istället 
distanserar hon sig något till den typen av meningsskapande aktiviteter med 
orden att varför man ska berätta om det förflutna är något som vi kan ”sitta och 
fördjupa sig i hur länge som helst”. 

Att det är Vadstenabornas intresse som hon fokuserar på kan naturligtvis 
förstås mot bakgrund av att arkeologen själv är uppvuxen på orten. Samtidigt 
är Vadstena en ort där arkeologiska utgrävningar och arkeologer är ett vanligt 
inslag i stadsbilden. Däremot finns en medvetenhet hos henne att det är sällan 
som resultaten från undersökningarna når en vidare spridning. Att ”ge tillbaka” 
kan därför ses i ett sammanhang där det blir extra viktigt att i samband med 
undersökningen vid Kvarnbacken och turbulensen kring ansvarsfrågan fak-
tiskt också visa på de ”jättespännande” resultaten. 

Betoningen på Vadstenaborna kan också förstås som att uppdragsarkeo-
logins populärvetenskapliga attraktionskraft för henne framförallt ligger i 
det lokala. Länsmuseets arkeolog menar att en så spektakulär fornlämning 
eller utgrävning ändå mest intresserar besökare boende i närheten, även den 
vid Kvarnbacken. Detta noterade hon till exempel på Arkeologidagen i au-
gusti 2005 då det kom ett stort antal besökare till undersökningen, de flesta 
från närområdet. Endast ett fåtal hade rest några längre sträckor. Samtidigt 
visar det sig att utgrävningen också väcker en nyfikenhet hos de anställda på 
ABS Pump, såväl ”blåställen” som ”kostymdelen”. De var allt från genuint 
intresserade till nyfikna eller bara intresserade av att komma till platsen för 
att prata bort en rast. Även företagsledningen utnyttjade utgrävningen och 
inlemmade platsen som en del av den rundtur i den nya fabrikslokalen som 
kunder och personal från andra delar av koncernen bjöds på. Här blir skelet-
ten ett redskap för arkeologen att intressera och enrollera nya grupper. Detta 
intresse står i skarp kontrast till de retoriska hänvisningarna till nationella 
intressen som mobiliseras av samma aktörer, både för att skapa lokal stolthet 
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och när det kommer till frågan om vem som ska betala för dessa riksintres-
santa bygder.

Kulturminneslagstiftningen ställer krav på dokumentation i samband med 
arkeologiska utgrävningar för att skapa material som bland annat kan används 
i vetenskapliga sammanhang. För den arkeologiska praktiken innebär det att 
efter utgrävningen måste en så kallad teknisk rapport produceras i vilken fynd, 
konstruktioner, strukturer, etc. redovisas och får en första tolkning. Vid tiden 
för Kvarnbackenärendet ser arkeologen det som ett problem att uppdragsar-
keologins ekonomi i varje enskilt ärende inte räcker längre än just till den tek-
niska rapporten. ”Sedan är pengarna slut” konstaterar hon. Samtidigt kan det 
finnas en lokal efterfrågan och önskan att få tillägna sig de arkeologiska resul-
taten. Hur gör man då? Hur uppnår arkeologen dessa mål som hon upplever 
både som nödvändiga och rimliga. Vid intervjuskedet var detta fortfarande 
mer av en vision en något som kunde realiseras. Vad arkeologen uttrycker är ett 
pedagogiskt intresse på ett personligt plan. När det gäller Kvarnbacken finns 
en föreställning om en förväntan hos allmänheten som någon måste materia-
lisera. Det blir då arkeologen personligen som känner ett ansvar som ”måste 
fixa det här på något sätt”. Det visar på en självbild som arkeolog om ett fri-
villigt eller underförstått ansvar som följer med expertrollen, men går utöver 
dess befattningsbeskrivning. Den uppgift som de centrala och regionala myn-
digheterna retoriskt uttrycker hamnar därmed på den enskilde arkeologens 
axlar att lösa och utföra. Den lösning som hon själv skisserar under intervjun 
handlar om nödvändigheten att paketera platsen och lämningen för att helt 
enkelt skapa en produkt som kan säljas till lokala sponsorer – ABS Pump, till 
kommunen men också köpmannaföreningen. De plikt- och dygdetiska strä-
vandena balanseras med konkreta målinriktade lösningar.

D ö d e n  s o m  s t r a f f 
Den 26 oktober 2008 tog jag med mig familjen till Östergötlands länsmuseum 
i Linköping. Där invigdes utställningen Döden som straff. Den visade några av 
de skelett från avrättade människor som museets arkeologer grävt fram vid 
Kvarnbackens industriområde i Vadstena. Utställningen kan tillsammans med 
bok Döden som straff om utgrävningarna och fynden ses som ett avslut för den 
antikvariska och arkeologiska processen.158

158 Texten nedan bygger på mitt deltagande vid invigningen. Dessutom har jag närvarit vid en 
guidning av utställningen, 2008-11-23, lyssnat på ett till utställningen knutet föredrag av Amnes-
ty International på museet, 2009-02-03 Har också intervjuat projektledaren för utställningens, 
Intervju K 11. 2009-05-09 öppnade en mindre del av utställningen på turistbyrån i Vadstena. 
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Utställningen bestod av tre delar. I det första och största rummet fanns flera 
av de framgrävda skeletten i glasmontrar. De låg där så sköra och trasiga som 
de hittades. I ett av kranierna satt en kraftig järnkrok. Troligen hade det av-
huggna huvudet varit upphängt i den vid avrättningsplatsen för att avskräcka 
förbipasserande för förbrytelsens konsekvenser. På väggarna runt montrarna 
var bilder och korta texter uppsatta vilka handlade om medeltida straffrätt och 
avrättningsmetoder. Här fanns autentiska berättelser från protokoll ur Dom-
boken.159 Genom dessa kunde vi följa människoöden kopplade till brott och de 
straff som utmätts. I berättelserna bär personerna tilltalsnamn och så skapas 
en koppling mellan skelett och text. En av de mer gripande berättelserna var 
den om Karin i Strå som åtskilliga gånger i det tidiga 1600-talet dömdes för 
stöld och hor. Möjligen motsvarades Karin av det enda kvinnoskelettet som 
arkeologerna hittade vilket bar spår av grov misshandel.160

I det andra rummet stod en giljotin. Den var dovt ljussatt och fanns bakom 
ett stängselgaller som höll oss besökare på ett betryggande avstånd. Med bilan 
i topp var den redo att halshugga nästa människa. Som avrättningsmaskin 
väckte den en större olust hos mig än skeletten. Vi får reda på att den ende 
personen som avrättats med just denna giljotin var Johan Alfred Ander. Det 
skedde den 23 november 1910 på Långholmen. Han var därmed den siste per-
son som avrättades i Sverige.161 

Det tredje rummet tog oss till samtidens dödstraff. Här matas vi med olika 
fakta om vilka länder och hur många människor som årligen avrättas för olika 
brott. På väggarna fanns bilder på avrättade och dödsdömda som utställarna 
hämtat från Amnesty Internationals bildbank. Här fanns informationsmaterial 
om organisationen och deras arbete med att försöka hjälpa dödsdömda i hela 
världen. Delara Darabi från Iran är ett av de barn Amnesty driver en kampanj 
för. 17 år gammal dömdes hon till döden efter att ha anklagats för att ha stulit 
från och mördat sin fars kusin, tillsammans med sin pojkvän. Utställningsbesö-
karna kan hjälpa till i Amnestys arbete genom att skriva under en namnlista. 

En av utställningens tre invigningstalare skriver böcker om brott med 
lokal östgötsk prägel.162 Dessa handlar om människor under 1800-talet och 
han hämtar material och inspiration från arkivkällor. I sitt tal konstaterar han 

159 Domboken från 1577-1633 är en av Vadstena stads äldsta tänkeböcker. Den täcker alltså inte hela 
det arkeologiska materialet från avrättningsplatsen vid Kvarnbacken. Sandén, A. 2008. s, 106.
160 Sandén, A. 2008, s. 135.
161 1921 avskaffades dödstraff i fredstid i Sverige och 1975 blev det helt förbjudet enligt grund-
lagen.
162 De övriga talarna var en avdelningschef på museet och en representant för Amnesty Inter-
national i Linköping.
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snabbt och kraftfullt det omoraliska när staten kränker människor genom att 
ta deras liv. Detta speglar ett medeltida samhälle med ”empatibrist”. Dödstraff 
är enligt honom en vedergällning som tillhör ”primitiva samhällen”. Genom 
hans tal förstår vi att den synen inte är självklar bland dagens ungdomar. När 
jag senare talar med projektchefen för utställningen berättar hon att 40% av 
Sveriges ungdomar är för dödsstraff. Här finns en utbredd ”öga för öga” syn 
som måste motverkas genom utbildning och kunskap. Skolungdomar är också 
en av de stora målgrupperna för utställningen.163 

De medeltida skeletten har genom den arkeologiska processen gått från 
att inte existera till att bli subjekt vilka rekryteras i museets mål att vara 
”samtidsaktuella”.164 Lyssnar man på invigningstalarna, men också projektle-
daren, så tillskriver de dessutom skeletten en uttrycklig vilja att delta i detta 
sammanhang. De avrättades värdighet har en gång kränkts och berövats dem 
men genom utställningen får de nu en upprättelse. På så sätt bidrar dessa krop-
par till att upprätthålla humanistiska värderingar och fördöma en omoralisk 
handling, dödsstraff. 

Både utställningen och invigningstalen använder två historiekulturella tro-
per. Den ena knyter an till föreställningen om att hur vårt samhälle hela tiden ut-
vecklas. I det förflutna var dessa avskyvärda handlingar den straffrätt som gällde 
medan vi idag är mer upplysta med en humanistisk människosyn. Den andra 
tropen berör idén att det inte är någon större skillnad mellan nu och då, det vill 
säga i många länder sker detta fortfarande såsom Kina, Iran och USA. Här finns 
en dimension av ett vi och dom men också en värdering som vi måste försvara.  

När jag promenerar hem, den lördagseftermiddagen, tänker jag på det 
kraftfulla sätt som museet ville binda upp mig kring vad som är rätt och fel. 
Här fanns över huvud taget inget utrymme för reflektion eller att problema-
tisera dödsstraff. Denna känsla förstärktes av ytterligare en utställning i huset. 
Parallellt, några rum längre bort, pågick fotografen Elisabeth Ohlson Wallins 
utställning In Hate We Trust.165 Den bestod av ett antal monumentala fotogra-
fier på temat hatbrott och visade hur homosexuella, bisexuella samt transper-
soner mördas, misshandlas, hotas till livet och trakasseras. Tillsammans blev 
utställningarna om dödsstraff och hatbrott kraftfulla fostrande verktyg. Som 
besökare, tillsammans med skeletten, mobiliserades jag kring det moraliska 
budskap som museet hade tagit ställning för och nu tydligt pekade ut för mig. 

163 Intervju K 11.
164 Intervju 11. Jämför men Barbara Kirschenblatt-Gimblett idéer om hur artefakter får ett 
andra liv som kulturarv i och med att de upptäcks och inordnas i minnesvårdens strukturer. 
Kirshenblatt-Gimblett, B. 1998. 
165 http://www.ohlson.se/utstallningar_inhatewetrust.htm. Besökt 2010-06-04.
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En stark kontrast mot den vetenskapligt dokumenterade uppgiften som lagen 
reglerar. Dolt låg där det nationellt värdefulla, men här aktualiseras på ytan en 
moralisk universalism – som dock händelsevis identifierar den bästa ordningen 
med den vi själva har säkrat inte bara i Sverige, men i Europas avståndstagande 
från dödsstraffet under fredstid.

Den 1 maj 2009 avrättades Delara Darabi genom hängning i centralfängel-
set Rasht i Iran, tolv dagar efter att utställningen i Linköping stängts för flytt 
till turistbyrån i Vadstena.166

M e d e l t i d e r  o c h  k o n f l i k t e r                           
–  s a m m a n f a t t n i n g

Syftet med den här avhandlingen är att visa hur värden och handlingsnormer 
kring det förflutna skapas och förhandlas genom samtida bruk av medeltider i 
Östergötland. I fallstudien ovan har vi kunnat följa medeltidsbruken i samband 
med en markexploatering i Vadstena då ett antal människoskelett upptäcks vid 
en medeltida avrättnings- och begravningsplats. Genom delvis en kronologisk 
framställning kartlägger fallstudien de konsekvenser upptäckten får. Ännu en 
gång vill jag poängtera att jag med medeltider syftar på en bred förståelse 
av begreppet och inte till en tydlig definierad, utpekbar förflutenhet som vi 
alla är överrens om. Fallstudien visar hur de medeltida skeletten ingår i flera 
mobiliseringsprocesser som i sin tur skapar fruktbara spänningar för avhand-
lingens övergripande syfte. I materialet framträder tre processer vilka berör 
privat företagande, lokal politik och bevarande. Dessa tre både sammanfaller 
och står tydligt i konflikt med varandra. Målsättningen med det här kapitlet 
har varit att visa vilka aktörer som ingår i de aktuella processerna men också, 
vilka problemformuleringar de söker binda upp övriga aktörer kring och hur 
detta sker. Nedan gör jag en kort sammanfattning av kapitlet där betoningen 
ligger på de förhandlingar som händelseutvecklingen aktiverar. I slutkapitlet 
återkommer jag till de analytiska kategorierna om värde och handlingsnormer 
i en diskussion som berör båda fallstudierna.  

I det tidiga 2000-talet planerade företaget ABS Pump en koncentration av 
pumptillverkningen från tre till en fabrik. Företagsekonomisk logik på en glo-
bal marknad mobiliserade företaget att agera genom att bygga ut fastigheten 
vid Kvarnbackens industriområde. I den interna beslutsprocessen blir resurser 
i form av kapital, lönsam produktion, personal, marktillgångar och en befint-
lig  detaljplan medel för att övertyga. Företagets förankring på orten skapade 

166  http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=9. Besökt 2010-06-04.
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 dessutom  möjligheter för företagsledningen att binda upp kommunens repre-
sentanter till planerna. I retoriken kring bygget framhålls betydelsen av att pro-
cessen gick snabbt och flöt. Eventuella störningar skulle kunna få konsekvenser 
och i förlängningen påverkar försäljningen negativt. Med utgångspunkt från 
en sådan logik hade en lång arkeologisk utgrävning kunnat spoliera hela före-
tagskoncentrationen även om den tidsmässigt legat före byggstarten vid Kvarn-
backen. Fornlämningarna var redan i utgångsläget osynliggjorda och blev ett hot 
snarare än en möjlighet när de upptäcktes, trots stadens historiska identitet.

Politikerna i Vadstena har ett demokratiskt handlingsutrymme att fatta 
beslut men också ett retoriskt utrymme att skapa opinion bland annat ge-
nom de lokala medierna. Koalitionen mellan socialdemokrater och modera-
ter hade samlats kring en gemensam problemformulering om ortens framtid. 
I den  uttrycktes kommunens självständighet på olika plan som betydelsefull 
exempelvis när det gällde arbetsmarknad, självbestämmande och förändring 
av demografin. ABS Pumps utbyggnad vid Kvarnbacken var ett konkret ex-
empel där kommunens samarbete med företaget samt det snabba bygglovs-
beslutet visade på politikernas handlingsduglighet. I motsats till detta talar 
kommunpolitikerna om ortens medeltida kulturarv som övermäktigt och ett 
reellt problem som innebär en ständig kostnad dels i turistiska sammanhang, 
dels i exploateringssammanhang. Genom att skriva in Vadstena i en nationell 
historiekontext skapar politikerna argument för att lösa problemet. Kulturar-
vet ses som ett gemensamt intresse för alla Sveriges medborgare och därför 
något som staten bör bära kostnadsansvaret för. 

Av en händelse upptäcker Länsstyrelsen i Östergötland människoskelett vid 
Kvarnbacken och blir därmed en aktör i processen. Som regelansvarig handlar 
myndigheten med utgångspunkt från den lagstiftning och den praxis som ut-
vecklats kring den här typen av ärenden. Länsstyrelsen stabiliserar inledningsvis 
aktörerna, framförallt företaget, kring kulturminnselagstiftningen problemfor-
mulering om ansvars. Detta sker med breda resurser och övertalningstekniker 
såsom Juridiska resurser – KML och de föreskrifter som kopplas till lagen skapar 
argument och tydligt handlingsutrymme. Med dessa maktmedel agerade den 
biträdande länsantikvarien handlingskraftigt exempelvis genom att förbjuda 
fortsatt arbete på platsen samt att spärra av den framkomna fornlämningen. 
Byråkratiska tekniker – ska förstås som de rutiner och regional praxis som utveck-
lats för ärendehandläggning och inbegriper moment såsom skrivelser, undersök-
ningsplaner, kostnadsberäkningar. Detta inkluderar också ett myndighetsspråk 
som i fallstudiens inledningsskede bär hot om bestraffningar. Sociala nätverk – i 
fallstudien är dessa framförallt kopplade till Östergötlands länsmuseum, den ak-
tör som uppmärksammar länsstyrelsen om schaktningsarbetet. Länsmuseet får 
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sedan på direktval uppdraget av länsstyrelsen att utföra de arkeologiska utgräv-
ningarna. Museet tilldelas därmed ett juridiskt mandat och kan skriva kontrakt 
med ABS Pump. Professionella resurser – berör både myndighetsutövandet men 
också de kunskaper och blicken för den arkeologiska situationen på platsen. I 
fallet exemplifieras det med iakttagelsen att det just var människoskelett som låg 
i dagen vid Kvarnbacken. Personliga drivkrafter – även om studien inte synliggör 
dessa systematiskt så förekommer uttalanden som förklarar både ett person-
ligt engagemang och som vänder sig mot frågan om lagstiftningens legitimitet 
hos medborgarna. I källmaterialet kan vi se hur olika dessa resurser bland annat 
smälter samman i kraftfulla uttalanden om rätt och fel i den uppkomna situatio-
nen både i en myndighetspraxis och de lokala medierna.  

När skeletten upptäcks så lyckas länsstyrelsen att binda upp företaget kring 
myndighetens problemformulering angående kostnadsansvaret, att företaget 
bland annat ignorerat myndighetens skrivelser i detaljplanen. Bevisligen hade 
inte byggarbetet heller stoppats när skeletten kom fram. Företaget ansåg vis-
serligen att de handlat formellt korrekt i sitt förarbete men böjer sig för myn-
dighetens maktmedel. I den uppkomna situationen var företaget inte berett 
på att driva den egna linjen ytterligare för att riskera att tappa fart och pengar 
i byggprocessen. Kostnaderna för det initiala arkeologiska arbetet var förhål-
landevis låga. I källmaterialet finns också dimensioner av att företaget väljer att 
ta kostnaderna för den första arkeologiska undersökningen, men också för att 
ändra fasaden, för att inte stöta sig med den lokala opinionen. Företaget kan 
sägas betala för att bibehålla en lokal fred.  

För kommunen är den generella strategin att hålla kostnaderna för arkeo-
login nere. I källmaterialet framkommer att kommunen använder ett kreativt 
undanglidande förhållningssätt till KML-ärenden. Detta skapar ett återkom-
mande spänningsmoment i förhållandet till länsstyrelsen vilken delvis kan för-
klara myndighetens höga tonläge gentemot företaget. I samband med upptäck-
ten av människoskeletten intar kommunens representanter två sidor, dels finns 
det bland tjänstemännen kunskap och medvetenhet kring hur den här typen av 
ärende bör hanteras med hänseende till historiens lämningar och myndighetens 
krav. Detta uttrycks som att företaget gjorde en planeringsmiss då de försökt for-
cera arbetet. Dels är politikerna, både i mitt intervjumaterial och i tidningstex-
terna, väl mobiliserade kring företagets projekt som innebär nya arbetstillfällen 
på orten. I retoriken lutar de senare sig därför starkt mot detaljplanen för områ-
det från 1989/1990. Noterbart är att såväl kommunen som länsstyrelsen tonar ner 
sina egna misstag i detaljplaneringsprocessen vars skrivningar om fornlämnings-
situtaionen i området är det som skapar hela situationen. 

Längre fram i händelseutveckling visar det sig att de arkeologiska under-
sökningarna av platsen, då den medeltida galgbacken tas bort, kommer att 
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kosta företaget cirka en miljon kronor. Den summan får företaget att reagera. 
ABS Pump och dess advokater använder samma resurs som länsstyrelsen, det 
vill säga lagen, men lyfter frågan till fastighetsdomstolen i Linköping för att 
på den arenan utmana den regionala myndigheten. Genom detta agerande 
tydliggörs också ärendets moraliska dimension där frågan om rätt och fel i den 
uppkomna situationen aktualiseras. Kommunpolitikerna hamnar på samma 
kurs som företaget men med ett mindre radikalt ifrågasättande av lagstift-
ningen. Politikerna ifrågasätter inte allmännyttan utan menar att som en kon-
sekvens av denna bör staten ta det fulla ekonomiska ansvaret. Det skapas nu 
ett påtagligt instabilt läge mellan aktörerna.

Den här fallstudien tar en oväntad vändning i och med den förlikning som 
sker mellan företaget och länsstyrelsen. I en situation när den juridiska proces-
sen hade hamnat i ett dödläge försökte parterna hitta andra vägar för att lösa 
konflikten. Aktörerna möts vid sidan av lagstiftningen för att köpslå kring hur 
bördan av de arkeologiska undersökningarna skall fördelas mellan staten och 
det privata företagandet. Det blir en tredje väg som lyckas stabilisera aktörerna 
kring problemformuleringen om kostnadsansvaret och som dessutom visar 
hur långt de regionala myndigheterna är beredda att gå för att skapa en mo-
bilisering kring bevarandet. Men det pragmatiska förhållningssättet skapar en 
direkt reaktion hos den centrala tillsynsmyndigheten. Riksantikvarieämbetet 
ser förlikningen som regelvidrig, något de inte kan stödja. Nu kliver tillsyns-
myndigheten in i processen och pekar kraftfullt på hur situationen ska lösas. I 
denna situation finns inga marginaler eller gråzoner för glidande  uppfattningar. 
Fornlämningen var inte sedan tidigare känd och kan inte kopplas till den by-
tomt som refereras till i detaljplanen så därför hålls företaget fritt från ansvar 
och staten bär kostnaden för den arkeologiska undersökningen. 

Fallstudien speglar spänningen mellan bevarande, privat företagande och 
lokal politik i dimensioner av kunskap om det förflutna kontra arbetstillfäl-
len i det lokala, om medeltider som kostnader eller medeltider som inkomster. 
Konflikten visar på aktörernas värdering där företaget blir en talesman för in-
dividens val medan myndigheten praktiserar lagstiftningens syn på gemensamt 
ansvar. Förhandlingarna uppstår inte till följd av en kamp om olika historiesyn 
utan om vem som har betalningsansvar. De lokala företrädarna framhåller i det 
sammanhanget historia som en gemensam nationell angelägenhet, medan sta-
ten hänvisar till kostnaderna som konsekvenser av privata exploateringsbeslut.

I nästa fallstudie breddas greppet kring medeltider ytterligare och vi får föl-
ja ett vidare spektrum av aktörer till skillnad från detta kapitels ganska snäva 
medeltidsbruk. Samtidigt kommer vi att se hur mobiliseringsprocesserna bär 
likheter mellan fallstudierna även om konfliktnivån är mindre uppskruvad i 
nästa kapitel. Men för att riktigt komma i stämning går vi först på bio. 



158

3 .  M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r

Bild 9, Flygbild över Skänninge med Vårfrukyrken i mitten. I bildens övre högra del, intill ladugår-
den och järnvägsspåret, är området för de arkeologiska undersökningarna som fallstudien berör. 

Foto, Jan Norrman, RAÄ.
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3 .                                       
M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r

Juldagen 2007 visades filmen Arn – Tempelriddaren på Centrumbiografen i 
Skänninge. Det är första delen av två om Jan Guillous romanfigur Arn Mag-
nusson och detta var filmens premiär för en större publik i hela Sverige. I 
Skänninge var alla 297 platserna utsålda. Arrangör var biografföreningen Ga-
laxen. Det var en av sammanlagt 205 biografer som filmen hade premiär på 
den dagen. Världspremiären hade skett i Skara den 17 december, 2007. Filmen 
sålde över 160 000 biljetter i Sverige de två första dagarna. Det innebar, enligt 
Aftonbladet, ett nytt svenskt rekord och totalt drog den in 14,3 miljoner kro-
nor i biljettintäkter under dessa dagar. Hela filmproduktionen hade kostat 210 
miljoner kronor. Tillsammans med min familj begav jag mig till Skänninge för 
att se premiärvisningen.1

Vi möttes av en söt doft blandad med rök på den korta promenaden från 
bilparkeringen vid Stora torget till biografen. Samtidigt närmade sig en grupp 
ungdomar i övre tonåren biografens entré. De var klädda i bruna, grå, beiga 
och svarta färger och klädernas snitt anspelade på medeltida modeller. Killarna 
och tjejerna som kom från lajvföreningen Gröna draken i Söderköping var 
inbjudna för att bidra till den historiska inramningen. Närmare entrén var ett 
tält av grovt tyg uppställt. Den ena sidan var öppen och under den mörkgröna 
tältduken såldes varm korv. Mitt emot fanns en vagn där brända mandlar ko-
kades i socker. Här brann det välkomnande i en eldkorg. I trängseln av annal-
kande besökare var det dock få som stannade för en korv. Flertalet rörde sig 
snabbt in i biografen trots det för årstiden milda vädret. 

Väl inne i foajén fick vi vänta en stund innan dörrarna till salongen öpp-
nades. Här gavs möjlighet att mingla. Förutom ett stort antal Skänningebor 
som tagit ett avbräck i julfirandet så syntes också ett och annat kommunalråd. 
Här fanns också flera personer som jag kände igen från det regionala arbetet 

1 DN 2007-12-17, ”Tidernas största svenska film”; Aftonbladet 2007-12-28, ”Arn slår alla rekord”. 
Texten nedan bygger på mina fältanteckningar från premiärvisningen, 2007-12-25.
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med medeltidsturism och till och med någon som jag intervjuat som en del i 
denna studie. Jag hälsade dessutom på några som kan förknippas med länets 
offentliga minnesvård, från institutioner som Östergötlands länsmuseum och 
Riksantikvarieämbetet. 

Förutom att prata med bekanta kunde biobesökarna också pröva på hur 
medeltida svärd och stridsmunderingar känns att hålla i och bära på. Eventfö-
retagaren som stod för försäljningen utanför entrén hade precis innanför dörren 
ställt en trätunna i vilken ett antal svärd fanns nedstuckna. Dessa intresserade 
en yngre kille som möjligen hade passerat den 11-års gräns som satts på filmen. 
Pojken, iförd medeltidsliknande kläder, försökte svinga ett av svärden i träng-
seln. Bredvid stod företagaren själv och även han bar kläder som anspelade på 
medeltid. Han berättade för både killen och oss runt omkring att det här var en 
kopia av en speciell typ av medeltida svärd samt att dess tyngd motsvarar origi-
nalets. Han förklarade också hur man handskas med det i strid. Denna lilla scen 
hade i sin tur intresserat en fotograf från en lokal tidning som trängde sig upp 
längs med väggen för att hitta den rätta fotovinkeln på pojken och mannen.2 

Längre in i foajén hade biografföreningen placerat ett bord med godis, 
chips och dricka till försäljning. Bredvid det stod personalen från Mjölby 
kommuns turistbyrå vid ett eget bord. Även de bar medeltidsliknande kläder 
men till skillnad från ungdomarnas mundering så anspelade dessa till de högre 
stånden i det medeltida samhället. Till skillnad från biografföreningens för-
säljning, som inte hade någon uppenbar medeltida eller historisk anknytning, 
så hade turistbyrån varor det. Bland annat såldes böcker om Skänninges his-
toria. En av dessa var en nyutkommen arkeologisk guidebok med titeln ”Det 
medeltida Östergötland”.3 På turistbyråns bord fanns också en liten lapp vars 
text uppmanade läsaren att delta i arbetet med nästa års medeltidsmarknad. 
Texten berättade vart den intresserade kunde vända sig. 

Långt inne i lokalen hade arkeologer från Riksantikvarieämbetet ställt en så 
kallad roll-up. Det är en typ av uppspänt tygstycke på vilket bilder och texter 
kan tryckas. I sammanhanget gav den ett professionellt och påkostat intryck. 
Texten var mycket kort och berörde de senaste årens arkeologiska undersök-
ningar i Skänninge. Betoningen låg på bilder från utgrävningarna och de före-
mål som hittats. Bredvid den stod arkeologerna själva. Till skillnad från övriga 
som bidrog till inramningen av filmpremiären så bar de inte kläder som förde 
tanken till medeltider. De var där i sin yrkesroll och jag såg en journalist gå fram 
till dem med anteckningsblocket i handen och fråga, ”Ni är arkeologer?”.

2 ÖC, 2007-12-27, ”Arn skapar sug för ny medeltidsmarknad”.
3 Hedvall R. & Lindeblad, K. 2007.
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Arrangemanget som gick i medeltidens tecken hade anordnats av förening-
en Galaxen tillsammans med ytterligare en grupp människor. Dessa personer 
– Medeltidsgruppen i Skänninge – representerar i sin tur olika lokala aktörer 
så som föreningar, företag, kyrkan och kommunen.4 De träffas regelbundet i 
Skänninges Rådhus för att informera sig, diskutera och planera olika evene-
mang med anknytning till just medeltid som exempelvis den här premiären. 

Slutligen öppnas dörrarna till salongen och vi kan inta våra platser. När jag 
köpte våra biljetter visade det sig att de främre raderna var reserverade. Vid ett 
möte med Medeltidsgruppen framgår att platserna vikts för särskilda gäster 
däribland ett 15-tal kommunfolk med fruar.5 Våra platser låg i den bakre halvan 
av salongen. När klockan så närmat sig 16.00 stiger några ur Medeltidsgrup-
pen upp på scenen framför bioduken. De är iförda medeltidsliknande kläder 
och en av dem tar till orda. Han öppnar tillställningen genom att konstatera 
vilket speciellt tillfälle det är med en premiärvisning i Skänninge. 

En av personerna på scenen arbetar som guide och agerar då bland an-
nat i rollen som Birger jarl, så även nu. När han talar från scenen pendlar 
han mellan en medeltida berättarposition och en samtida. Vi får reda på att 
filmen talar om folkungaätten men att detta är ett faktafel. ”Det där med folk-
kungaätten kan ni stryka” istället får vi lära oss att det heter Bjälboätten. Han 
talar också om det medeltida Skänninge och stadens betydelse under 1200- 
och 1300-talen. Då fanns här flera kyrkor och kloster. De senaste årens arkeo-
logiska undersökningar för det nya järnvägsspåret som ska dras genom staden 
har dessutom bekräftat Skänninges betydelse i det förflutna, ”Skänninge var 
mycket större än vi trott” säger han och berättar att utgrävningarna har gett 
mycket ny kunskap om framförallt stadens äldre tidsperioder. 

Ytterligare personer i medeltidsutstyrsel kommer upp på scenen. Nu vidtar 
ett lite förvirrat skådespel där olika rollkaraktärer tydligen är släkt med varan-
dra på olika sätt och över generationsgränser. De flesta karaktärerna har någon 
koppling till Birger jarl såsom Ingrid-Ylva, hans mor, men även flera av hans 
frillor. Jag får en känsla av att personerna på scenen om vartannat kliver i och 
ur rollerna som sig själva och de historiska personerna de spelar. Plötsligt hör 
jag ”vilken bra film” från raden bakom mig, Det är en kille i 20-årsåldern som 
verkar måttligt road.

Efter en stund står en hel rad med människor på scenen. Alla är i övre 
medelåldern och flera av dem arbetar ibland som guider i Skänninge-, Bjäl-
bo- och Vadstenaområdet. De tiotalet yngre lajvarna som jag såg när vi kom 

4 Exklusive arkeologerna.
5 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2007-12-11.
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till biografen är däremot inte riktigt delaktiga i det som sker på scenen utan 
hänger längs med en av biografens väggar. De kommer när filmen börjar att 
ha sina platser längst bak i salongen. Till slut tar prästen i Skänninge pastorat 
till orda. ”Jag är en av er, inte en av dem” säger han med adress till Skänning-
epubliken. Han berättar att han sitter i styrgruppen för medeltidsmarknaden 
och nu söker efter personer som tycker det verkar intressant att ”leka, spela” 
medeltid i Skänninge och som vill delta i arbetat med evenemanget. 2008 
kommer nämligen medeltidsmarknaden tillbaka till Skänninge efter ett års 
uppehåll och prästen vädjar, ”Jag behöver er hjälp…” Kort därefter börjar fil-
men. 

M e d e l t i d e r  i  S k ä n n i n g e
Inramningen av premiären på filmen Arn-Tempelriddaren är exempel på hur 
historiekultur som knyts till det medeltida förflutna aktiverar och aktiveras 
genom historiemedvetande i samtida historiebruk. Vid det här tillfället binder 
filmen om Arn Magnusson upp aktörer kring en enskild händelse. I situatio-
nen fanns det en allians mellan aktörerna kring ett gemensamt mål. Detta mål 
behöver inte vara uttalat eller ens explicit manifesterat av de medverkande. 
Däremot är det tydligt att det fanns en konkret överenskommelse mellan ak-
törerna som medverkade vid premiären. Det åskådliggör att det fanns ett nät-
verk kring bruken av medeltider i Skänninge i det tidiga 2000-talet.

I föregående kapitel var det en stämningsansökan i fastighetsdomstolen, till 
följd av upptäckten av 25 skelett, och ett myndighetsbeslut som var utgångs-
punkten för en närgående studie av aktörer som på olika sätt bands upp kring 
detta. I det här kapitlet utgör en mediehändelse, filmpremiären ovan, motsva-
rande startpunkt. I den situationen mobiliseras aktörer som brukar medeltider 
i Skänninge. Fallstudien kartlägger deras retorik och handlingar med målet att 
visa i vilka processer som medeltidsbruken sker samt vilka värden som etable-
ras och förhandlas därigenom.

I detta kapitel anlägger jag ett bredare perspektiv i jämförelse med Vadste-
nafallet. Det innebär att empirin inte följer aktörerna kring en händelse lika 
tätt. Där valde jag att huvudsakligen fokusera beslutsfattande och uppdrags-
arkeologi. Denna fallstudie fokuserar i högre grad på bruken av medeltider i 
förhållande till upplevelseekonomiska kontexter även om uppdragsarkeologin 
återkommer även här. På så sätt kartläggs en bredd i det samtida användandet 
av det förflutna även om jag är medveten om att texten inte täcker in alla med-
eltidsbruk. Detta gör att de båda fallstudierna kompletterar varandra samtidigt 
som det finns beröringspunkter som möjliggör jämförelser. 
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Studiens aktörer deltog på olika sätt vid filmpremiären. Här fanns exem-
pelvis enskilda företagare, representanter för Mjölby kommun, ideella orga-
nisationer, religiösa samfund, arkeologer, minnesvårdande institutioner, orga-
nisationer inom turism och myndigheter. De brukar medeltider på olika sätt 
och kan i sin tur kopplas till mobiliseringsprocesser som berör såväl nationellt 
bevarande som turistisk upplevelse. Den generella spänningen mellan dessa 
har på olika sätt tidigare bearbetats av forskare som David Lowenthal, Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett och i sina lokala sammanhang bland annat av Bella 
Dicks, Joakim Andersson och Lotta Braunerhielm. Vad som skiljer min stu-
die från dessa är att jag inte arbetar med uttalat besökarperspektiv. I den här 
fallstudien utgår aktörernas handlingar dessutom från gemensamma föreställ-
ningar om Skänninge som en betydelsefull stad under medeltiden. 

Viktiga kontexter för fallstudien har dels varit en omfattande arkeologiska 
undersökningar som genomfördes på orten i början av 2000-talet. Dels ett 
regionalt turismprojekt kring östgötsk medeltid och som fick lokal återverkan 
i Skänninge. Under fältarbetet har ytterligare bruk av medeltider kommit i 
fokus och inkluderats i undersökningen. Texten har inte föregående kapitels 
kronologiska rekonstruktion, utan gör olika nedslag i varierande källmaterial 
inom perioden 2000 till 2009. Aktörernas handlingar rekonstrueras inom 
denna ram, både med berättande material och genom deltagande observation 
i olika aktiviteter. I arbetet har fältmetoder och källmaterial blandats där vissa 
delar av analysen bygger på dokument såsom projektbeskrivningar, rapporter, 
hemsidor, etc. Andra delar vilar tyngre på intervjuer medan åter andra följer 
mina egna observationer och fältanteckningar. Detta gör att fallstudien har en 
mer varierad karaktär än Kvarnbacken vilket är en följd av de mer komplexa 
förhållandena mellan aktörerna jämfört med den starkt institutionaliserade 
konflikten i Vadstena.

Texten nedan berör först de arkeologiska undersökningarna i Skänninge. 
Den visar hur de antikvariska och vetenskapliga värdena som tillskrivs forn-
lämningarna och hur föreställningen om Skänninges centralitet under med-
eltiden skapas och återskapas i såväl vetenskapliga som publika sammanhang. 
Därefter görs ett tvärt kast till upplevelsekulturella aktiviteter och de värden 
och ekonomiska möjligheter som medeltid tillskrivs i den kontexten. Den de-
len följer tätt den mobiliserande argumentation som används i strävan efter att 
skapa en regional och lokala turism. Här ser vi dessutom hur äldre  nationella 
föreställningarna aktualiseras i nya kommersiella och utvecklingsretoriska 
sammanhang samt hur Skänninge ännu en gång ses som en betydelsefull plats. 
De samtida medeltidsbruken i Skänninge visar sig sedan också vara ett sätt att 
bearbeta en långvarig spänning med centralorten Mjölby men också ett sätt 
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för enskilda att träffas i sociala sammanhang. I kapitlets avslutande del synlig-
görs exempel på spänningsförhållanden som uppstår när olika aktörers logiker 
och handlingsnormer möts i konkreta situationer vilket visar hur det förflutnas 
tillskrivna värden skapas genom dynamiska mobiliserande processer. 

M i n n e s v å r d  o c h  k u n s k a p s p r o d u k t i o n 
Arkeologer från Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska under-
sökningar UV Öst, i Linköping deltog i arbetet med att skapa en inramning 
till Arn-premiären. Deras roll-up visade bilder på föremål från de senaste 
årens arkeologiska undersökningar i Skänninge. Den kunskap som de hittills 
genererat var dessutom något som Birger jarl-karaktären tog fasta på i sin strä-
van att väcka intresse bland biobesökarna för att delta i arbetet med medeltids-
marknaden. Arkeologerna, vilka är en del av den juridiskt och administrativt 
styrda nationella minnesvården, är betydelsefulla aktörer genom det antikva-
riska och vetenskapliga bruket av medeltid i Skänninge. I det tidiga 2000-talet 
pågick under flera år uppdragsarkeologiska undersökningar på orten till följd 
av ett större infrastrukturprojekt. Arkeologerna använder mobiliserande stra-
tegier för att binda upp såväl beslutande aktörer som representanter från aka-
demin och lokala representanter kring den problemformulering som de skapat 
genom det arkeologiska uppdraget. 

Järnvägsspåret mellan Motala och Mjölby togs i drift 1873 och elektrifie-
rades 1933. Sträckan är en del av den järnväg som löper genom Bergslagen, 
mellan Gävle i norr och Mjölby i söder. Det är en betydelsefull godstran-
sportlänk mellan norra och södra stambanan. Under det sena 1990-talet var 
järnvägen hårt trafikerad och begränsades av att banan var enkelspårig.6 1994 
beslutade Banverket om att utföra ”kapacitetshöjande åtgärder” och kring 
 millennieskiftet började Banverket bygga ut järnvägen till dubbelspår mellan 
Motala och Mjölby.7 I järnvägsplanen från 2006 motiverades utbyggnaden 
framförallt ur ett transportpolitiskt perspektiv för att förbättra förutsättningar-
na för godstransporter på järnväg. Här argumenterade för dubbelspårets bety-
delse i den nationella infrastrukturen. Samma motiv återkommer i  Banverkets 

6 http://www.banverket.se. ”Godsstråket genom Bergslagen, Motala – Mjölby”. Besökt 2006-
08-24. 
7 Anläggningskostnaden för delsträckan Motala - Mjölby beräknades då till cirka 1 100 miljoner 
kronor och ingick i Banverkets framtidsplan för järnvägen 2004 – 2015. Beslut: Järnvägsplan 
för dubbelspårsutbyggnad, Godsstråket genom Bergslagen, delen Hallsberg – Mjölby, sträckan 
Norrsten – Mjölby, Östergötlands län. Banverkets dnr: HK 06-4299/SA20. Datum 2006-12-21. 
Hämtad från http://www.banverket.se. Besökt 2008-08-04. 
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informationsmaterial i samband med att järnvägsplanen ställdes ut.8 I det be-
svarades frågan, ”Varför bygger vi dubbelspår?” också med argument kopplade 
till regional pendling, ”Förutom besparingar i tid och pengar kan regionaltåg 
som idag trafikerar Norrköping – Mjölby därmed fortsätta upp till Motala.” 
Den nya järnvägen skulle vidare innebära att antalet plankorsningar reduce-
rades längs sträckan. Dessutom ansågs den befintliga järnvägen som tekniskt 
förbrukad och dyr att underhålla.9 Den 29 maj 2008 arrangerade Banverket 
en startceremoni för själva järnvägsbygget i Skänninge. Då pekade landshöv-
dingen på pendlingsargumentet för dubbelspåret i uttalandet ”Nu gör vi länet 
lite rundare”. Banverkets chef för Investeringsdivisionen lyfte fram järnvägens 
nytta med utgångspunkt från argument om långsiktighet och hållbar miljö.10

I järnvägsplanen konstaterades att utbyggnaden skulle påverka riksintres-
sen ur naturvårds- och kulturvårdssynpunkt. I regeringens beslut om tillåtlig-
het enligt 17 kap Miljöbalken från december 2004 poängterades att särskild 
hänsyn skulle tas till kulturmiljövärdena i samband med utbyggnaden genom 
Skänninge. Banverket ålades därför att bekosta arkeologiska undersökningar 
längs spåret.11 Av källmaterialet framgår att det fanns två alternativ för järnvägs-
sträckningen vid Skänninge, dels som ett nytt spår intill det befintliga, dels att 
lägga dubbelspåret utanför Skänninge med hänsyn till stadens kulturhistoriskt 
värdefulla miljö. Banverket förordade utbyggnad längs den befintliga sträck-
ningen. I avvägandet mellan ett nytt järnvägsspår och bevarandet av bland 
annat delar av en medeltida klosterruin vägde den samhälleliga nyttan över för 
det moderna infrastrukturprojektet. Ett av resultaten blev en dokumentation 
som bringar nytt stoff till den medeltida identiteten för Skänninge.

S l ä t t b y g d s p r o j e k t e t ,  a n t i k v a r i s k  m e d e l t i d

Utbyggnaden till dubbelspår påverkade ett flertal utpekade fornlämningar, 
skyddade av den nationella bevarandelagstiftningen, KML. Parallellt med 
Banverkets planerings- och projekteringsarbete påbörjades 1995 de första ar-
keologiska utredningarna för att identifiera och kartlägga såväl synliga som un-
der markytan befintliga lämningar längs med sträckan. Detta arbete  tilldelades 

8 Planen ställdes ut mellan 27 mars och 21 april, 2006 på kommunhuset i Mjölby, stadsbibliote-
ket i Mjölby och biblioteket i Skänninge.
9 ”Nu planerar vi dubbelspår på sträckan Norrsten – Mjölby”. Broschyr, pdf: Banverket Östra 
Banregionen.
10 http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1871/Motala-Mjolby/ Nyhe ter/ 
2008/Festlig-start-for-Motala-Mjolby-projektet.aspx. Besökt 2008-08-04.
11 Beslut: Järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad, Godsstråket genom Bergslagen, delen Halls-
berg – Mjölby, sträckan Norrsten – Mjölby, Östergötlands län. Banverkets dnr: HK 06-4299/
SA20. Datum 2006-12-21. Hämtad från http://www.banverket.se.. Besökt 2008-08-04.
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Riksantikvarieämbetet, UV Öst på direktval. Institutionen genomförde seder-
mera samtliga arkeologiska utgrävningar för dubbelspåret. Från 1999 följde 
arkeologiska förundersökningar inför kommande slutundersökningar när 
lämningarna helt togs bort. I samband med de arkeologiska förarbetena iden-
tifierades tre geografiska områden vilka fick utgöra fokus för slutundersök-
ningarna: Motala, Fågelsta och Skänninge.12 

Kring dessa skapades ett arkeologiskt projekt, Slättbygdsprojektet, vilket 
tillskrevs kunskapsgenererande, kognitiva värden med det övergripande målet 
att fånga landskapsutvecklingen i västra Östergötland under tidsspannet från 
äldre stenålder till senmedeltid/nyare tid. Motivet för arkeologin formulerades 
på följande sätt. ”De platser som berörs av Slättbygdsprojektet ger ett såväl 
geografiskt som kronologiskt tvärsnitt genom ett centralt parti av den västra 
jordbruksbygden i Östergötland. Undersökningarna kan därför på ett unikt 
sätt ge ny övergripande kunskap som också har stor relevans för tolkningen 
av andra geografiska regioner.”13 Projektets storlek möjliggjorde dessutom ett 
brett perspektiv och ett tvärvetenskapligt arbete som inbegrep discipliner så-
som arkeologi, historia, ortnamnsforskning, kulturgeografi, miljöarkeologi och 
kvartärgeologi.14 

Ett av villkoren för Banverkets tillstånd att göra ingrepp i fornlämningarna 
tydliggörs i länsstyrelsens delbeslut 2, gällandes undersökning i Motala: ”att 
kunskapsförmedling över de arkeologiska undersökningarna, denna och de 

12 Ulfhielm, A. 1995, 1996, 1997; Nilsson, P. 1996; Nielsen, A.-L. & Stålbom, U. 1997; Carlsson, T. 
et al 2000; Hedvall, R. et al 2002; Kaliff, A. et al. 2003. Länsstyrelsens beslut om de arkeologiska 
slutundersökningarna för dubbelspåret fattades vid olika tidpunkter till följd av osäkerheten 
kring definitiva placeringar av till exempel planskilda korsningar men också kring finansie-
ringen av hela järnvägsprojektet. För att det arkeologiska arbetet inte skulle bli en bromskloss 
när det var dags för själva järnvägsbygget så klargjorde länsstyrelsen tidigt att den planerade att 
återkomma med olika delbeslut (Lst dnr: 220-3775-00, Delbeslut 1, 2000-05-04). Beslutet om 
slutundersökningarna i Motala fattades i ett separat beslut (Lst dnr: 220-3775-00, Delbeslut 
2, 2000-06-28). Vid den tidpunkten fanns inte det arkeologiska Slättbygdsprojekt formulerat 
ännu utan länsstyrelsens beslut utgick från en undersökningsplan och kostnadsberäkning som 
enbart gällde Motala. 2002 fattades ytterligare ett beslut gällandes en mindre slutundersökning 
i Skänninge, intill järnvägsstationen, område 17V (Lst dnr: 220-3775-00, Delbeslut 3, 2002-08-
14). Först 2003 hade Banverket säkrat finansieringen och en övergripande projektplanen och 
kostnadsberäkningen togs fram för Slättbygdsprojektet. Den innehöll i sin tur separata planer 
för områdena Fågelsta och Skänninge. Med detta som grund fattade Länsstyrelsen ännu ett 
beslut (Lst dnr: 220-3775-00, Delbeslut 4, 2003-05-20). Detta gjorde det möjligt för det stora 
arkeologiska arbetet i Skänninge att komma igång. Efter det har det tillkommit ytterligare 
undersökningsytor såväl i Skänninge som i Motala, se mer nedan.
13 Kaliff, A. 2003, s. 13.
14 Tre övergripande temaområden utvecklas: 1, Möten under mesolitikum 2, Slättbygdens 
människor – bebyggelseförändring i ett långtidsperspektiv 3, Urbaniseringsprocesser. Kaliff, A. 
2003.
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Bild 10, Arkeologer från Riksantikvarieämbetet, UV Öst, gräver fram och undersöker 
murarna efter S:t Olofs konvent inför dubbelspårsutbyggnaden. Foto, RAÄ UV Öst. 
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kommande slutundersökningarna skall utföras av Östergötlands Länsmuseum 
/…/ som ingår som en post för externa konsulter i Riksantikvarieämbetet UV 
Östs kostnadsredovisning”.15 Med kunskapsförmedling menas inte här den 
tekniska eller vetenskapliga rapporteringen utan den till en bredare publik, 
medborgarna. Projektet tillskrevs folkbildande kvalitéer genom de kunskaper 
som genererades. Detta villkor är en uttrycklig kravspecifikation vid sidan av 
det antikvariska och vetenskapliga arbetet, för vad myndigheten ansåg att det 
arkeologiska projektet skulle innehålla. Det visar också på rollfördelningen 
mellan olika aktörer i projektet. Att på detta sätt besluta om en särskild utpe-
kad publik kunskapsförmedling i samband med uppdragsarkeologiska projekt 
var vid tillfället ovanligt och bland annat fördes en allmän diskussion inom 
uppdragsarkeologin huruvida detta stämde med lagstiftningen, det vill säga 
med KML.16

I Joakim Anderssons avhandling framkommer det att Banverket ansåg att 
kostnaderna för de arkeologiska undersökningarna var höga, då de närmade 
sig 10% av exploateringens totala budget på 1,1 miljarder kronor. Banverkets 
dåvarande projektchef ställde kostnaderna för en arkeologisk dokumentation 
i kontrast till nyttan av det samhällsbyggnadsprojekt som Banverket genom-
förde. I förhållande till det blir det intressant hur länsstyrelsen motiverade den 
så kallade kunskapsförmedlingen. Andersson skriver fram länsstyrelsens utta-
lande på följande sätt: ”eftersom utgrävningarna har kostat så mycket så måste 
allmänheten också få del av vad som har hittats av arkeologerna /…/ det ingår 
i den arkeologiska verksamheten att förmedla kunskap”.17 

Initialt framträder tre tydliga aktörer som skapar det uppdragsarkeologiska 
projektet: beställaren (Banverket), beslutsfattaren (länsstyrelsen) och utföra-
ren (Riksantikvarieämbetet UV Öst/länsmuseet). Alla är statliga myndigheter 
utom länsmuseet. De tre aktörerna är uppbundna kring ett givet problem, hur 
tar vi bort fornlämningarna på lämpligast sätt för att ge plats åt byggandet av 
ett nytt järnvägsspår? De tre aktörerna binds dessutom samman av det verktyg 
som lagstiftningen utgör.

Vi kan också vända på denna bild. Det vill säga att arkeologerna, genom 
att formulera den vetenskapliga inramning samt beräkningen för arkeologins 
kostnader, binder upp länsstyrelsen kring det beslut som myndigheten ska  fatta 

15 Lst dnr: 220-3775-00, Delbeslut 2, daterad 2000-06-28.
16 Med detta som ett argument kom projektet även att initiera en ”utvärdering av det populär-
vetenskapliga förmedlingsarbetet och dialogen med allmänheten”, vilken genomfördes av Lin-
köpings universitet, Tema Kultur och samhälle, och redovisades i en separat rapport: Andersson, 
J. et al. 2005; Andersson, J. 2008.
17 Andersson, J. 2008, s. 140.
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om villkoret för borttagandet av fornlämningarna bland annat i Skänninge.18 
Undersökningsplanen förstås då som ett mobiliseringsverktyg. Texten nedan 
tar sin utgångspunkt från undersökningsplanen för utgrävningarna i Skän-
ninge. Jag menar att planen ska uppfattas som en central resurs vilken skapar 
engagemang och rekryterar minnesvårdens aktörer kring projektet och den 
övergripande problemformulering om hur fornlämningarna på lämpligast sätt 
tas bort.19 Den formulerar projektets ramar, såväl strukturella som idémässiga 
och ekonomiska vilka utgör grunden för det beslut som länsstyrelsens kultur-
miljöenhet fattar. Den formulerar de vetenskapliga problemen vilka i sin tur är 
utgångspunkter för de tvärvetenskapliga samarbetena. Undersökningsplanen 
synliggör på så sätt också de värden som etableras genom arkeologernas bruk 
av de materiella spåren från medeltiden men också de handlingsnormer som 
agerandena speglar. 

För att knyta undersökningsplanen närmare fältarbetet så har materialet 
kompletterats med två intervjuer. Den ena utfördes med två av projektledarna 
för projektet. Den andra var en uppföljningsintervju med enbart en av dem.20 
En tredje intervju, vilken framförallt berör arbetet med den publika förmed-
lingen, har genomförts med en representant för Östergötlands länsmuseum.21

S k ä n n i n g e p r o j e k t e t ,  v e t e n s k a p l i g  m e d e l t i d

Under det paraply som Slättbygdsprojektet utgjorde var de arkeologiska utgräv-
ningarna i Skänninge ett eget delprojekt som internt fick namnet Skänning-
eprojektet. Det syftar alltså på slutundersökningarna mellan åren 2002 till 2006 
samt efterarbetet med tekniska, vetenskapliga och populära publikationer. Sam-
manlagt utfördes under den perioden sju större utgrävningar.22 Fornlämningarna 
som de arbetade med var av olika typ och låg dateringsmässigt huvudsakligen i 

18 Genom Länsstyrelsens delbeslut 2, 3 och 4 framgår att de totala kostnaderna för de arkeo-
logiska slutundersökningarna i Motala, Fågelsta och Skänninge, 2003, uppgick till 72,3 miljoner 
kronor. För Skänninge var summan 37,4 miljoner kronor. Detta inkluderar inte de förarbeten 
(utredningar och förundersökningar) samt de undersökningsytor som tillkommit sedan dess. 
Vad den slutliga summan för dubbelspårets arkeologi landar på är idag, våren 2010, oklart efter-
som ytor kvarstår att undersöka i Motala. 
19 Undersökningsplanen trycktes i en upplaga på cirka 200 exemplar vilket är mycket ovanligt. 
På så sätt blev den också ett mobiliserande redskap som kunde användas i bredare samman-
hang.
20 Intervju S 6 (i fortsättningen skiljer jag på de båda personerna genom att kalla dem man 
respektive kvinna) samt intervju S 12.
21 Intervju S 14.
22 Våren 2009 fortsatte de arkeologiska undersökningarna för dubbelspårsutbyggnaden i Skän-
ninge till följd av att Banverket pekat ut nya ytor inom fornlämningsområdet som måste tas i 
anspråk för exploateringen bland annat vid ruinen för S:t Olofs konvet.
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tidsspannet yngre järnålder till 1600-tal. Bland dessa märks exempelvis stadsjor-
dar, en marknadsplats, stadsgårdar, ett Dominikanerkonvent, 317 begravningar, 
en borgmiljö samt bebyggelsemiljöer från vikingatid och tidig medeltid. 23 

Arkeologernas argumentation för de bevarande och kunskapsgenererande 
värdena utgår från berättelsen om Skänninge som en av ”Östergötlands tidig-
medeltida centralorter”.24 I de arkeologiska materialen visas att Skänninge och 
dess närområde har en ”särställning” i landskapet redan under yngre järnålder 
och tidig medeltid. Detta blir tydligt genom olika fynd såsom att det i närom-
rådet finns ett stort antal runstenar men även tidigkristna gravmonument och 
att staden tidigt hade två kyrkor.25 Här pekas också på stadens ”centrala läge i 
den rika jordbruksbygden”. Till följd av platsens centralitet ska det ha funnits 
välutvecklade kommunikationsmöjligheter som i sin tur möjliggjorde Skän-
ninges utveckling som uppsamlingsplats för ”den omgivande bygdens agrara 
överskott”.26 Mot arkeologernas bakgrundsberättelse framhålls en hypotes att 
det under yngre järnålder och den tidiga medeltiden fanns lokala stormän och 
släkter vilka kontrollerade Skänningebygden och stadens tidiga utveckling. 
Utifrån detta kunskapsläge ”har de tidigmedeltida lämningarna fått en hög 
prioritering” i det arkeologiska arbetet.

Banverkets dubbelspårsutbyggnad anses skapa goda förutsättningar för 
att ”fånga in viktiga aspekter på Skänninges utveckling från centralplats un-
der yngre järnålder fram till den medeltida stadens fulla utbredning under 
1300-talet”.27 Genom att lyfta fram olika premisser argumenteras för hur detta 
är ett tillfälle för att skapa ny vetenskaplig kunskap om ortens medeltida för-
flutna. Jag vill här kort peka på tre av dessa. 

Den första berör undersökningens storlek. I undersökningsplanen kon-
stateras att tidigare arkeologiska undersökningar i Skänninge varit ytmässigt 

23 Hedvall, R. 2003; http://www.arkeologiuv.se/projekt/ost/skanninge2002/bak2_fragor.htm. 
Besökt 2008-07-29. Sammanlagt beräknas gravmaterialet bestå av mellan 400 – 500 begrav-
ningar. Förutom 317 in situ begravningar består materialet av ett stort antal lösa ben som inte 
kan knytas till specifika begravningar.
24 Jag tar min utgångspunkt hos arkeologerna eftersom de författar undersökningsplanen, be-
räknar kostnaderna och utför det arkeologiska arbetet. Länsstyrelsen har som beslutsfattare 
naturligtvis en avgörande roll i detta men för mitt syfte är det viktigare att följa de som gör 
medeltider på plats i Skänninge. I detta sammanhang har länsstyrelsens kulturmiljövårdsenhet 
inte en särskilt framtonad roll.
25 Enligt en uppgift ska 25 % av Östergötlands cirka 250 runstenar ligga inom en mils radie från 
Skänninge. Hasselmo, M. 1983.
26 Detta är en bild av Skänninge som används för orten även i det tidiga 2000-talet när kom-
munens näringslivschef förklarar dess funktioner för samtidens omkringliggande jordbruks-
landskapet. Intervju S 10.
27 Kaliff, A. 2003, s. 16.
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små. Dessa har gett begränsade möjligheter att besvara frågor kring bebyggel-
sens omfattning, karaktär och organisation. Dubbelspårsutbyggnaden innebär 
däremot ett drygt 700 meter långt tvärsnitt genom staden. Undersökningens 
storlek och de lämningar som identifierats inom ytan skapar en hög veten-
skaplig potential. 

För det andra knyter arkeologerna frågeställningarna till nya och bredare 
vetenskapsteoretiska angreppssätt angående de medeltida städernas framväxt. 
I texten framförs kritik mot det ovan nämnda projektet Medeltidsstaden och 
dess betoning på ett formellt stadsbegrepp där urbanisering diskuterades och 
definierades utifrån kriterier som funktion, topografi, rättsligt/administrativt.28 
Genom att anlägga ett längre tidsperspektiv och ett större rumsligt samman-
hang vill arkeologerna i Skänningeprojektet knyta an till senare års sätt att 
studera urbanisering.29 

För det tredje vill arkeologerna dessutom bredda perspektiven på lämning-
arna genom att, som nämndes ovan, rekrytera experter från olika discipliner 
inom universitetsvärlden. Dessa mobiliseras kring projektets övergripande 
problemformulering och ges möjlighet att följa/delta i utgrävningsarbetet, 
ingå i samtal kring och formulerandet av konkreta forskningsfrågor – både 
gemensamma och individuella. De tilldelades ekonomiska medel för egen 
forskning relaterad till projektet och framförallt möjligheten att publicera 
sig i en gemensam publikation men också i olika publika/populära samman-
hang. 

I kontrast till undersökningsplanen kan vi på projektets hemsida läsa att 
målet med undersökningen inte är själva staden i sig utan ”i slutändan är det 
ändå människorna som levde i Skänninge som vi vill komma åt”.30 Här öppnas 
det för ett perspektiv med human interest som kanske inte är i konflikt med det 
vetenskapliga men som syftar till ett helt annat tilltal än både detta och den 
tidigare nationella inramningen för platsens betydelse.

Med undersökningsplanen skriver arkeologerna in sig i en starkt traderad 
berättelse om det medeltida Skänninge. En berättelse som bärs fram bland 
annat av historiska personer och händelser samt materiella spår såsom kyrkor, 
klosterruiner och under marken dolda fornlämningar. I de antikvariska och 

28 Hasselmo, M. 1983.
29 Den vetenskapliga målsättningen utgår från tre aspekter på begreppet urbanisering: 1, ”Cen-
tralort – tätort – stad. Med utgångspunkt i dessa tre begrepp studeras urbaniseringen av Skän-
ninge i ett långtidsperspektiv”. 2, ”Skänninge studeras som en del i ett samtida landskap med 
Högby, Biskopsberga, Bjälbo och Öjebro. Ortens förutsättningar för urbanisering diskuteras i 
det samtida landskapet.” 3, ”Skänninge … diskuteras i ett östgötskt urbaniseringsperspektiv.” 
Hedvall, R. 2003.
30 http://www.arkeologiuv.se/projekt/ost/skanninge2002/bak2_fragor.htm. Besökt 2009-09-21.
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historiska sammanhangen har den dessutom en lång tradition genom strate-
giska aktiviteter som exempelvis över 220 arkeologiska undersökningar, stads-
monografier och andra betydelsebärande texter vilka knyter orten till föreställ-
ningar om Östergötlands medeltid. Däremot kopplar inte planen de antikva-
riska/vetenskapliga aktiviteterna till några andra perioder eller idéer om vad 
Skänninge kan vara för stad. Det vetenskapliga arbetet i samband med un-
dersökningarna utgår från, som de uttrycker det i vårt samtal, ”det vi har grävt 
fram”.31 Det betyder exempelvis att 1800-talets gårdsmiljöer eller den tidigare 
järnvägsutbyggnaden och dess konsekvenser på de medeltida fornlämningarna 
samt dess byggnader inte är en självklar del i det arkeologiska projektet. ”Vi 
har ju inget att komma med där vetenskapligt”, säger de.32 ”Vi skriver om det 
som vi har grävt fram. Hade vi grävt fram stadsgårdar från 1600-talet så hade 
ju det fått vara med.”33 De senare tidsperioderna blir nu istället kuriösa berät-
telser vilka passar in i en framtida planerad populärvetenskaplig bok. På så sätt 
blir de länkar som skapar en ”kedja tillbaka i tiden” det vill säga ett ”långtids-
perspektiv” fram till dagens människor.34

Undersökningarna i Skänninge blev också en del av arkeologins metodut-
veckling. Vid tiden för utgrävningarna utarbetade Riksantikvarieämbetet UV 
ett nytt georadarsystem, ett ickeförstörande prospekteringsverktyg.35 Det  visade 
sig att området där S:t Olofs konvent låg dolt under markytan var så plan och 
fri från hinder och hög vegetation att det fungerade utmärkt som testområde 
för metoden. 2004 kom ett team från Archeo Prospections i Österrike för 
att göra en georadarmätning över den cirka 7 000 m2 stor yta. Försöket blev 
lyckat och radarns reflektioner visade hela det medeltida konventets grundmu-
rar inklusive klostergård och konventets kyrka. Ytterligare georadarmätningar 
genomfördes 2005 och 2006.36 Sommaren 2006 utfördes arkeologiska utgräv-
ningar av vissa av dessa ytor. Arkeologerna kunde då konstatera att framgrävda 
strukturer stämde väl med de anomalier som georadarn hade registrerat.37 De 

31 Intervju S 10, kvinna.
32 Intervju S 10, man.
33 Intervju S 10, kvinna.
34 Intervju S 10, man.
35 Georadar fungerar som ett ekolod. Med en sändarantenn skickas elektromagnetiska signaler 
ner i marken. Dessa reflekterar på strukturer med olika fysiska egenskaper som finns under 
markytan såsom stenar, jordlager, diken, brunnar, etc. Mätningen sker över stora sammanhäng-
ande ytor och längs många parallella linjer. Detta genererar i sin tur en tredimensionell digital 
datavolym som kan bearbetas bilder från olika djup vilka skapar ökade arkeologiska tolknings-
möjligheter, Trinks, I. et al. 2009. 
36 Trinks, I. 2005. 
37 http://www.archaeoprospection.se/pdf/info_skanninge.pdf. Besökt 2010-06-03, http://www.
oldarkeologiuv.se/projekt/ost/skanninge2002/pdf/arknyhet2004_08.pdf. Besökt 2010-06-03.
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goda resultaten skapat rubriker i lokaltidningen och väcker en stor förundran 
i samband med föreläsningar om metoden som arkeologerna höll i Skänninge. 
Prospekteringsmetoden skapade också ett intresse bland dem som arbetade 
turistiskt med medeltid i Skänninge/Bjälboområdet.38 I samband med en 
 guidning vid Bjälbo kyrka som jag deltog i berättade guiden entusiastiskt att 
han skulle vilja få hela området kring byggnaden georadarundersökt för att på 
så sätt hitta lämningarna efter folkungaättens stamgods.39

I motsats till det antikvariskt/vetenskapliga och professionella synsättet på 
lämningarna visade arkeologerna upp ett mer emotivt laddat förhållningssätt 
till den enda kvarvarande gårdsmiljön i Skänninge som kom att rivas till följd 
av dubbelspåret. All bostadsbebyggelsen i Skänninge ligger väster om järn-
vägsspåret. På den östra sidan finns hagmark samt silos och sädesmagasin dit 
slättens bönder levererar sitt spannmål. Vid tiden för de arkeologiska gräv-
ningarna fanns bara en 1800-talsgård på den östra sidan, alldeles intill järn-

38 ÖC, 2004-08-19 ”Radar ser klostret under jorden”; ÖC, 2004-08-20, ”Munkgärdet en arkeo-
logisk guldgruva”; ÖC, 2004-11-01; ”Ladugård dolde klosterkyrka”; Fältanteckningar, Föreläs-
ning Skänninge Stadshotell, 2009-08-26. 
39 Fältanteckningar, Guidning Bjälbo kyrka, 2008-07-09.

Bild 11, Georadarundersökning i samband med de arkeologiska undersökningarna i Skänninge.
 I bakgrunden syns ladugården till Skänninges sista stadsgård. Foto, RAÄ UV Öst.
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vägen. I bostadshuset bodde en äldre man hade flyttat dit med sina föräldrar 
som tioåring år 1956.40 Det var på hans gård som arkeologerna delvis gjorde 
sina arkeologiska utgrävningar och en social kontakt utvecklades mellan ar-
keologerna och mannen, ”han var inte särskilt intresserad av arkeologi men 
han var intresserad av människor”, minns en av arkeologerna.41 

Bostadshuset stod i vägen för järnvägsspåret och kring rivningen av det 
uppstod en diskussion. ”Han ville ju inte flytta och försökte använda oss som 
ett argument.”42 För Banverket var det inte viktigt att riva huset. De erbjöd sig 
att flytta på byggnaden så att mannen skulle kunna bo kvar. Länsstyrelsen an-
såg sig däremot inte kunna hindra rivningen. I den K-klassning av gården som 
gjorts för länge sedan var inte mangårdsbyggnaden intressant. Kommunens 
idé var däremot att det inte skulle finnas någon bostadsbebyggelse öster om 
järnvägen, istället planerades industritomter där. Arkeologerna kommenterar 
kommunens planer med att ”det blev de varse när de pratade med länsstyrelsen 
att det kommer aldrig att bli aktuellt i och med de klosterlämningar som lig-
ger där”.43

Själv tycker man ju att det är en fantastisk miljö. Jag tycker man går 
miste om något i Skänninge med hästarna som betar så fint ner mot 
ån. Hans höns kan jag tycka var helt fantastiska. Han hade ju sånt som 
precis hör hemma där egentligen. Han borde ha fått bidrag för alla hö-
norna.44

I konfliktsituationen tog arkeologerna ställning för mannen och agerade ge-
nom att ta kontakt och diskuterade förhållandet med såväl länsstyrelsen som 
kommunpolitiker. Men mannen fick inget gehör hos kommunens politiker. 

I undersökningsplanen tillskrev arkeologerna det förflutna och de materiella 
spåren, fornlämningar, värden som svarar mot den nationella bevarandelagstift-
ningen: ett antikvariskt värde som uttrycks i hur de arkeologiskt sakkunnigt 
identifierar och ta bort ett antal fornlämningar; ett kunskapsvärde som skapas 
genom att forskarna analyserar framtaget material och genererar ny tvärveten-
skaplig kunskap kopplat till de övergripande frågeställningar man själv rest. 
Det vill säga här etableras i huvudsak normativa respektive kognitiva värden. 
I den arkeologiska mobiliseringsprocessen som den framstått hittills skapas 

40 ÖC 2006-10-20, ”Åkes hus försvann på en förmiddag”.
41 Intervju S 10, kvinna.
42 Intervju S 10, kvinna.
43 Intervju S 6, man.
44 Intervju S 6, man.
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 samhälleliga och delade värden snarare än emotiva och personliga sådana. 
Handlingarna visar också på de pliktetiska normer som är styrande genom 
lagstiftningens föreställningar om kulturarven betydelse för det kollektiva ge-
mensamma. Samtidigt kan vi se hur arkeologerna på ett personligt plan, som 
i agerandet för mannen på gården, synliggör ett dygdetiskt handlande, men 
hur dessa i situationen spelar en underordnad roll i förhållande till den domi-
nerande mobiliseringsprocessen. I det sammanhanget blir de under marken 
kvarliggande lämningarna ett hinder för kommunens önskemål att exploatera 
ytan. Nedan fortsätter jag att lyfta fram de folkbildande aktiviteterna som 
arkeologernas bruk medför, både beordrad och frivilligt. I det sammanhanget 
vidgas värdena och en ökad emotiv betydelse för aktuella aktiviteter blir tyd-
lig.

F ö r m e d l a d  m e d e l t i d

De arkeologiska verksamheterna på UV Öst respektive Östergötlands läns-
museum är till största delen uppdragsfinansierade. Vid tiden då Slättbygds-
projektet formerandes var de dessutom de enda institutionerna som utförde 
uppdragsarkeologiska ärenden i Östergötland.45 Under 1990-talet var UV Öst 
den av de båda institution som genomförde de ytmässigt största och mest 
kostnadskrävande arkeologiska slutundersökningarna.46 Men mot slutet av 
1990-talet hade även museets arkeologer tilldelats enstaka större utgrävningar. 
När arkeologin för dubbelspåret kom upp på bordet så menade museet sig ha 
samma kompetens som UV Öst och krävde att få vara en del av projektet.47 
Arbetet skulle dessutom innebära en betydande inkomstkälla under en period 
då institutionen led av stora ekonomiska bekymmer. En av arkeologen från 
museet som kom att jobba med projektet berättar hur hon och kollegorna 
uppvaktade länsstyrelsen i saken.48 I mitt samtal med arkeologerna från UV 
Öst blir det tydligt att de å sin sida inte alls var intresserade av något arkeo-
logiskt samarbete mellan institutionerna. De kom istället med ett erbjudande 
som gick ut på att museet skulle gå in som en underkonsult och hålla i projek-
tets publika förmedlingsarbetet.49 

45 I och med att Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten 
av 2 kap förändrades vid årsskiftet 2007-2008 så har marknaden öppnats för fler uppdragsarkeo-
logiska aktörer. KRSF 2007:2.
46 Exempel för E4:ans nya sträckning runt Norrköping samt mellan Mjölby och Ödeshög.
47 En av museets arkeologer hade vid tiden dessutom gjort ett akademiskt arbete som byggde 
på senare års arkeologiska undersökningar i Skänninge.
48 Intervju S 14.
49 Intervju S 6.
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Den institutionella spänningen ska inte överdrivas. Mellan arkeologerna 
finns en sedan länge utvecklad kollegial anda.50 Att det ändå fanns ett konkur-
rensförhållande mellan institutionerna blir tydligt inte bara i intervjumateria-
let. Istället för att bjuda in till samverkan kring de arkeologiska aktiviteterna så 
stabiliserades museet genom uppgörelsen på ett betryggande avstånd från cen-
trum. UV Östs arkeologer kom dessutom att på egen hand utvidga det publika 
arbetet utanför de ramar som satts upp för projektet, se mer nedan. I förläng-
ningen väcker dessa handlingar frågor om hur aktörer etablerar formulerings-
företräde i skapandet av berättelsen om Skänninges medeltida förflutna.51

Kunskapsförmedling var alltså ett av de villkor som länsstyrelsen föror-
dade för de arkeologiska undersökningarna. Enligt den förmedlingsplan som 
länsmuseet kom att utarbeta så skulle de svara för kontakter, samordning 
och bokning i samband med guideverksamhet, skolverksamhet, produktion 
av utställning samt marknadsföring och samordning av medieinsatser. UV 
Öst skulle i sin tur stå för innehållet i förmedlingen samt webbproduktion. 
Dessutom hade UV:s arkeologer också ansvaret för visningar och guidningar. 
Förmedlingsverksamheterna under åren 2003-2004 omfattade i sin helhet 
visningar, föredrag, utställningar, mediekontakter, webbplats och nyhetsbrev 
(en form av informationsblad som bland annat distribuerades via e-post och 
webbplatsen).52 

Förmedlingsinsatserna i samband med undersökningarna i Skänninge har 
tidigare grundligt analyserats av Joakim Andersson.53 Jag kommer därför att en-
bart diskutera förmedlingen som ett mobiliseringsredskap och inte redogöra för 
förmedlingsarbetets olika moment ytterligare en gång. Målen med kunskapsför-
medlingen är svagt uttryckta i undersökningsplanen till skillnad från de antikva-
riska och vetenskapliga motiven som redovisas grundligt.54 Texten nedan bygger 
på intervjun med arkeologen från länsmuseet som deltog i arbetet.55 

50 På de personliga planen tar den sig uttryck i såväl sociala som familjära relationer. Flera 
arkeologer, även chefer, har under åren rört sig mellan de båda arbetsgivarna vilket inneburit 
att det finns en god inblick i varandras verksamheter. Det kollegiala stäcker sig in i det arkeo-
logiska arbetet på så sätt att man aktivt tar del av och delar med sig av den arkeologiska kunskap 
som skapas i länet. Tillsammans anordnar de båda institutionerna dessutom återkommande ett 
större medeltidsseminarium.
51 Vid samma tid som UV Östs undersökningar i Skänninge tilldelades museet en egen mindre 
utgrävning med anledning av Skänningeanstaltens utvidgning.
52 Kaliff, A 2003. Bilaga 3, Förmedling. 
53 Andersson, J. 2007; Andersson, J. et al. 2005.
54 Detta påpekar exempelvis Svanberg och Wahlgren som ett generellt problem i samband med 
arkeologins förmedlingsarbete. De efterfrågar tydliga syftesformuleringar eftersom det publika 
arbetet inte kan anses vara självlegitimerande. Svanberg, F. & Wahlgren, K. H. 2007.
55 Intervju S 14 om inget annat anges. 
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Ett av de främsta motiven med förmedlingen var att öka kunskapen lokalt 
för den arkeologiska verksamhet som pågick, enligt arkeologen. Meningen var 
helt enkelt att göra boende och markägare i närområdet medvetna om den 
lokala historien och de fornlämningar som finns där. Detta uttrycks som vikti-
gare än att exempelvis de som bor i Linköping eller Norrköping förstod varför 
ett så stort antal arkeologer befann sig i området. Genom att på detta sätt 
fokusera på de boende i närområdet kom förmedlingen också att ”bygga upp 
en stolthet för den egna marken och den egna bygden”. Arkeologen uttrycker 
det på följande sätt: 

Du äger marken under en viss tid sedan kommer någon annan. Det är 
ett lån. Att vårda det arvet, både när det gäller kultur och miljö, tycker 
jag är jätteviktigt. Att skapa en förståelse är ännu viktigare. Därför är 
markägaren den lilla kärnan men också hans barn och barnbarn. Man 
skapar en generationskunskap där de blir fruktansvärt stola över sin 
hembygd och sin närmiljö.

Resonemanget påminner om den betydelse som Grundberg menar att arkeo-
login fått som en konsekvens av att det tidigare nationella förfädersargumentet 
allt mer försvagats. Han pekar på att arkeologiska lämningar blir konkreta 
bevis på att människor bott och verkat på en och samma plats under lång tid 
även om dessa människor troligtvis inte är lokalbefolkningens egna förfäder. 
Genom arkeologin skapas det enligt honom ändå en historisk dimension som 
de boende i området kan knyta sig till, en ”lokal och partikulär platsidentifi-
kation” som pekar mot ett intresse på ett medborgerligt plan.56 Uttalandet från 
länsmuseets arkeolog ovan visar hur föreställningar om det nationella och det 
lokala smälter samman genom det antikvariska Slättbygdsprojektet och dess 
publika aktiviteter. 

I samtalet ges dessutom uttryck för en generell åsikt att allmänheten bara 
skulle uppfatta Skänninge som en liten ”småputtrig medeltidsstad”.57 En så-
dan föreställning placerar Skänninge i skuggan av Vadstena som knyts till 
betydelsefulla personer som heliga Birgitta och viktiga byggnader som slot-
tet och klosterkyrkan. Detta förenklade synsätt finns däremot inte bland ex-
perter som arkeologer och historiker enligt museets representant. Dessa har 
länge haft kunskap om Skänninges betydelse under medeltiden, exempelvis 
genom de båda konventen S:t Olof och S:ta Ingrid. Tack vare de arkeologiska 

56 Grundberg, J. 2004, s. 79.
57 Det är en föreställning som återkommer i olika delar av materialet, exempelvis i Birger jarl-
guidens anförande på Arn-premiären.  
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 undersökningarna så har den bilden förändrats. En ny medvetenhet om or-
tens medeltida förflutna sägs ha vuxit fram bland invånarna. Skänninge förstås 
numera som en komplex medeltida stad med bland annat ”högteknologisk 
produktion av bronser och komplicerade åkersystem”. 

Att förmedla arkeologins kunskaper till allmänheten blir i denna process 
ett strategiskt verktyg. Enligt museets representant står arkeologin för ”en äkta 
kunskap”. En av dess kvalitéer är att den retar alla sinnen och därför lockar 
människors nyfikenhet.58 Särskilt gäller det den viktigaste målgruppen för det 
aktuella förmedlingsprogrammet, skolungdomarna.59 

Arkeologer tar sitt yrke på allvar. Men det gör inget om man gör det 
lite spännande också, om man berättar en historia kring en kärna av 
kunskap. Jag tycker att man inte får vara för snustorr när det gäller för-
medling. Det får inte bara vara fakta. Särskilt när det gäller barn.

I vårt samtal framträder det hur de pedagogiska motiven utgår från kultur-
miljövårdens grundidé om vård och skydd av lämningar för kommande gene-
rationer. Ett starkt och återkommande argument är att en tydlig kunskapsbe-
rättelse skapar ett bättre skydd för fornlämningarna. Konkret innebär det att 
arkeologins bruk av medeltider i Skänninge använder de kognitiva värdena om 
lämningarnas betydelse i det förflutna som en resurs för att etablera emotiva 
värden som i sin tur väcker självkänsla och stolthet i det lokala rummet. Häri-
genom befästs och stärks de normativa värdena som kopplas till det nationella 
bevarandet. 

”A d  h o c ”,  o p l a n e r a d e  p u b l i k a  a r b e t e n

Arkeologerna från Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomför i samband med 
Skänningeprojektet även ett flertal från början oplanerade publika arbeten. 
Det är dels initiativ som tas av arkeologerna själva såsom en  föreläsningsserie 

58 Detta anknyter till det populärkulturella temat, arkeologen som avslöjar betydelsefulla san-
ningar. Holtorf, C. 2007, s. 84. Bodil Petersson har bland annat talat om arkeologins inneboende 
kvaliteter såsom det långa perspektivet, intressanta metoder, tingen som ger berättaren stor 
frihet, sakletaren lystmäte, platsbundenheten och möjligheten att frikoppla den från nationella/
regionala föreställningar och istället knyta den till universella sådana. Petersson, B. 2005, s. 92. 
59 Enligt museets representant kom det övergripande Slättbygdsprojektet under åren 2003-
2004 att besöka ett stort antal skolklasser i Mjölby och Motala kommuner. Sammanlagt räknar 
hon med att de mötte runt 2 000 elever, framförallt från årskurs 3-6. Se även Andersson, J. 2008, 
s. 179. Kunskapsförmedling till barn och ungdomar är ofta prioriterad i större uppdragsarkeo-
logiska. Ett exempel är E22 projektet i Kalmar län under perioden 1997-2001 då arkeologerna 
försökte nå skolbarn genom att resa runt med röda förmedlingsbussar till utgrävningsplatserna 
där arkeologerna berättade om resultaten. Holmén, E. H. 2001.
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på Stadshotellet samt bygget av en ny utställning i Rådhuset.60 Dels lokala 
förfrågningar exempelvis från biblioteket i Skänninge som önskade sig en 
monter om utgrävningarna. Nedan fokuserar jag på den föreläsningsserie som 
arkeologerna återkommande har arrangerat i Skänninge. I samtalet med ar-
keologerna kring den framträder spänningsmoment som kännetecknar samti-
dens offentliga kulturmiljövård.

Föreläsningsserien initierades under grävsäsongen år 2005.61 Det året ge-
nomfördes föreläsningarna varannan vecka och däremellan ordnades guidade 
visningar av den arkeologiska undersökningen längs järnvägsspåret. Föreläs-
ningarna var ett initiativ från Riksantikvarieämbetets UV Östs arkeologer och 
inte en del i den ursprungliga projektplanen för förmedlingsarbete som läns-
museet utarbetat och som länsstyrelsen fattat beslut kring. Förutom föredrag 
på teman kring medeltiden, Skänninge och de arkeologiska undersökningarna, 
serveras besökarna vin och smörgåsar. På så sätt syftade träffarna till att även 
bjuda in till ett mer informellt samtal kring det aktuella temat för kvällens 
 föredrag, enligt arkeologerna. ”Det här med vindrickande och macka efteråt, 
jag kan tänka mig att det fanns de som inte var så intresserade av arkeologi 
men som kom ändå just för det sociala, vilket gav föreläsningarna en dimen-
sion till”.62  

Föreläsningsserien presenterades som ett samarrangemang mellan Riks-
antikvarieämbetet UV Öst, Mjölby kommun samt det privata företaget 
Skänninge Stadshotell ”och med Banverket, sa ju vi eftersom det ingick där 
liksom”.63 Under de första åren var arrangemanget ordnat så att kommunen 
bidrog med medel, 15 000 kronor, till arvode till de föreläsare som inte själva 
ingick i Skänningeprojektet.64 Dessutom deltog kommunens personal från 

60 Utställningen var ett samarbete med Mjölby kommun och hembygdsföreningen S:ta Ingrids 
Gille.
61 Föreläsningsserien har återkommit fyra år: 2005 (12 föredrag) är rubriken ”Arkeologi i Skän-
ninge” och preliminära resultat från undersökningarna varvas med bredare perspektiv på Skän-
ninges medeltida historia. Även 2006 (6 föredrag) är rubriken ”Arkeologi i Skänninge” men på 
affischtexten framgår att temat är religion. 2008 (7 föredrag) är rubriken ”Mitt i medeltiden 
– Människor kyrkor och tro” Det året tar serien ett lite bredare perspektiv på östgötsk arkeologi 
och historia och berör inte enbart utgrävningarna i Skänninge utan kopplar mer till västra Öst-
ergötland. 2009 (8 föredrag) är rubriken ”Borgare, bröder och bönder – Arkeologiska perspektiv 
på Skänninges äldre historia” och knyter åter igen mer direkt an till undersökningarnas resultat. 
I skrivande stund planeras även en föreläsningsserie 2010.
62 Intervju S 6, man.
63 Till en början uttrycker projektledare att Banverket inte var intresserad av att delta i det 
publika arbetet. 2008 skjuter däremot den nya projektchef till särskilda medel just till föreläs-
ningsserien.
64 De så kallade interna föreläsarna betalades med pengar inom projektet.
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 turistbyrån  genom att marknadsföra kvällarna genom affischering och kon-
takter med lokala medier. De tog också emot gästernas anmälningar till varje 
föreläsning. Stadshotellet höll med lokal och ordnade med serveringen och 
detta förefaller ha varit en viktig del i upplägget. På så sätt mobiliserade fö-
reläsningsserien som händelse olika praktiker; kommunen som en strategisk 
aktör, arkeologerna som kunskapsbärare och det privata företagandet.

Föreläsningarna hade alltså en inramning där målet var att skapa en hög 
social trivsel och en avslappnad stämning. Genom ett glas vin och en bit mat 
fanns en förhoppning om att inte bara locka besökare utan också skapa förut-
sättningen för ett inbjudande samtalsklimat. ”Vi försökte vara väldigt öppna 
för att folk skulle diskutera under seminarierna, att man fick prata och fråga.” 
Detta möjliggjordes också genom att åhörarna fick litteraturtips kopplade till 
de aktuella föreläsarna för att på så sätt öka intresset för samtal. ”Det var ju 
flera som plöjde alla de där böckerna och sedan var väldigt bevandrade och 
kunde börja diskutera saker och ting.”65 En annan förutsättning för ett utveck-
lat samtal menar arkeologerna var att undersökningarna i Skänninge pågått 
under så många år.66 Det var inte bara många och ”häftiga platser” som under-
söktes utan här utvecklades även personliga relationer med flera av besökarna. 
Flera av dem kommer regelbundet till föredragen. Detta sätter arkeologerna i 
relation till deras förhållningssätt till besökarna.

Man har ju själv också ett stort ansvar för hur man själv blir bemött. Jag 
tror att det har varit underförstått hela tiden för alla [arkeologer] som 
jobbat i Skänninge vilken attityd man ska ha. Man har attityden, ”väl-
komna att titta på vad vi gör för något”. Det har varit ledstjärnan utan 
att det någonsin varit uttalat.67 

En föreläsningsserie eller en guidning av en arkeologisk undersökningsyta är 
en kommunikativ situation där arkeologen som uttolkare av det förflutnas spår 

65 Intervju S 6, man.
66 Aktörer som arbetar med så kallad Community Archaeology strävar efter att skapa en in-
kluderande arkeologi där lokalbefolkningen bjuds in till gemensamma meningsskapande pro-
cesser så framhålls vikten av att arkeologerna även är närvarande i det aktuella området mellan 
grävsäsonger. Den typen av resonemang följer av exempelvis arkeologiska projekt i andra länder 
eller andra kontinenter. Moser, S. et al. 2002. I Skänninge skapades sociala kontakter med lo-
kalbefolkningen tack vara att arkeologer från UV Öst sedan tidigare var bosatta på orten eller 
flyttade dit under projektets gång.   
67 Intervju S 6, kvinna. Föreläsningsserien beskrivs som en succé och i en lokaltidning kan vi 
läsa att kombinationen av visning och föreläsning i snitt lockade 50-60 besökare per gång. ”Vi 
har fått sätta in extra stolar, det har varit knökfullt” berättar en av arkeologerna. ÖC, 2005-09-
02, ”Utgrävningarna i Skänninge har blivit en publiksuccé”.
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berättar om fornlämningen, hur den kan förstås och vilken dess sammanhang 
är i en förhistorisk/historisk kontext. Den formen av publik förmedling har 
på senare tid problematiserats och begrepp som dialog har vunnit mark i kul-
turarvsdiskursen. Det som efterfrågas är en högre grad av samverkan mellan 
aktörer kring det förflutna vilket i sin tur bottnar i insikt att den enskilde själv 
skapar mening kring de berättelser som han/hon möter.68 I undersökningspla-
nen till Slättbygdsprojektet finns en antydan till liknande tankegångar. I den 
uttrycks det som intentioner att arbeta efter de förhållningssätt som det då 
pågående demokratiprojektet Agenda Kulturarv hade ställt upp, det vill säga 
att skapa arenor för dialog och lokalt medborgarinflytande.69  

En av arkeologerna uttrycker det senare på följande sätt:

Det är klart jag är en expert. Men hur använder jag mig av den rollen? 
Hur tar jag på mig expertrocken? Man har sett många göra det på ett 
inte så trevligt sätt. Människor ska inte bli tilltryckta utan det ska väcka 
en nyfikenhet. De ska inte känna sig generade att säga att ”jag tror det 
var ett UFO som landade och gjorde de där avtrycken”. Jag vill att det 
ska vara en sådan öppen dialog.70 

Arkeologen ger sedan ett exempel på en situation i samband med en guidning 
av utgrävningarna som visar hennes syn på begreppet dialog: 

Det var fem, sex personer som började prata och berätta om olika saker 
som de själva sökt reda på. De berättade inte bara för mig utan för hela 
gruppen även saker som jag själv tidigare sagt på andra föredrag. Man 
har satt igång något, ett intresse, och jag kunde i min tur fråga om saker 
som de visste. Min nyfikenhet, det jag drivs av, hade smittat av sig så att 
de själva hade börjat söka svar och så står vi tillsammans allihopa.71 

Föreläsningsserien som publikt arbete utgick från en ovanlig och innehållsrik 
fornlämningsmiljö vilken möjliggör intresseväckande föreställningar om med-
eltider och det förflutna. Detta kombinerades med ett välkomnande förhåll-
ningssätt, en social samvaro, flera år av undersökningar, försöka att inspirera 
besökarna till egna initiativ och en lyhördhet gentemot besökarnas idéer. Det 
vill säga både det förflutnas spår och sociala relationer.

68 Se exempelvis Dicks, B. 2000; Gustafsson, A. & Karlsson, H. 2004; Svanberg, F. & Wahlgren, 
K. 2007.
69 Kaliff, A. 2003, s. 18. 
70 Intervju S 12.
71 Intervju S 12.
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I mitt samtal med arkeologerna i Skänningeprojektet blir det samtidigt 
tydligt hur komplicerat förhållandet mellan begreppen förmedling och dialog 
är men också hur diskussionen kring dessa påverkat såväl retorik som hand-
landen. Följande citat illustrerar osäkerheten: ”Det här att prata om dialog, det 
är något slags, det blir liksom, det blir lite, det är liksom ett skitord samtidigt 
för det låter så jävla bra men hur gör man, liksom.”72 

När jag som forskare men också som kollega möter arkeologerna i inter-
vjusammanhanget inleds vårt samtal med något av ett försvarstal om hur de 
publika arrangemangen skapats och utförts kring utgrävningarna i Skänninge. 
I uttalandet finns en vädjan om förståelse för förutsättningarna.73 

Även om det här med förmedlingsbiten var inskrivet [i länsstyrelsens 
beslut], som ju ÖLM fixade med, så tycker jag att vi i Skänningeprojek-
tet gjorde väldigt mycket utöver det som var sagt och det var jätte, jätte 
roligt. Men många gånger hände det ad hoc. Man hade inte planerat 
det från början. Vi visste inte att det skulle bli så stor efterfrågan eller 
så roliga lämningar. Så vissa saker fick växa fram efterhand och då kan 
man vara kritisk efteråt men då fanns det inte tid för eftertanke. För 
mig är det mer än ett jobb, och har blivit mer och mer viktigt. Man blir 
skitglad när det kommer en massa människor som man känner igen och 
har speciella känslor till...74 

Grundidén inom den kulturmiljövårdande verksamheten är att bevara, vårda 
och visa samt generera ny kunskap. Men den publika ad hoc verksamheten i 
Skänningeprojektet visar hur arkeologerna på olika sätt försöker tillmötesgå de 
nya krav som ställs på dem. När arkeologerna talar om de publika aktiviteterna 
synliggörs den ambivalens och de spänningar som kan kopplas till samtidens 
bruk av kulturarvet och medeltider. Jag vill kalla det för en kombination av 
skuld- och ansvarsretorik i förhållande till publik verksamhet. Det senare blir 
synligt genom uttalanden som ”man vill ge tillbaka något, liksom”.75 Ett sådant 
uttalande kan föras till tre olika bakgrunder. För det första bottnar den i ett 
tydligt personlig intresse och en uttalad glädje och lust för såväl arkeologin 
och det publika arbetet. För det andra speglar utsagan också ett önskemål om, 
ett krav på eller ett direkt ifrågasättande av verksamheten från aktörer  utanför 

72 Intervju S 6, kvinna.
73 Intervju S 6 och S 12.
74 Intervju S 6, kvinna.
75 Jämför med arkeologens liknande uttalande i Vadstenafallet under rubriken: Möjligheter att 
”ge tillbaka”.
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 kulturmiljövården. Det tar sig bland annat uttryck i önskemål om bidrag till 
den lokala utvecklingen både genom att tydliggöra platsen och bidra med inne-
håll till upplevelseverksamheter. När kulturarvet kommersialiseras uppfattas det 
däremot som ett problem och här finns ett avståndstagande hos arkeologerna. 
Visserligen ses det som viktigt att Riksantikvarieämbetet UV Öst syns med en 
föreläsningsserie eller på en filmpremiär. Samtidigt upprätthålls en distans till 
upplevelsepraktiken för att inte äventyra den vetenskapliga legitimiteten eller 
att framstå som kommersiell eller spektakulär. För det tredje finns det en akade-
misk och sektoriella debatt kring expertens relation till det publika. Den bottnar 
i förskjutningen från objektiva och nationella föreställningar till mer kommuni-
kativa och reflexiva, en spänning som skapar ett tryck på arkeologerna i fält. 

Slutligen syftar de publika aktiviteterna oavsett om de är planerade och be-
slutade av länsstyrelsen eller sker ad hoc på arkeologernas egna initiativ till att 
mobilisera de lokala medborgarna kring arkeologins övergripande problem-
formulering kring bevarandet, det vill säga skapa en acceptans och förståelse, 
ett stärkande av minnesvårdens legitimitet i samtiden vilket i sin tur överens-
stämmer med den nationella kulturpolitiken. Ett tydligt kvitto på om detta 
lyckas uppfattas som de fall där arkeologerna inspirerat till egna aktiviteter och 
efterforskningar kring det förflutna. En process som initieras när expertens 
insikter och förståelse av det fascinerande förflutna, om fornlämningen och 
platsens historia, enligt denna föreställning sipprar ner till åhörarna.

U p p l e v e l s e p r o d u k t i o n  o c h             
e t a b l e r i n g  a v  v a r u m ä r k e

Vid Arn-premiären i Skänninge träffade jag representanter från Östsvenska 
Turistrådet, ÖTR, som arbetar administrativt med turism i Östergötland.76 
Under det tidiga 2000-talet utvecklades medeltid i Östergötland till ett centralt 
tema i det regionala turismarbetet. Förutom Östsvenska Turistrådet var även 
staten, genom länsstyrelsen, initialt en central problemformulerande aktör. 
Skänninge pekades ut som en betydelsefull plats för medeltidstemat och olika 
aktiviteter genomfördes för att mobilisera orten i det arbetet. Det gäller såväl 
de materiella spåren från den historiska perioden som de personer, organisa-
tioner, etc. vilka utfört det turistiska arbetet.

76 Östsvenska Turistrådet är ett aktiebolag ägt av Regionförbundet Östsam. Turistrådet är ett 
kunskaps-, samordnings- och marknadsföringscentrum för turism i Östergötland med överordnat 
syfte att bidra till att skapa tillväxt inom regionens hela besöksnäring. Turistrådets ägaruppdrag 
är uppdelat i två områden: 1, Utbudssamordning för nationell och internationell marknadsföring och 2, 
Kunskapsutveckling. http://www.ostergotland.info/Default.aspx?m=44075. Besökt 2008-06-27.
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År 2003 firades minnet av heliga Birgittas födelse 700 år tidigare. Läns-
styrelsen i Östergötland beskrev jubileet som en succé. Bedömningen byggde 
delvis på en massmedierapport från företaget Angalia AB som konstaterade 
att över 4 000 tidningsartiklar samt hundratals programinslag i radio och TV 
producerades under Birgittaåret.77 En utvärdering från Turismens utrednings-
institut visade att jubileet både väckt ett stort intresse för Birgitta men också 
för Östgötsk medeltid i allmänhet.78 Det marknadsföringsvärde som jubileet 
representerade medförde samtidigt insikter om att den turistpotentialen inte 
riktigt hade utnyttjats.79 I februari 2004 arrangerades ett endagsseminarium på 
Vadstena slott under rubriken ”Hur förvaltar vi arvet efter Birgitta?”80 Semi-
nariet betonade att Birgittaåret skapat många kontakter mellan aktörer som 
arbetat med jubileet och att dessa kunde användas för att utveckla en regional 
kulturturism med inriktning mot medeltid.81 

Birgittajubileet och det efterföljande seminariet kan tillsammans med 
andra samtida satsningar och diskussioner ses som en startpunkt för en mer 
 omfattande regional satsning på medeltidsturism i Östergötland i början av 
2000-talet. Till viss del var detta också stimulerat av framgångarna med Arn-
turism i Västergötland men också medeltidsveckan på Gotland.82 Nedan kom-
mer jag att närmare analysera det medeltidsturistiska projekt som tydligt får 
återverkningar för medeltidsbruken i Skänninge. Retoriken kring projektet 
framställer det förstås som ett helt öppet projekt vilket brett välkomnar aktörer, 
handlingskraft och kreativitet att delta i de gemensamma strävandena. Samti-
digt synliggörs i olika praktiker gränser för vad som ryms inom den medeltid 
som upplevelseekonomin skapar. Precis som i det ovan presenterade Skänning-
eprojektet är staten genom länsstyrelsen en aktör. Den konkreta skillnaden är 
att här är det inte myndighetens kulturmiljövårdsenhet som deltar och fat-
tar beslut, istället tillskrivs landshövdingen själv en betydande roll. ”Man såg 
 möjligheten att driva en fortsättning efter Birgittajubileet och en potential i 

77 Johansson, P-O. 2004. Enligt Angalia AB:s rapporten värderades jubileets massmediala ge-
nomslag till mellan 23 – 24 miljoner kronor i motsvarande annonskostnader. 
78 Broberg, B. 2004.
79 Exempelvis saknades konkreta erbjudanden för turisterna, paket som inkluderade allt från 
historiska upplevelser till boende, mat och annan kringservice. Intervju S 13.
80 Arrangör var Birgittajubileets styrgrupp som leddes av länsstyrelsen med landshövding som 
ordförande. Seminariet leds även av landstingsrådet. Bland deltagarna fanns Turismens utred-
ningsinstitut och medieföretaget Angalia AB. 
81 Lindaräng – E-post 2008-05-08.
82 Därmed inte sagt att det inte tidigare har funnits samarbeten och projekt kring medeltider 
och besöksnäring både lokalt i Mjölby/Skänninge och regionalt i Östergötland. Några sådana 
samarbeten var: Tidernas landskap (ett projekt i västra Östergötland), Eriksgatan (vilket kom 
att inkorporeras i det aktuella projektet) och upprustningen av S:ta Ingrids konvent i Skän-
ninge. Se mer nedan. 
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medeltiden. Egentligen driver inte länsstyrelsen den här typen av projekt men 
det hade mycket med landshövdingens eget engagemang att göra”, berättar en 
av dem som under en period arbetar i det turistprojektet.83 Detta visar hur det tu-
ristiska projektets bruk av medeltidens fysiska spår speglar en förskjutning bort 
från de traditionella kulturmiljövårdande aktörerna även inom statsmakten.

M e d e l t i d s p r o j e k t e t ,                                     
f r å n  B i r g i t t a  v i a  A r n  t i l l  B i r g e r 

Efter seminariet på Vadstena slott arbetar Länsstyrelsen i Östergötland och 
Östsvenska Turistrådet under våren 2004 fram en projektbeskrivning för ett 
medeltidsturistiskt projekt, Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan nä-
ringsliv, kultur och turism i Götaland.84 I den poängteras hur medeltiden ska-
par möjligheter för nätverkande. Projektet beskrivs som ett samverkanspro-
jekt mellan två regioner, Östergötland och Västra Götaland.85 Vid sidan av 
det  tvärregionala anslaget planerade också separata arbeten inom respektive 
region. Nedan följer en kort redogörelse för projektets utveckling, finansie-
ring, organisation samt några av de aktiviteter som anordnats. Jag vill visa dess 
komplexa karaktär i kontrast till den mer tydliga strukturen i det uppdragsar-
keologiska Skänningeprojektet.

Det regionala medeltidsprojektet var ett samarbete mellan bland annat 
länsstyrelsen och Östsvenska Turistrådet. Huvudmannaskapet var från början 
placerat hos den statliga myndigheten. Övriga samarbetspartner var bland an-
nat Regionförbundet Östsam, Linköpings universitet, Linköpings stift samt 
de båda huvudfinansiärerna Sparbanken Alfa och EU mål 3.86 I det tvärregio-
nala projektet ingår också Västra Götalandsregionen, Västergötlands Museum, 

83 Intervju S 13.
84 Texten under den här rubriken bygger på tre texter om inget annat anges. 1 Projektbeskriv-
ningen: Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv, kultur och turism. Länssty-
relsen Östergötland, Informations och utvecklingsgruppen. 2 Den preliminära slutrapporten: 
Medeltidsprojektet 2004-2006. Länsstyrelsen Östergötland. 3 Projektbeskrivning: GötaRike 
2007-2009, utkast 8, daterad till 2007-10-22.
85 Jag väljer att i fortsättningen benämna det tvärregionala samarbetet för GötaRike och det 
regionala projektet för Medeltidsprojektet. Dessutom väljer jag att enbart fokusera på det öst-
götska turistarbetet.
86 Budgeten för det regionala medeltidsprojektet var 3,15 miljoner. Kostnaderna i slutredovis-
ningen berörde, förutom personal och administrativa omkostnader, projektets tre huvudområ-
den: kompetensutveckling, marknadsföring och produktutveckling. Kostnaderna för aktivite-
terna var cirka 1,35 miljoner kronor. Projektets intäkter kom dels från aktörerna själva. Läns-
styrelsen (476 000 kronor), Östsam (300 000 kronor) och Östsvenska Turistrådet (300 000 
kronor). Dels erhöll projektet medel från Sparbanken Alfa (1,3 miljoner kronor) och EU mål 3 
(719 000 kronor). Medlen från de egna organisationerna var framförallt knutna till personal och 
interna kostnader. Externa medel satte ramarna för projektet och dess innehåll. Slutredovisning, 
Länsstyrelsen Östergötland Dnr 100-10516-04, Daterad 2008-05-14.
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Västsvenska turistrådet och Skara stift som aktörer. Projektets organisation 
bestod av tre nivåer. Överst fanns en gemensam styrgrupp för samarbetet mel-
lan Västra Götaland och Östergötland som fick namnet GötaRike. Ordfö-
rande för denna gemensamma grupp var inledningsvis landshövding i Öster-
götland.87 Under den fanns en projektledning vilken inkluderade en projekt-
samordnare för vardera regionen. Det fanns dessutom två arbetsgrupper, även 
dessa indelade efter de båda regionerna.88 

Projektets officiella startdatum var den 1 november 2004. Då började över-
enskommelsen mellan Östsvenska Turistrådet och länsstyrelsen att gälla samt 
att länsstyrelsen anställde en projektledare. I augusti 2005 skrev Medeltidspro-
jektets projektledare tillsammans med kulturchefen på Regionförbundet Öst-
sam ytterligare en projektbeskrivning i samband med en ansökan om medel 
från Östsam. I början av 2006 sökte länsstyrelsen och Östsvenska Turistrådet 
gemensamt medel från Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3 – stöd för 
kompetensutveckling. Den ansökan beviljades medel för en projektperiod som 
sträckte sig från 1 april, 2006 till 31 december, 2007, det vill säga efter projektets 
slut.89 I december 2006 avslutades Medeltidsprojektets första fas.90 Däremot 
fortsatte arbetet med medeltidsturism i Östergötland och samarbetet med 
Västra Götaland. I det skedet överlämnade länsstyrelsen huvudmannaskapet 
för både det fortsatta regionala och tvärregionala arbetet till Östsvenska Tu-
ristrådet med motiveringen att projektet borde kopplas närmare den ordinarie 
turistverksamheten i länet.91 Under stora delar av 2007 höll Medeltidsprojektet 
en förhållandevis låg profil, exempelvis fanns ingen projektledning.92 

Under slutet av 2007 tog arbetet ny fart. En ny projektplan utarbetades 
av Östsvenska Turistrådet.93 Enligt den behövdes 5,4 miljoner kronor för 

87 Den östgötska styrgruppens representanter kom från följande institutioner: Länsstyrelsen 
(landshövdingen), Regionförbundet Östsam (ordförande), Linköpings universitet (prefekt för 
Institutionen för Tema), Östsvenska Turistrådet (ordförande) samt Linköpings stift (biskopen). 
Från Västra Götaland deltog: Västra Götalandregionen (regionsråd), Skara stift (biskopen), Väs-
tergötlands museum (museichefen), Västsvenska Turistrådet (vd) och Kungsgården Kungslena 
(vd)
88 I den östgötska arbetsgruppen deltog Östsvenska Turistrådet, länsstyrelsen Östergötland, 
Linköpings universitet, Regionförbundet Östsam, samt projektledaren. 
89 Beslut om stöd från Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3. Svenska ESF-rådet, projekt-
kod 66331. Daterad 2006-03-16.
90 Överenskommelse om samarbetsformer gällande Medeltidsprojektet 2004-2006. Lst dnr: 
100-10516-04, daterad 2004-02-28. 
91 Brev till regionförbundet Östsam. ”Fortsättning av projektet Göta-rike inom den medeltida 
turismen” Länsstyrelsen Östergötland, daterad 2006-11-24. 
92 För att inte arbetet skulle stanna upp så delas de pengar som finns kvar i projektet ut direkt 
till aktuella kommuner däribland Mjölby. Intervju S 2.
93 Refererar till GötaRike, projektbeskrivning 2007-2009, Utkast 8, daterat till 2007-10-22. 
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 utvecklingsinsatser under åren 2007-2009, medel som skulle finansieras lika 
mellan de båda regionerna. För den östgötska sidan inrättades dessutom både 
en ny styrgrupp och arbetsgrupp bestående av Östsvenska Turistrådet, Öst-
sam, Östergötlands Länsmuseum och Linköpings stift.94 För de tvärregionala 
arbetena var namnet GötaRike nu etablerat, detsamma gällde Medeltidspro-
jektet i Östergötland under vilket de regionala aktiviteterna sorteras. Våren 
2008 utarbetades en medeltidskarta för turister över det gemensamma Gö-
taRike.95 Som ett moment till den presenteras så kallade mobilguidningar på 
ett antal av besöksmålen i länet.96 Den sedan tidigare etablerade föreläsnings-
serien, I Eriks gatans spår, fortsatte under sommaren 2008.97 I detta skede hade 
projektet medel som sträcker sig till och med 2009. En konkret uppgift blev 
att arbeta fram en projektbeskrivning som kopplade det medeltidsturistiska 
arbetet till det planerade Birger jarl-jubileet, år 2010.98

Med denna rapsodiska genomgång vill jag synliggöra hur arbetet med 
medeltidsturism till vissa delar består av avslutade projekt medan andra delar 
fortfarande pågår. Somliga delar organiseras gemensamt mellan regionerna, 
andra delar drivs enskilt på vardera sidan om Vättern. Även om ekonomin 
många gånger är knuten till särskilda och avgränsade insatser så kan Göta-
Rike/Medeltidsprojektet snarare betraktas som ett paraplybegrepp för att or-
ganisera turistiska verksamheter, initiativ, evenemang och aktörer. På så sätt 
är det inte ett homogent och avgränsat projekt utan snarare heterogent där 
gränserna är otydliga för vad som tillhör projektet eller sammanhang där det 
snarare handlar om att bara använda projektets namn. 

Vi kan också konstatera att projektet redan från början knöt till sig aktörer 
vilka gav satsningen en legitimitet och sände ut en signal om att medeltid i ett 
turistiskt sammanhang var viktigt och betydelsefullt för regionen/regionerna. 
Bland dessa fanns såväl kulturminnesvårdande institutioner som Linköpings 
universitet. Målet var framförallt turistiskt och näringslivsorienterat. Det inne-
bar att den kunskapsuppbyggnad som aktualiserades i huvudsak var  traditionell 

94 Notera att länsmuseet i Östergötland inte var en del av projektets första fas till skillnad från 
Västergötlands museum.
95 Medeltidskarta, GötaRike – Västergötland, Östergötland, Visingsö. Ett samarbete mellan 
Västsvenska turistrådet, Östsvenska Turistrådet, Västergötlands museum, Östergötlands läns-
museum, Västra Götalandsregionen och Regionförbundet Östsam.
96 Den 7 juni 2008 presenteras medeltidskartan och mobilguiderna på följande platser: As-
keby kyrka, Tidersrums kyrka, Näs borgruin – Visingsö, Krokeks kloster, Stegeborgs slottsruin. 
Risinge g:a kyrka.
97 En föreläsningsserie på olika platser i Östergötland, ett samarbete mellan ”Medeltidsprojek-
tet i Östergötland”, Folkuniversitetet och Sensus studieförbund. 
98 http://www.birgerjarl2010.se/. Besökt 2009-09-22.
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folkbildning samt utbildningar inom besöks- och  turismbranschen. Däremot 
fanns ingen kunskapsorganisation med syfte att utveckla den vetenskapliga 
bilden av medeltiden. Även om Linköpings universitet var en del av projektets 
styrgrupp så gavs varken historiker, arkeologer eller andra discipliner några 
möjligheter till vetenskaplig forskning inom medeltidsprojektet. Detta skil-
jer det från exempelvis ISKA, ett parallellt regionala utvecklingsprojekt som 
berörde kulturarv och där forskningsmiljöer kring industrisamhällets historia 
etablerades.99 

T u r i s m e n s  m e d e l t i d

I flera ansökningar om externa medel, exempelvis från Sparbanken Alfa, fin-
ner vi den övergripande problemformuleringen för projektet uttryckt som ”att 
öka antalet besökare i regionen”. För att uppnå detta ville representanterna för  
projektet dels skapa en kulturturistisk marknad, dels utveckla regionen Västra 
Götaland och Östergötland till ett geografiskt centrum för en historierelaterad 
kulturturism. Bland målen finner vi formuleringar som: att ”öka lönsamheten” 
för lokalt förankrade småföretagare genom att skapa ”nätverk” mellan aktörer 
och mellan de båda regionerna, att ”tydliggöra och lyfta fram ’säljbara’ besöks-
mål”, att ”inspirera” företagare så dessa satsar på medeltidsturism samt skapa 
”långsiktiga samarbetsprojekt” när det gäller marknadsföring och produktut-
veckling.100

I arkivmaterialet finns ett flertal projektbeskrivningar och ansökningar. I 
dessa tydliggörs vilka värden som huvudaktörerna anser viktig att föra fram för 
att nå framgång. Nedan visar jag hur staten genom länsstyrelsen och regionala 
aktörer såsom Östsam samt Östsvenska Turistrådet argumenterar i syfte att 
engagera och rekrytera aktörer, exempelvis finansiärer, kring problemformule-
ringen. I den processen kan projektbeskrivningarna ses som viktiga instrument 
inte bara för att mobilisera finansiärer utan också som ett sätt att hålla samman 
det egna nätverket genom att gemensamt arbeta fram idéer om hur medeltid 
kan användas. Texterna är också exempel på hur aktörerna bygger upp före-
ställningar om medeltidens samtida värden. 

99 Industrisamhällets kulturarv var ett projekt mellan åren 2000-2005 och byggde på idén om 
att det industriella kulturarvet skulle bidra till Västernorrlands regionala utveckling och om-
vandling. Detta genom ”en förstärkt livsmiljö, ökad attraktionskraft, ett stärkt, förnyat och di-
versifierat näringsliv samt en förstärkt struktur för kunskaps- och kompetensutveckling”. Slut-
utvärdering av ISKA I och II 2000-2005. FBA 2006.  
100 Projektbeskrivning: Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv, kultur och 
turism. Länsstyrelsen Östergötland. Informations och utvecklingsgruppen. 
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Birgittajubileet som en utpekad succé återkommer ofta som argument var-
för det medeltidsturistiska projektet är möjligt och till och med  nödvändigt. 
Ovan nämnde jag den omfattande massmediebevakningen som jubileet gav 
upphov till i form av tidningsartiklar, radioprogram, TV-program, böcker, 
etc. Massmedierapporten som företaget Angalia AB tagit fram är ett red-
skap för rekrytering.101 Den är en konkret och mätbar sanning att förhålla sig 
till och genom den blir Birgitta inte bara en historisk person utan också ett 
tydligt laddat varumärke. Birgitta beskrivs som en portalfigur som allmän-
heten känner igen. Det konstateras att Birgittajubileet genererade en större 
medial uppmärksamhet än till exempel SVT-programmet Robinson.102 Som 
varumärke tillskrivs Birgitta emotiva laddningar. Med henne kan vi som tu-
rister ”resa i stillhetens tecken”.103 På så sätt målas hon, de till henne kopplade 
nunnorna, fenomenet pilgrimsvandringar, de medeltida kyrkorna och spåren 
av klostren upp som en motbild till dagens människors stressade vardags-
liv.104 

Till den historiska bilden knyts populärkulturella företeelser. En viktig 
symbolhandling för projektet menar jag var det konstituerande möte då lands-
hövdingen i Östergötlands län och regionrådet för Västra Götaland regionen 
skrev ett avtal kring samarbetet ”Svensk medeltid i Västra Götaland och Öst-
ergötland”. Mötet hölls på den lilla ön Fjuk i sjön Vättern den 18 juni 2004.105 
Vid det tillfället kom ett rep att knytas samman av två personer vilka iklätt sig 
dels Birgittakaraktären, som en representant för Östergötland, dels Arn Mag-
nusson, som en representant för västra Götalandsregionen. 

I projektbeskrivningarna skrivs författaren Jan Guillou, precis som den av 
honom skapade romanserien om Arn Magnusson, fram som en betydelse-
full mobiliserande resurs.106 Särskilt är den så kallade Arn-turismen i böck-
ernas kölvatten ett återkommande och uttalat argument för det östgötska 

101 Johansson, P-O. 2004.
102 Den här typen av populärmediala jämförelser återkommer även i intervjun med landshöv-
dingen som berättar att publiciteten kring Birgittajubileet ska ha motsvarat ”två Naken-Janne”, 
Intervju S 3.
103 Projektbeskrivning: Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv, kultur och tu-
rism. Länsstyrelsen Östergötland. Informations och utvecklingsgruppen.
104 Ett tema som återkommer i intervjumaterialet med Östsvenska Turistrådets representant 
och en av de tidigare projektledarna för det regionala turismprojektet, Intervju S 11 och S 13. Se 
även Lindaräng, I. 2007.
105 Pressmeddelande, Länsstyrelsen Östergötland, daterat 2004-06-18.
106 Namnet Arn i återkommer i flera medieringsformer som exempelvis broschyrer och på 
hemsidor kopplade till projektet.
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 turistprojektet. Det konstateras att turister ifrån stora delar av landet reser i 
Arns  fotspår likaså på Birgittas vägar.107 Men också att Arn och Birgitta skall 
ses som en del i ett långt större projekt. Inom området finns berättelser från 
Sveriges tidiga historia där romanfiguren Arn fungerar som tolk för att beskri-
va riddarväsendet och Östergötlands tidigmedeltid kan beskrivas dramatiskt 
med nunnerov, maktkampen om kronan som slutade med att kung Sverker 
mördades på väg till julottan och heliga män och kvinnor med kontakter över 
hela Europa. Här finns kort sagt stora möjligheter att dramatisera och levan-
degöra svensk medeltid.108 

Arn och Birgitta blir en del av såväl föreställningar om medeltiden – rid-
dare och nunnor – som delar i historien om den svenska riksbildningen – en 
enda lång berättelse någonstans mellan saga och verklighet. Östergötland ses 
som ett geografiskt område rikt på spännande platser och berättelser vilka lig-
ger och väntar på att upptäckas och paketeras för att tillgodose dagens turisters 
förväntningar på upplevelser. Ett resande som ”stimulerar fantasin och förflyt-
tar resenärerna hundratals år tillbaka i tiden”.109

107 Projektbeskrivning: Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv, kultur och tu-
rism. Länsstyrelsen Östergötland. Informations och utvecklingsgruppen. Om arbetet i Väster-
götland kan kort sägas att ett antal berörda kommuner, Västra Götalandsregionen, Västsvenska 
Turistrådet (VT) samt Skara stift, Grevillis fond, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Länsförsäk-
ringar Skaraborg och Piratförlaget under åren från 1999 på olika sätt stöttade uppbyggnaden och 
utvecklingen av projektet I Arns fotspår. Arn ansågs kunna vara en språngbräda för en långsiktig 
utveckling av den medeltidshistoriska kulturturismen i regionen. En av de första åtgärderna 
var att skapa en varumärkesskydd logotyp. Projektets lednings och samordningsansvar lades på 
Västergötlands museum. Medel användes för att till museet knyta en person som samordnade 
och genomförde produktutveckling, marknadsföring, informations- och kvalitetsuppföljningar 
av de olika besöksmålen i området. Västergötlands museum, genom Anja Praesto, tillsammans 
med Jan Guillou fick av statliga Turismdelegationen ta emot Stora Turismpriset för projektet år 
2003. En utvärdering av projektet år 2003 visade att antalet besökare till de medeltida besöks-
målen vilka kopplades till Arnturismen sedan 1995 ökat från 202 000 till 420 000. Omsättning 
beräknades till mellan 25 till 45 miljoner kronor. Broberg, B. & Öster, B. 2003.
108 Ibid.
109 Noteras kan att projektet i huvudsak utgår från föreställningen Östergötland och Svea ri-
kets vagga som mobiliserande turistisk berättelse. Vad beträffar romanserien om Arn så tillskri-
vas den även andra teman som använder det förflutna för att skapa perspektiv på samtiden vilka 
projektet inte väljer att plocka upp. Carina Renander menar att Arn-serien är användbar som 
ett underlag för historiedidaktisk reflektion kring sambanden mellan då, nu och framtid. Hon 
lyfter fram fyra centrala teman i romanserien: manligt/kvinligt, det heliga kriget, det mång-
kulturella samhället samt makt, lag och rätt. Renander, C. 2007. Även Västergötlands museum 
breddar perspektiven på ett sätt som vi inte ser i det östgötska projektet. Utställningen, ”Vi har 
ju mötts förr!”, visar hur ”införseln av ny kunskap dels genom resor i främmande länder men 
framförallt genom invandring, “import” av arbetskraft och ny teknik gav landet en ny grund”. 
http://www.vastergotlandsmuseum.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=6717. 
Besökt 2010-07-06.     
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Det sätt som textmaterialet beskriver de förändringar som skett inom den 
globala turismen under senare decennier visar hur projektet är väl uppbun-
det kring upplevelseekonomins mobiliseringsprocess. I denna pekas på hur 
 turismen inte bara ökat i volym i hela världen utan också hur den förändrats i 
sin karaktär på såväl global som nationell och regional/lokal nivå. ”Människor 
vill uppleva nya kulturer och också lära sig mer om sitt lands historia och om 
den lokala historien.”110 Det framställs som ett faktum att turisternas resvanor 
har förändrats både när det gäller destination och innehåll och i det sam-
manhanget framställs Östergötland som något av en oexploaterad naturresurs 
i landskapets medeltida kulturarv. I en senare projektbeskrivning för Göta-
Rike formuleras detta på följande sätt: ”Historieturismens kärnprodukter som 
i form av kyrkor, kloster- och borgruiner, slagfält och dokument är en slags 
råvara i ständig förädlingsprocess som dessutom vare sig går att kopiera eller 
flytta utan måste ’konsumeras’ på plats”.111 På så sätt blir medeltiden och spåren 
från det förflutna en resurs för att öka turismen och skapa näringsliv. Detta 
anknyter till tankar om hur spåren från det förflutna får ett andra liv som 
kulturarv, som en handelsvara och som mål för turister.112 Här knyts projektet 
till resonemang om småföretagares möjligheter till utveckling vilket är ett av 
projektets mer uttalade huvudmål.

Genom att återkommande peka på Birgittajubileets marknadsmässiga värde 
eller det turistiska genomslaget i västra Götaland vill projektets representanter 
skapa ett engagemang hos läsaren som leder till en slutsats om projektets själv-
klara lämplighet. Dessutom uppfattar jag det som att det här finns ett tillfälle, 
eller ögonblick, som måste tas tillvara. Detta syns i hur länsstyrelsen refererar 
till seminariet, ”Hur förvaltar vi arvet efter Birgitta?”. ”Resultatet visade entydigt 
att Östergötland (som region/län) måste samverka med Västra Götaland för att 
dra nytta av den historieinriktade turismen som är på frammarsch. Att surfa 
på framgångsvågen efter Birgittajubileet och det ständigt ökade intresset för 
Arnturism är en självklarhet men för att nå dit måste man samla aktörerna och 
arbeta med gemensamma satsningar”. ”Entusiasmen är stor på bägge sidor” om 
sjön Vättern att ”skapa en region som är ’säljbar’ långt utanför landets gränser”.113

Det tvärregionala samarbetet mellan västra Götalandsregionen och Öst-
ergötland är ett återkommande tema. Vi kan läsa att ”Under medeltiden var 

110 Projektbeskrivning: Medeltidsturism i Östergötland. Regionförbundet Östsam/Länsstyrel-
sen Östergötland. Dnr 100-10516-04, daterat 2005-08-30.
111 Projektbeskrivning: GötaRike 2007-2009, utkast 8, daterat 2007-10-22. 
112 DuGay, P. (red.) 1997; Krishenblatt-Gimblett, B. 1998.
113 Projektbeskrivning: Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv, kultur och tu-
rism. Länsstyrelsen Östergötland, Informations och utvecklingsgruppen. 
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 Östergötland och Västra Götaland två regioner, men också ett gemensamt om-
råde förenade med många och täta band. I samverkan vill regionerna nu återkny-
ta de gamla banden och göra en gemensam satsning på medeltidsturism.” Den 
förmoderna historien används som legitimerande argument för det senmoderna 
turistprojektet. Här blir historiska regioner och deras geografier omvandlade till 
dagens förhållanden och regionala indelning samt vice versa.114 När det gäller 
det tvärregionala projektet så konstateras att ”I förarbetena har arbetsnamnet 
på området kommit att bli GötaRike, som alltså är projektets arbetsnamn och 
varumärke för satsningen”. Dessutom finns uttalanden om hur projektet i för-
längningen kan resultera i samarbeten kring andra teman exempelvis kyrklig 
samverkan eller infrastrukturella satsningar såsom ”vägplanering”.115 

I Medeltidsprojektets andra fas, GötaRike 2007–2009, förs ett tydligare kun-
skapsargument fram för att underbygga arbetets betydelse. Folkbildande inslag 
förekommer visserligen redan tidigare exempelvis kopplat till Eriksgatan. Men 
i de tidiga projektbeskrivningarna är detta argument frånvarande och istället 
ligger tyngdvikten på de rika upplevelserna. Nu ska projektet också ”främja his-
torieintresset i allmänhet och kunskapsspridningen om landskapets historiska 
betydelse i synnerhet”. Vid sidan av att locka turister till Östergötland handlar 
arbetet nu också om att vända sig mot en historieintresserad  allmänhet och ”i 
särskilt hög grad eleverna i regionernas skolor”.116 Vid intervjuer med en repre-
sentant för Östsvenska Turistrådet blir det tydligt att varumärket GötaRike ska 
byggas långsiktigt. Det är inget som sker på några få år. Därför blir det viktigt att 
ungdomar redan i skolåldern får bekanta sig med begreppet så att det faller sig 
naturligt när de väl kommer upp i åldern då de själva ska turista i landskapet.117

Det framhålls ofta som en säregenhet hos upplevelseindustrin att den upp-
häver skillnaden mellan producent och konsument. Det är konsumenten som 
producerar upplevelsen och därmed skapas förutsättningen för en annan typ av 
ekonomi där det emotiva hamnar i centrum.118 Målet med den här turistsats-
ningen var att mobilisera aktörer som utvecklar medeltidsturismen samt att 
skapa förutsättningar för en marknad med inriktning mot kulturturism. Det 
innebar att mer långsiktigt engagera och rekrytera besökare genom att etablera 
varumärket GötaRike och sträva efter att binda upp framtida besökare kring 
föreställningen om östgötsk medeltid som ett turistmål. Med andra ord kan 
vi tala om dimensioner av att fostra såväl producenter som konsumenter. I 

114 Se exempelvis Medeltidskartan som skapats inom GötaRike.
115 Protokoll, Svensk medeltid i Vg-Ög, konstituerande sammanträde den 18 juni 2004.
116 Projektbeskrivning: GötaRike 2007-2009, Utkast 8, daterat till 2007-10-22.
117 Intervju S 11.
118 Lundberg, H. 2009; O’Dell, T. (red.) 1999; Pine, B. J., & Gilmour, J. H. 1999.
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skeendet synliggörs hur det medeltidsturistiska projektet som är förankrat i en 
upplevelseekonomisk logik även knyter an till andra värdeskalor. Genom att 
inkludera ett kunskapsargument stärks legitimiteten i varumärket  GötaRike 
samtidigt som det öppnar upp för aktörer utanför upplevelsepraktiken att del-
ta, som exempelvis Linköpings universitet eller Linköpings stift. 

I n t r e s s e s k a p a n d e  a k t i v i t e t e r

Projektet arbetar med flera strategier för att mobilisera aktörer kring den tu-
ristiska medeltiden. Några av dessa är kompetensutveckling, föreläsningar, be-
söksmålsträffar, besök på turistmässor, studieresor och guideutbildningar. I den 
inledande fasen anordnades ett antal temadagar med seminarier där medeltid 
och besöksmålsutveckling diskuteras. Det var möten till vilka de brett bjöd 
in potentiella aktörer för att informera om projektet och som vi kan se nedan 
förhoppningsvis binder upp dessa i det turistiska arbetet. Vid dessa tillfällen 
handlar det om att tydliggöra projektets problemformulering. Jag har här valt 
att göra en analys av ett av dessa seminarier för att visa hur de i projektet ar-
betar med att binda upp och mobilisera aktörer kring frågan: hur ska vi få fler 
besökare till våra medeltida besöksmål i Östergötland? 119 

Den 13 september 2005 bjuder projektet Medeltidsturism i Östergötland in 
till ett ”inspirationsseminarium”.120 Rubriken för seminariet är ”Hur tar vi vara 
på vårt medeltida kulturarv?” I inbjudan framgår att ”intresset för vår svenska 
historia fortsätter att vara stor och mot bakgrund av att vi har välbevarade mil-
jöer från denna tid i Östergötland, är det naturligt att vi satsar på medeltid.” 
Målet med seminariet presenteras som att informera om det arbete som pågår 
men också att hitta så kallade ”samarbetsformer” samt framförallt ”inspirera 
till ett utvecklings- och marknadsföringsarbete”. I inbjudan till seminariet 
ställdes tre frågor: 1, Hur ser historien ut? 2, Vad kan vi vidareutveckla? 3, Vad 
kan vi tjäna pengar på?121

Frågan ”hur tar vi hand om…” syftar inte på hur vi ska vårda, värna och 
bevara de kulturhistoriska miljöerna ur den officiella minnesvårdens perspek-
tiv. Istället är det den tredje frågan som sätter agendan: vad ur vårt medeltida 
kulturarv kan vi tjäna pengar på? Redan i anslaget till seminariet är alltså den 
typen av värden som berör bevarande eller kunskapsgenerering bortsorterade. 
Genom att betona medeltiden som en ekonomisk resurs tillskriver texten det 

119 Texten nedan bygger på fältanteckningar från seminariet på Garnisonen i Linköping, 2005-
09-13, om inget annat anges.
120 Inbjudan var undertecknad med loggorna från Länsstyrelsen i Östergötland, Östsvenska 
Turistrådet samt Svenska HSF-rådet, växtkraft mål 3.
121 Inbjudan till Inspirationsseminarium, Länstyrelsen Östergötland.
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förflutna i huvudsak emotiva och normativa värden. Dessa ges dessutom kol-
lektiva och identitetsskapande kvalitéer. Det är vårt kulturarv som är i fokus. 
Vårt i detta sammanhang adresserar framförallt de boende i Östergötland. Men 
vad seminarieledarna mer vill ingjuta är en insikt om att det finns ett snävare vi. 
Vi på detta seminarium som sitter med den kreativa möjligheten i våra händer 
att utveckla det förflutna så att just vi kan tjäna pengar. 

Det är kulturarvets beskaffenhet som skapar denna möjlighet. I ett press-
meddelande som skickas ut i samband med seminariet finns följande uttalan-
de: ”Genom att satsa på det som är unikt för vårt område, något som inte kan 
flyttas eller kopieras, skapas det stora möjligheter för regional utveckling.”122 
Föreställningar om medeltiden och de materiella spår som dessa är den resurs 
som ska utnyttjas och förädlas. Framförallt är det något som ingen kan ta 
ifrån oss!123 Det är samtidigt upp till var och en som deltar på seminariet att 
ta tillvara dessa möjligheter. Det är inget som man får till skänks ovanifrån 
utan projektet syftar till att skapa turistiska handlingar. Ytterligare en kollektiv 
dimension i texten berör målet att hitta samarbetsformer. Arbetet måste göras 
tillsammans genom att man hittar sätt att förhålla sig till varandra. Samarbetet 
berör två nivåer, dels mellan de som är inbjudna till seminariet – företag, orga-
nisationer, kommuner, etc. – dels lyfter texten blicken något och sätter ”Göta-
land i fokus” för utvecklingsarbetet och marknadsföringen. Detta är något som 
ska göras tillsammans med dem i Västra Götaland. Retoriken på seminariet 
genomsyras av en öppenhet där alla bjuds in till handling kring medeltiden. 
Efter själva seminariet, när vi äter en bit mat, så uppmanas vi att skriva ner de 
idéer vi har kring medeltider som vi vill förverkliga. Vid det här tillfället finns 
inga begränsningar för vad projektet och arbetet kan innehålla, till skillnad 
mot vad som blir tydligt längre fram i fallstudien.  

Inspirationsseminariet samlade cirka 80 deltagare. Jag har i materialet inte 
kunnat hitta någon lista över vilka som var inbjudna eller deltog. Däremot 
noterade jag att seminariet samlade en bred skara av aktörer.124 Bland talarna 

122 ”Stort intresse för vårt medeltida kulturarv!”: Pressmeddelande, Östsvenska Turistrådet, oda-
terat.
123 Till skillnad från Linköpingsskatten vilken består av ett antal liturgiska silverföremål från 
medeltiden som troligen gömdes undan nordiska sjuårskriget 1560-talet och återfanns i en åker 
utanför Linköping på 1670-talet. Idag finns den på Historiska museet i Stockholm. I början av 
2000-talet pågick en strid mellan museet och landshövdingen som önskade låna den till Linkö-
ping slotts och domkyrkomuseum. Museet motsatte sig detta bl a med argumentet att det var 
nationellt viktig. 
124 Dessa var bland annat från länsstyrelsen, Östsam, olika kommuner till exempel Mjölby, 
minnesvårdens institutioner, företagare, föreningsrepresentanter däribland en lajvförening, pri-
vatpersoner. 
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representeras staten av landshövdingen och regionen av Regionförbundet 
 Östsams kulturchef. Den akademiska legitimiteten stod historieprofessorn 
Dick Harrison för känd bland annat genom sitt arbete för Arn-turismen. 
Landshövdingen och Harrison använde båda sina personligheter i sättet att 
övertyga, både med utgångspunk från sina professionella roller men också hur 
de talade. Men hög röstvolym och estradörens utlevelser fångade de många av 
deltagarnas uppmärksamhet och engagemang. En teknik som gav deras bud-
skap om vikten av samarbete samt Östergötlands centrala roll för den makt-
politiska historien under medeltiden en extra tyngd. Att detta fungerade blir 
tydligt i kommentaren från en av seminariedeltagarna. 

Dick Harrisons föredrag var helt magnifikt. Låt allmänheten få höra 
detta! Finns motsvarande nedskrivet så man kan få vidare spridning?125 

Östsams representant presenterade en bild för hur ett besöksmål kan identi-
fieras med utgångspunkt från begrepp som Huvudattraktion, Bilda och visa, 
Kringservice, Resandet och Anslutande attraktioner. Med utgångspunkt från 
dessa resonerade han om möjligheter och begränsningar inom turismarbetet. 
På detta sätt etablerades hos åhörarna en gemensam idé om vilka förutsätt-
ningar som krävs för att en plats ska kunna utvecklas till ett starkt turistiskt 
besöksmål. Det vill säga, å ena sidan kan inte vilken plats som helst bli ett 
 turistiskt mål, å andra sidan är det upp till seminariedeltagarna att fylla plat-
serna med de nödvändiga byggstenar som gör dem till besöksmål. 

Förutom att väcka ett engagemang hos deltagarna på seminariet så försökte 
projektets representanter också rekrytera dessa genom ett erbjudande. De som 
ville kunde få delta i en så kallad kompetensutveckling. Med andra ord, inte nog 
med att deltagarna på plats övertygades om vikten av att utveckla den östgötska 
medeltidsturismen, här finns direkta och konkreta möjligheter att som till ex-
empel företagare bli en del av arbetet genom att utveckla och förbättra den egna 
kompetensen inom turismområdet. På så sätt binds aktörerna upp kring pro-
blemformuleringen som är rubriken både för seminariet och för hela projektet.

E n  a r e n a  f ö r  t e a t e r  o c h  e n t e r t a i n e r s

I mitt samtal med landshövdingen så berör han tankegångar om att turis-
men ska ha förändrats under senare år och att dagens turister i högre grad 
vill uppleva det förflutna, få historien levandegjord. Till tingens och platserna 

125 Idéer och synpunkter inkomna på Inspirationsseminarium 13 september 2005. Bilaga 2 till 
Medeltidsprojektet 2004 – 2006, Preliminär slutrapport, Länsstyrelsen Östergötland.
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kunskapsmässiga värden måste ytterligare dimensioner kopplas genom guider 
som på olika sätt gestaltar dessa. Här blir förmågan att dramatisera och spela 
upp historien som en teater betydelsefullt.126 Tidningarnas bilder på Arn och 
Birgitta, vilka knyter samman öst och väst med två rep på ön Fjuk är där-
för inte bara en symbolhandling för samverkan mellan regionerna utan lika 
mycket en bild av projektets innehåll, en signal som syftar till att intressera en 
viktig grupp av praktiker. Den legitimerar rollspel och teater som ett sätt att 
gestalta det förflutna i det turistiska sammanhanget. Härigenom skapar pro-
jektet också associationer till andra välfunna medeltidssatsningar och då sär-
skilt medeltidsveckan på Gotland. Detta är en bild som återkommer i många 
av de medietillfällen. Strategin blir mycket tydlig när landshövdingen i olika 
sammanhang själv uppträder utklädd till Birger jarl som exempelvis vid invig-
ningen av eriksgatan genom Östergötland.127 

Medeltider som en frizon och arena för gestaltning och teater men också 
för lek med identitet framhålls ofta vid sidan av de antikvariska,  kommersiella 
och ideologiska bruken. Genom att tillåtas dramatisera det förflutna och iklä-
da sig olika karaktärer ges en möjlighet att korsa gränser och pröva nya sätt att 
skapa mening kring det förflutna. Medeltidsveckan på Gotland är ett exempel 
där leken och teatern tillåts dra mot såväl romantik och eskapism som mot 
professionell pedagogik.128 Bland de aktörer som brukar medeltid i Skänninge 
i mitt material är motsvarande lajv-scen som på medeltidsveckan svagt repre-
senterad.129 Istället förekommer rollspelet framförallt genom så kallade upple-
velseguider. Det är personer som ikläder sig roller av olika historiska karaktärer 
och spelar upp scener vilka hämtas ur det förflutna för att på så sätt berätta om 
byggnader, händelser och personer.

De som arbetar med Medeltidsprojektet strävar efter att etablera ett varu-
märke vars innehåll garanterar besökarna positiva och varaktiga upplevelser. 

126 Intervju S 3.
127 Folkbladet, 2005-05-30, ”Välkommen Victoria! Hövding utklädd till jarl invigde eriksgatan 
genom Östergötland”. Andra tillfällen har exempelvis varit på TUR-mässan i Göteborg, en 
mässa för turism, resor och möten. 2005 och 2006 besökte projektet också medeltidsveckan på 
Gotland för uppmärksamma GötaRike genom föreläsningar och presskonferens (2005). På en 
stor färgbild över rubriken ”Göta Rike – Sveriges nya turistmål” framträder både landhövdingen 
i Östergötland och Västra Götalands regionråd utklädda som Birger jarl respektive kung Knut 
Eriksson. Bild och text ingick i en 28 sidig annonsbilaga i Dagens Nyheter 2005 med titeln 
”Lyftkraft”. Länsstyrelsen i Östergötland 2005-10-31.    
128 Se exempelvis Gustafsson, L. 2002; Petersson, B. 2003; Sandström, E. 2005.
129 Visserligen deltar gruppen, Gröna Draken, vid Arnpremiären men de kommer ifrån Sö-
derköping. Längre fram i det här kapitlet nämns historieföreningen Sunnanskog, vilken under 
många år arrangerade medeltidsmarknaden i Skänninge. Föreningen var vilande under tiden 
för mitt fältarbete.   
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Bild 12, En guide från Skänninge-Bjälbo guideförening gör en upplevelsevandring 
med besökare i Skänninge. Ej samma guide som i texten. Foto, Göran Billeson.
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För att skapa den lyckade turistiska upplevelsen binds aktörerna upp kring 
föreställningen om att detta kräver personligheter vilka kläds i tidstypiska 
kläder och som har förmåga att underhålla besökarna. ”Vi behöver entertai-
ners som lärs upp i en god kunskap” säger en representant för det regionala 
 medeltidsturistiska projektet.130 Nedan närmar jag mig två aktörer vilka på 
olika sätt deltar i arbetet med rollspel och besöksnäring. Genom dem vill jag 
visa på drivkrafter men också vilka värden som utvecklas genom deras bruk av 
medeltider.  

Mannen som gestaltade Birger jarl på Arn-premiären är en tydlig represen-
tant för en av projektets viktigaste målgrupper. Han är medlem i Bjälbo/Skän-
ninge guideförening och utför upplevelsevandringar iklädd Birger jarl-rollen 
bland annat vid Bjälbo kyrka.131 Han började med detta efter pensionen. Det 
var då intresset för hembygden kring Bjälbo och dess historia väcktes. Att han 
sedan blev en guide var mer en tillfällighet och på uppmaning av Mjölby kom-
mun. År 2002 deltog kommunen i ett internationellt turistprojekt. I samband 
med det utbildades ett antal ”auktoriserade guider” för västra Östergötland 
med fokus på dess natur och kultur och som kunde ”framföra det på ett un-
derhållande sätt”.132 Utbildningen föregicks av uttagningsprov men i intervjun 
berättar han att ”jag sökte aldrig, de ringde mig och frågade om inte jag ville 
vara med”. Sedan den första guideutbildningen har han haft möjligheten att 
delta i flera olika utbildningssammanhang. Några av dessa har arrangerats av 
det regionala Medeltidsprojektet, delvis med direkt koppling projektets tema: 
Birger jarl. I dessa sammanhang har dels gemensamma studieresor gjorts i 
Östergötland och Västergötland, dels har fokus legat på själva framförandet 
och vid några tillfällen har utbildningarna letts av en teaterregissör.133     

För Birger jarl-karaktären är guideinkomsterna små. Att tjäna pengar ut-
trycks inte heller som det huvudsakliga intresset. Istället är andra värden vik-
tigare, som att levandegöra och sprida kunskapen om det förflutna. Utgångs-
punkten är en kombination av historisk faktakunskap, en känsla för hembyg-
den samt möjligheten att få dramatisera. Bakom detta finner vi ett traditio-
nellt förmedlingsperspektiv vilket kläds i ett pliktetiskt  förhållningssätt. Ett 

130 Intervju S 13.
131 Bjälbo kyrka ligger ca 6 km sydväst om Skänninge. Under mitt fältarbete 2008 genomfördes 
en upplevelsevandring i veckan mellan maj och augusti samt en traditionell guidning i veckan 
mellan juni och augusti.
132 Ansökan till Sparbansstiftelsen Alfa, Regional utveckling – Hög kvalitativ turism II – Inter-
reg IIIB. Mjölby kommun. Dnr: 2002/40 106/1. Underskrift, Kommunalråd Jörgen Oskarsson, 
daterad 2001-10-18. 
133 Intervju S 1; Preliminär slutrapport, Medeltidsprojektet 2004-2006; ÖC 2006-04-10, ”Nu 
ska guiderna lära sig guida bättre”. 
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uttalande som ”man har en viss skyldighet att föra tillbaka saker till kom-
mande generationer”, kopplar arbetet till en fakta- och kunskapsförmedling 
där målet är att skapa en förståelse hos såväl turister som Skänningebor för 
Bjälbos och Skänninges betydelse i det förflutna. I förlängningen handlar 
det för honom också om att tydliggöra platsens roll för bildandet av det 
svenska riket. I detta sammanhang återskapas föreställningen om Skänninge 
som en viktig plats under medeltiden och om Birger jarl som ”Sveriges första 
landsbyggare.”134

Den andra aktören driver ett eventföretag sedan sekelskiftet 2000 och är 
samme man som sålde korv samt visade medeltida svärd vid entrén till Arn-
premiären. Han arbetar på uppdrag av konferensanläggningar, hotell och res-
tauranger men deltar också i och arrangerar medeltidsmarknader.135 

Vi började med teambuilding, lagutveckling och de bitarna. Men gan-
ska snart konstaterade vi att det inte var det vi ville pyssla med utan att 
vi ville hålla på mer med teater, historiskt kopplad sådan. Det var där 
vårt intresse låg och där märkte vi att det fanns ett behov. 

Det som började som en ”hobby” utvecklades efter fyra, fem år till en företags-
verksamhet på heltid. Idag arbetar företaget med gestaltningar av historiska 
skeenden, händelser ur såväl vardag, fest som strid, bland annat i medeltida 
kontexter. Han berättar att företaget årligen organiserar medeltidsmarknader 
i fyra olika städer.136 

Företagets uttalade affärsidé består av två delar: en underhållande och en 
folkbildande. I vårt samtal betonas den pedagogiska aspekten som viktig. Men 
den får inte vara för komplicerad. Det uttrycks i stil med att man måste våga 
”kapa bort 99 % av sitt eget kunnande och det är fruktansvärt svårt” och kom-
binera en känsla för vad folk efterfrågar och lite effektsökeri. 

Vill man väcka intresse så får man börja där och strö ut det här pulvret, 
det gyllene pulvret. Så får man se var det slår rot någonstans. Ofta vet du 
inte det, men du vet att det slår rot. Av hundra personer som jag möter 
så är det kanske fyra, fem stycken som tar ett eget initiativ att fördjupa 
sina kunskaper. Det är ganska tillfredsställande tycker jag.137

134 Intervju S 1. Förutom Birger jarl nämns i samma mening även Gustav Vasa och Per-Albin 
Hansson. 
135 Sedan 2002 har företagaren tagit över driften och organiseringen av Medeltidsmarknaden i 
Skänninge, se mer nedan.
136 Förutom Skänninge även Vadstena, Ulricehamn och Mariestad. Intervju S 17.
137 Intervju S 17.
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Vid sidan av att väcka ett intresse uttrycks också en vilja att utmana män-
niskors fördomar och schabloner om det förflutna.138 Detta sker med utgångs-
punkt från rationella företagsmässiga bedömningar. Även om målen är att roa 
och bilda människor så tolkar jag vårt samtal som att detta bara intar en andra 
plats i prioritering efter det huvudsakliga motivet, att få företaget att gå runt. 
Här måste utgifter och inkomster balanseras vilket påverkar evenemangens 
utformning och graden av deras autenticitet. 

Vi fuskar hela tiden och det är vi tvungna till. Jag kan inte köpa ett 
medeltida svärd, jag har inte råd med det. Jag har inte råd med 40 000 
– 50 000 kronor men jag vet hur det ser ut och det här är en kopia. Det 
är fusk, men jag vet vad jag fuskar med.

Det som förenar de båda är ett personligt intresse att få agera inför människor, 
att få synas. ”Hur många skådespelare kan leva på sitt yrke, det är inte många”, 
samtidigt poängteras: 

Vi är glada amatörer. Amatörer är faktiskt oftast de bästa eftersom de 
inte är så manusbundna och mycket bättre på att improvisera. Visst, 
våra rollprestationer är inte alltid superbra men vi är duktiga på att an-
passa oss efter gruppen vi arbetar med och det är nästan viktigare.139

Själva mötet med människor ses som viktigast. ”Om man har en guidning till 
exempel i Bjälbo och folk ställer sig spontant och applåderar efteråt och tycker 
att de har upplevt något och fått veta något, att ’det hade jag ingen aning om‘ 
eller ’det var roligt det här’. Ja, det är ju belöningen.”140 

Aktörernas uttalanden visar hur de kognitiva, normativa och emotiva vär-
dena samspelar kring det sätt de brukar medeltider. Båda är tydligt uppbundna 
kring den samtida upplevelsens problemformulering där det förflutna är verk-
tyg för ekonomisk utveckling. De ger uttryck för vikten av ett kunskapsdrivet 
pedagogiskt arbete men också att detta måste utmana schabloner. Även om 
de själva är utestängda från den officiella minnesvårdens kunskapsproduktion 
så kan vi höra ekon från länsmuseets arkeologer om hur spåren från medelti-
den är redskap vilka skapar såväl lokal som nationell självkänsla och stolthet. 
Genom grepp som rollspel och teater tillskrivs bruken av medeltider också 
individuellt meningsskapanden dimensioner.   

138 Att riddarna under medeltiden hade ett ”blodigt och äckligt hantverk” och på så sätt skapa ett 
perspektiv och problematisera spelfilmernas och populärkulturens ”coola” riddare. Intervju S 17.
139 Intervju S 17.
140 Intervju 1.
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S a m t i d a  p r o b l e m  o c h                   
f r a m t i d a  f ö r h o p p n i n g a r

De främsta raderna i biografsalongen vid Arn-premiären var delvis reserve-
rade för personer inom Mjölbys kommunala administration, politiker och 
 tjänstemän. Dessutom hade Mjölby kommuns turistbyrå placerat ett bord i 
biografens entré där böcker vilka knöt an till medeltid fanns till försäljning. 
Kring millennieskiftet påbörjade kommunen ett framtidsarbete vilket for-
muleras mot bakgrund av en generell problembeskrivning om negativa be-
folkningskurvor samt en föränderlig omvärld. Arbetet resulterade i ett aktivt 
marknadsföringsarbete där föreställningen om det medeltida Skänninge var 
en viktig ingrediens. I texten nedan synliggörs hur kommunen försökt enga-
gera och rekrytera de boende i Skänninge i arbetet med att motverka hotbilder 
och förverkliga uppsatta visioner. Retoriken och agerandena visar hur medel-
tider är en kontext där kommunala visioner och regional turism kan mötas. 
Exemp let visar hur kommunala bruk av medeltider uppstår och vilka värden 
det förflutna tillskrivs genom detta.

Vid millenniumskiftet hade Mjölby kommun en negativ befolknings-
kurva. Bara under 1999 minskade antalet innevånare med 302 personer.141 I 
ett samtal med kommunens näringslivschef tecknas en dyster bild av ortens 
självkänsla vid den tiden. ”Ingen ville erkänna att man kom från Mjölby”, 
berättar han. Istället flyttade ungdomarna från kommunen så fort de lämnat 
gymnasiet. Mjölby gick under namn som ”Deg-dala” och ”Guppet på E4:an”. 
För politikerna var åren kring millennieskiftet en tid för självreflexion. Vad 
skulle Mjölby vara för kommun i framtiden? Hur påverkades den av det som 
skedde i omvärlden? Vilka visioner och mål skulle kommunen arbeta för? 
I september 1999 beslutade kommunstyrelsen att påbörja ett framtidsarbete 
med syfte att ta fram en ”Vision och en långsiktig inriktning för Mjölby 
Kommun”. Detta sågs som ett aktivt steg mot att bryta den negativa spiral 
kommunen befann sig i. Näringslivschefen uttrycker det som att politikerna 
var överrens om att de ville ha ”tillväxt”. ”Man satte ner foten och sa: ’vi vill 

141 Mjölby kommun 2010, Förslag till visioner, långsiktiga mål och strategiska satsningar. Underlag 
för kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelsen 2002-01-09. Kommunfullmäktige beslutade att 
anta visionsdokumentet, Mjölby kommun 2010. Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, 
Mjölby kommun, Dnr 1999.249 100, beslutsdatum 2002-01-22. Under tidsperioden 1990 – 2000 
tappade Mjölby kommun en befolkning på 1150 personer. En undersökning som kommunen be-
ställt från SCB visade att om den negativa befolkningstrenden fortsatte skulle antalet Mjölbybor 
kring år 2010 vara cirka 23 800 personer. I november 2009 har kommunen 25 700 invånare enligt 
SCB. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____284084.aspx. Besökt 2010-03-25. 
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inte vara en loser, vi vill vara en vinnare, vi ska få en positiv utveckling här i 
kommunen.’”142 

Med exempel från visionsdokumentet vill jag nedan synliggöra hur kom-
munen i sina problemformuleringar bundits upp kring samtida föreställningar 
om värdeförskjutningar i samhället där föreställningar om identitet och nä-
ringslivsutveckling är retoriskt bärande element samt hur handlingar kopplat 
till detta berör medeltider.143 

I dokumentet förklaras arbetet dels med interna argument, att kommunen 
i mitten av 1990-talet genomförde en omstrukturering och att det nu fanns ett 
behov av att förankra utvecklingsarbetet samt staka ut långsiktiga mål. Dels pe-
kar texten på flera yttre faktorer. Den knyter an till föreställningar om globali-
sering, en kunskapsbaserad ekonomi och en snabbare teknikutveckling, faktorer 
vilka anses påverka kommunen. För att skapa tyngd för argumenten hänvisas 
till forskning som pekar på en generell värderingsförskjutning i  samhället, från 
kollektiva till individuella värden men också från materialistiska till postmate-
rialistiska värden. I texten framförs dessutom föreställningar om hur ”dagens 
ungdomar har andra värderingar än tidigare generationers ungdomar”. Idag an-
ses det finnas ett starkare miljöengagemang, större världsvana, intresse för glo-
bala frågor och en ökad strävan mot individuell utveckling och självförverkli-
gande. Texten konstaterar att, ”trevliga arbetskamrater, självständiga, intressanta 
och utvecklande arbetsuppgifter är viktigare än formell position och lön”.144

Dessa premisser är utgångspunkt för följande argumentation. ”I kunskaps-
samhället har den nya logiken gett andra förutsättningar för kommunerna.” 

142 Intervju S 10. Mjölby kommun hade styrts av Socialdemokraterna sedan 1971 med undan-
tag från två mandatperioder med borgerligt styre under 1970- respektive 1990-talet. Med ett 
mandats övervikt gentemot oppositionen fick en koalition av Moderater, Folkpartiet, Centern, 
Kristdemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti majoritet vid 2006 års val.
143 Både kommunstyrelsen och en tjänstemannagrupp som inkluderade kommunchefen deltog 
i processen med att fram visionsdokumentet. Ett stort antal möten genomfördes med repre-
sentanter för andra kommuner, länsstyrelsen, Linköpings universitet, företagscentra, Svenska 
kommunförbundet. En långsiktig ekonomisk plan för Mjölby togs fram samt att förvaltningar 
och nämnder genomförde en SWOT-analys. Kommunens anställda bjöds in till informations-
tillfällen men gavs också möjligheten att delta i arbetsgrupper (ett 40-tal valde att delta i dessa). 
Medborgarna bjöds också in till samtal om framtidsfrågor (1000 personer deltog vid informa-
tionsmöten och cirka 175 medborgare ingick i lokala arbetsgrupper). Även gymnasieungdomar-
na fick delta i arbetet genom en uppsatstävling och enkätundersökning. 2000 och 2001 genom-
förde kommunen så kallade Framtidsveckor för att informera och väcka diskussioner. Texten 
nedan bygger på visionsdokumentet om inget annat anges. Mjölby Kommun 2010 – Förslag till 
visioner, långsiktiga mål och strategiska satsningar. Underlag för kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunstyrelsen 2002-01-09. 
144 Mjölby Kommun 2010 – Förslag till visioner, långsiktiga mål och strategiska satsningar. 
Underlag för kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen 2002-01-09, s. 8.
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Det talas om attraktivitet. Att det blivit allt viktigare var människor bor samt 
att de trivs där.145 Arbetsmarknaden är inte längre enbart lokal utan också re-
gional vilket i sin tur innebär att allt fler väljer att bo kvar på, eller flytta till en 
ort som Mjölby för att pendla därifrån till arbetet. Även företagarnas intressen 
noteras där infrastruktur, tillgång till arbetskraft, närhet till utbildning och 
forskning, lokala marknader och nätverk anses vara premierande. Det problem 
som kommunens visionsarbete mobiliserar kring kan formuleras i frågan om 
hur Mjölby ska svara upp mot den nya tidens krav? Två centrala arbetsområ-
den lyfts fram som lösningar – identitet och näringslivsutveckling. 

Mot bakgrund av problemen som kommunens politiker formulerar så ut-
vecklas i visionsarbetet en tydlig mobiliserande strategi som syftar till att binda 
upp såväl det kommunala arbetet som medborgarna. Av nedanstående exempel 
framgår hur arbetet med att skapa engagemang och rekrytering genomförs där 
medeltidsbruken blir ett sätt att navigera i samtiden inför en hotande framtid.  

M a r k n a d s f ö r i n g  o c h  i d e n t i t e t s b y g g e

I den kommunala visionsrapporten konstaterades att det finns behov av ”att 
skapa en tydligare identitet för kommuninvånarna i takt med att konkurrensen 
mellan kommunerna skärps”. Ett sätt var att tydliggöra de olika samhällena 
Mjölby, Skänninge och Mantorp. ”Orternas olikheter bör understrykas, pro-
fileras och göras till en del av det som lyfts fram av fördelarna med kommu-
nen.” För Skänninge var profileringen ”relativt given med inriktning att lyfta 
fram det historiska arvet, förstärka stadens småskalighet vad gäller boende 
och satsningar på kultur, aktiviteter, service och övernattningsmöjligheter”.146 
Framtidsvisionen för Skänninge år 2010 lyder: 

I Skänninge stad har utvecklingen av den äldre delen fortsatt, där kultur 
och historia lyfts fram än mer. Staden har förändrats i riktning mot 
mer småskaligt boende som sluter an till stadens traditioner. Stora 
förändringar har skett av befintliga hyreshusområden. Tillkomsten av 
 tågpendeln och den nya pendelstationen har medfört avsevärda förbätt-
rade möjligheter för Skänninge.147 

145 Catwalk Economy, kallar Löfgren det., Löfgren, O. 2005b.
146 För Mantorp uttrycks att profileringen i huvudsak går ut på att ”erbjuda en god boendemiljö 
med närhet till natur-, motions- och strövområden” Här poängteras goda kommunikationer och 
offentlig samhällsservice. Besöksnäringen har i Matntorp fokus på trav och motorbanan samt 
handeln i vid Mobiliaområdet.
147 Mjölby kommun 2010 – Förslag till visioner, långsiktiga mål och strategiska satsningar. Un-
derlag för kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen, 2002-01-09.
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De kommunala visionerna var att bygga vidare och förstärka föreställningen 
om ”Den lilla staden med de stora minnena” där medeltiden är central.148 

En konkret handling till följd av visionsarbetet var tillsättningen av en 
kommunal marknadschef med ansvar för marknadsföring, turism och lands-
bygdsfrågor.149 Det arbetet följde en egen formulerad marknadsföringsplan 
som fokuserade på två områden, dels potentiella blivande Mjölbybor/företa-
gare samt besökare, dels kommuninnevånarna.150 ”Genom ett fortsatt arbete 
med stärkning av bilden inom områden för besöksnäring samt den kommunö-
vergripande marknadsföringen ges möjligheter att bli den positiva kommun 
som man vill leva och bo i samt besöka.”151 Här fanns en uttalad strävan att 
skapa en attraktiv stad för såväl invånare som företagare – den ”bästa platsen 
att bo och verka i”. För att nå dit ansågs en ökad lokal självkänsla vara en för-
utsättning. I planen finns idén att det förflutna blir en resurs som kan ”stärka 
den egna identiteten genom att synliggöra historien”. Enligt argumentationen 
är  sammanhanget enkelt. Om kommunens invånare upplevs som välkomnan-
de och stolta över sin kommun så ”vill [besökarna] återvända till den vänliga 
kommunen med de stora historiska minnena”. 

Kring millennieskiftet var Mjölby en av många kommuner som noterade 
att det fanns ett stort intresse för historia i allmänhet och medeltider i syn-
nerhet. Medeltidsveckan på Gotland var en inspirationskälla för många andra 
marknader och evenemang på medeltidstemat. I Skänninge bildades den his-
toriska föreningen, Sunnanskog i början av 1990-talet. Under en tioårsperiod 
drev den medeltidsmarknaden på orten. 1998 publicerades Jan Guillous första 
roman i serien om Tempelriddaren Arn Magnusson. Romanserien följdes av 
en TV-serie om medeltiden och riksbildningsprocessen vilken väckte intresse 
för att besöka omnämnda platser. I Västergötland utvecklades Arn-turismen. 
Även i Östergötland uppmärksammades nya strömmar av turister. En av de 
anställda i turistbyrån i Skänninge berättar hur medieringen kring Arn gav 
direkta återverkningar på antalet besökare. 

148 Är den slogan som bilister möter på stora skyltar när de närmar sig Skänninge. 
149  Marknadschefen i Mjölby kommun är en del av kommunledningskontoret och ”rapporterar” 
direkt till kommunchefen och kommunalråd. Budgeten för kommunens marknadsföring låg år 
2008 på 700 000 kronor. Ytterligare en konkret handling från den kommunala nivån är att den 
tjänst som fanns vid turistbyrån i Skänninge utökades från att tidigare ha varit en halvtidstjänst 
till att bli en 80% tjänst utöver den befintliga halvtidstjänsten? från och med 2002. Aktörer 
både på lokal och på regional nivå upplever det som att ofta finns det pengar till att bedriva t ex 
turistiska projekt men inte medel för att marknadsföring. Marknadschefen är dessutom en av 
tre ersättare i styrelsen för Östsvenska Turistrådet. Intervju S 15. 
150 Marknadsplan 2001 – 2003 respektive Marknadsplan 2004 – 2006, Mjölby kommun, oda-
terad.
151 Marknadsplan 2004 – 2006, Mjölby kommun. Odaterad.



205

3 .  M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r

Sedan gjorde Jan Guillou en TV-serie där han åkte runt efter böckerna 
och besökte platser som Skänninge och Bjälbo och då märkte vi hur 
det kom mer folk igen. Någon sommar senare förstod vi inte varför det 
plötsligt kom så mycket folk hit och frågade efter Arn och Bjälbo. Då 
visade det sig att TV-serien gick i repris.152 

I marknadsföringen är de historiska värdena både resurser som stärker invå-
narnas identitet och utvecklar näringslivet enligt visionens plan. I mitt samtal 
med marknadschefen konstaterar hon att det finns ”väldigt mycket av histo-
rien” i kommunen.153 När det dessutom gäller specifikt medeltiden så betonas 
dessutom att ”vi har det riktiga, Birger jarl” vilket kontrasteras mot fiktionens 
Arn i västra Götaland. Här synliggörs hur det äkta, de verkliga personerna, 
monumenten och den nationellt viktiga historien är betydelsefull för att 
både skapa lokal stolthet men också för att den kan paketeras till en turistisk 
handels vara. 

Samtidigt blir det tydligt att det förflutna bara är en av de många trå-
dar som bildar det ”spindelnät” som utgör den lokala identiteten. I hennes 
arbete innebär detta att olika prioriterade områden samtidigt konkurrerar om 
uppmärksamhet och att de ekonomiska medel som finns tillhanda när tydlig-
heten ska mejslas fram är begränsade. Det gör att samtidigt som marknads-
föringen bekostar föreläsningar om Skänninges medeltid tillsammans med 
 Riksantikvarieämbetet UV Öst som en följd av de arkeologiska utgrävningarna 
så innefattar den också försäljningskampanjer av nya villatomter i Mantorp. 

Budgeten för arbetet uppfattas som liten vilket ställer krav på hur peng-
arna kan användas så nyttigt som möjligt. Medeltiden ses som ett säljande 
varumärke som också kan kombineras med andra. Sommaren 2008 annonse-
rade kommunen exempelvis med rubriken ”I Birger jarls hemtrakter och Arns 
fotspår…”154. I intervjun med marknadschefen resonerar hon på följande sätt 
kring annonsering, kostnader och varumärken:

Jan Guillou är ett väldigt starkt varumärke i Sverige. I och med kopp-
lingen till honom så får du väldigt mycket gratis. För vi har mycket 

152 Intervju S 8.
153 Intervju S 15.
154 Östsvenska Turistrådet. Östergötland, Resekatalog 2008. Kommunens annons i katalogen 
berättar om historiska upplevelser såsom guidningar och upplevelsevandringar i historiska mil-
jöer i Bjälbo, Skänninge och Mjölby. Annonsen gör också reklam för kommunens föreläsnings-
serie tillsammans med RAÄ UV Östs arkeologer, ”Mitt i medeltiden” – Arkeologi och historia i 
Östergötland. Den berättar dessutom om en pilgrimsvandring den 20 september ”till minne av 
det 800-åriga hospitalet i Skänninge”. Mer om detta 800-års jubileum nedan.  
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begränsade resurser. Om du vill annonserar i /lokaltidningen/  så kostar 
en helsida där 45 000 – 50 000 kronor och jag har bara en budget på 
200 000 per år. Det ska räcka till all marknadsföring, profilering, allt 
material som vi använder. Marknadsföring är det dyraste du kan hålla 
på med så du måste hela tiden se till att det finns andra som tycker att 
det du gör är intressant och vill vara med och går in med pengar.155

Medierna har samtidigt sin egen logik som bygger på och drivs av den en-
skilda nyheten vilket den strategiska marknadsföringen måste anpassas till, 
enligt henne.

Att ta fasta på de lokala resurserna är en utgångspunkt i ”cultural planning” 
som attraherar många strateger inom kulturområdet lokalt och regionalt.156 Vi 
kan ovan se hur föreställningen om medeltid både som ”äkta” och fiktiv är en 
viktig resurs bland flera i Mjölby kommuns marknadsföring. Den ses dess-
utom som ett redskap i identitetsbygget att fostra vänliga medborgare och i 
förlängningen skapa en attraktiv kommun. 

S a m a r b e t e  s t ä r k e r  l o k a l  d e m o k r a t i

Kommunens visionsarbete tecknade en generell bild av att medborgar-
nas misstro mot politiker och politiska partier skulle ha ökat i samhället. 
Det konstateras att ”utvecklingen tvingar fram en mer aktiv dialog mellan 
 kommunstyrelse och medborgarna, något som kommunen tagit fäste på 
i framtidsarbetet och gjort till en del av de demokratiska processerna”.157 I 
förhållandet mellan kommunens politiker och Skänningeborna anses det 
dessutom finnas en misstro sedan kommunsammanslagningen 1971. I inled-
ningskapitlet talade jag om Skänningeligan och skulpturen Ture Lång som 
en symbol för spänningen mellan Skänninge och Mjölby. Näringslivschefen 
uttrycker det som att Skänningeborna aldrig har accepterat att orten blev 
”inknuffad” som en del av den unga uppstickarstaden Mjölby. ”För Skänninge 
kanske det var ett bekymmer eftersom man hade en så rik historia och hade 
varit en så betydande stad.”158 Detta har sedan länge tagit sig uttryck i att 
beslut från Mjölby ständigt ifrågasätts. Skänningeborna anses leta fel och 
kräva millimeterrättvisa. ”I alla fall ska man ha lika mycket som i Mjölby. 
Bygger man en simhall i Mjölby så ska man ha en i Skänninge också”, är 

155 Intervju S 15.
156 Bianchini, F. 1999; Lindkvist, L. & Månsson, E. 2009.
157 Kommun 2010 – Förslag till visioner, långsiktiga mål och strategiska satsningar. Underlag för 
kommunfullmäktiges beslut, s. 14. Kommunstyrelsen 2002-01-09.
158 Intervju S 10. 



207

3 .  M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r

Bild 13, I Skänninge står flera affärslokaler tomma. Ett av de projekt som organisationerna som ingår 
i Skänninge Framtid arbetade med var att på informationstavlor sprida positiva budskap om orten. 

Foto, Göran Gruber.
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den  verklighetsbild som han ger uttryck för. Detta trots att många politiker 
i kommunen är från Skänninge, ”vi hade ju en period för några år sedan då 
nästan hälften av dem som satt i kommunstyrelsen var Skänningebor och 
ändå var det den här diskussionen, ändå var man så kritisk”. 

En strategi för att öka engagemanget i visionsarbetet har varit att etablera 
lokala grupper i vilka medborgarna själva kan delta i och på så sätt utveckla 
och förändra Skänninge. Syftet har bland annat varit att fånga upp olika sam-
manslutningar, intressen och generationer i samhället för att på bästa sätt och 
efter deras idéer utveckla, förbättra förutsättningarna och miljöerna i exem-
pelvis Skänninge. Den så kallade Skänningegruppen var en bred medborgar 
grupp som kom att fokusera på fyra arbetsområden: 1, Näringsliv, handel och 
lokaler 2, Stadsmiljö och trafikfrågor 3, Ungdoms- och föreningsaktiviteter, 
brottsförebyggande åtgärder 4, Kulturaktiviteter, musik, teater, nöjesliv.159 

2007 omvandlas Skänningegruppen till ett nytt initiativ kallat Skänninge 
Framtid. Till skillnad från Skänningegruppen som vände sig till alla invånare 
så är Skänninge Framtid en representativ grupp vilken i huvudsak binder upp 
föreningar från orten. På den kommunala hemsidan framgår att syftet med 
gruppen är att ”finna styrka i ett gemensamt arbete för Skänningefrågor. Med 
ett starkt lokalt engagemang och med ett gott samarbete med Mjölby kom-
mun ökar möjligheterna till en positiv utveckling”. Bland annat eftersträvas 
samarbete med gymnasieelever på Trojenborgsskolan.160 Det är framförallt ett 
initiativ som arbetar med konkreta och praktiska idéer och gruppen vill sprida 
ett positivt tänkande om Skänninge och väcka framtidstro och stolthet. I en 
av mina intervjuer med en representant för hembygdsföreningen S:ta Ingrids 
Gille i Skänninge berättas om en idé att ”lyfta” staden som tagits fram inom 
gruppen. Grundfrågan är: ”vad händer med en bygd om man bara matar ut 
ett positivt budskap under ett helt år i Skänninge”. Det hela går ut på att sätta 
upp ett stort antal informationstavlor som olika föreningar och företag ansvarar 
för. På dessa presenteras information som knyter an till respektive förening 

159 Skänningegruppen arbetade fram en konkret åtgärdslista med förbättringar för orten. Detta 
möjliggjordes då kommunen, från 2002 och framåt, årligen avsatt 1 miljon kronor för att ut-
veckla stadsmiljön och de mindre orterna. Under en femårsperiod hade cirka 1 miljon kronor 
av dessa pengar används i Skänninge. Orten är därmed den delen av kommunen som fått den 
mesta delen av dessa pengar. Skänningegruppen etablerades år 2000 och omvandlades 2007 till 
Skänninge Framtid. Jag väljer att inte följa upp dessa båda gruppers arbeten, även om den senare 
dyker upp i materialet, utan fokuserar på den så kallade Medeltidsgruppen som ett exempel på 
lokalt samarbete i Skänninge, se nedan.
160 http://www.mjolby.se/10466.html. Besökt 2010-06-04. Jag väljer att inte följa upp dessa 
båda gruppers arbeten utan fokuserar på Medeltidsgruppen, se nedan, som ett exempel på lokalt 
samarbete i Skänninge.
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och som regelbundet byts ut. Hembygdsföreningen fokuserar på berättelser om 
personligheter från Skänninges förflutna.161  

Kommunens representanter försöker, som framgått ovan, möta misstron 
genom att binda upp Skänningeborna kring de problem och lösningar som 
den formulerat i visionsarbetet. Genom Skänningegruppen fick invånarna en 
möjlighet att delta, påverka och besluta vad de vill med det lokala rummet. 
För att delegera beslutsutrymme tilldelas också ekonomiska medel, på så sätt 
möjliggörs de idéer som gruppen vill satsa på. Trots detta arbete upplevs från 
kommunens sida att det har varit/är svårt att få med sig Skänningeborna. In-
vånarna själva har inte mött upp. De ger varken uttryck för vad de vill eller 
deltar själva i arbetet. Här ställs Skänninge mot centralorten Mjölby som ses 
som ett föredöme där handlare, föreningar och företag är mer aktivt intresse-
rade av och deltar i olika evenemang. Det är på detta sätt som kommunen vill 
arbeta, det vill säga ”kommunen jobbar med förutsättningarna men inte med 
innehållet.”162

R e k r y t e r i n g  a v  M e d e l t i d s g r u p p e n

En av aktiviteterna som det regionala medeltidsprojektet arbetade med var 
”besöksmålsutveckling”. Syfte var att stärka några av de mer centrala medel-
tida besöksmålen i Östergötland.163 Skänninge/Bjälbo identifierades som ett 
av dessa där det fanns en möjlighet att utveckla och etablera ett såkallat 
besöksmålskluster. Mot bakgrund av detta initierades ett utvecklingsarbete 
i Skänninge. Tillsammans med Mjölby kommun bjöd projektet in till en 
”träff ” i Skänninge rådhus/turistbyrå den 8 december 2005. Rubriken för 
mötet var: Hur kan vi utveckla Skänninge/Bjälbo som medeltida besöksmål? 
Tanken var att samla ”de som har ett intresse för att Skänninge utvecklas” 
och att ”tillsammans skapa en utvecklingsplan med konkreta aktiviteter.”164 
Inbjudna var förutom företrädare för kommunen, lokala representanter för 
företag, föreningar, organisationer, kyrkan och privatpersoner. Mötet sam-
lade 20 deltagare.165

Detta är ett exempel på hur det regionala medeltidsturistiska arbetet och 
kommunens visionsarbete kring tanken att initiera lokala grupper som arbetar 

161 Intervju S 5.
162 Intervju S 13.
163 Den preliminära slutrapporten: Medeltidsprojektet 2004 – 2006. Länsstyrelsen Östergötland.
164 Inbjudan till träff, ”Hur kan vi utveckla Skänninge/Bjälbo som medeltida besöksmål?” Un-
dertecknat: Mjölby kommun, Östsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen Östergötland.
165 Protokoll: Anteckningar från besöksmålsutvecklings möte i Skänninge/Bjälbo, den 8 de-
cember 2005.
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kring utveckling och identitets frågor, knyts samman. Vi kan anta att några av 
deltagarna bör ha undrat över vad saken gällde. Samtidigt är det klart att flera av 
dem som deltog redan tidigare engagerats i det medeltidsturistiska arbetet ex-
empelvis som guider eller företagare. Mjölby kommun hade tidigare genomfört 
olika satsningar på medeltider i Skänninge. Med andra ord hade mobiliserings-
arbetet pågått långt innan den här träffen. På så sätt syftade mötet inte bara till 
att engagera nya aktörer utan också stabilisera andra kring ett redan definierat 
problem. Mötet kom att få konsekvenser för det fortsatta arbetet med medel-
tid i Skänninge och därför vill jag här närmare analysera vilka mobiliserande 
strategier som användes och ännu en gång tydliggöra de värden som aktörerna 
tillskriver det förflutna.  

Med utgångspunkt från det regionala medeltidsprojektets idé presentera-
des dess arbete för de samlade i Rådhuset. I den PowerPoint-presentation som 
användes blandades tabeller och diagram med foton från historiska miljöer 
samt bilder på guider och andra gestalter i medeltidsliknande kläder.166 Reto-
riken känns igen från såväl det regionala arbetets projektbeskrivningar som 
inspirationsseminariet ovan. Konkret fakta kring turism och ekonomi blandas 
med såväl populärkulturella som historiekulturella teman. Presentationen lyf-
ter fram de teman som projektet valt att arbeta med – Birger jarl, Pilgrim och 
Eriksgatan – vilka alla tre tydligt kan knytas till Skänninge.167

Vid mötet genomfördes en SWOT-analys där Skänninges styrkor, svag-
heter, möjligheter och hot som medeltida besöksmål listades.168 Den resulte-
rade i ett antal utvecklingsidéer som framförallt berörde nödvändigheten att 
synliggöra/visualisera/informera/sprida kunskap om de medeltida objekten i 
Skänninge. Dessutom beslutade mötet att hitta konkreta samverkansområ-
den att arbeta med. Två sådana förslag noterades i protokollet: 1, ”Medeltids-
marknaden” och 2, ”Ett fast besöksmål som tar tillvara på det som finns under 
marken”.169

166 ”Mer näring åt besöksnäringen”, Power-pointpresentation för Skänninge. Från Östsvenska 
Turistrådets arkiv.
167 Siffror från 2004 presenterades vilka pekade på att turismen i Mjölby kommun omsatte 
drygt 200 miljoner kronor. 45 % av turisterna var på dagsbesök, 20 % på genomresa och 20 % på 
besök hos släkt och vänner.
168 Bland styrkorna lyftes bland annat de medeltidshistoriska miljöerna framförallt de kyrkliga 
men här poängterades också de nya kunskaper om lämningar som arkeologin kring dubbelspå-
ret genererat. Svagheterna orienterade sig kring mer praktiska frågor om möjligheten att som 
besökare få informationer om de medeltida platserna men också olika servicefrågor. Här po-
ängterades också Skänningebornas allmänt bristande intresset för den typ av frågor som träffen 
utgick ifrån. Medan möjligheterna fokuserade på hur de på olika sätt skulle kunna arbeta vidare 
med frågan så var de hot mötet upplevde ganska få.
169 Anteckningar från besöksmålsutvecklings möte i Skänninge/Bjälbo den 8 december 2005. 
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Mötesarrangörerna ville både engagera och rekrytera de som inte tidigare 
deltagit i arbetet kring medeltider och samtidigt hålla kvar de som redan är en 
del av det. Det skedde genom en mobiliseringsstrategi i tre tydliga steg. Det 
första syftar till att presentera och intressera de närvarande för en idé och ett 
koncept för medeltidsturism. På så sätt hoppas man skapa en förståelse för 
projektet och en gemensam grund för strävandena läggs. Detta sker genom 
en mängd tydliga ledord såsom Heliga Birgitta, Arn Magnusson, Birger jarl, 
pilgrimsvandring, Eriksgata, samverkan, produktutveckling, klusterområde, 
kompetensutveckling, marknadsföring men också med tabeller och fotogra-
fier. Detta rör sig dessutom på två plan, dels med utgångspunkt från Medel-
tidsprojektets struktur, konkret hur detta arbete är tänkt att genomföras, dels 
genom att skapa en känsla för hur det här turismarbetet ser ut i mötet med 
besökarna. Detta är tydligt i PowerPoint-presentationens bilder där nästan 
alla, från landshövdingen till enskilda guider ses i medeltidsliknande kläder 
ofta i syfte att gestalta historiska personer.

I ett andra steg handlar det om att få deltagarna att samlas kring en ge-
mensam föreställning av verkligheten. Här blir SWOT-analysen uppenbart 
ett verktyg för att tydligt och strukturerat skapa en gemensam tolkning för 
hur de lokala medeltidsbruken skall beskrivas. I det tredje steget rekryteras 
deltagarna genom att de tilldelas roller i det medeltidsturistiska arbetet. Detta 
sker exempelvis när aktörerna själva får välja vilka verksamhetsområden som 
gruppen bör satsa på i fortsättningen. Därmed kan också sägas att de har getts 
en möjlighet att sluta upp kring det problem, Obligatory Passage Point, som 
Medeltidsprojektet och kommunen har definierat och formulerat: ”Hur kan vi 
utveckla Skänninge/Bjälbo som medeltida besöksmål?”. En förhandling om 
ett gemensamt definierat problem som i den här gruppen och i det här skedet 
verkar ha skett utan nämnvärda konflikter.

Mötet är ett exempel på hur de regionala aktörerna länsstyrelsen/Östsven-
ska Turistrådet men också representanter från Mjölby kommun försöker mo-
bilisera aktörer i Skänninge och Bjälbo kring den medeltidsturistiska frågan. 
Det skickar också en tydlig signal att det i huvudsak är aktörerna själva som 
skall skapa och investera i de initiativ som förhoppningsvis kan utveckla de 
medeltida besöksmålen ytterligare. Samtidigt är inte detta ett arbete som star-
tat från noll utan bygger vidare på det som redan finns på orten. Detta förstår 
vi genom de foton som illustrerar inbjudan till träffen. Här finns ögonblicks-
bilder från Skänninge medeltidsmarknad, en ”upplevelseguidning” på Stora 
torget i Skänninge och en guidning av de arkeologiska utgrävningarna vid 
S:t Olofs kloster, men också bilder på Bjälbo kyrka och lämningen av hospi-
talskyrkan i Skänninge. Genom dessa tydliggörs vilka resurser som möjliggör 
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medeltidsbruket i Skänninge/Bjälbo: kyrkor och ruiner, kunskapsuppbyggnad 
och folkbildning, evenemang och lek. 

L o k a l a  n ä t v e r k  o c h                  
g e m e n s a m  s t r ä v a n 

Träffen i Rådhuset i december 2005 resulterade i etablerandet av Medeltidsgrup-
pen i Skänninge. Det är samma grupp som var initiativtagare till arrangemanget 
kring Arn-premiären juldagen 2007. Den består av ett mindre antal löst samman-
hållna aktörer vilka rekryterats kring de upplevelseinriktade medeltidsbruken på 
orten. Gruppens existens är en konsekvens av flera nätverk och handlingslogi-
ker: det regionala turismprojektet, det kommunala marknadsföringsarbetet samt 
strävan efter att initiera lokal samverkan på orter som Skänninge. Jag har valt att 
följa gruppens möten dels för att se hur den försöker mobilisera Skänningebor 
kring sin egen förståelse av medeltider, dels hur gruppen i sig stabiliseras kring 
de regionala och kommunala problemformuleringarna. I analysen nedan ser jag 
de träffar som gruppen haft som ett medeltidsbruk vilket visar på hur värden 
kring det förflutna etableras och förhandlas i Skänningekontexten. 

M e d e l t i d s g r u p p e n

Jag har deltagit i sex av gruppens möten under tidsperioden oktober 2007 – 
juni 2008.170 Förutom dessa observationer har jag dessutom intervjuat fem av 
personerna som återkommande deltagit på mötena. Urvalet för intervjuerna 
har skett med utgångspunkt från huruvida de kan kategoriseras som en del av 
det organiserade offentliga intresset, civilsamhällets ideella sfär eller uppträtt 
som privata företagare. Jag har också deltagit i ett specifikt arrangemang som 
gruppen anordnat, premiären på filmen om Arn. Dessutom har jag deltagit vid 
föreläsningar och visningar som har anordnats av aktörer som ingår i gruppen. 
Mötena kan ses som ett organiserat sätt att träffas och det förekommer natur-
ligtvis också kontakter utanför dessa.171 

Inledningsvis var Medeltidsgruppens kontakt med det regionala medel-
tidsturistiska projektet/GötaRike påtaglig då projektledaren för det senare var 
sammankallande till mötena. Deltagarna i gruppen har varierat över tid. Det 

170 Jag har dessutom fått ta del av mötesprotokoll från perioden före respektive efter mina 
observationer.
171 Skänninge är en liten ort med många möjligheter för spontana kontakter. Ett besök i den 
lokala mataffären kan skapa ett möte där detaljer kring ett specifikt evenemang dryftas. Turist-
byråns centrala placering i det gamla rådhuset vid Stora torget är dessutom ett viktigt nav för 
information.
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har funnits en möjlighet att kliva in och ur gruppen beroende på det tema 
den arbetat med för tillfället, berättar en av representanterna från kommunen 
som jag talat med.172 Med några enstaka undantag så kommer deltagarna från 
Skänninge och då framförallt från lokala föreningar och organisationer såsom 
hembygdsföreningen – S:ta Ingrids Gille, Bjälbo/Skänninge guideförening, 
Skänninge pastorat, studieförbundet Sensus, biografföreningen Galaxen men 
också företagare inom upplevelsesektorn. Under den period som jag följde 
gruppen deltog ingen person på mötena som enskilda medborgare utan samt-
liga var representanter för någon organisation. En betydande aktör vid mötena 
var kommunens turistbyrå i vars lokaler träffarna ägde rum. Sedermera kom 
även en tjänsteman från Kultur- och fritidsförvaltningen att delta. 

I början av 2006 lämnar projektledaren för det regionala medeltidsprojektet 
gruppen. Enligt ett mötesprotokoll framgår att marknadschefen då ansåg att 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Mjölby skulle ta över mötena och att de inte 
längre borde hållas på turistbyrån. I det läget beslutade gruppen till trots att fort-
sätta på samma sätt som tidigare för att ”upprätthålla samarbetsprojektet i Mjölby 
kommun” men också för att ”ta tillvara alla personers personliga engagemang”.173 
Under perioden jag följde gruppen så träffas den varje eller varannan månad un-
der drygt timslånga möten för att diskutera, informera och organisera sig i olika 
evenemang som handlar om medeltider i Skänninge och Bjälbo.174 

En berättigad fråga är huruvida Medeltidsgruppen i Skänninge är centrum 
för bruken av medeltid i Skänninge, eller utspelar sig detta på fler arenor? Här 
menar jag att gruppen representerar betydelsefulla organisationer, föreningar 
etc. vilka rekryterats i arbetet med medeltid i Skänninge. Visserligen kan vi 
fråga vilken möjlighet gruppen och dess aktörer har att genomföra konkreta 
handlingar som vi kommer att se nedan. När det gäller det senare är jag med-
veten om att det även finns andra lokala sammanhang, till exempel Skänninge-
gruppen/Skänninge Framtid, som greppar ett bredare perspektiv över orten och 
dessutom tilldelas ekonomiska medel från kommunen. Samtidigt menar jag 
att Medeltidsgruppens existens visar på en central mobiliseringsprocess kring 
det förflutnas värden. Det sätt som gruppen återkommande stabiliseras kring 
de övergripande problemformuleringarna gör den intressant. Gruppen blir en 
brygga mellan de regionala, respektive kommunala ambitionerna och de lokala 
önskemålen och förhoppningarna som i sin tur synliggör andra initiativ. 

172 Intervju S 9.
173 Protokoll, Medeltidsgruppen, 2007-02-05.
174 Under 2006 arbetar gruppen med Skänninge medeltidsmarknad. Under 2007 uppmärksam-
mades på olika sätt S:ta Ingrids skrinläggning för 500 år sedan samt att gruppen arbetade med 
arrangemanget kring premiären av Arn – Tempelriddaren.
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F ö r h a n d l i n g  o m  p l a t s e n 

I mitt material om Medeltidsgruppen i Skänninge framträder två tydliga 
berättelser om orten och som binder samman aktörerna. Den ena är före-
ställningen om Skänninges centrala betydelse som stad under medeltiden och 
anknyter till en bred historiekulturell tradering med utgångspunkt från bygg-
nader, ruiner, historiska personer, etc. Den andra handlar om Skänninge som 
ett samhälle med bristande självkänsla och kopplas till 1971 års kommunsam-
manslagning men som jag visade i inledningskapitlet har ett betydligt äldre 
ursprung än så. Med utgångspunkt från dessa blir Medeltidsgruppens arbete 
ett sätt att skapa förhoppningar men också ett sätt att hantera den lokala op-
positionen vilken återkommande uttrycks i spänningen mellan Skänninge och 
centralorten Mjölby. 

I intervjumaterialet med representanter från gruppen så återkommer även 
föreställningen om att Skänningeborna inte skulle vara intresserade av ortens 
förflutna. Ofta ställs den åsikten i direkt motsatsförhållande till det egna stora 
intresset och engagemanget. ”Många är likgiltiga”, säger exempelvis en av dem 
som är engagerad i guidearbetet. Ironiskt målar han upp en bild över vad han 
uppfattar är de andras inställning till medeltiden och turism.

 
Bjälbo, det är inget att hålla på med. Vi vill inte ha en massa bilar och 
stora bussar som står parkerade där. Nej, kyrkan den kan man använda 
som spannmålslager.175 

En annan person som också arbetar inom turismnäringen uttrycker en förvåning. 

Det finns ju människor som inte är intresserade av historia. Jag blir lika 
chockad varje gång jag träffar någon sådan för jag kan inte fatta det. Jag 
tycker ju själv det är så roligt.176 

I samtalet med en representant för hembygdsföreningen finns ett försök att 
förklara det bristande intresset. ”När jag gick i skolan fick vi ingen utbildning 
om Skänninges historia. Vi förstod inte att vi bodde i en medeltida stad eller 
att den hade anor långt tillbaka”, säger informanten och berättar att det var nå-
got som hon först insåg långt senare.177 Samma kunskapsrelaterade förklaring 
återkommer i samtal med guiden. 

175 Intervju S 1.
176 Intervju S 9.
177 Intervju S 5.
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Jag tror inte det är många som riktigt har en aning om vilken betydelse 
den här staden hade en gång i tiden. Vi pratade en gång om att vi skulle 
försöka utbilda folk här i staden och ordna grejer på kvällarna. Men vi 
ser ju när Riksantikvarieämbetet var här [hänvisar till föreläsningsserie 
ovan], det var folk från Linköping och runtomkring som kom. Det var 
inte så många Skänningebor som lyssnade.178 

I materialet ges dessutom uttryck för att Skänninges medeltida historia skulle 
vara något som framförallt intresserar äldre personer och att det dessutom är 
en speciell grupp av personer som är engagerade, varav flera är inflyttade.179 
Det synsättet kan samtidigt sägas definiera vilka som ingår i Medeltidsgrup-
pen. 

I Skänninge är alla med i allting, i föreläsningsföreningen, i guidefören-
ingen. Ja, vi är några som sitter med i Skänninge Framtid också. Det blir 
en viss klick som gillar att engagera sig.180

De personer i det lokala sammanhangen som mobiliserats kring bruken av 
medeltider är också rekryterade runt andra lokala frågor. 

Skänningebornas ointresse för det medeltida förflutna är ett återkomman-
de tema under gruppens möten. Engagera och rekrytera dessa blir därför en 
problemformulering som de gemensamt kan bindas upp kring. Mer konkret 
pekas framförallt handlarna i Skänninge ut. Under den period jag följer grup-
pen tydliggörs detta genom återkommande diskussioner kring hur 2008-års 
medeltidsmarknad ska finansieras.181 Det motstånd gruppen upplever har ta-
git sig uttryck i att affärerna kring Stora torget inte vill delta och hålla öppet 
under marknadsdagarna. Därför flyttades marknaden 2008 från Järntorget vid 
Skenaån till den mer centrala platsen invid Vårfrukyrkan och Stora torget. I 
mitt samtal med en av handlarna ställde han sig, trots flytten, ändå frågande 
inför till att hålla öppet. Satsningen på medeltidsturism och marknaden skulle 

178 Intervju S 1.
179 Intervju S 8.
180 Intervju S 1.
181 Marknaden startade i början av 1990-talet som ett ALU projekt finansierat av Mjölby kom-
mun. Kring marknaden växte sedan Skänninges historiska förening Sunnanskog fram vars med-
lemmar arbetade ideellt med att arrangera marknaden. Föreningen som bestod av en arbetande 
kärntrupp men hade flera hundra medlemmar som mest. Den gav ut ett informationsblad, hade 
egna tält och ett stort klädförråd. Med tiden tröttnade eldsjälarna och 2002 tog en eventföreta-
gare över driften av marknaden. Intervju S 17 och S 18. 
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inte innebära att han sålde mer varor i butik.182 Medeltidsgruppens strävan att 
engagera köpmännen speglar i sin tur ett generellt problem som det regionala 
turismarbetet har identifierat. I min intervju med vd:n på Östsvenska Turistrå-
det så framkommer det att många handlare, oavsett bransch, inte ser de vidare 
möjligheterna och vinsterna med att bidra till en gemensam satsning på med-
eltidsturism. Detta är en av de stora pedagogiska uppgifterna enligt henne och 
alltså inte bara ett problem kopplat till Skänninge.183

Eventföretagaren som driver marknaden har satsat egna pengar för att 
marknadsföra arrangemanget. Han arbetar inte ideellt utan målet är att få 
marknaden att gå med vinst men för att nå dit behöver någon form kost-
nadsteckning exempelvis från kommunen. Enligt honom har det funnits en 
tröghet och ett motstånd både från kommunens representanter och köpmän-
nen på orten till att bidra med medel för att göra marknaden lyckad. Det svaga 
stödet innebar att han 2007 helt enkelt ställde in marknad. ”Det var en ren 
protest. Det var ett taktiskt drag helt enkelt”.184 Från kommunens representan-
ter på medeltidgruppens möten hör jag vid flera tillfällen att det är omöjligt 
för den gå in med ”arrangörsbidrag” till en enskild företagare. Däremot kan 
kommunen stötta ideella organisationer.185 En förklaring till handlarnas svaga 
intresse anses vara att de inte vill stötta en annan företagare med egna pengar, 
inte ens med mindre summor till en annons i programbladet. En inställning 
som bekräftas i intervjumaterialet.186

I Medeltidsgruppen är engagemang för marknaden stort. Den var också 
ett av de utpekade områden som initialt mobiliserade gruppen i ett gemen-
samt arbete. I gruppen ges uttryck för att eventföretagaren inte tjänar några 
pengar på marknaden utan enbart arrangerar den för att det var kul och för 
att stötta orten.187 För att förverkliga marknaden 2008 så söker såväl event-

182 Intervju S 16. Ett liknande resonemang känner vi igen från Vadstenafallet där ABS Pumps 
representant menar att de inte säljer fler pumpar för att de bidrar ekonomiskt till den arkeo-
logiska undersökningen. Trots det gav arkeologin goodwill som kunde bidra till att stärka före-
tagets varumärke på arbetsmarknaden. I Vadstena tvingades också företaget anpassa fasaden för 
att få den att smälta in i stadens historiska silhuett.
183 Intervju S 11.
184 Intervju S 17. I ett protokoll från Medeltidsgruppens möte, 2007-02-05, framgår att kom-
munstyrelsens ordförande uppmanat honom att söka stöd hos köpmannaföreningen, Mark-
nadsplats Skänninge. ”Svaret här hade varit att det inte var någon idé att satsa på historia utan 
istället tänka framåt och se till så att Skänninge fick nya butiker så att affärshandeln kunde 
blomstra.” 
185 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2008-03-20.
186 Intervju S 16. 
187 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2008-03-20.
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företagaren som gruppens medlemmar nya vägar efter kapital.  Parallellt 
med de möten jag följer etableras en styrgrupp för arrangemanget. Till den 
rekryteras förutom eventföretagaren själv också kommunens näringslivs-
chef, kyrkoherden i församlingen, en representant för Skänninge Framtid 
(även aktiv i Medeltidsgruppen) samt ytterligare en lokal företagare. Ge-
nom att bredda arrangörsgruppen, men också innehållet (se mer nedan) 
skapas möjligheter för fler aktörer som kommunen och kyrkan men också 
köpmannaföreningen att bidra med medel. Framförallt blir detta möjligt 
om man lyckas knyta till sig de lokala skolorna och lyfta in tydliga barnak-
tiviteter i marknaden.188   

I Medeltidsgruppen ingår kyrkoherden i Skänninge pastorat. I vårt sam-
tal återkommer bilden av Skänninge som en moloken stad vilken drabbats 
av en negativ spiral sedan sammanslagningen med Mjölby. Skänningeborna 
successivt kunnat se hur flera stadsmarkörer såsom Posten, Banken, System-
bolaget och olika affärer, har lagt ner eller flyttat Detta har i sin tur skapat 
ett spänt förhållande till centralorten. Med inställningen att det ”i Skänninge 
finns väldigt mycket kvar att göra” menar han att kyrkans roll och mål är att 
vara en sammanhållande kraft och främja ett innehållsrikt liv. Å ena sidan är 
detta kopplat till den enskildes förhållande till Gud. Å andra sidan handlar det 
också om människors förhållande till varandra, att skapa en trygg och stark 
gemenskap tillsammans. 

Jag anser att kyrkan är en positiv kraft som samverkar kring saker och 
ting här i staden. Alla som vill något gott här vill vi stötta. Vi vill vara 
en del av det.189

För kyrkoherden är Medeltidsgruppen ett sådant sammanhang och medel-
tidsmarknaden ett bra exempel på gemensamt arbete. Arn-premiären blir ett 
sätt för kyrkan och för Medeltidsgruppen att väcka ett engagemang hos Skän-
ningpubliken. I ÖC uttrycker han det på följande citat: ”Vi är nio personer 
med intresse för det medeltida Skänninge /…/ vi hoppas Skänningeborna 
skapar medeltidsmarknaden tillsammans med oss”.190

188 Till 2008 års marknad bidrog Mjölby kommun med 15 000 kronor, kyrkan med 20 000 
kronor och köpmannaföreningen i Skänninge  sponsrade barnverksamheten på marknaden med 
15 000 kronor. Fältanteckning, Medeltidsgruppen möte, 2008-06-18. I programbladet för 2008 
års medeltidsmarknad kan vi se att flera handlare och företag i Skänninge köpte annonser. Pro-
gramblad, Skänninge Medeltidsmarknad, broschyr. 
189 Intervju S 4.
190 ÖC, 2007-12-27 ”Arn skapar sug för ny medeltidsmarknad”
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Hembygdsföreningen, S:ta Ingrids Gille, är en annan aktör som ingår i Med-
eltidsgruppen.191 Föreningen sköter kommunens museigårdar som en betydelse-
full del av verksamheten. Den deltar också i de lokala grupper som kommunen 
initierat, det vill säga Skänningegruppen/Skänninge Framtid vid sidan av Med-
eltidsgruppen. Genom dessa har föreningen drivit egna frågor som att förbättra 
tillgängligheten till museigårdarna för äldre och funktionshindrade besökare. 
S:ta Ingrids Gille ges inte bara möjligheten att bevara den lokala historien utan 
är också rekryterad som en viktig aktör i diskussionen och arbetet kring Skän-
ninge som stad. I mitt samtal med en av föreningens representanter som re-
gelbundet deltar på Medeltidsgruppens möten, lyser den kommunala retoriken 
igenom. Även här återkommer föreställningen om Skänninge som en ort vars 
förhållande till centralorten är spänt. Men i intervjun blir det tydligt att det finns 
en strävan att göra upp med den och gå vidare. Hon menar att det lokalt odlats 
en mytbild om Skänninge som den idylliska småstaden vilken invånarna tog väl 
hand om vilket upphört i och med sammanslagningen med Mjölby. 

Jag menar inte att de inte har rätt men det är rätt tråkigt att det blir mer 
av en skitsnacksjargong än klara fakta. Istället för att få det här bra så är 
det mest gement prat. Det finns också en känsla av att det här är ingen-
ting man kan göra något åt. Utan man går bara omkring och ältar.192 

191 Skänninges fornminnes- och hembygdsförening bildades år 1926. År 1938 utökades namnet 
till S:ta Ingrids Gille, Skänninge fornminnes- och hembygdsförening. De första decennierna 
fokuserade föreningen på arbetet med att skapa Kulturreservatet som invigdes av landhöv-
dingen, Eckerberg, år 1959. Genom gåvor, testamentering och inköp hade föreningen lyckats 
samla ett antal byggnader samt inventarier i området runt Järntorgsparken vilka omvandlats till 
museigårdar. Föreningen ägnade sig under de tidigare åren även åt arkeologiska insatser. 1939 
bidrog den med medel, tillsammans med Länsmuseet och Riksantikvarieämbetet, till en un-
dersökning av en tidigkristen familjegrav från 1000-talet vid S:ta Ingrids kloster (Wallenberg. 
1984). I och med kommunsammanslagningen mellan Skänninge och Mjölby 1971 flyttade den 
kommunala verksamheten från rådhuset i Skänninge till det nya kommunhuset i Mjölby. Då 
begärde och fick hembygdsföreningen möjligheten att disponera delar av rådhuset. 1973 invigdes 
ett stadsmuseum på bottenvåningen (Lorin, 1976). Idag har Mjölby kommun tagit över ägandet 
av museigårdarna, Axbomsgården, Sandbergska gården och Sjölingården. Det innebär att hem-
bygdsföreningen i huvudsak bara äger inventarierna, föremål och interiörer främst från 1700-, 
1800- och tidigt 1900-tal. Genom ett avtal betalar kommunen numera hembygdsföreningen för 
att driva och sköta gårdarna vilket bland annat inkluderar två trädgårdar plus en örtagård. De 
medel som föreningen får in för dessa tjänster täcker i sin tur en halvtidslön för en person som 
är anställd av hembygdsföreningen för att just utföra dessa arbeten. I tjänsten igår förutom träd-
gårds- och städarbete på museigårdarna även adminsitrativa delar som föreningens bokföring 
och att ta emot gåvor till föreningen, med mera. Tidigare var den tjänsten en heltid som delades 
mellan hembygdsföreningen och kommunens turistbyrå men idag så är de skilda.
192 Intervju S 5.
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G r u p p e n  h å l l s  s t a b i l

Gruppens möten i Skänninge Rådhus kan beskrivas som informations-, dis-
kussions-, och planeringsmöten. Informationsmöten innebär till exempel att 
var och en berättar vad dennes organisation har på gång för tillfället. Det kan 
vara av såväl allmän karaktär som med ett särskilt intresse för gruppen som 
exempelvis vilket datum som den andra Arn-filmen har premiär i Skänninge. 
Det förekommer också olika uppmaningar till gruppen att delta vid specifika 
händelser eller arrangemang såsom en guidad vandring med en historiker i 
Vårfrukyrkan för att titta på 1600-tals epitafier och gravstenar.193 Gruppen får 
också information om utvecklingen kring vissa frågor som bereds i andra sam-
manhang. En deltagare som ingår i ett kommunalt sammanhang ger exem-
pelvis återkommande rapporter om arbetet kring ett belysningsprojekt vilket 
bland annat kommer att inbegripa den medeltida hospitalskyrkan i Skänninge. 
En återkommande informationspunkt under 2008 är hur arbetet med Medel-
tidsmarknaden fortgår. 

Gruppen är också remissinstans för GötaRike-projektet som i samband 
med arbetet med medeltidskartan ber dem att läsa och kommentera texterna 
till de tänkta mobilguiderna för Skänninge/Vårfrukyrkan.194 På  detta sätt kan 
sägas att de regionala turismaktörerna håller kontakt med gruppen vilket sam-
tidigt ger den ett erkännande och fortsatt legitimitet. 

Birger jarl-jubileet, år 2010, diskuteras på flera av de möten jag deltar i. Det 
är ett arrangemang som planerats och initierats på annan organisatorisk nivå. 
En representant från GötaRike som besöker ett av gruppens möten berättar 
att arbetet med jubileet ska sättas igång. Jag hör henne säga att: ”Stockholm 
har bestämt att man ska fira 2010”, och ”Stockholm kommer att fira...”. Initia-
tivet till jubileet tillskrivs något odefinierbart vilket förstås som huvudstadens 
politiker och tjänstemän men också det regionala medeltidsprojektet vilket ger 
det legitimerande tyngd. De lokala aktörerna förväntas delta. De behöver inte 
ens ta ställning till huruvida jubileet sker rätt år eftersom det redan är bestämt 
av ”Stockholm”.195 

Deltagandet i firandet av Birger jarl uttrycks som en självklarhet. Ingen 
ifrågasätter jubileet. Istället hörs ekon från det regionala medeltidsprojektets 

193 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2008-05-13.
194 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2007-12-11. Under 2008 lanserar GötaRike 20 
stycken så kallade mobilguider, det vill säga korta guidningar via mobiltelefon. I Mjölby kommun 
var tre platser kopplade till detta: S:ta Ingrids kloster och Vårfrukyrkan i Skänninge samt Bjälbo 
kyrka. Vid dessa platser finns informationstavlor och genom att ringa upp det telefonnummer 
som finns till varje plats så får man en guidning på den aktuella platsen i sin egen mobiltelefon. 
195 Harrison, D. 2002, 2006. Det råder viss osäkerhet om vilket år som Birger Magnusson föd-
des. Observationsanteckningar från Medeltidsgruppen möte 071017.
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argumentation om att här finns ett tillfälle, ett här och nu, att agera utifrån. 
Gruppen, Skänninge och Mjölby kommun måste haka på. ”Vi måste vara med 
på Östgötasidan” och ”vi har både Skänninge och Bjälbo” är utrop som jag hör 
i diskussionen.196 I ivern ställs snarare krav på kommunens politiker att ta ställ-
ning. Gruppen vill veta vilka planer som finns. De anser att kommunen på ett 
djupare och politiskt plan borde engagera sig i detta då det är ett viktigt tillfälle 
för kommunal marknadsföring. Men gruppen tar även egna initiativ för att få 
mer kunskap om jubileumsplanerna exempelvis genom att själva bjuda in de 
regionala strategiska aktörerna.197 Diskussionerna kring Birger jarl-jubileet vi-
sar både hur väl gruppen är mobiliserad kring upplevelsens medeltider och hur 
begränsat gruppens handlingsutrymme är. Den förväntas engagerat delta i det 
praktiska skapandet av medeltider i Skänninge och fylla det med ett innehåll 
men har små möjligheter att delta i det strukturella arbetet. 

När det gäller de turistiska aspekterna förekommer diskussioner om hur 
Skänninge som besöksmål kan utvecklas. I SWOT-analysen 2005 uppmärk-
sammades att det mesta av de materiella spåren av medeltiden ligger dolda 
under markytan. Detta blev extra tydligt i samband med de arkeologiska ut-
grävningarna inför dubbelspåret då S:t Olofs klostermurar var synliga för all-
mänheten. De blottade murarna lockade stora besöksgrupper till staden. Sam-
talen på mötena berörde olika sätt att visualisera och förbättra skyltningen 
och belysningen av besöksmålen, aspekter av både det fysiska och det upp-
levda rummet. Men även detta låg utanför gruppens mandat och möjlighet 
till  handling, åtminstone i det korta perspektivet.198 Samtidigt kunde önsk-
ningarna och visionerna i sig fungera stabiliserande då detta gav gruppen möj-
ligheter att på ett oproblematiskt sätt kan ta ställning utan att förhålla sig till 
eventuella konsekvenser.199

De möten jag deltog i karaktäriserades inte av att värderingar bröts mot 
varandra utan mer av samtal som formulerade samförstånd. Diskussionerna var 
ett sätt för gruppen att formeras kring en gemensam verklighetsbild där pro-
blem identifierades och lösningar föreslogs. Det var ingen som bröt mot eller 
försökt omdefiniera den initiala problemformuleringen som samlat gruppen. 
Därmed inte sagt att det inte förekom avvikande åsikter eller  målkonflikter 

196 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2007-10-17.
197 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2008-06-18.
198 Vid tillfället resonerar gruppen huruvida RAÄ:s arkeologer skulle kunna gräva ut/fram 
delar av klostrets murar för att synliggöra det för besökare på orten, Fältanteckning, Medeltids-
gruppen, möte 2008-03-20.
199 Ett exempel är en diskussion och önskan om hur S:t Olofs kloster, som idag inte syns ovan 
mark, till delar skulle kunna tas fram och göras synlig för till exempel turister. 
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men dessa visade sig snarare utanför mötesrummet och vid analysen av inter-
vjumaterialet. 

Ett problem att hantera uppstod i samband med att Medeltidsgruppen 
2007 valde att fira S:ta Ingrids skrinläggning 500 år tidigare vilket berör olika 
trosuppfattning. Till högtiden trycktes en minnesskrift över Ingrid och själva 
dagen för själva skrinläggningen, den 29 juli, uppmärksammades med olika 
aktiviteter.200 Vid planeringen väcktes diskussioner i gruppen huruvida Skän-
ninge pastorat ville fira Ingrid med en mässa och om det till den gick att 
bjuda in katolska munkar från liknande dominikanerkonvent som S:ta Ing-
rids. I min intervju uttrycker kyrkoherden att ett sådant firande skulle skapa 
svårigheter. Dels ifrågasatte han den lokala bilden av Ingrid och dess giltighet 
utifrån det historiska källmaterialet. Det berättar inte mer än att hon grund-
lägger ett kloster. Kring detta har sedan, enligt honom, en lokal mytbild vuxit 
fram där Ingrid framställs som en viktig och drivande kvinnlig gestalt. Även 
om beskrivningens vetenskapliga giltighet är problematisk så menar han att 
berättelsen om Ingrid visar hur hon tar konsekvenser av sin tro och skapar 
ett konvent. Det är en föreställning som han som kyrkoherde kan stödja. ”Jag 
är beredd att sprida den kunskapen om heliga Ingrid om att se henne som 
en förebild i det medeltida samhället.” Däremot blir det mer komplicerat om 
kyrkan ska genomföra gudstjänster till den heliga Ingrid. ”Katolska kyrkan 
skulle till exempel säga att det finns en vits i att be den heliga Ingrid, att hon 
ska be Kristus om hjälp. Den tolkningen har inte vi i svenska kyrkan.” Här 
 synliggörs ett problem som bottnar i olika trosföreställningar, luthersk och 
katolsk.201 Även om det i vårt samtal ges uttryck för en pragmatisk och ekume-
nisk syn på möjligheten att exempelvis hålla medeltidsinspirerade mässor så 
är gränsen samtidigt klar i förhållande till såväl den historiskt medeltida som 
samtida katolska föreställningen om Gud.202 Nedan återkommer jag till den 
religiöst bottnade spänningen i en annan diskussion. 

En annan typ av diskussioner som återkommer på mötena är synen på his-
torisk fakta i förhållande till de evenemang som gruppen skapar i Skänninge. 
Inför sommaren 2008 diskuterades om det är möjligt att uppmärksamma det 
medeltida hospitalet och dess kyrkoruin med ett 800-årsjubileum. Var det så 

200 Fagerberg, E. 2007. Under den söndagen så hölls bland annat föreläsningar om S:ta Ingrids 
liv, dominikanska hymner sjöngs av några lekmannasystrar samt att en mässa hölls. Protokoll, 
Medeltidsgruppens möte, 2007-08-22.
201 Intervju S 4. Men även lösningen i form av en ekumenisk gudstjänst tillsammans med ka-
tolska munkar skapar problem av mer praktisk och organisatorisk karaktär, ”då blir saker väldigt 
komplicerade därför att de kan inte bara bjudas in till höger och vänster och de kan inte själva 
fira en mässa här. Jag kan inte bjuda in dem för att de ska få fira en mässa här, det går inte”.
202 En sådan mässa planeras exempelvis inför medeltidsmarknaden 2008.
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att hospitalet är Sveriges äldsta eller inte? I samtalet visade det sig att det 
historiska källmaterialet var oklart i frågan. Resonemanget ledde fram till att 
ingen riktigt vet när hospitalet byggdes. Sannolikt är det något äldre än 800 år. 
I det läget väcktes tanken på att fira ett 800+ jubileum istället. Den här typen 
av samtal skapar inte någon direkt konflikt i gruppen istället lyser en tydlig 
pragmatism igenom. 800+ visar dessutom att det finns marginaler att spela 
på. Målet att skapa en händelse, ett arrangemang som uppmärksammar Skän-
ninges medeltida historia är viktigare än att vara historiskt bokstavstrogen. 
Av vissa kan detta upplevas som ett problem men löses genom att tona ner 
betydelsen av exakta historiska fakta i denna situation. Vid tillfället deltar en 
arkeolog från Riksantikvarieämbetet som efter mötet till mig kommenterar 
ett 800+ jubileum som problematiskt just med hänvisning till den svaga veten-
skapliga grunden för dateringen.203 

Diskussionerna kring vad som är historiskt korrekt bekräftar snarare det 
problem kring vilken gruppen skapats och som formulerades redan på det 
första mötet år 2005. Syftet var att tillsammans tydliggöra stadens medeltida 
förflutna och genom arrangemang som medeltidsmarknaden locka besökare 
till Skänninge för att tjäna pengar. Ett motiv som Medeltidsgruppen däremot 
inte drivs av är möjligheten att tillsammans generera ny kunskap om Skän-
ninges medeltida historia. En representant för hembygdsföreningen kommen-
terar detta som att det är de ekonomiska aspekterna som står i centrum inte 
”på vilket sätt vi kan seriöst ta fram medeltiden”.204 Här handlar det inte om 
kunskapsgenerering utan snarare om visualisering och att skapa emotiva vär-
den, som en grund för samtida aktiviteter för medborgare och näringsidkare. 
Kunskap om Skänninges historia är något som andra aktörer skapar.

Ett sätt att både hålla gruppen stabil och att binda upp andra aktörer är att 
diskutera samt ge utrymme för varandras målsättningar. Diskussionerna inför 
medeltidsmarknaden 2008 visar tydligt att även om medeltiden är grundtemat 
så finns det breda öppningar för aktörernas respektive önskningar. På så sätt 
skapas något av ett hybridarrangemang. På ett av mötena ställer kyrkoherden 
en konkret fråga, ”Vad är vår avsikt?”. ”Närmare Gud till dig”, svarar någon. En 
annan person lyfter fram de pedagogiska sidorna och kunskpasförmedling om 
Skänninges medeltid. En tredje person menar att det är viktigt att marknaden 
är återkommande, det vill säga ”hållbar”. Den ska vidare vara en arena för olika 

203 Fältanteckningar. Möte Skänninge rådhus, 2007-10-23. Mötet var sammankallat för att ta 
fram ett underlag från Mjölby kommun till en annons i Östsvenska Turistrådets sommarbro-
schyr för 2008. I mötet deltog de flesta som ingick i Medeltidsgruppen samt representanter från 
RAÄ UV Öst.  
204 Intervju S 5. 
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grupper från orten att visa upp sig såsom lokala hantverkare. Gruppen disku-
terar om marknaden också skulle kunna vara en lokal hantverksmarknad men 
också ”bondens egen marknad”. Om den får leva länge skulle den till och med 
kunna bli en bra marknadsföringsbas för olika företag. Listan fortsätter sedan 
med att den ska både locka människor utifrån och invånarna i Skänninge och 
att den ska innehålla aktiviteter både för barn och vuxna. Samtalet om avsikten 
med arrangemanget leder fram till att den ska vara en förening av tre kulturer: 
kommers, andlighet och historia.205    

M ö t e n  o c h  g r ä n s e r
Det här kapitlet har hittills haft karaktären av en kartering av aktörer och hur 
dessa formeras utifrån problem och möjligheter kring medeltider i Skänninge, 
strategier som används för att binda upp andra aktörer kring dessa samt vilka 
värden som härigenom etableras och förhandlas. Jag vill ännu en gång poäng-
tera att texten inte syftat till en total kartläggning av medeltidsbruken i Skän-
ninge. Analysen bygger på ett urval av aktörer och situationer. Det innebär att 
det finns personer och organisationer och en mångfald av möten mellan dessa 
vilka kan uppfattas som betydelsefulla men som inte uppmärksammats i tex-
ten ovan. Det jag vill visa är hur socialt mobiliserande bruk av medeltider som 
vi finner på en enskild plats, Skänninge, engagerar aktörer till samarbete.

Öppna konflikter är ovanliga i Skänningefallet men jag kommer nu att 
fokusera på spänningsmoment. Även dessa utgör ett urval som ger material 
för att besvara avhandlingens frågor och skapar ingen total överblick. Med ut-
gångspunkt från dessa spänningar närmar jag mig två teman, dels hur aktörer 
genom bruket av medeltider skapar föreställningar om en plats, dels hur grän-
ser för aktörers deltagande synliggörs. Båda berör kulturarvets grundfrågor: 
vem skapar kulturarv och vilket kulturarv menar de är väsentligt?

P l a t s e r  p å  t u r i s m e n s  m e d e l t i d s k a r t a 

Ett av det regionala medeltidsturistiska projektets mål var att ”tydliggöra 
och lyfta fram ’säljbara’ besöksmål”. I en av projektplanerna som är skriven 
på  Östsams profilpapper, uttrycks att målet är ”att det senast 2006 ska ha 
etablerats fungerande kluster kring de viktigaste medeltida besöksmålen.” I 
syfte att få en överblick av ”hur det medeltida Östergötland ser ut” genomför 
därför Östsvenska Turistrådet en kartläggning för att identifiera de viktigaste 

205 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2007-12-11. Vid detta tillfälle deltar inte event-
företagaren.
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besöksmålen. Utgångspunkten är rubriker såsom Beskrivning av huvudatt-
raktionen vilket inkluderar historiska sammanhang men också av hur dessa 
medieras – guidningar, litteratur, broschyrer, filmer, etc. Kringservice, fram-
förallt möjligheter att äta och bo på platsen, Anslutande attraktioner, i form 
av andra besöksmål. De sex medeltidsturistiska kluster som kartläggningen 
pekar ut ligger alla utom den sista Västanstång, det vill säga i slättbygden 
väster om Stångån: 1, Skänninge/Bjälbo 2, Vadstena 3, Alvastra/Hästholmen 
4, Vreta Kloster 5, Linköping (kring slott och Domkyrka) 6, Söderköping 
med Stegeborg.206 Av dessa sex platser förstår vi att de viktigaste besöksmå-
len framförallt är de medeltida städerna i Östergötland med undantag från 
Norrköping. Dessutom lyfts Vreta Kloster in som en betydande plats i detta 
sammanhang.  

I rapporten betraktas området kring Skänninge och Bjälbo som ett av de 
mer betydelsefulla medeltida besöksmålen i länet. Texten synliggör vad som, 
enligt författarna, konstituerar upplevelsens medeltid. Huvudattraktionen be-
skrivs kortfattat på en A4-sida och vi känner igen hur Skänninges betydelse 
under medeltiden tas för givet. Det är en av Sveriges äldsta städer vars första 
omnämnande sker i ett påvligt skyddsbrev år 1178. Stadens storhetstid inträf-
fade under andra hälften av 1200-talet och under 1300-talet. I Skänninge finns 
under medeltiden ett flertal kyrkliga institutioner. Särskilt nämner texten S:ta 
Ingrids och S:t Olofs konvent.

Vid sidan av den historiska bakgrunden berättar rapporttexten hur plat-
sen medieras. Här framkommer att S:ta Ingrids konvent undersöktes arkeo-
logiskt på 1930-talet och att ruinen inför Birgittajubileet snyggats upp men 
nya skyltar samt en taktil bronsmodell av klostret och dess kyrka. Här lyfts 
dessutom den pågående arkeologiska undersökningen vid S:t Olofs konvent 
fram vilken delvis presenteras i en utställning på Rådhuset samt att en ny 
utställning planeras där till 2006. Här finns dessutom en tyngdpunkt på guid-
ningar av platsen. Besökare kan välja mellan så kallade ”upplevelseguidningar” 
men också barn- och familjeguidning med rundturståg. De böcker och bro-
schyrer om Skänninge/Bjälbo som omnämns har nästan alla en titel som an-
vänder Arn.207 Kartläggningen uppmärksammar också Skänninges Historiska 

206 Projektbeskrivning: Svensk medeltidshistoria: Samverkan mellan näringsliv – kultur och 
turism, Länsstyrelsen Östergötland. Projektbeskrivning: Medeltidsturism i Östergötland, Lst 
dnr: 100-10516-04, daterad 2005-08-30. Rapport: Medeltida besöksmål i Östergötland, Östsven-
ska Turistrådet, odaterad. Preliminär slutrapport: Medeltidsprojektet 2004-2006, Länsstyrelsen 
Östergötland. 
207 En broschyr med titeln ”I Arns fotspår” utgiven av Västergötlands museum, Romanserien 
om Arn av Jan Guillou, Jarlens sekel av Dick Harrison, I Arns Fotspår av Lennart Utgren och 
Dick Harrison samt Folkungaträdet av Verner von Heidenstam.
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Förening  Sunnanskog som kan tillhandahålla medeltida kläder för uthyrning. 
Vidare får vi reda på att i Skänninge finns musikgruppen Galtagaldr som spe-
lar medeltida dansmusik. Dessutom genomförs ”Skeninge medeltidsmarknad” 
varje år i september. Slutligen under rubriken Kringservice listar kartlägg-
ningen olika matställen, platser där besökarna kan bo samt tips om anslutande 
attraktioner i form av olika badställen.208

I kartläggningen från Östsvenska Turistrådet framgår att detta är ett doku-
ment som de själva har tagit fram. Varifrån de historiska beskrivningarna och 
bedömningarna är hämtade framgår däremot inte. I andra dokument som jag 
fått ta del av från Östsvenska Turistrådet framgår att historieprofessorn Dick 
Harrison bidragit med material till projektet och då framförallt kopplat till 
projektets Birger jarl tema. En text har rubriken ”Händelser och platser i Väs-
tergötland och Östergötland med koppling till Birger jarl” och är en åttasidig 
beskrivning av platser som Bjälbo, Linköping, Skänninge och Söderköping i 
Östergötland som knyts till honom. De beskrivs mycket kort och på liknande 
sätt som i Östsvenska Turistrådets kartläggning.209  

Medan Skänninge ses som en självklar plats så visar det sig att medeltidssta-
den Norrköping inte ingår i det turistiska sammanhanget.210 Även om staden väl 
kan anses både fylla de krav på kringservice och dessutom spelar en betydande 
roll i den svenska medeltida historien så anses Norrköping sakna den viktiga kär-
nan för att betraktas som ett besöksmål, det vill säga själva huvudattraktionen. 

Vart ska du gå för att titta på några medeltidsattraktioner? Det finns 
inget konkret att ta på. Du måste ha något sådant som du kan besöka 
annars blir det en stor besvikelse när du kommer till Norrköping och 
ska leta efter medeltiden.211

Det resonemanget kan i sin tur ställas i relation till det lilla samhället Häst-
holmen i västra Östergötland som pekas ut som ett besöksmål. Där finns 
egentligen inte heller någon direkt medeltida huvudattraktion att besöka. Här 

208 Rapport: Medeltida besöksmål i Östergötland, Östsvenska Turistrådet, odaterad.
209 Harrison, D. Odaterad. I den texten sätter Harrison ett frågetecken efter Vadstena och 
skriver att ”problemet är att Birger själv inte kan knytas länkas till orten”. 2006 publicerar det 
tvärregionala projektet boken ”Birger Magnusson – den siste jarlen”. Harrison är en av huvud-
författarna, dessutom bidrar flera andra historiker, kyrkohistoriker, arkeologer, medeltidarkeo-
loger, evolutionsbiologer, konstvetare, museiantikvarier och länsantikvarier med texter. I den 
publikationen är Birger jarls koppling till Vadstena beskrivet genom folkungaättens privatgods 
där. Lindeblad, K. 2006.   
210 Broberg, B. 1984; Lindeblad, K. 2008.
211 Intervju S 11.
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fungerar antagligen den pittoreska platsen vid vattnet, den i närheten liggande 
Alvastra klosterruin samt kringliggande fornlämningar, kyrkor och Omberg 
som huvudattraktion.212 

I intervjumaterialet med landshövdingen förklaras att det hade varit svårt 
att få med de båda stora städerna, Linköping och Norrköping, i det medeltids-
turistiska arbetet.213 Detta kan tolkas som att det medeltidsturistiska arbetet är 
något som framförallt mobiliserar de mindre orterna i Östergötland. Norrkö-
ping knyter snarare sin historiska identitet till det industriella kulturarvet med 
rötter till Louis de Geer medan den medeltida historien tonas ner.214

Om Skänninge bedöms som ett bra exempel på medeltida besöksmål och 
Norrköping är en plats där beslutsfattarna väljer att stå utanför så framskymtar 
i källmaterialet också en oro från en del mindre orter att de ska sorteras bort i 
det medeltidsturistiska projektet. En kommentar från ”inspirationsseminariet” 
pekar på detta.

Tjust hör till Göta rike. Västervik (nuvarande Gamleby) grundades av 
Magnus Ladulås. Kanske skulle Tjust höra till ert projekt.215

Kommentaren är intressant då den dels vill lyfta en plats utanför det traditio-
nella området i västra Östergötland som också kan kopplas exempelvis till Bjäl-
boätten, dels då besökaren uppenbarligen inte kände sig delaktig i  projektets 
intressegemenskap trots att just samarbete stod i centrum för seminariet. 

I en intervju med en av projektledarna för det regionala projektet bekräftas 
att projektledningen fick kritik från kommuner utanför västra Östergötlands 
slättområde. Uppenbarligen uppfattas det som att vissa platser åsidosattes i 
material som projektet presenterar för såväl turister som researrangörer. För 
projektet var fokus däremot tydligt:

Jag jobbade med Östergötland men samtidigt så jobbade vi inte med hela 
Östergötland, för hela länet är inte relevant i  medeltidssammanhang. 
Det är ändå ett visst stråk som är aktuellt. Ofta är det så att de som job-
bar på kommunal nivå vill se rättvisa i allting. De kunde säga att ”Jag 

212 Klackenberg, H. 1984.
213 Intervju S 3.
214 Exempelvis Norrköpings stadsmuseum, Arbetets museum, Drags kraftstation och Holmens 
museum.
215 Idéer och synpunkter inkomna förslag på Inspirationsseminariet 13 september, 2005. Bilaga 
2 Medeltidsprojektet preliminära slutrapport, Länsstyrelsen Östergötland. Tjust ligger i norra 
Småland men med historiskt starka band till Östergötland.
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vill ha med min lilla kyrka här nere” och då undrar jag, varför ska vi ha 
med den i det material vi presenterar utåt? Det är helt meningslöst! Lyft 
high-lightsen och allt annat får följa med på vagnen.216

Ett resonemang som återkom i landshövdingens föredrag på inspirationssemi-
nariet, se ovan, där han beskriver sin syn på samarbetet mellan kommunerna 
med utgångspunkt från talesättet att ”när det regnar på prästen så stänker det 
även på klockaren”.217 

I den medeltidsturistiska satsningen platsar inte alla besöksmål utan stra-
tegin är att några få platser med tydliga medeltidshistoriska monument och 
god kringservice ska involveras för att lyfta det medeltida temat och därmed 
öka turismen i sin helhet. Medan Skänninge har mycket och rätt medeltider så 
har Norrköping visserligen en medeltida historia men fel turistiska medeltider. 
Skänninge ligger dessutom i rätt område i landskapet medan andra platser 
faller ur sammanhanget då de befinner sig för långt ifrån västra Östergötlands 
medeltidsbälte. Vilka andra resurser förutom mängden medeltider och plat-
sens geografiska läge, spelar in i förhandlingarna om valet av platser? Nedan 
närmar vi oss vilket innehåll som krävs i detta sammanhang.

Ovan nämndes att det inför sommaren 2008 togs fram en ”Medeltids-
karta över GötaRike – Västergötland, Östergötland och Visingsö”, i det tvär-
regionala projektet.218 Det är Östsvenska Turistrådet som tillsammans med 
arkeologer från Östergötlands länsmuseum arbetar med att bestämma vilka 
östgötska platser som ska vara med på kartan. I mina samtal med represen-
tanter från dessa båda grupperingar framträder spänningen mellan profes-
sionell kulturarv och kommersialiseringen av dessa. I intervjuerna kommer 
den bland annat till uttryck i åsikter om antalet tänkbara platser på medel-
tidskartan.219 

För länsmuseets arkeolog är det viktigt att få med så många platser som 
möjligt. Med en självsäker ton hävdas att ”vi måste tänja på gränserna. På 
 turistkartan får det inte bara vara den gamla vanliga skåpmaten utan här ska 

216 Intervju S 13.
217 Fältanteckningar, Seminarium Garnisonen, Linköping, 2005-09-13.
218 Medeltidskartan, GötaRike 2008. En turistkarta som sammanlagt består av 94 platser vilka 
dels kopplar till Medeltid, dels kopplar till fem rubriker: 1, Arn Magnusson 2, Birger jarl 3, Den 
heliga Birgitta 4, Eriksgatan genom Göta Rike 5, Klosterleden i Östergötland & Pilgrimsleden 
i Västergötland.
219 Medeltidskartan markerar 45 platser i Östergötland. 23 av dessa är kyrkor eller platser där det 
förekommer kyrkor tillsammans med någon annan medeltida lämning. På 15 platser förekom-
mer ruiner av olika slag (borgar, slott, kyrkor, kapell, etc.). 5 platser markerar medeltida städer 
eller byar. 4 platser är gård eller slott.
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finnas lite lämningar där man kanske får ta på sig vandrarkängorna och gå 
några kilometer, det är inte farligt”. Hon fortsätter, ”när det gäller Östergöt-
land så är det viktigt att man tar fram bredden och framförallt inte bara de här 
gamla vanliga turistmålen såsom Alvastra. Det är klart att de ska med men det 
finns så mycket mer”.220 Här talas om en mångfald av platser vilket kan tolkas 
som en variation av olika berättelser om det förflutna. Det kan också förstås 
som en variation i dels hur tillgängliga de är i fysiska termer, dels hur lätt- eller 
svårförståeliga de är vad det gäller innehåll. Arkeologens synsätt grundas, som 
vi kunde se ovan, i idén om det förflutnas folkbildande värde med syfte att 
skapa en förståelse för och en insikt om ett nationellt värnande och vård av de 
medeltida kulturarven. Men i arkeologens uttalande finns också ett anslag som 
försöker problematisera den traditionella bilden som framförallt kretsar kring 
medeltidens aristokrati. Detta kanske uttrycks bäst i inledningen till den arke-
ologiska guideboken ”Det medeltida Östergötland” i vilken det konstateras att 
”de flesta östgötar levde på landsbygden, och spåren efter deras träbyggnader, 
vägar, åkrar, betesmarker och ängar har successivt omvandlats och raderats ut 
av efterföljande generationer”.221

Östsvenska Turistrådet betonar å sin sida inte platsens historiska eller kun-
skapsrelaterade värde på samma sätt. 

För länsmuseet och andra inom kulturen, de tycker att alla de här be-
söksmålen är jättespännande, ”Det här är en så speciell ruin”. Och det 
är ju klart att de kan se de historiska aspekterna. Som arkeologer och 
fackfolk ser de ju det som ligger under jorden och kan på något sätt 
visualisera det, för att de har kunskapen. Men jag, som privatperson och 
allmänkunnig, kan inte visualisera det.222

Betoningen ligger på tydlighet, synlighet och allmänhetens möjlighet att för-
stå. Att väcka ett intresse och sprida kunskap handlar inte om att kollektivt 
värna spåren av det förflutna. Istället ikläder de sig rollen som besökaren där 
den enskildes personliga och meningsskapande upplevelse av medeltider och 
platsen stå i centrum.  

En liknande tillspetsad kommentar ges i en intervju med en av projekt-
ledarna för det regionala medeltida turistarbetet. Den följer av ett resone-
mang kring Skänninges medeltida sevärdheter och det nyligen upprustade 

220 Intervju S 14.
221 Hedvall, R. & Lindeblad, K. 2007, s. 9.
222 Intervju S 11.
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 besöksmålet S:ta Ingrids konvent.223 ”Att stå och läsa de här jävligt trista 
 skyltarna som man har gjort, de är inte roliga. Du, jag har tröttnat på mening 
två, plus att det är ett svårt språk.”224 Även det uttalandet visar på konflikten 
mellan de antikvariska kunskapsförmedlingarnas pedagogiska och akademiska 
korrekthet i förhållande till turismens kommersiella mål att väcka känslor med 
tydliga varumärken och entertainers vilka kan levandegöra platserna. Ett mer 
nyanserat uttalande på samma tema gör näringslivschefen i Mjölby som när 
vårt samtal berör de arkeologiska undersökningarna för dubbelspåret efter-
lyser en tydlig och lättbegriplig berättelse om Skänninges medeltida historia 
från arkeologerna och inte en alltför komplex historia.225  

Turistnäringens destinationer efterfrågar besöksmål som är unika, att-
raktiva och har goda kommunikationer.226 För att besökarna ska äta och 
övernatta så att pengarna stannar i länet så måste det medeltidsturistiska 
varumärket leva upp till turisternas förväntningar. I detta sammanhang blir 
det viktigt att i urvalet av platser skapa vad som kan uppfattas som ”genuina 
upplevelser”, en underhållande upplevelse, en kunskapsbildande upplevelse, 
en historiskt spännande upplevelse, en naturskön upplevelse, osv.227 Upple-
velsen behöver inte nödvändigtvis ha någonting med en historisk autentisk 
berättelse att göra utan har målet att undvika en eventuell besvikelse hos be-
sökaren. Samtidigt får de medeltider som presenteras besökarna inte uppfat-
tas som plastig. Marknadschefen i Mjölby kommun poängterar till exempel 
att medeltidsmarknaden i Skänninge inte får associeras med ”krims-krams”. 
Det skulle kunna spoliera både upplevelsen och varumärket.228 Även eventfö-
retagaren som arrangerar och bjuder de som skapar marknaden uttrycker sig 
på liknande sätt. ”Det får inte bli tingel-tangel. Hellre åtta bra stånd än fem-
ton halvbra.” Tolv meter godisstång funkar inte men bondens egen marknad 
är okej.229 Här blir ytterligare en gräns tydlig, denna gång mot den betydligt 

223 Ett exempel på kommunalt visualiserande av det medeltida förflutna i Skänninge där den 
medeltida klosterruinen, S:ta Ingrids konvent, rustades upp inför Birgittajubileet, 2003. Det var 
ett av flera delprojekt där klostern i Östergötland skulle förbättras som besöksmål. Idag ses S:ta 
Ingrids klosterruin som ett av de självklara medeltida besöksmålen i Skänninge. Medel till upp-
rustningen kom från olika håll: EU – Intrereg (ca 100 000 kronor), Mjölby kommun (390 000 
kronor), länsstyrelsen (40 000 kronor). Länsstyrelsen som i sin tur bland annat gav RAÄ UV 
Öst i uppdrag att ta fram material kring hur konventet sett ut samt granska tidigare arkeologis-
ka undersökningar men också producera textmaterial till en broschyr och informationstavla. 
224 Intervju S 13.
225 Intervju S 10.
226 Braunerhielm, L. 2006, s. 195.
227 Intervju S 13.
228 Intervju S 15. 
229 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2007-10-23.
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mer folkliga Skänningemarken som årligen attraherar över 100 000 besö-
kare. 

Det förtroende som besökaren lägger i händerna på turismens aktörer 
genom sitt val att resa till Östergötland måste återgäldas i en rik känslomäs-
sig upplevelse. På det sättet bör vi förstå varför inte allt kan markeras på 
”Medeltidskartan” utan bara de bästa numren får spelas upp. Vad som avgör 
är förhållandet mellan å ena sidan platsens fysiska förutsättningar, å andra 
sidan den berättelse i vilken den ingår eller har laddats med. Den turistiska 
berättelsen kan samtidigt lika gärna utgå från en så gott som sann och en 
historisk korrekt medeltid. Den historiska giltigheten är inte mer nödvän-
dig än att den på något sätt kan kopplas till en bild där såväl Östergötland 
som Västergötland utgör viktiga områden i bildandet av det vi idag kallar 
Sverige.

 
Just i området kring de båda sidorna av Vättern så fanns ju alla små-
kungar. Här utvecklas sedan det Sverige som vi är idag. Här skapades 
Sverige. Här byggdes den svenska historien upp.230

Kring denna berättelse, eller ”huvudattraktion”, formuleras hela turistsats-
ningen. Den ska tillsammans med de materiella spåren intressera besökarna 
att komma till Östergötland. Kring den enrolleras figurer såsom Birger jarl, 
den heliga Birgitta eller Arn Magnusson och företeelser som ”Eriksgatan”, 
kloster och pilgrimsteman läggs till. Historierna och våra föreställningar om 
dem blir de varumärken, symboler, som identifierar huvudberättelsen och 
som sedan kan användas och kopplas till enskilda platser. Detta skapar den 
kommersiella helheten, en berättelse om Sverige, kungar, riddare, män och 
makt, om religion, nunnor, kloster, kvinnor och kyrkor samt om städer, bor-
gare, hantverk och handel. Ett medeltidsbruk som både hämtar sin näring i 
1800-talets nationalromantiska medeltidsbilder men också knyter an till så-
väl äldre och senare tiders föreställningar och vetenskapliga debatter om den 
svenska riksbildningen, ”Västgötaskolan” och var Sveriges vagga egentligen 
låg.231 

230 Intervju S 13.
231 På 1980-talet tog en debatt fart om var Sveriges vagga skulle placeras till följd av bland annat 
Dag Stålsjös TV-serie ”Svearikes vagga – en historia i gungning”.Västergötland pekades ut av 
den så kallade ”Västgötaskolan” medan Mälarregionen utgjorde den dominerande akademiska 
uppfattningen i den så kallade ”Uppsalaskolan”. Västgötadebatten har återkommit ett flertal 
gånger sedan början av 1800-talet. I samtida akademisk litteratur har tanken om en riksbildning 
diskuterats och föreställningar kring begrepp som ”rike”, ”stat” har problematiserats även ur ett 
västgötskt perspektiv. Hyendstrand, Å. 2007; Lihammer, A. 2007.
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K o n k u r r e r a n d e  l o k a l a  i d e n t i t e t e r

Med ett uttalat mål att skapa en attraktiv kommun betonas att marknads-
föringen i Mjölby måste ligga i ”framkant” för att den ska bli en av flera 
”framgångsfaktorer”.232 Det innebär att förra årets nyhet inte fungerar ett år 
till. Varje sommarsäsong behöver nya händelser, teman och inriktningar för att 
exempelvis lokalpressen ska uppmärksamma dessa med artiklar, vilket i sin tur 
ger gratis reklam till en pressad budget. Det innebär att upplevelseguidningar 
i Bjälbo kyrka ännu en sommar visserligen är en betydelsefull del i den med-
eltidsturistiska repertoaren men skapar inte något nyhetsvärde. I detta finns 
en grad av trendkänslighet både som drivkraft och resurs även om marknads-
chefen poängterar det långsiktiga i identitetsarbetet och varumärkesbyggan-
det. ”Om du börjar med det och du är seriös så kan du aldrig sluta med det.”233 
Samtidigt väcker detta frågor om vem/vilka som har möjligheten att skapa 
mobiliserande processer kring lokala identiteter.  

Mjölby kommuns ökade fokus på medeltiden innebar att även andra ak-
törer ville uppmärksammas för sin verksamhet för att på så sätt bidra till den 
lokala profilen, identiteten och marknadsföringen. 2007 får medeltidsbruken 
i Skänninge och Bjälbo konkurrens av ett annat tema – potatis. Marknads-
chefen blir då uppmärksammad på att det i trakten kring Bjälbo finns ett stort 
antal storbönder eller jordbruksföretag vilka producerar senpotatis som fram-
förallt säljs till Stockholmsområdet. 

Jag var ute i Bjälbo och satt och pratade med en av potatisodlarna. Det 
var historien som var i fokus där för de bor ganska nära kyrkan. Då sa 
hon att ”Du vet väl att vi har 40 storbönder i den här kommunen...” 
Jaha? ”... och i Norrköping har de två!” Då förstod jag att det här var 
något vi kan göra något kring. Jag kollade, jag har ju en omvärldsbe-
vakning på många kommuner, för att se vad de gör. Potatis hade jag 
aldrig sett. Och det kan man ju säga är en ganska stark identitet i den 
här kommunen. 234

Kopplingen Bjälbo-potatis-Stockholm-Birger jarl blir till ”Gör mos av en 
knöl”, en slogan för potatisåret 2007.235 Arrangemanget inkluderade allt från 
föreläsningsserier, tävlingar om en resa till Peru, reklam på Mc Donalds 

232 Marknadsplan 2004-2006, Mjölby kommun, odaterad.
233 Intervju S 15.
234 Intervju S 15.
235 Som under 2008 fortsatte under rubriken: ”Madeleine eller Princess? Kung Edvard regerar i 
potatisriket – Mjölby Kommun”. ÖC, 2008-06-17 ”Mjölby stad ska säljas med potatis”.
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 brickunderlägg, radioreklam och en potatisfest på torget i Skänninge.236 I in-
tervjumaterialet noterar jag hur flera av dem som på olika sätt arbetar med 
medeltid i Skänninge uttrycker ett missnöje, en oförståelse och ett ifrågasät-
tande kring denna satsning.237 

Potatisen kom till Europa på 1530-talet och till Sverige sannolikt av hem-
vändande soldater från trettioåriga kriget och kan alltså inte föras samman med 
medeltidstemat. Å andra sidan lämpar sig mattemat precis som medeltider väl 
in i samtidens upplevelseekonomi.238 Mat är dessutom ett av tre teman som 
Östsvenska Turistrådets arbetar med vid sidan av medeltid och det industriella 
arvet. Marknadschefen kopplar i vårt samtal detta till en bredare idé om Skän-
ninge och dess framtid där ledord såsom småskalighet, närproduktion, miljö-
tänkande är viktiga och där mat och turismens medeltider förs samman.239

Tänk dig Skänninge där du på sikt har en grönsaksaffär, en köttaffär, en 
fiskaffär. Alltså, allt det där du vill ha det blir en upplevelse i sig. Det 
drar hit folk och du har medeltiden. Du får handel men du får också 
historien. Nu är det min dröm, det är inte säkert att det är alla andras 
dröm. Men jag kan se det som ett sätt att få igång företagandet.240

Det kortsiktiga, trendkänsliga marknadsföringsarbetet och det långsiktiga 
identitetsarbetet skapar den plats som kommunens representanter tänker sig 
att Skänninge ska eller kan vara. Vi har ovan kunnat se hur man i arbetet  använt 
breda rekryterande metoder och hur såväl medeltider som potatis utgör trå-
darna i spindelnätet som vävs samman och här kallas för identitet men också 
kan betecknas som varumärke. På så sätt blir Skänninge en ort som passar in i 
helheten, Mjölby, men som också tydligt skiljer sig från exempelvis Mantorp. 

De nedärvda spänningarna mellan centralortens beslutande politiker och 
Skänningeborna skapar hinder som måste hanteras. I de demokratiska pro-
cesserna och i retoriken blir det därför Skänningeborna själva som förväntas 
bestämma vad de vill med sin stad och inte kommunen. Detta sker genom att 

236 Mc Donalds i Mjölby ligger intill E4:an och reklam där ses som en möjlighet att fånga 
besökare bland de förbipasserande på motorvägen. 
237 Kritiken mot potatissatsningen kan skönjas i varierande grad på såväl regional som lokal 
nivå, intervju S 1, S 6, S 13, S 17.
238 När KK-stiftelsen listar de 13 delområden som ingår i deras definition av upplevelseindu-
strin så är, förutom Turism/Besöksnäring även Måltid en av dessa. KK-stiftelsen 2003.  
239 Retoriken liknar den som Braunerhielm identifierar i sin avhandling om Grythyttan och 
Måltidens hus där turismens destination, den professionella minnesvården och det folkliga kul-
turarvet möts i en plats som i Skänningefallet. Branerhielm, L. 2006.   
240 Intervju S 15.
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möjligheter skapas i olika Skänningegrupper där framtiden diskuteras. Dessa 
tilldelas också medel för utveckling och omformning av det fysiska rummet. 
Visionerna kommer framförallt ur kommunens arbete men trots de olika 
grupperna så finns vi och dom, vilket kan förstås som en konsekvens av block-
kommunens strukturer. 

Medeltider och potatis är två exempel på samtida förhandlingar som visar 
hur men också vilka som skapar föreställningar om det lokala. Ovan har vi 
kunnat se hur skapandet av lokala och regionala medeltider binder upp såväl 
minnesvårdens bevarande praktik som inom upplevelseekonomins turistiska 
praktik. Här spelar staten en intressant dubbelroll, både som beslutsfattare och 
utförare av vad i det förflutna som bör pekas ut samt som en entreprenör 
vilken etablerar regionala varumärken. När det gäller det senare finner vi att 
landshövdingen dessutom är understödd av flera regionala institutioner men 
också av populärkulturella karaktärer vilka alla spelar en aktiv roll i den gene-
rella mobiliseringsprocessen. Samtidigt kan 40 storbönder i Mjölby kommun 
motsätta sig den dominans som medeltider har och lyckas sätta sin potatis på 
den lokala identitetskartan vilket visar på de resurser som krävs för att bli del 
i den identitet som marknadsföringen skapar. För jordbrukarna blir potatiste-
mat ett sätt att skapa ett bredare intresse för den egna verksamheten. Det som 
vare sig syns här eller i det kommunala visionsarbetet är vilka som väljs bort i 
de identitetsskapande processerna. 

Ky r k o r u m m e t  –  g u d s t j ä n s t l o k a l ,                      
m u s e u m  o c h  u p p l e v e l s e a r e n a

Vårfrukyrkan från 1300-talet är central för medeltidsbruk i Skänninge. Över-
huvudtaget spelar kyrkobyggnader en stor roll föreställningar om medeltider 
då dessa ofta är de enda kvarvarande, stående byggnaderna från den historiska 
tidsperioden.241 Som sådana tillskrivs de därför en extra stark symbolladdning. 
samtidigt väcks frågor om vem som äger rätten till det materiella kulturarvet 
och det förflutnas platser samt vad som styr tillträde och bruken av dem. Jag 
närmar mig dessa frågor nedan genom att låta kyrkoherden i Skänninge pas-
torat ge uttryck för spänningarna kring kyrkorummet. Med utgångspunkt från 
kulturarv, turism och medeltider kan sägas att kyrkan som samfund genom 
deltagandet i Medeltidsgruppen agerar för att främja den egna positionen i 
de lokala sammanhangen. Genom den både tillskriver sig kyrkan resurser och 
utnyttjar dessa i förhandlingar med andra.242

241 Kyrkorna är exempelvis den dominerande besöksmålskategorin på Göta Rikes medeltidskarta.
242 Texten nedan bygger på intervju S 4 om inget annat anges. I texten syftar kyrkan till sam-
fundet och inte till kyrkorummet.
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Förutom den egna religiösa drivkraften finns en självbild att kyrkan besit-
ter ett förtroendekapital och en legitimitet. Det uttrycks som att det finns 
en förväntan på kyrkan att engagera sig och vara delaktig i olika samhäl-
leliga frågor, det vill säga allt från krishantering till sociala frågor, från barn-
gruppsarbete till att skapa möjligheter att utöva musik. Bruken av medeltider 
i Skänninge är ytterligare ett sådant område vilket fungerar som instrument 
för de mål kyrkan har. För detta blir Medeltidsgruppen ett viktigt samman-
hang där kyrkans representant dessutom intar något av en ordföranderoll un-
der mötena.

Prästen anlägger tre perspektiv på medeltider. För det första kopplas det till 
en historisk period, till vetenskaplighet, till historiska källor och komplicerade 
historiska förlopp. För det andra är det en folklig föreställning som han menar 
att vi alla bär på och som till sin grund bygger på en romantisk, nygotisk bild av 
tidsperioden. Den sidan av medeltider är ett ramverk inom vilket möjligheter 
skapas för såväl lek och upplevelse som för pedagogiska övningar.243 Det tredje 
perspektivet kopplar han till en liturgisk förståelse av exempelvis det med-
eltida kyrkorummen. För kyrkan som samfund ger de tre perspektiven både 
möjligheter till deltagande och handling som exempelvis i Medeltidsgruppen 
men här skapas också konkreta problem. 

Ett spänningsfält som kyrkoherden ger uttryck för i vårt samtal är gränserna 
för utnyttjandet av kyrkorummet och villkoren för tillträde och brukande. En 
av de viktigaste resurserna som kyrkan tillskriver sig är kyrkobyggnaderna i sig. 
”Skänninge pastorat ligger mitt i den historiskt intressanta folkungabygden 
och omfattar sex församlingar med sammanlagt sex mycket fina och intres-
santa kyrkor” kan vi läsa på Skänninge pastorats hemsida.244 Texten  berättar 
att flera av dem har ett ursprung i medeltiden bland annat Vårfrukyrkan och 
Bjälbo kyrka. Genom dessa ger kyrkans representant uttryck för kyrkan som 
ägare av viktiga delar av det medeltida kulturarvet. Men byggnaderna och in-
ventarierna är också en del av det nationellt utpekade kulturarvet och därför 
har inte kyrkan ensam beslutanderätt över dessa utan måste förhålla sig till 
den kulturmiljövårdslagstiftning som gäller. Möjligheten att exempelvis för-
ändra interiörer sker i förhandling med experter på länsmuseet och beslutande 
myndighet, länsstyrelsen. I praktiken skapar detta motsägelsefulla situationer 
där till exempel kulturmiljölagstiftningen direkt kan kollidera med arbetsmil-
jölagstiftningen eller gällande brandskyddsföreskrifter. 

243 Det framgår i vårt samtal att han i konfirmationssammanhang använt medeltiden som ram 
för lajv och rollspel för att på så sätt utmana deltagarnas invanda värderingar.
244 http://www.svenskakyrkan.se/skeninge/, besökt 2008-06-05.
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När det gäller Vårfrukyrkan säger prästen att byggnadens interiör inte är 
funktionell. Den kommunicerar inte med besökarna vare sig som ”gudstjänst-
lokal” eller som ett ”historiskt rum”. I kyrkorummets golv finns ett stort antal 
gravmonument vilka i vissa fall gör det omöjligt för besökare med funktions-
hinder, att ta sig förbi. Här krockar möjligheten att göra kyrkan tillgänglig 
med lagstiftningen om bevarande. Han anser att rummet visserligen är rikt 
på historiskt, konsthistoriskt och liturgiskt uttryck men att dessa samtidigt är 
svåra att ta till sig för en besökare.245 Ett problem för kyrkans representanter är 
att de antikvariska perspektiven upplevs som allt för dominerande. ”När man 
guidar så kan det inte bara handla om vem som byggde vad och när utan det 
måste handla om såväl funktionen som den mystiska dimensionen som funk-
tionen är kopplad till.” I intervjun ges en bild av att det saknas en bred diskus-
sion med kulturmiljövården där även de liturgiska värdena i kyrkan tydligare 
lyfts fram för att skapa ett fungerande kyrkorum. 

Jag kan sakna något av en MBL i kulturarvsfrågor. Okej, nu har vi den 
här miljön och vi har de här perspektiven. Hur ska vi göra det här på 
bästa sätt? Hur tycker länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, länsmuseet 
att vi ska utveckla det historiska arvet i Skänninge?

När det gäller de historiska frågorna kopplat till de medeltida kyrkorna ut-
trycks från kyrkans håll att det också saknas en dialog mellan kyrkan och 
kommunens olika delar. ”Jag är positivt ställd till kommunens samarbete med 
mig som kyrkoförsamling, den är seriös tycker jag, den fungerar bra.” Men ”när 
det gäller kulturfrågor så känns det som att vi är olika världar och vi utgår inte 
ifrån att det är naturligt att diskutera med varandra”. Ett exempel som lyfts 
fram i intervjun är texterna till de mobilguidningar som projektet GötaRike 
utarbetade. Till dessa hörde även skyltar som skulle sättas upp vid respektive 
besöksmål för att informera om vilket telefonnummer besökaren skall ringa. 
Lokalt var det kommunen som organiserade arbetet med skyltarna. I samband 
med att Medeltidsgruppen var samlad lästes texterna till guiderna upp så att 
den församlade gruppen kunde kommentera dem.246 

Men de har inte frågat mig om de ska sättas upp, de frågar inte mig om 
de ska beställas. De frågar mig när det gäller innehållet och de  frågade 

245 Han hänvisar till kyrkobeskrivningarna och menar att de har en vetenskaplig nivå som skju-
ter över huvudena på dem som inte har passande akademisk bakgrund. 
246 Fältanteckningar, Medeltidsgruppen möte, 2008-02-19.
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den här gruppen allmänt, men det kom ingen officiell förfrågan till 
 kyrkan vad vi tyckte om innehållet. Utan det kom bara till gruppen. 

Det har inte diarieförts som ett officiellt brev från kommunen till 
kyrkan. Man kommunicerar inte med oss. 

Vi tycker det är positivt med stolparna [till mobilguideskyltarna] vi 
kan tänka oss att köra ner dem, så vi söker tillstånd hos länsstyrelsen. 
Men jag kan säga dig att nu när länsstyrelsen konstaterar att det kostar 
3 500 kronor att söka tillståndet, då kommer jag att skicka räkningen 
till kommunen. De här stolparna är inte mina, det är inget samverkans-
projekt.

Möjligen känner sig kyrkan här åsidosatt till förmån för Medeltidsgruppen. 
Samtidigt speglas en mer generell föreställning som handlar om en brist på 
en tydlig och direkt dialog mellan kyrkan och kommunen vad gäller både 
turismfrågor och allmänna kulturarvsfrågor.247 Exemplet visar på en skillnad 
i synsätt på hur en dialog kan föras där informationen under Medeltidsgrup-
pens möte bör ses som ett enklare och mer pragmatiskt förhållningssätt till 
skillnad mot ett mer formellt och byråkratiskt dito. För kyrkan finns en strävan 
efter att bli en naturlig och självklar aktör även för frågor som berör den med-
eltida historiekulturella marknaden. Detta mot bakgrund av inställningen att 
”vi äger ju bara 90 % av alla historiska platser i kommunen”, men också utifrån 
en idé om skillnaden mellan medeltid som upplevelse, historisk period och 
som liturgisk förståelse. 

I januari 2009 avslöjar SVT-programmet ”Uppdrag granskning” att både 
Vårfrukyrkan och kyrkan i Bjälbo, men också Heliga Birgittas klosterkyrka 
i Vadstena, använts av Pius X:s prästbrödraskap, SSPX.248 TV-programmet 
 uppmärksammade bland annat att en av SSPX biskopar, Richard Williamson, 

247 Under 2007 – 2008 har Mjölby kommun arbetat med en kulturarvsplan där olika sektorer 
inom kommunen varit delaktiga men även ideella organisationer så som hembygdsföreningar-
na. Men i detta sammanhang fanns inte kyrkan med utan blev först, på egen förfrågan, tillfrågad 
om de ville delta i arbetet när det led mot sitt slut. På ett av Medeltidsgruppens möten uttrycker 
kyrkoherden ett missnöje kring detta, att kyrkan som är en förvaltare av 70-80% av kommunens 
kulturarv inte från början är en självklar del i arbetet med kulturarvsplanen. Fältanteckning, 
Medeltidsgruppen möte, 2008-02-19.
248 SSPX är ett sällskap för präster och bildades av katolske ärkebiskopen Marcel Lefevbre år 
1969. Detta som en konsekvens till Andra Vatikankonciliets beslut angående principen om reli-
gionsfrihet. SSPX accepterade inte att katolska kyrkan öppnade sig för en fördjupad dialog med 
människor utanför kyrkan. 1976 anklagade Lefevbre påven, biskoparna och kyrkans ledning för 
att inte vara renläriga. Vatikanen svarade då med att förbjuda SSPX att prästviga kandidaterna 
vid sällskapets prästseminarium. Dessa fortsatte ändå med prästvigningen och 1988 exkommu-
nicerades Lefevbre och ytterligare fyra biskopar. 2009 lyfte påven bannlysningen. 
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förnekade att förintelsen ska ha ägt rum. Han uttryckte det som att ”Jag anser 
att de historiska bevisen starkt talar emot att sex miljoner judar avsiktligt skul-
le ha gasats ihjäl i gaskammare”. ”Jag tror inte det fanns några gaskammare”.249 
Sedan slutet av 1990-talet har en grupp på mellan 100-200 personer växt fram 
kring SSPX i Sverige. De firar regelbundet mässa och varje år vallfärdar de i 
trakterna kring Vadstena. Där besöker de och vill gärna fira mässor i de kyrkor 
som byggdes när Sverige fortfarande var katolskt, vilka de lånar av Svenska 
kyrkan. I TV-programmet uttrycks det som att gruppen, under ledning av den 
före detta kyrkoherden i Oskarshamn, Sten Sandmark, åter vill göra Sverige 
till ett katolskt land. TV-programmet skapar en viss uppståndelse och kyr-
koherdarna i Skänninge och Vadstena menar att de varit naiva som upplåtit 
sina kyrkor till denna grupp utan att granska dem närmare. I Skänninge fick 
brödraskapet både låna Vårfrukyrkan och bo i församlingshemmet. 

De kom som en grupp pilgrimer och ville hyra kyrkan. Jag frågade vilka 
de var, och de sa att de var katoliker. Underförstått en del av katolska 
kyrkan, alltså, och vi brukar ju samarbeta.250 

För avhandlingens sammanhang visar exemplet hur olika grupper i samhället 
gör anspråk på de medeltida, och en gång katolska, kyrkorummen och hur 
detta skapar uppenbara spänningar. I detta fall uttalar sig biskopen i Linkö-
pings stift att ”om Svenska kyrkans lokaler har upplåtits till högerextrema kraf-
ter så är det ett misstag – så får det inte gå till”. Konkret resulterar det i att 
församlingarna inför nya rutiner och grundligare granskar vilken bakgrund 
besökande grupper har.251   

Kyrkan är sedan år 2000 entydig juridisk ägare av kyrkobyggnaderna och 
beslut om hur dessa ska/kan användas fattas i församlingarnas kyrkoråd. Men 
kyrkorna som en del av kulturarvet uppfattas också som en statlig och gemen-
sam egendom och därmed blir kulturmiljövården viktiga aktörer kring bruken 
av och besluten om kyrkobyggnaderna. Ett ökande turistiskt intresse för kyr-
korna gör att ytterligare aktörer gör anspråk på att få nyttja dem så som kom-
munen och guideföreningar. Kyrkorummet kan, som vi sett ovan, betraktas som 
en arena där flera aktörer spelar ut sina intressen vilka har  beröringspunkter 

249 Bagge, P. ”Inte en enda jude dog i gaskamrarna” publicerad 21/1 2009. http://svt.se/2.104097 
/1.1397989/inte_en_enda_jude_dog_i_gaskamrarna?lid=is_search527895&lpos=102&queryArt52
7895=sspx&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt52789
5=1o. Besökt 2010-06-07. 
250 Uttalande av kyrkoherden i den lokala tidningen. ÖC, 2009-01-23, ”De kom som en grupp 
pilgrimer”.
251 ÖC, 2009-01-23, ”Svenska kyrkan stoppar extremister”.



238

3 .  M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r

men samtidigt också olika logik och sätt att handla. I kampen om kyrkorum-
met, vilket också är en kamp om en plats, så hamnar kyrkan som samfundet 
i en position där de uppskattar möjligheten att spela en förnyad central sam-
hällsroll. Samtidigt känner de sig å ena sidan trängda av myndigheternas krav 
på värnandet av kulturarvet och å andra sidan upplever de sig ibland ignore-
rade i samtalen med de lokala tjänstemännen om nyttjandet av byggnaderna i 
turistiska sammanhang.

F ö r e t a g a n d e t s  m ö j l i g h e t e r

Som beskrevs ovan så sjösattes det tvärregionala medeltidsprojektet Göta-
Rike vid ett konstituerande möte på ön Fjuk. En av programpunkterna vid 
det tillfället var ”överlämnande av gåvor”. I ett tidsschema för evenemanget 
finns följande notering: ”Björn, CD. Ett exempel på vår spännande historia. 
Gjord av NN och MM – exempel på småföretagare i turismbranschen [min 
anonymisering]”.252 Gåvan var en ljud-CD med titeln ”Mord och förbannad 
dikt”. Den innehöll tre berättelser om Östergötlands medeltid. En tid efter 
resan till Fjuk skissar de båda producenterna på ett projekt för hur denna ”test-
CD” ska kunna utvecklas till en färdig produkt. De vill göra två CD-produk-
tioner som handlar om platser, händelser och personer i det medeltida förflut-
na. En för östra och en för västra Östergötland. De tänker sig 10 – 15 minuter 
långa berättelser som delvis är dramatiserade och effektfullt ljudlagda och de 
poängterar att ”givetvis ska varje berättelse sättas in i ett historiskt samman-
hang”. De tänkta målgrupperna är bilresenärer på väg till ett specifikt besöks-
mål men även funktionshindrade och pensionärer som genom CD-skivorna 
lättare kan tillgängliggöra sig delar av Östergötlands historia. CD-projektet 
ser de som ett samarbete med länsstyrelsen och Östsvenska Turistrådet. För att 
genomföra idén behövs ett kapital på 275 000 kronor, plus sociala avgifter.253     

Efter detta brev följer en kort mejlkorrespondens mellan en av producen-
terna och Östsvenska Turistrådet respektive länsstyrelsen. I ett mejlsvar från 
Östsvenska Turistrådet framgår: 

Det förslag ni har lämnat är intressant, men de pengar ni vill ha för att 
göra det finns inte i vårt projekt. Ca 200 000 kr + sociala avg är omöjligt 

252 Dokument utan rubrik, datering eller underskrift hämtat från Länsstyrelsens projektpär-
mar.
253  ”Förslag till CD-produktion om medeltiden i Östergötland”. Bilaga till e-post från produ-
centerna till det regionala medeltidsprojektet i länsstyrelsens projektmapp. Ingen datering eller 
underskrift. I en handskriven notering på brevet har någon gjort en uträkning som visar att på 
en upplaga på 500 CD-skivor blir det en kostnad per CD på drygt 700 kr. Arbetsanteckningar 
från Länsstyrelsen, odaterat och utan underskrift.
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för projektet att ta. Oftast när vi inom Turistrådet arbetar med företag 
och olika idéer, så är det företaget som gör det på affärsmässiga grunder 
och vi kan hjälpa till att skapa kontakter med olika försäljningskanaler. 
Ni måste göra en egen bedömning om det går att sälja denna cd eller 
inte. Med den summan ni vill ha blir varje cd mycket dyr.254

De båda producenterna låter sig inte nedslås av detta svar utan i ett mejl till 
länsstyrelsen konstaterar de att ”Nu krånglar det med finansieringen…” men 
då de ser CD-projektet som ”jätteviktigt” för turismen i Östergötland, vill de 
gärna få till stånd ett möte med landshövdingen och presentera sin ide.255 I ett 
svar låter verksledningens stab meddela att landshövdingen inte har att möjlig-
het att träffa dem och hänvisar i övrigt till Östsvenska Turistrådets mejlsvar.256 

Exemplet med ljud-CDn är ett av flera i källmaterialet från det regionala 
turismprojektet som visar en tydlig gräns mellan turistprojektet och det pri-
vata företagandet. Å ena sidan är företagarna en av de viktigaste målgrupperna 
för projektet i syftet att skapa en marknad för historierelaterad kulturturism. Å 
andra sidan är projektets logik sådan att den inte inbegriper några direkta stöd 
för företagens innovativa idéer. Målet uttrycks istället som att ”inspirera lokalt 
förankrade småföretagare och entreprenörer att satsa på besöksnäringen inom 
medeltidsturism”.257 Satsningen handlar om inventering, utbildning, kontakt-
skapande och marknadsföring enligt projektbeskrivningen. Demo-CDn som 
på Fjuk var en lysande symbol på entreprenörskap med ny teknik, historiska 
berättelser i en turistisk förpackning är helt fel för projektet när företagarna 
vill förverkliga idén. Plötsligt blir avståndet till landshövdingen mycket stort. 

I ett protokoll från ett av arbetsgruppens möten tydliggörs vad som ligger 
inom det medeltidsturistiska projektets uppgift och förklarar behandlingen av 
de båda CD- producenterna. 

Projektet är bara en draghjälp till medeltid. I övrigt får aktörerna jobba 
fram produkter och evenemang själva, annars dör de så fort projektet 
läggs ner. Vi ska inte gå in och göra jobbet /…/ vi initierar, inspirerar, 
ger idéer. Dvs projektet driver inte, men sparkar igång, ger initialt stöd. 
Då måste grupperna själva utv-planer som är långsiktiga, utöver pro-
jektet.258

254 E-post, från Östsvenska Turistrådet till företagare, daterad 2004-12-21. 
255 E-post från företagare till Lst, daterad 2004-12-21.
256 E-post från Lst till företagare, daterad 2005-01-10. 
257 Projektbeskrivning, Svensk medeltidshistoria – samverkan mellan näringsliv – kultur och 
turism. Lst Ög, odaterad.
258 Protokoll, Arbetsgruppsmöte Göta rike, Jönköping 2005-10-28. 
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CD-exemplet speglar motsättningar som vi sätt tidigare mellan å ena sidan 
privat ägande och företagande, å andra sidan samhällsbyggande där kulturar-
vet och mer specifikt medeltider utgör en gemensam resurs. Här finns en vilja 
att mötas och samverka, att binda upp varandra kring upplevelsens medeltider 
men skilda logiker och handlingsnormer skapar spänningar som är svåra att 
överbrygga. 

I intervjumaterialet återkommer denna tydliga gränsdragning för synen 
på hur det turistiska medeltidsarbetet är tänkt att fungera. I ett samtal med 
eventföretagaren, se ovan, kan en misstro och ett missnöje spåras mot den här 
typen av projekt som initierats uppifrån, från statligt/regionalt håll. I intervjun 
berättas målande om hur pengar hälls ner från ministernivå till olika regionala 
projekt. Hur stora summor sedan försvinner inom myndigheternas byråkrati 
men också i en mängd olika föreläsningar, studieresor, möten, seminarier, etc. 
Av en projektbudget på många miljoner blir det i slutändan bara några hund-
ratusen kvar som en projektledare kan använda i några mindre projekt ”och 
den projektledaren tjatar på alla att de ska jobba gratis av något syfte och efter 
ett år är pengarna slut och vad har vi kvar?”. Lite förargat utbrister han 

Jag har inte varit inbjuden till ett enda möte, ingen har över huvudtaget 
pratat med mig om det här. Det är ingen som är intresserad av att höra 
vad jag tycker. Det är konstigt för alla de här människorna känner till 
mig och vad jag håller på med. Alla jag känner som /…/ vi som livnär 
oss på det här, ingen har blivit tillfrågad. Ingen! De har liksom hoppat 
över de det hela gäller, de som ska slå mynt av det här. Jag är näringen, 
jag står här, prata med mig, snälla.259  

Naturligtvis kan källkritiska aspekter läggas på detta citat och dess faktiska 
giltighet. Vad resonemanget pekar på är dock samtidigt hur han som företagare 
ser på men framförallt inte känner sig delaktig i projektet trots att det är just 
till honom som man vänder sig. Det som är intressant här är det avstånd mellan 
projektet och företagaren som ges uttryck för. I intervjusituationen tar den sig 
uttryck i en skarp kritik vilken bottnar i ett annat synsätt på hur den regionala 
turistiska satsningen skall lyckas. Enligt företagarens sätt att argumentera är det 
inte fler turismprojekt som skapar en marknad. Dessa anses snarare bara vara 
ett sätt att göra av med pengar. Enligt honom måste de, för att lyckas, istället 
generera medel. Annars tar projektet slut och det enda de har åstadkommit är 
”tre skyltar och en ny väg, eller nått”. Vad citatet ovan ger uttryck för är ett glapp 

259 Intervju S 17.
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mellan de strategiska projektskaparna och de tänkta praktikerna där den ena 
sidan ser nätverksbyggande och kompetensutveckling som lösningen medan 
den andra sidan behöver kapital för att över huvudtaget kunna skapa något 
innehåll till den turistiska satsningen. Med andra ord finns här en gräns som 
stabiliserar nätverket kopplat till hur medeltider ska brukas. Gränsen som å 
ena sidan stärker gemenskapen mellan vissa aktörer och föreställningar, men å 
andra sidan försvagar den i förhållande till andra föreställningar. När det gäller 
att skapa en turistisk marknad efterfrågas nya tankemönster från projektet men 
samtidigt sätter projektformen tydliga ramar för vad som är möjligt och inte 
möjligt. Samtidigt, genom arbetet med marknaden, kan sägas att kritikern ändå 
enrollerats i den övergripande problematiken. Som aktör, praktiker, har han 
dessutom små möjligheter att faktiskt påverka den turistiska satsningen och det 
uttryck det tar sig i Medeltidsprojektet. På så sätt är han visserligen en viktig 
aktör när det gäller tillkomsten av Medeltidsmarknaden i Skänninge men inte 
en dominerande aktör som skapar problemformuleringen.

Ett liknande exempel som berör företagandets gränser kretsar kring guider-
na i Skänninge/Bjälbo guideförening. Birger jarl-guiden som vi mött tidigare 
var en av dem som utbildades genom det EU-finansierade turismprojektet 
som Mjölby kommun deltog i år 2002. Efter utbildningen i Interreg-projektet 
så startades Bjälbo/Skänninge guideförening. I det området höll föreningens 
medlemmar både upplevelseguidningar där personer ur medeltidens historia 
gestaltades och traditionella guidningar samt stadsvandringar. De första åren 
var guiderna anställda av kommunen som också skötte bokningarna. Ersätt-
ningen var 300 kronor i timmen per guidetillfälle. Efter några år så valde kom-
munen att släppa verksamheten. Det innebar att Bjälbo-Skänninge guideför-
ening själva nu fick sköta verksamheten. Kommunen gjorde visserligen reklam 
för guidetillfällena men var inte längre arrangör. Istället tvingades guiderna nu 
själva skapa mindre företag ifall de vill fortsätta med arbetet. Detta skapade en 
irritation. ”De kanske tycker att vi ska klara ut det själva men det innebär ju att 
vi måste registrera företag med moms och hålla på med all den där skiten, och 
det slapp vi förut när vi fick betalt med skatteavdrag och semesterersättning 
per automatik”, uttrycker Birger jarl-guiden. En annan konsekvens var att de 
personer som arbetade med populära besöksmål såsom Bjälbo fick många fler 
jobb än de som guidade mindre frekvent besökta platser. I förlängningen tap-
pade dessa intresset helt till följd av för få jobb.  

Turism ingår i det kommunala marknadsföringsuppdraget. I intervjun 
med marknadschefen återkommer ett synsätt kring den kommunala mark-
nadsföringen och turismen som går ut på att kommunen inte själv ska el-
ler kan driva turistiskt företagande (se även diskussionen om finansieringen 
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av  medeltidsmarknaden). Den verksamheten skall i möjligaste mån övertas/
skötas av privata företag eller organisationer. Kommunens uppgift i det här 
sammanhanget är framförallt av strategisk karaktär men till viss del också 
praktisk.260 

I mitt källmaterial finns flera exempel på diskussioner om gränsen mel-
lan det offentligt finansierade och de privat drivna företagen, som även fram-
gick kring diskussionen om medeltidsmarknaden ovan. Tydligt är hur både 
det regionala projektet och den kommunala marknadsföringen strävar mot att 
skapa förutsättningar, nätverk och olika infrastrukturer kring turism men dä-
remot släpper aktiviteterna till andra organisationer och företag. Här uttrycks 
att kommunen inte kan driva enskilda aktiviteter. Samtidigt blir det genom 
mina möten med aktörerna i Skänninge tydligt att den medeltidsturistiska 
ekonomin är förhållandevis liten och svag i jämförelse med exempelvis den 
uppdragsarkeologiska ekonomin. Det finns inga stora företag som driver eller 
sponsrar verksamheterna. I Skänninge menar dessutom handlarna att de inte 
säljer mer av sina varor för att kommunen och orten satsar på medeltider. Så 
varför ska de då finansiera, eller sponsra, olika aktiviteter? 

Det är tydligt att det finns ett glapp mellan den strategiska offentliga nivån 
och de tänkta praktikerna. Den ena ser nätverksbyggande och kompetensut-
veckling som lösningen medan den andra behöver kapital och institutionell 
stabilitet för att över huvudtaget kunna skapa ett innehåll i den turistiska sats-
ningen. När det gäller att skapa en turistisk marknad efterfrågas nya tanke-
mönster från det regionala medeltida projektet. Samtidigt sätter projektfor-
men tydliga ramar för vad som är möjligt och inte möjligt medan praktikerna 
och företagarna har han små möjligheter att påverka den turistiska satsningen 
och de uttryck det tar sig i medeltidsprojektet. 

S v a g a  k o n t a k t y t o r

Arkeologernas föreläsningsserie på Skänninge Stadshotell visar en situa-
tion som binder samman aktörer från den officiella minnesvården, kommun, 
marknadsstrateger, privat företagande och enskilda besökare bland annat från 
Skänninge. Förutsättningen är för det första Skänningeprojektets arkeologiska 
resultat men också de ekonomiska medel, den faktakunskap och de kontakter 
med andra experter (föreläsare) som arkeologerna besitter vilket ger serien en 
innehållslig bredd. För det andra bidrar kommunen med medel och personal 
för att marknadsföra och sälja biljetter till föreläsningskvällarna. För det tredje 

260 Mjölby kommun äger och finansierar driften av museigårdarna som Hembygdsföreningen 
sköter dessutom bekostar kommunen den nya utställningen i Skänninge rådhus som knyter an 
till ortens medeltida förflutna.
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möjliggörs föreläsningarna genom den privata företagaren som öppnar sina 
lokaler i Stadshotellet för arrangemanget och serverar mat och vin. Arrang-
emanget blir ett möte mellan bevarande och upplevelsepraktik. ”Det var ju 
uttalat från kommunen att föreläsningarna skulle generera mer än bara ’kultur 
åt folket’, utan att ett sådant stort projekt skulle engagera de lokala verksam-
heterna också”, minns en av arkeologerna.261 

I mitt samtal med Näringslivschefen uttryckes en viss kritik att ett mot att 
ett så stort projekt med en ursprunglig budget på över 37 miljoner kronor inte 
skapade mer publik verksamhet än de förmedlingsinsatser som genomfördes. 
Han efterfrågade också ett närmare och mer utvecklat samarbete med den 
kommunala administrationen än det som genomfördes framförallt i form av 
föreläsningar och en ny utställning i Rådhuset. En så stor investering ansåg 
han borde ha fått ett större avtryck i de lokala sammanhangen. I samma ande-
tag uttrycktes en oro för att arkeologerna genom sitt arbete skulle skapa en allt 
för komplex och svårtillgänglig bild av Skänninges medeltida förflutna. Vad 
han efterfrågade var ”en” tydlig berättelse om Skänninges historia.262

För marknadschefen i Mjölby kommun var föreläsningsserien däremot ett 
bra sätt att synliggöra Skänninge som turistiskt besöksmål. Detta bör också 
förstås mot bakgrunden av att Skänninge behöver ”fler saker som är dragan-
de”, som lockar besökarna till platsen. Detta spänner över såväl medeltida be-
söksmål som museer, parkering, möjligheter att dricka kaffe, etc. När det gäller 
vissa av de mer serviceinriktade delarna anses att näringsidkarna i Skänninge 
själva bör stå för det. Hon ser föreläsningarna också som ett sätt att stärka den 
lokala självkänslan genom berättelserna om Skänninge som betydelsefull ort i 
det förflutna.263 

I vårt samtal om föreläsningsserien återkommer resonemanget kring det 
offentliga och det privata. Hon anser att den typen av arrangemang är något 
som kommunen och aktörer typ Riksantikvarieämbetet, det offentliga, bör 
bära kostnadsansvaret för. 

Kan en företagare, törs en företagare ta den chansen om det innebär att 
du kan gå i konkurs i augusti? Då händer det ju ingenting. Det är väl här 
som det offentliga har en roll. Du skapar förutsättningar för att driva för 
att sedan, när det är väletablerat, då kan näringslivet ta över.264 

261 Intervju S 6, man.
262 Intervju S 10. 
263 Intervju S 15.
264 Intervju S 15. Vi känner igen resonemanget och den kommunala strategin vilken vi kan se 
återkommer nedan i samband med den lokala guideverksamheten.
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Att det offentliga efter en etableringsfas bör dra sig tillbaka och låta det privata 
ta över olika arrangemang på den turistiska marknaden är ett sätt att resonera 
som återkommer flera gånger i intervjumaterialet, såväl på lokal som på regio-
nal nivå. 

För arkeologerna är undersökningarna i Skänninge den avgörande in-
komstkällan för den egna institutionen vilket också säkrar de egna jobben. 
Däremot är kommersiella kvalitéer som kopplas till medeltider och upplevel-
seekonomi i förhållande till verksamhet inte något som inbringar inkomster. I 
materialet finns också tydlig ambivalens gentemot det förflutnas kommersiella 
kvaliteter. I lokaltidningen citeras arkeologerna på följande sätt kring föreläs-
ningsseriens arrangemang. ”Det är bra att involvera fler, att de också tjänar 
pengar på det här.”265 När jag själv intervjuar arkeologerna uttrycks däremot en 
tydligare distans. 

Vi tar fram, vi gräver så vi får ny kunskap genom grävningarna och så 
informerar vi. Det är väl det jag har intresse av. Jag gör inte det här för 
att de ska sälja mer.

Jag vill engagera mig och ge dem ny kunskap och förmedla den och 
det vi gör. Jag tycker det är jätteroligt, men jag vill inte bli för politisk i 
det här.266 

Även om det finns en förståelse och en acceptans för kommunens turistiska 
synvinkel så är arkeologernas uttalade drivkrafter kopplade till vetenskapliga 
och folkbildande, kognitiva värden. Dessa kläds dessutom i mer känslomäs-
siga och dygdetiska uttryck om goda handlingar i förhållande till de boende 
i Skänninge med omnejd. Samtidigt menar jag att uttalandet reproducerar 
en föreställning om bevarandet som något objektivt och ickepolitiskt. I deras 
agerande menar jag att såväl föreläsningsserien som den roll-up som de deltar 
med på Arn-premiären synliggör hur arkeologerna medvetet eller omedvetet 
ändå mobiliserats i såväl den kommersiella som den identitetsskapande pro-
blemformuleringen vilken berör medeltider i Skänninge även om  retoriken 
uttrycker andra avsikter.267 Jag ser föreläsningsserien som ett exempel på hur 
aktörernas olika handlingsnormer visserligen skapar möten, förhandlingar 
och aktiviteter. Den visar samtidigt att kontaktytorna faktiskt är svaga och 

265 ÖC, 2005-09-02, ”Utgrävningarna i Skänninge har blivit en publiksuccé”
266 Intervju S 6.
267 Enrolleringen är tydlig även om det också finns gränser. På Arn-premiären skilde exempel-
vis arkeologerna ut sig genom sin professionella framtoning med sin påkostade roll-up och att 
de inte var klädda i medeltidsliknande kläder utan i civila.
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 interaktionen mellan dem är mindre utvecklad än retoriken om nya villkor för 
kulturarvssektorn och upplevelseekonomin kunde ge anledning att tro.

B i l d e r  f r å n  m e d e l t i d s m a r k n a d e n
Det här avhandlingskapitlet började med biopremiären Arn – Tempelriddaren 
i Skänninge. Inramningen var ett exempel på samtida bruk av medeltider som 
förutom att roa besökarna syftade till att intressera och rekrytera dem i arbetet 
med nästa medeltidsmarknad på orten, det vill säga det lokalsamhällets fram-
tider. Jag avslutar det här kapitlet med egna minnesbilder och reflektioner från 
just den marknaden. Meningen är att visa för läsaren hur medeltider gestaltas 
vid det evenemang som bundit upp medeltidsgruppen under fältarbetet.   

Tunga moln hängde över Skänninge när jag parkerade bilen vid Stora Torget 
den 6 september 2008.268 På torget stod Ture Lång, den Rolandstod som Skän-
ningeligan låtit tillverka och sedan skänkt till kommunen. Bakom den gråmåla-
de plåtskulpturen som skapat upprörda och långa diskussioner ligger Skänninge 
rådhus. I den vita byggnaden från slutet av 1700-talet sammanträdde kommun-
fulläktige fram till sammanslagningen med Mjölby. Idag har hembygdsfören-
ingen sina lokaler där. På bottenvåningen finns en utställning. Den utgår från 
temat kyrkor och konvent och har arbetats fram av UV Östs arkeologer. Mjölby 
kommuns turistbyrå är också inrymd i lokalerna där även Medeltidsgruppen 
träffas. När jag står på torget ser jag hur den medeltida Vårfrukyrkan tonar upp 
sig bakom rådhuset. Tegelkyrkan som brann i början av 1700-talet blir en mäktig 
fond för iscensättningarna av medeltider i Skänninge. 

Medeltidsmarknaden hade tagit plats på den lummiga gräsytan mellan 
rådhuset och kyrkan. I de femtontalet marknadsstånden fanns flera hantver-
kare vilka arbetade i material som glas, tyger, järn och trä. Mitt i marknadsom-
rådet hade Galna Galten ställt upp sin matvagn. Bakom den stod företagaren 
som arrangerat marknaden och grillade kött. Han sjöng ekivoka sånger med 
hög volym tillsammans med en ung tjej som serverade maten till de betalande 
gästerna. De flesta marknadsbesökarna bar vanliga kläder men flera ungdomar 
hade medeltidsliknande kläder. Ibland brast de ut i spontana utrop och upptåg 
vilket skapade en uppsluppen marknadsstämning men också en känsla av osä-
kerhet, att vad som helst kunde hända när som helst.

När Medeltidsgruppen diskuterat marknaden så gavs den karaktären av en 
hybridmarknad med syfte att samla många lokala aktörer. Det hade talats om 
att kombinera den med bondens marknad samt att lokala hantverkare skulle 

268 Fältanteckningar, Medeltidsmarknaden, 2008-09-06, 2008-09-07.
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få en möjlighet att visa upp sig. Dessa initiativ lyste lite med sin frånvaro. En 
mer påtagliga anakronismerna var däremot det allmogetema från 1700- och 
1800-talen som S:ta Ingrids Gilles museigårdar stod för. Där gavs möjlighet 
att dricka kaffe och äta bullar och samtidigt besöka en handelsbod, ett apotek 
och ett jordbruksmuseum. Att gårdarna skulle var öppna under marknaden 
ansågs både som en självklarhet och något som marknadsbesökarna förvän-
tade sig trots avståndet mellan epokerna.269 På marknadsområdet hade två 
representanter från föreningen Män för Kvinnofrid i Mjölby ett marknads-
stånd. De lockade förbipasserande till diskussion genom att ställa frågan vad 
Birger jarl hade med dagens våld mot kvinnor att göra. Sedan berättade de 
om edsöreslagen från 1200-talet som bland annat berörde kvinnofrid. Med 
berättarfiguren att nu inte är bättre än då ville de synliggöra samtidens pro-
blem.270 De båda exemplen tydliggör hur samtida föreställningar om en spe-
cifik förflutenhet, medeltiden, rymmer breda bruk av medeltider.

Ett annat uttalat tema som Medeltidsgruppen listade var marknadens re-
ligiösa funktion som ett sätt att föra människorna närmare Gud.  Svenska 
 kyrkan i Skänninge var aktiv i planeringen och bidrog med ekonomiska med-
el till marknadsföringen. Ett av inslagen på marknaden som jag särskilt sett 
fram emot var en medeltidsmässa på latin. På turistbyrån fick jag dock reda 
på att den programpunkten hade utgått eftersom kyrkoherden inte hunnit 

269 Intervju S 5.
270 Detta tema återkom även som argument till varför det var relevant att fira Birger jarl år 
2010.

Bild 12, Dick Harrison håller ett föredrag om Skänninges 
medeltida historia i en fullsatt biograf under Skänninges 

medeltidsmarknad år 2008. Foto, Göran Gruber. 
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förbereda sig. Även söndagens Högmässa i Vårfrukyrkan hade inkluderats 
i programbroschyren. Besökte den eftersom jag var nyfiken på hur mässan 
skulle kopplas till marknaden. Så skedde inte alls däremot gjorde jag en in-
tressant iakttagelse. Under en av psalmerna slog kyrkoherden igen en halvöp-
pen sidodörr mot marknaden. På så sätt stängdes larmet ute så att vi där inne 
kunde koncentrera oss på predikan om vår samtids förhållande till döden. 
Utanför byggnaden tillskrevs bruken av medeltider starka lokala samt sociala 
syften. Kring dessa aktiviteter var kyrkan en betydande aktör men de fick inte 
blandas med den religiösa ceremonin som pågick inne i kyrkorummet.

Skeninge Föreläsningsförening hade bokat Dick Harrison till biografen 
under marknaden. Alla platserna, drygt 200, var utsålda. Där inne var det näs-
tan fler personer än ute på marknadsområdet. Dagen till ära hade Harrison 
klätt sig i medeltidsliknande kläder. I över en timme talade han intensivt och 
engagerat under rubriken Skänninge och det svenska rikets födelse – Om Sverige 
på 1200-talet. Han vävde samman senare års arkeologiska undersökningar på 
orten med historikerns kunskaper om medeltiden, stadsbildningsprocesser, 
Birger jarl och enskilda händelser såsom Skänningemöte år 1248. Med sitt tal 
etablerade han en kunskapsbild som i sin tur gav legitimitet till föreställningen 
om landsfadern Birger jarl och Skänninge som en betydelsefull plats för eta-
bleringen av Sverige. 

Biskopsholmen ligger på en äng intill Skenaån ett stycke från marknads-
området. På ängen hade marknadsarrangören placerat det Tornerspel som ge-
nomförs fyra gånger under helgen. Jag avslutade mitt marknadsbesök med att 
gå ner dit. Vi var endast några få vuxna och ett femtontal barn i nedre tonåren 
och yngre som tittar på när de västgötska riddarna visade upp sina konster 
med lansar och svärd. Det var en avslagen tillställning som inte levde upp till 
den spänning och festlighet jag förknippar med Tornerspel. Snarare blev det 
något av ett sorglustigt köpcentrumevenemang där de fnittriga barnen hejade 
på hästarna och deras ryttare mest eftersom en av riddarna varit statist vid 
inspelningen av Arn-filmen. 

I marknadens programblad skrev kyrkoherden att:

I höst tar vi steget mot framtidens Skänninge. I föreningen Skänninge 
Framtid har vi anställt en projektledare som ska hjälpa oss att göra våra 
drömmar om hur vår stad ska utvecklas till verklighet. Med era dröm-
mar och ert engagemang är inget omöjligt. 

Tillsammans kan vi lura tiden och motverka pessimisterna som ser 
hinder istället för möjligheter. Hösten är här, framtiden är vår!271

271 Broschyr, Skänninge Medeltidsmarknad. 
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Detta visar på den vilja till förändring i Skänninge som följt genom kapitlet. 
För Medeltidsgruppen är just medeltider det redskap som kan skapa ortens 
framtider. I det arbetet har kommunens representanter både hängt på upple-
velseretoriken och varit pådrivande. Medeltidsmarknaden har arrangerats se-
dan början av 1990-talet. Trots att den smälter samman upplevelseekonomi och 
lokala kulturarv så visar den hur temat bara har en svag mobiliserande effekt. 
En förklaring kanske finns i uttalandet från näringslivschefen i Mjölby som 
menar att Skänningeborna själva inte slutit upp i framtidsarbetet.272 En annan 
förklaring kan vara den regional konkurrens från liknande evenemang i Vad-
stena och Söderköping. Oavsett så framstår Skänninge marken som något av 
en lyckad motbild till den tillkämpade medeltidsmarknaden. Med sina dryga 
100 000 besökare i augusti varje år speglar den tradition, bred folklighet, kom-
mersialism och skapar en tydlig lokal identitet vilket är de mål som eftersträvas 
i mobiliseringsprocesserna kring medeltider och framtider i Skänninge.

M e d e l t i d e r  o c h  f r a m t i d e r              
–  s a m m a n f a t t n i n g

I detta kapitel har jag valt att använda filmpremiären av Arn – Tempelriddaren 
som en enskild händelse för att kartlägga de processer där medeltider brukas i 
Skänninge. Fallstudien visar hur olika nätverk, var och en för sig och tillsam-
mans, deltar i detta men också hur deras skilda logiker skapar gränser för och 
påverkar möjligheten till samverkan. Nedan summerar jag kort det empiriska 
materialet. 

Under rubriken ”Minnesvård och kunskapsproduktion” har jag visat hur 
samtidens uppdragsarkeologi är en del av den moderna samhällsutvecklingen, 
i detta fall som del av infrastruktur och järnvägsutbyggnad mellan Mjölby och 
Motala. Regleringen kring handhavandet av fornlämningar skapar förutsätt-
ningarna för Slättbygdsprojektet, såväl de ekonomiska ramarna som dess kun-
skapgenererande innehållet. Med professionalism som en resurs strävar arkeo-
logerna efter att mobilisera aktörer kring bevarandets problemformuleringar, 
hur spåren från det förflutna på bästa sätt ska tas tillvara för forskning. Här 
finns även en betoning på folkbildning även om det ekonomiska utrymmet för 
den är betydligt mer begränsat i förhållande till de antikvariska och vetenskap-
liga delarna vilket speglar vad minnesvårdens aktörer anser som viktigt. 

Arkeologerna i Skänningeprojektet skriver in de arkeologiska under-
sökningarna i Skänninge i en väletablerad berättelse om stadens medeltida 

272 Intervju S 10.
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f örflutna. Betoningen i deras arbete ligger på stadens äldsta historia och hur 
den växt fram men också på de kyrkliga institutionerna. Undersökningarna 
berör bland annat de under marken kvarvarande ruinerna efter S:t Olofs kon-
vent som det nya järnvägsspåret korsar. Med dessa påtagliga materiella spår 
och den institutionaliserade arkeologiska praktiken som utgångspunkt finns 
ingen möjlighet att bryta med stadens medeltida berättelse. De förskjutningar 
som sker är mer orienterade till inomvetenskapliga tolkningar och nya me-
toder för prospektering. Däremot blir det tydligt hur 1800-talets gårdsmiljö 
inom exploateringsområdet inte är ett kunskapsgenererande objekt för det ak-
tuella bevarandeprojektet. Visserligen kan vi identifiera ett antikvariskt synsätt 
till värdet av att spara den sista stadsgården i Skänninge men det speglar sam-
tidigt snarare emotiva och personliga uttryck vilka är svaga i jämförelse med 
den dominerande medeltidsberättelsen.   

I Slättbygdsprojektet/Skänningeprojektet förmedlas kunskap kring det för-
flutna genom en omfattande arsenal av förmedlande aktiviteter. ”Ingen möj-
lighet att lära känna utgrävningarna bör vara okänd för en rimlig  informerad 
medborgare” menade utredarna av projektets förmedlingsverksamhet.273 Bru-
ken av medeltider blir en resurs för en maktutövning där enskilda personer och 
markägare ska bindas upp kring såväl järnvägsprojektet och för de arkeologiska 
kostnaderna. I studien uttrycks det som viktigt att jordägarna förstår varför det 
fanns så många arkeologer på deras marker. Den bevarandelogik detta speglar 
utgår från att kunskapsproduktionen kring medeltiden är ett sätt att etablera 
en självkänsla och stolthet för den egna bygden. En kunskap som kan spridas 
mellan generationerna och som i förlängningen skapar ett kompletterande 
skydd av fornlämningarna och legitimerar den nationella lagstiftningen.

I det sena 1900-talet har de meningsskapande grunderna för de akademiska 
disciplinerna och minnesvården problematiserats. Det innebär bland annat nya 
vetenskapliga och idémässiga ideal kring begrepp som kommunikation och 
dialog skapar osäkerhet hos de traditionella institutionerna. I Skänningefallet 
kan vi se hur det vid sidan av det av länsstyrelsen beslutade förmedlingsarbetet 
dessutom växer fram aktiviteter som bygger på arkeologernas egna initiativ. 
Dessa strävar efter en hög grad av sociala möten och skapandet av en trevlig 
atmosfär med smörgås och ett glas vin i kombination med föredrag samt lit-
teraturtips och blir till försök att överbrygga gränsen mellan expert och all-
mänhet, ett sätt att ge tillbaka.

Till skillnad från bevarandets lagstiftade aktiviteter speglar upplevelsepro-
duktionen ett bredare aktörsnätverk. I Skänningefallet är medeltider ett tema 

273 Andersson, J. et. al. 2005, s. 102.
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för regional/lokal turism. Det problem som formulerats följer samtidens upp-
levelseekonomiska normer om hur vi kan tjäna pengar på de många historiska 
spåren från medeltiden i Östergötland och saknar bevarandets antikvariska 
och vetenskapliga grundidé. Kring denna materiella resurs skapas projektet 
Medeltidsturism i Östergötland/GötaRike. Staten är initiativtagare kring 
upplevelsens projekt men då inte genom myndighetens kulturminnesvår-
dande representanter utan landshövdingen personligen. Han ger det turistiska 
medeltidsbruket legitimitet. Mobiliseringen sker tillsammans med andra re-
gionala och lokala institutioner samt med hjälp av de medel från exempelvis 
Sparbanken Alfa och EU:s strukturfonder. Även detta projekt syftar till att 
skapa infrastruktur men mer i form av nätverkande, kompetensutveckling och 
marknadsföring kring turismens medeltider. Dessa aktiviteter syftar i sin tur 
till att binda upp de som ska ge den medeltida upplevelsen meningsskapande 
innehåll, det vill säga såväl företagare och föreningar som besökare.

I studien har fokus legat på hur det turistiska arbetets utförare har mobi-
liserats av de strategiska aktörerna. Genom exempelvis kompetensutveckling 
ska guiderna utvecklas till goda underhållare då bland annat dessa ska gestalta 
projektets medeltider. En annan avgörande resurs är den tydliga och traditio-
nella berättelse om den svenska riksbildningen som de materiella lämningarna 
kan knytas till. Den får utgöra något av en startpunkt i det medeltida förflutna 
för det Sverige vi känner idag. I den görs historiska personer som Birger jarl 
till viktiga portalfigurer. Detta blandas med samtidens populärkulturella ut-
tryck och berättelser men också med kändiskultur vilket syftar till ett brett 
allmänt intresse och engagemang kring den övergripande problemformule-
ringen. Historieprofessorn Dick Harrison är en viktig resurs som borgar för 
projektets legitimitet, det vill säga att Östergötland verkligen var ett avgö-
rande område för Sveriges tillkomst. Hans uttryck skiljer sig diametralt från 
exempelvis arkeologernas som visserligen även de tillskriver Skänninge en stor 
historisk betydelse som plats men undviker Birger jarl och kopplingarna till 
nationens grundande. 

I Mjölby identifierar politikerna kommunens befolkningskurva som ett 
problem inför det nya millenniet. De inleder ett visionsarbete för hela kom-
munen för att på så sätt binda upp såväl medborgarna som den kommuna-
la personalen kring lösningarna för hur framtiden ska mötas och hanteras. 
Mjölby kommun befinner sig på en marknad där konkurrensen är stark om 
besökare, nya invånare och företag. Målet blir att skapa en attraktiv kommun 
genom att exempelvis tydliggöra de olika orternas karaktär. För Skänninge 
som plats är det historiska förflutna ett självklart tema tillsammans med pend-
lingsmöjligheter i och med det nya dubbelspåret. Arbetet sker genom en aktiv 
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marknadsföring av kommunen där medeltider och de materiella spår från den 
historiska perioden blir sätt att locka nya besökare. Detta möjliggör också för 
kommunens representanter att anknyta till det bredare regionala arbetet. 

Medborgarnas bristande tilltro till politikerna är ett annat område som 
uppfattas som ett problem. Att intressera och rekrytera invånarna i lokala och 
korporativa samarbetsgrupper blir ett sätt att flytta ut och därigenom vitalisera 
det demokratiska arbetet. I Skänninge finns dessutom ett vidgat syfte till följd 
av den upplevda spänningen till centralorten Mjölby sedan kommunsamman-
slagningen 1971. I materialet uttrycks det som att Skänninge är en stad som 
tappat sitt självförtroende vilket jag ser som narrativ betydligt mycket äldre 
än blockkommunsreformen. Genom arbeten som Skänningegruppen och 
 Skänninge Framtid vill kommunens representanter få invånarna att, så att 
säga, själva ta tag i situationen och förändra platsens självbild. 

I detta sammanhang blir arbetet med medeltider en utgångspunkt för ett 
förändra orten. Medeltidsgruppen i Skänninge, som jag följt på nära håll, är 
ett sammanhang där det regionala turismarbetet och det kommunala mark-
nadsförings- och demokratiarbetet sammanstrålar i en punkt. Gruppen är ut-
förarna av medeltidsbruken och befinner sig på ett tydligt avstånd från de 
mer strategiska besluten och infrastrukturbygget. För såväl det regionala och 
kommunala arbetet är det viktigt att gruppen hålls stabil kring den gemensamt 
övergripande problemformuleringen om hur Skänninge ska kunna utvecklas 
till medeltida besöksmål. Gruppen uppmärksammas därför och aktiveras i olika 
sammanhang som inför Birger jarl-jubileet. 

Aktörerna i gruppen är såväl offentliga, civila och privata företagare. De är 
dessutom mobiliserade kring föreställningen om Skänninges betydelse i det 
medeltida förflutna, delvis till följd av arkeologernas aktiviteter på orten. Det 
uppfattas som självklart att denna resurs måste användas i såväl ekonomiska 
som identitetsskapande syften. Premiären av filmen om Arn visar hur gruppen 
i sin tur skapar egna rekryterande aktiviteter kring de lokala framtider som 
den vill binda upp Skänningeborna kring.

De mobiliseringsprocesser som kapitlet har kartlagt visar på gränser och 
förhandlingsytor mellan aktörerna som brukar medeltider. Dessa etableras 
framförallt med utgångspunkt från olika möjligheter till deltagande i proces-
serna. En utvecklad diskussion kring detta följer i nästa kapitel där kartlägg-
ningarna i de båda fallstudierna tydligare knyts till de frågeställningar som 
restes i avhandlingens inledningskapitel. 
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Bild 15, En väg till medeltider? Foto, Göran Gruber. 



253

4 .  M e d e l t i d e r  –  s a m t i d a  m o b i l i s e r i n g s p r o c e s s e r  k r i n g  d e t  f ö r l u t n a s  v ä r d e n

4 .                                       
M e d e l t i d e r  –  s a m t i d a         

m o b i l i s e r i n g s p r o c e s s e r  k r i n g 
d e t  f ö r f l u t n a s  v ä r d e n

Den här studien har arbetat med begreppet medeltider för att visa hur det för-
flutna och dess spår brukas. Medeltider förstås inte enbart som tolkningar om 
en historisk period genom monument, bevarade texter, etc. utan blir menings-
skapande genom de sätt som de används i samtiden. Begreppet betecknar med 
andra ord inte något bestämt eller absolut. Istället synliggör medeltider breda 
mobiliserande processer.1 Med utgångspunkt från två fallstudier från Öster-
götland, har syftet med studien varit att visa hur värden kring det förflutna 
skapas, gestaltas och förhandlas genom samtida bruk av historiska lämningar. 
I följande kapitel bearbetas fallstudiernas kartläggningar mot bakgrund av de 
frågeställningar som ställts inledningsvis: Vilka mobiliseringsprocesser brukas 
medeltider? Vilka aktörer ingår i processerna? Vilka idéer, strukturer och lo-
giker formerar processerna? I vilka handlingsnormer synliggörs genom aktö-
rernas ageranden? Vilka föreställningar om det förflutnas värden etableras och 
hur ser dynamiken ut mellan dessa?

I fallstudiernas kartläggningar har ett flertal sätt att använda medeltider på 
synliggjorts såsom: 
– antikvariska metoder för utpekande, bevarande och dokumentation av de 

materiella spåren från det förflutna, 
– hinder vid markanvändning för andra syften än kulturmiljövård,
– akademiska bearbetningar och tolkningar av materiella lämningar och käll-

material vilka problematiserar föreställningar kring det medeltida förflutna, 
– populärkulturella bearbetningar om medeltid kopplat till platser, personer, 

händelser, etc. vilka i sin tur framförallt kan placeras i en större berättelse 
om Sverige, 

– redskap för utveckling av näring och inkomster kopplat till samtida idéer 
om upplevelseekonomi,

1 Se Smith, L. 2006, för ett liknande resonemang kring begreppet kulturarv.
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– utgångspunkt för politisk och ideologisk retorik och handling kring attrak-
tivitet, nätverkande, lokal samsyn och byggande av varumärken, 

– varierande individuella syften.

Uppräkningen ovan skulle kunna karaktäriseras som en linjär utvecklingsmo-
dell. Först definieras de spår från det förflutna som är värda att bevara för att 
sedan utgöra hinder i det moderna samhällets utveckling och därför måste 
de tas bort. I den processen bearbetas det arkeologiska materialet och ges en 
vetenskaplig tolkning som i nästa steg populariseras för att som folkbildning 
nå bredare grupper i samhället. I senare processer blir dessa berättelser medel 
för såväl kommersiella satsningar som för varierande lokalpolitiska ambitioner. 
Vad den här studien visar är att de olika bruken av det förflutna inte alls följer 
på varandra i en sådan för givet tagen utveckling. Istället visas hur bruken av 
medeltider sker både i parallella och i interaktiva processer. Detta skapar i sin 
tur dynamiska, komplexa och ibland konfliktfyllda förhandlingar om det för-
flutnas värde som de i fallstudierna.  

De tre övergripande mobiliseringsprocesserna vilka samlar bruken av medel-
tider har jag valt att definiera som: 1, bevarande 2, upplevelse 3, lokal politik. Det 
är utifrån dessa tre definitioner som vi kan se hur problem formuleras vilka i sin 
tur syftar till att binda upp aktörerna i olika handlande nätverk. Kategorierna 
påminner om delar som tecknats för historiekulturens anatomi. Aronsson talar 
om de institutionella, de kommersiella och de offentliga politiska bruken. Han 
synliggör dessutom de individuella historiebruken som berör privatlivets berät-
telser och artefakter. I mitt material kan den dimensionen visserligen skönjas, 
framförallt genom enskilda individers ageranden samt uttalanden i intervjuerna. 
Samtidigt skuggar inte fältarbetet de enskilda aktörerna på ett sådant sätt att de 
privata och existentiella processerna blir ett användbart material för analysen.   

I offentliga utredningar kan vi läsa hur statsmakterna tillskriver kulturar-
vet breda meningsskapande betydelser. Vid sidan av den långa traditionen och 
det nationella intresset att bevara fornlämningar så betonar kulturpolitiken 
kulturarvets instrumentella värden för kunskapsuppbyggnad, demokrati, lo-
kal/regional utveckling. I den offentliga retoriken tillskrivs särskilt uppdrags-
arkeologin ett utökat syfte i dagens samhälle. Målet sammanfattas som att 
”samhällets förväntan på den uppdragsarkeologiska verksamheten torde vara 
att denna skall bidra till utökad kunskap som ytterst men även direkt kommer 
medborgarna till del. Detta innebär att det i lika hög grad som forskningen är 
allmänheten och samhället i övrigt som är mottagare av uppdragsarkeologins 
resultat”.2 Mot bakgrund av den breda förståelsen för arkeologins funktion 

2 SOU 2005:80, s.128.
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så kan vi i samma utredning notera hur det så kallade uppdragsarkeologiska 
systemet ingående diskuteras med utgångspunkt från endast tre aktörer: 1, kul-
turmiljösektorns myndigheter 2, den som ska utföra ett arbetsföretag – exploa-
tören 3, den undersökande institutionen.3 

Den snäva och i huvudsak juridiska kategorisering av aktörerna speglar 
en alldeles för enkel syn på de kulturarvsprocesser som arkeologin ingår i. 
Både i Vadstena- och i Skänningefallet blir det tydligt att de som agerar i de 
mobiliserande processerna kan sorteras i mer differentierade kategorier än vad 
utredningen pekar på: 
– myndigheter på nationell, regional och kommunal nivå,
– professionella minnesvårdande institutioner och akademi, 
– civila organisationer såsom hembygdsföreningar och guideföreningar,
– privata företagare och deras anställda,
– massmedierna såsom lokala tidningar, 
– religiösa samfund och organisationer,
– privatpersoner utan uttalad institutionell eller företagsmässig utgångspunkt.

Indelningen signalerar också skiftande utgångspunkter för dem som binds 
upp i de aktuella processerna. Fallstudierna visar dessutom hur vissa aktö-
rer ingår i flera processer medan andra enbart är delaktiga i en av dessa. De 
aktörer som binds upp i beslutsprocesserna kring bevarandet av medeltider i 
Vadstenafallet är fler än de tre som tecknats för det uppdragsarkeologiska sys-
temet. Förutom företaget, den beslutande myndigheten och den arkeologiska 
institutionen spelar såväl kommunens tjänstemän som politiker aktiva roller. 
De agerar som regelansvariga för plan- och byggärenden men skapar också 
opinion mot länsstyrelsens agerande och beslut. Lokala medias representation 
av projekt och verklighet har en central placering och ger visst utrymme för 
meningsutbyte med allmänheten. Även företagets anställda får en aktiv roll 
inte bara som besökare vid utgrävningen utan också som en kraft kring före-
tagets förhållningssätt och beslut. Skänningefallet visar hur aktörsgrupperna 
breddas ännu mer när lämningarna från medeltiden aktiveras som identitets- 
och näringsskapande resurser. 

För att bibehålla stabiliteten i processerna etableras tydliga gränser. Det 
sker på de sätt som de aktuella problemen formuleras men också genom de 
aktiviteter som binder samman aktörerna.4 Vi kan se hur staten som initia-
tivtagare, beslutsfattare, utförare och konfliktlösare är en aktör i samtliga tre 

3 SOU 2005:80, s. 47.
4 Callon, M. 1986 s, 208.
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 mobiliseringsprocesser. Statens deltagande sker dessutom både från en natio-
nell och från en regional organisatorisk nivå. Studien visar också hur länssty-
relsen skapar olika processer vilka i hög grad fungerar utifrån olikartade idéer 
och strukturer men också utifrån olika handlingsnormer. Den regionala myn-
digheten agerar både som beslutsfattare inom minnesvården och som initia-
tivtagare för den marknadsorienterade upplevelseekonomin. Processerna skiljs 
medvetet åt genom att medeltidsturismen drivs separat och inte är en del av 
den egna strukturen kring kulturmiljöfrågor.

Jag kommer nedan att karaktärisera de tre mobiliseringsprocessernas idé-
grunder, strukturer och logik mot bakgrund av de kartläggningar av samtida 
medeltidsbruk som gjorts i fallstudierna. I texten synliggörs hur gränser skapas 
och påverkar aktörernas möjlighet att delta i medeltidsbruken. Med de rub-
riker som används vill jag poängtera organisationens betydelse för de värde-
skapande processerna. Även om processerna nedan presenteras som autonoma 
mobiliseringar så agerar de i gemensamma föreställningar vilka exempelvis 
berör nationella eller historiekulturella sammanhang. 

B e v a r a n d e  –  L a g b u n d e n                   
p r o f e s s i o n e l l  f ö r v a l t n i n g

De mobiliserande processer som aktiveras kring bevarandet av materiella spår 
från det medeltida förflutna följer upparbetade idégrunder inom de antikva-
riska och arkeologiska minnesvårdande praktikerna. Idén om bevarandet binds 
upp runt den nationella politiken och villkoras med krav om dokumentation 
och forskning.5 Utgångspunkten för de uppdragsarkeologiska aktiviteterna i 
studien är det moderna samhällets utveckling i form av nya fabriksbyggnader 
och spårbunden infrastruktur. Dokumentationen av upptäckta och borttagna 
fornlämningar är ett av de viktigaste momenten för verksamheten. I Vadstena-
fallet betonas det ovanliga i att arkeologiskt undersöka medeltida avrättnings-
platser som ett bärande motiv. I Skänningefallet prövas markradar som ett 
ickeförstörande dokumenteringsverktyg vilket visar hur ständigt nya metoder 
utvecklas för dokumentationen. 

5 Pettersson, R. 2003, s. 145. Kristian Kristiansen definierar uppdragsarkeologin i Sverige/Skan-
dinavien tillsammans med den franska, som ett socialistiskt system med en offentlig uppgift där 
staten bestämmer mål och projekt. Här finns en stark offentlig organisation och förvaltning. I 
motsats till den ser han ett kapitalistiskt system i länder som Storbritannien och Nederländerna 
där den uppdragsarkeologiska marknaden är fri med privata företag och starka professionella 
organisationer och där staten mer definierar riktlinjer medan exploatörerna formulerar projek-
ten. Kristiansen, K. 2009.    
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Den vetenskapliga bearbetningen är det andra viktiga momentet. Även om 
arkeologin är den dominerande disciplinen så betonas i båda fallstudierna nyt-
tan av tvär- eller mångvetenskaplig bearbetningar av resultaten från undersök-
ningarna. På så sätt skapas breda tolkningar om lämningarnas betydelse i det 
förflutna. I förlängningen är minnesvården även ett betydelsefullt instrument 
för den sociala ingenjörskonsten med syfte att mobilisera medborgarna kring 
demokratiska och humanistiska idéer. Med utställningen Döden som straff pe-
kas det inhumana med dödsstraff ut. I Skänningefallet blir lokala folkbildande 
aktiviteter om ortens medeltida historia ett sätt att skapa vördnad för spåren 
av det gemensamma förflutna. Detta sker genom minnesvårdens traditionella 
förmedlingsrepertoar av visningar, skolbesök, föredrag, utställningar, trycksa-
ker och hemsidor, det sista som ett nytt moment.  

Kulturminneslagstiftningen och föreskrifterna för dess tillämpning anger 
strukturella gränser i såväl Vadstena- som Skänningefallet. Lagen som stif-
tas av riksdagen är ett tvångsinstrument. Den definierar bevarandet av forn-
lämningar som norm och pekar ut vad som är rätt och fel samt avgör hur 
gränsen för bedömningarna ska upprätthållas. I förhållande till den måste 
kommunen fatta beslut om detaljplaner i Vadstena och Banverket ansöka om 
borttagande av fornlämningar för dubbelspåret mellan Mjölby och Motala. 
Länsstyrelsen beslutar om fornlämningars skydd samt villkor för borttagan-
det av dem. Vadstenafallet tydliggjorde minnesvårdens organisation och for-
mella ärendegången kring Kulturminneslagens andra kapitel samt hur tvister 
regleras.

De normativa värden som lagen uttrycker och de kognitiva värden som ske-
letten i Vadstena tillskrivs ger legitimitet i bevarandets mobiliseringsprocesser. 
I fallstudien blir de resurser som används för att tillfälligt stoppa utbyggnaden 
av fabriksbyggnaden. De ger de offentliga och professionella aktörerna möj-
ligheten att definiera och välja vilka delar av det materiella förflutna som är 
värda att bevara och hur detta ska ske. I Skänningefallet tillskrivs de medeltida 
lämningarna höga nationella och kunskapsmässiga värden till skillnad från 
1800-talets stadsgårdsmiljö. Dessa avvägningar sker med utgångspunkt från 
institutionellt och vetenskapligt definierade premisser. 

En annan bedömning berör vilka som tilldelas uppgiften att ta bort de forn-
lämningar som ligger i vägen för samhällets moderna utveckling. Förutom de 
ekonomiska inkomsterna, vilka kan vara omfattande, ger arbetet möjligheten 
alternativt rättigheten att formulera berättelsen om det förflutna och därmed 
hur det gemensamma kulturarvet ska tolkas och förstås. Urvalsprocessen byg-
ger på dokumenterad kompetens och upparbetat förtroende inom de antikva-
riska och arkeologiska fälten, både institutionell sådan och på  individbasis. 
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Det innebär att valet bygger på professionella kriterier i förhållande till de 
antikvariska och vetenskapliga praktikerna snarare än att breda aktörsgrupper 
ges tillträde till bevarandets problemformuleringar.6 

I Vadstenafallet sker det valet redan i det antikvariska arbetets initialskede 
när länsstyrelsen ger länsmuseet i uppgift att täcka över de framkomna skelet-
ten. Därefter utnämner länsstyrelsen genom direktval museet till den institu-
tion som ska genomföra det arkeologiska arbetet. I Skänningefallet tilldelas 
däremot inte länsmuseet inledningsvis någon roll i det arkeologiska mång-
miljonprojektet som utbyggnaden till dubbelspår innebär. Detta väckte till en 
början ett missnöje från museets sida. Men aktören stabiliserades kring projek-
tet genom att rekryteras som utförare av den publika kunskapsförmedlingen. 
På så sätt både synliggjordes museet som en betydande aktör samtidigt som 
institutionen fick del av de ekonomiska resurserna. Exkluderandet av läns-
museet från det arkeologiska utgrävningsarbetet visar både på gränser mellan 
institutionerna men också på institutionell konkurrens vilket i förlängningen 
berör vilka som tilldelas möjligheterna att skapa nya arkeologiska berättelser 
i det här fallet om det medeltida Skänninge och dess kloster. Samtidigt var 
problemet inte större än att det kunde lösas fredligt inom de institutionella 
ramarna.

Vid sidan av de professionella premisserna för deltagandet är de ekono-
miska medlen som följer med projekten avgörande i urvalsprocesserna. Med 
de medel som exploatören betalar för borttagandet av fornlämningarna köper 
exempelvis Skänningeprojektet in tjänster från ett brett spektra av externa ex-
perter. På så sätt fortsätter urvalsprocesserna genom att olika underkonsulter 
och expertkunskaper binds upp för att bidra till det arkeologiska projektet. 

Fallstudierna visar hur bevarandets struktur har karaktären av en sluten 
hierarki. Beslut fattas i vertikala strukturer och begrepp som ansvar och del-
aktighet bygger på professionella urval och utpekanden. I Vadstena fallet kli-
ver tillsynsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, in och pekar på lösningen för 
den uppkomna situationen. Samtidigt visar empirin att positionerna inte är 
fasta. Vi kan se hur det ständigt pågår mer eller mindre konfliktfyllda förhand-
lingar kring uttolkningen och tillämpningen av lagen som kan leda till öppna 
konflikter. Även om Vadstenafallet ska förstås som ett extremfall så synliggör 
det de förhandlingar som ständigt pågår mellan förvaltning, markägare och 
kommuners planmonopol om ansvar i förhållande till kostnader. 

6 Sedan fallstudierna utfördes så har, till följd av nya föreskrifter, antalet direktval av större 
arkeologiska projekt, över 20 basbelopp, förändrats då dessa numera innebär upphandlingar 
där fler uppdragsarkeologiska aktörer kan delta i anbudsförfarandet. Samtidigt står de profes-
sionella ramarna kvar för detta deltagande. KRSF 2007:2.
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Mobiliseringsprocesserna kring bevarandet är med andra ord vare sig av-
gjorda eller stabila. Snarare visar den här studien hur förvaltningens grundidé 
kring bevarandet är ifrågasatt och i Vadstenafallet utmanad av lokala politiker, 
kommunala tjänstemän och markägare. Det exemplet visar på ett intressant 
agerande när den enskilde handläggaren på länsstyrelsen använder både kraft-
fulla och pragmatiska strategier i försvarandet av myndighetens maktposition. 
Det tydliggör hur de politiska målen att värna kulturarvet för framtiden i prak-
tiken inte bara betyder att skydda fornlämningar i exploateringssammanhang 
utan även är ett försvar av bevarandeprocessens struktur och legitimitet.7 

Avhandlingens båda fallstudier visar att det snarare är de institutionella 
ramarna för att fatta beslut som formerar bevarandet än utfallet av de öppna 
konflikterna. Möjligheterna att delta i det kunskapsproducerande samman-
hanget är små vare sig de är smalt vetenskapliga eller brett folkbildande. Den 
typen av meningsskapande processer bygger på ett uppifrån och ner förhål-
lande.   

U p p l e v e l s e  –  m a r k n a d s o r i e n t e r a n d e 
n ä t v e r k s s t r u k t u r e r

Om nationell politik, lag, dokumentation och vetenskap utgör grundidéer för 
mobiliseringsprocesserna kring bevarandet så visar fallstudierna att upplevel-
sen knyts till en liberal och marknadsorienterad logik. I teoretiska samman-
hang poängteras hur dessa skapar en decentraliserad makt där det offentliga 
träder tillbaka som representant för medborgarna och en politisk gemenskap 
till förmån för en mångfald av aktörer. På så sätt garanteras de demokratiska 
värdena ner på lokal nivå.8 I den här studien visas hur föreställningar om med-
eltider blir redskap som laddas med normativa och emotiva värde i syfte att 
skapa identitetsskapande, intresseväckande och framförallt säljande berättel-
ser som grundas i nationens födelse. Upplevelsens ekonomiska logik innebär 
samtidigt att medeltider är en produkt som enkelt kan bytas ut mot andra 
mer näringsskapande och/eller meningsskapande varumärken såsom potatis i 
konkurrensen om uppmärksamhet.

I Skänningefallet är mobiliseringsprocesser kring upplevelsens medeltider 
som tydligast. Där rekryteras aktörer kring de problem som formuleras och de 
intresseväckande lösningar som etableras. Den övergripande frågeställning-
en är: Hur kan vi gemensamt skapa ett medeltidsturistiskt varumärke som lockar 

7 Regeringens proposition, 2009/10:3. Tid för kultur.
8 Miller, P. & Rose, N. 2008.
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 besökare till Östergötland/Skänninge? Lagen är inte en rekryterande resurs i 
detta sammanhang, istället spelar landshövdingen i egen person en aktiv roll 
som både initiativtagare och intresseskapare tillsammans med framförallt re-
gionförbundet Östsam. Den näringslivsorienterade problemformuleringen får 
både bredd och tyngd genom de aktörer som binds upp i processen. Bland des-
sa finns exempelvis legitimitetsskapande institutioner såsom Linköpings stift 
och universitet, mediala personligheter som historieprofessorn Dick Harrison 
samt populärkulturella fenomen som Arn Magnusson och medeltidsveckan i 
Visby. Tillsammans med de fysiska spåren från medeltiden i landskapet utgör 
dessa grunden i ansökningar om projektmedel men också i rekryteringsarbetet 
av dem som är tänkta att utföra det medeltidsturistiska arbetet lokalt. De ingår 
även i marknadsföringsmaterialet som ska locka de så kallade besökarna. För 
att stabilisera aktörerna kring upplevelsen idéer kan vi se hur rekryterings-
arbetet sker genom ständigt nya kreativa initiativ. I det sammanhanget blir 
exempelvis ett Birger jarl-jubileum 2010, oavsett vilket år han föddes, ett av 
många sätt att aktivera breda aktörsgrupper som exempelvis Medeltidsgrup-
pen i Skänninge. Ett mått på hur väl detta lyckats kan vi se i gruppens egna 
initiativ som vid premiären av filmen Arn – Tempelriddaren. 

 De ekonomiska ramarna, såväl i storlek som i utformning, skiljer sig tyd-
ligt mellan upplevelsen och bevarandet. För det senare sammanhanget, särskilt 
uppdragsarkeologin, knyts ekonomin till lagen. På så sätt skapas ekonomiska 
resurser då exploatörerna åläggs att betala för borttagandet av fornlämningarna. 
För de nätverk som skapas kring upplevelsens problemformuleringar och det 
turistiska projektet finns däremot ingen självklar och direkt utpekbar finansiär. 
Medel genereras från olika källor såsom offentliga medel från stat, kommun 
och regionförbund i form av bidrag från stiftelser och strukturfonder, samt 
aktörernas investerade tid och kapital i de egna företagen. Ytterligare en viktig 
resurs som uppmärksammas i Skänningefallet är de civila organisationers och 
privatpersoners ideella arbetsinsatser.

I retoriken ges alla tillträde till brukandet av upplevelsens medeltider. 
Ansvaret faller på de enskilda aktörerna att etablera meningsskapande med-
eltider, det vill säga allt från privatpersoner till egna företagare, civila orga-
nisationer, religiösa organisationer, offentliga aktörer, etc. Utgångspunkten är 
inte primärt den professionella hemvisten eller de medel med vilka aktörer 
kan kontrakteras, även om den typen av struktur förekommer. Upplevelsens 
mobiliseringsprocesser flätar samman kultur och ekonomi. På så sätt blir med-
eltider ett redskap för att binda upp breda aktörsgrupper kring samtida nor-
mativa föreställningar om ett samhälle som är drivet av konkurrens, marknad 
samt idéen om en minskad offentlighet och ökat privat engagemang. Detta 
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skiljer sig diametralt från bevarandets idéer där processen kring den utpekade 
kunskapsproduktionen snarare fostrar goda medborgare i en demokratisk na-
tionell kontext.

Trots att retoriken är välkomnande så kan vi i källmaterialet se tydliga grän-
ser för deltagandet i upplevelsens processer. Skänningefallet knyter exempelvis 
an till en traditionell korporativistisk samhällssyn där värdefulla medlemmar 
i gruppen representerar något mer än sig själva, det vill säga en förening eller 
en näring. Även kring investeringarna synliggörs gränser. Trots de marknads-
orienterade grundidéerna om offentlighetens tillbakaträdande så visar Skän-
ningefallet på hur upplevelsen snarare just grundas i offentliga initiativ. De 
infrastrukturer som skapas handlar inte om spårbunden trafik utan här skapar 
det regionala medeltidsprojektet andra former av möten mellan aktörer genom 
seminarier, kartläggningar, investering i skyltar och andra medieringsformer, 
utbildningar och marknadsföring. Däremot investeras det inte i vare sig den 
historiska kunskapsproduktionen eller i de företag som ska utveckla upple-
velsens gestaltningar. De senare måste själva utarbeta sina produkter med ut-
gångspunkt från marknadsmässiga principer som i exemplet med CD:n om 
östgötsk medeltid. Förhållandet mellan det offentliga och privata tydliggörs 
också i hur Mjölby kommun rekryterar personer i vilka de investerar en gui-
deutbildning men också bygger upp en struktur kring. I ett senare skede visar 
det sig att kommunens åtagande inte var långsiktigt, istället tvingas guiderna 
själva ta över organisationen alternativt lämna nätverket.

En annan gräns för deltagandet är vem och vad som får uppmärksammas i 
det medeltidsturistiska sammanhanget. Krimskrams får exempelvis inte finnas 
på medeltidsmarknaden. Plast och godisremmar kan förstöra den föreställning 
om medeltid som aktörerna försöker bygga upp. Det är också ett sätt att skilja 
medeltidsmarknaden från Skänninge marken. Alla platser är inte heller efter-
frågade. Skänninge är en viktig nod på den medeltidsturistiska kartan men i 
Tjust känner de sig uppenbarligen åsidosatta. Även här skapar de ekonomiska 
argumenten ramarna för deltagandet där alla medeltider inte är intressanta utan 
bara några få vilka kan kopplas till berättelsen om den svenska riksbildningen. 

Som påpekats ovan så visar fallstudierna hur staten och det offentliga inte 
alls trätt tillbaka utan snarare är de huvudsakliga problemformulerande aktö-
rerna kring upplevelsens bruk av medeltider. Den förskjutning vi kan se har 
inneburit en utveckling där det offentliga etablerat upplevelsen som en parallell 
mobiliseringsprocess vid sidan av de traditionella åtagandena som initiativta-
gare för modern infrastruktur samt förvaltare av nationella minnesmärken. 

Den berättelse som bär upplevelsens medeltider bygger på föreställningen 
om östgötsk medeltid som ett landskap med stor betydelse för formerandet 
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av den svenska nationen. Den används inte så mycket i syfte att binda upp 
medborgarna kring en nationell enhetskultur utan snarare för att stabilisera 
samverkan kring den marknadsorienterade idégrunden. Genom att blanda fy-
siska spår, etablerad historisk kunskap och populärkulturella gestaltningar om 
medeltider blir det förflutna ett sätt att skapa lösningar på samtidens mark-
nadsorienterade problem.

L o k a l  p o l i t i k  –  r e p r e s e n t a t i v t  s t y r e 
o c h  s o c i a l a  n ä t v e r k

Den här studien visar hur medeltider även används i lokala politiska processer 
där framförallt idéer om lokalt självstyre är bärande. Källmaterialet tydliggör 
hur medeltidsbruken berör de sätt som kommunerna Vadstena och Mjölby 
möter framtiden. Retorik och handlingar speglar föreställningar om lokal 
identitet men också ekonomi som rekryterande problem. Förutom den kom-
munala administrationen så knyts även mer eller mindre stabila civila grupper 
samt enskilda företagare och privatpersoner upp i de lokala processerna. Här 
återfinns dessutom aktörer på regional och nationell nivå som även kopplas till 
processer vilka berör bevarande och upplevelse. De medeltidsbruk som synlig-
görs i fallstudierna visar både på möjligheter samt gränser för deltagande och 
på medvetna val för detsamma.  

Med detta sagt vill jag samtidigt precisera att det lokala, precis som be-
greppet medeltider, inte bör förstås som en utpekbar eller entydig territoriell 
storhet. Istället speglar det en mängd olika enheter vars storlekar, styrkor och 
innehåll kan variera över tid. Exempelvis kan det lokala utgöra geografiska 
och administrativa enheter i förhållande till regionala eller nationella. Det kan 
även utgöra sociala enheter där aktörer skapar gemensamma föreställningar 
om till exempel Skänninge i förhållande till andra grupper eller platser såsom 
Mjölby. Det lokala kategoriseras på olika sätt och bestäms av aktörernas hand-
lingar och självuppfattning i breda dynamiska processer. I fallstudierna visas 
hur det lokala är en arena där processer kring bevarande, upplevelse och lokal 
politik spelas upp och förhandlas. 

På administrativ nivå kan vi se hur politikerna i Vadstena hämtar argument 
för självständighet i ortens frigörelse från Motala år 1980. I retoriken används 
det ifrågasättande som tidigare rests av aktörer utifrån om kommunens möj-
ligheter att överleva. Ett argument som bottnade i stadens tidigare starka be-
roende av de statliga institutioner som placerats där. I Skänningefallet formu-
lerar politikerna och tjänstemännen kommunens problem i ett  visionsarbete 
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för framtiden. Det handlar bland annat om att hos invånarna etablera en stolt-
het och självkänsla för Mjölby kommun. Särskilt finns en föreställning om att 
Skänninge tappat sin betydelse och storhet, en berättelse vars rötter sträcker 
sig längre tillbaka än till 1971-års kommunsammanslagning.

Både i Vadstena och Mjölby formulerar politikerna framtiden som en strä-
van att öka arbetstillfällena, inflyttningen och förbättra kommunikationerna 
till och från platserna. I Vadstena vill politikerna mobilisera kring föreställ-
ningen om att orten är en sjudande småföretagarstad och pekar i medierna 
på de investeringar på flera hundra miljoner kronor som gjorts under senare 
år. ABS Pumps utvidgning av sin industrifastighet blir ett exempel som kan 
rekrytera väljare då det visar på politikernas handlingskraft och att den politik 
som förs är den rätta. Parallellt med detta karaktäriseras Vadstena som ovanligt 
vackert vid Vättern. Den föreställningen är sedan länge etablerad bland såväl 
invånarna som de 400 000 som besöker staden varje år. Till den bidrar stadens 
förflutna som manifesteras i byggnader och monument från medeltiden och 
framåt. Den väl utvecklade historiska förankringen gör att ytterligare kom-
munala investeringar inte anses lönsamma inom detta område. Politikerna ut-
trycker istället att det finns kulturarv så det räcker och blir över. De verkar 
därför inom det nationella politiska systemet för att staten ska bära kostnads-
ansvaret för exempelvis borttagandet av fornlämningar. 

Även i Skänninge sker omfattande investeringar såsom dubbelspåret som 
skapar pendlingsmöjligheter, utbyggnad av fängelset samt att företaget Run-
svensgruppen kraftigt har byggt ut sina lagerlokaler. Samtidigt har systembo-
laget, posten, banker och flera affärer flyttat från orten. Det anses ha bidragit 
till en moloken självbild på orten. Detta ställs mot den historiska bilden av 
Skänninge som under det medeltida förflutna var en av landets mer betydel-
sefulla städer, caput gothiæ. Idag anses minnena av detta vara svaga bland invå-
narna till följd av att flera av de materiella spåren ligger dolda under markytan. 
En informant berättar att hon i grundskolan aldrig fick lära sig vilken vik-
tig roll staden spelat under medeltiden. Även arkeologerna ger uttryck för att 
Skänningeborna har förhållandevis dålig kunskap om stadens betydelse i det 
förflutna jämfört med Vadstenaborna. 

Fallstudierna visar hur de kommunalpolitiska agerandena binder samman 
breda bruk av medeltider till de framtider som står till buds. Samtidigt intar 
de motsatta positioner. I Vadstena finns det en trygghet i den egna identiteten 
där det förflutna redan spelar en påtaglig och viktig roll. Där vill politikerna 
bredda bilden av orten. I det sammanhanget framstår de medeltida materi-
ella spåren i Vadstenas utkanter som ett hinder för kommunens utveckling. I 
Mjölby/Skänning anses den kommunala identiteten som otydlig och osäker 
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bland invånarna. I det sammanhanget blir medeltider ett sätt profilera och 
förstärka Mjölbys turistiska varumärke och Skänninge som plats för medbor-
garna. Medeltider skapas med andra ord genom de problemformuleringar som 
kommunernas politiker försöker mobilisera medborgarna kring. 

Den lokala politikens agerande styrs primärt av återkommande val. Po-
litikerna har alltså ett demokratiskt handlingsutrymme att fatta beslut. Det 
finns dessutom utrymme att skapa opinion bland annat genom de lokala me-
dierna där självständighet på olika plan, arbetsmarknad, självbestämmande, 
etc., uttrycks som viktigt. Bland politikerna i Vadstena råder konsensus över 
blockgränsen kring problemformuleringen om den lokala självständigheten. 
Det finns ett samförstånd mellan socialdemokrater och moderater vilka lagt 
de ideologiska skillnaderna åt sidan. Partierna arbetar med så kallad praktisk 
politik med fokus på att fatta snabba beslut som ett sätt att röja undan hinder 
för utvecklingen där ABS Pumps bygglov blir exempel på detta. I kontrast 
till den breda styrande koalitionen i Vadstena så mobiliserar Mjölbys politi-
ker invånarna genom brett deltagande. Politikerna där uppfattar de folkvaldas 
legitimitet som ifrågasatt och prövar därför olika former för medborgerligt 
deltagande. Skänningegruppen och Skänninge Framtid precis som Medel-
tidsgruppen är exempel på strategier för att binda upp breda aktörsgrupper i 
samhället kring politikernas och tjänstemännens framtidsvisioner. I vissa fall 
tilldelas medborgargrupperna även ekonomiska resurser i syfte att förändra 
kommunens olika stadsdelar. 

Vid sidan av politikernas och den lokala administrationens bruk av med-
eltider kan vi i fallstudierna se hur grupper, sociala nätverk, både binds upp av 
dessa men även använder det förflutna i förhållande till egna problemformu-
leringar. Medeltidsgruppen i Skänninge tillhör de nätverk som tydligast har 
mobiliserats både kring det regionala turismarbetet och det kommunala mark-
nadsförings- och demokratiarbetet. Gruppens möjligheter att påverka strate-
giska beslut, som exempelvis att fira Birger jarl år 2010, är däremot begränsade. 
Dess roll är istället att gestalta medeltider och skapa aktiviteter i Skänninge 
och Bjälbo under Birger jarl året. Även om detta är frivilligt för enskilda indi-
vider så är det också ålagt gruppen då de rekryterats kring föreställningen om 
att Skänninge och Bjälbo måste delta i firandet. Medeltidsgruppen är en resurs 
för det lokala politiska arbetet och används för att binda upp andra lokala 
aktörer kring de övergripande kommunalt formulerade problemen. I det sam-
manhanget blir Arn-premiären en händelse som syftar till att skapa intresse 
för medeltidsbruken genom att visa att Skänninge varit en viktig plats i det 
förflutna, att medeltid är något kul och en möjlighet leka både för barn och 
vuxna och att medeltid kan vara ett sätt att lyfta det lokala och näringslivet.
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En annan betydelsefull men tillfällig resurs är det arkeologiska Skänning-
eprojektet. Arkeologerna bidrar förutom med kunskap om det medeltida för-
flutna också genom publika arbeten till att stärka invånarnas stolthet inför 
stadens förflutna. Arkeologins identitetsskapande funktion, nationellt och/
eller lokalt, kan sägas ligga närmare bevarandets grundidé till skillnad mot de 
mer kommersiella sidorna i den kommunala mobiliseringsprocessen (se mer 
nedan). 

I Medeltidsgruppen är konflikterna nedtonade. Aktörernas samförstånd 
speglar hur de är stabiliserade kring de övergripande målen. Samtidigt finns i 
det källmaterialet flera exempel på gränser för möjligheten att delta i bruken 
av medeltider i Skänninge. Hembygdsföreningens representant konstaterar att 
gruppen inte etablerats för att skapa ny kunskap om Skänninges medeltida 
förflutna. Intresset är istället riktat mot att marknadsföra platsen. Kyrkoherden 
i Skänningepastorat upplever en konkurrens kring användandet av kyrkorum-
met där dess funktioner som ett andligt rum, ett museum och ett besöksmål 
för medeltidsturism kolliderar. Kring kyrkorummet kan vi dessutom se hur det 
katolska prästbrödraskapet SSPX representerar ett oönskat och kontroversiellt 
perspektiv på förintelsen vilket får till konsekvens att de utestängs från de 
medeltida kyrkorna.  

På Medeltidgruppens möten hör jag hur de lokala handlarna uppfattas 
som ett problem. De är efterfrågade i arbetet med medeltider och mycket av 
gruppens engagemang går åt till att försöka rekrytera dem kring olika evene-
mang såsom att bidra med medel till medeltidsmarknadens broschyr. Bland 
affärsidkarna själva finns däremot ett ifrågasättande om nyttan av att lokalt 
fokusera på medeltider. I materialet tar det sig uttryck i både ett ointresse och 
ett avståndstagande när de väljer att hålla stängt under medeltidsmarknaden 
med motiveringen att evenemanget inte gör att de säljer fler varor. Potatis-
odlarna i Mjölby kommun utgör en annan form av konkurrens till de lokala 
medeltidsbruken i Skänninge. Dessa bönder lyckas binda upp det kommunala 
marknadsföringsarbetet kring den egna produkten och speglar alternativa och 
konkurrerande identitetsskapande processer i det lokala.   

H a n d l i n g s n o r m e r  p å  g l i d                
i  p r o c e s s e r n a

Ovan har jag tecknat utgångspunkterna för de aktuella mobiliseringsproces-
serna. I texten synliggjordes idéer vilka är bärande för de problem som formu-
leras när medeltider brukas. Vidare har ramarna för processerna tydliggjorts 
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där bevarandet i huvudsakligen följer vertikala strukturer och upplevelsen age-
rar mer horisontellt medan den lokala politiken följer båda dessa. Strukturerna 
skapar i sin tur gränser och barriärer som påverkar aktörernas möjligheter att 
delta i medeltidsbruken. 

Även om mobiliseringsprocessernas grundidéer är långsiktigt formerande 
så visar fallstudierna hur handlingsnormerna inte är renodlade utan varierar i 
olika situationer. I källmaterialet kan vi se hur aktörerna, även som privatper-
soner, glider mellan plikt-, dygde- och konsekvensetiska handlingsnormer.9 
Detta framhäver de drivkrafter som påverkar processerna. Skiftningarna är 
däremot sällan av sådan karaktär att de hotar övergripande idéer, det vill säga 
ingen försöker omdefiniera de normer som styr den egna praktiken. De hand-
lingsnormer som aktiveras syftar snarare till att parera direkta utmaningar eller 
utgör strategi för att stabilisera andra kring de egna problemformuleringarna. 

Glidningarna mellan handlingsnormerna synliggör hur bruken av med-
eltider inte kan tillskrivas något absolut värde. Nedan visas hur medeltider i 
allra högsta grad är ett förhandlingsbart redskap för respektive mobiliserings-
process. Trots detta konstaterande visar studien ändå hur samtliga aktörer är 
stabiliserade kring bevarandets övergripande problemformulering om nöd-
vändigheten att försvara spåren av medeltiden (i bestämd form). Aktörerna är 
fostrade kring idén om nödvändigheten att vårda och bevara dessa för fram-
tida generationer eftersom lämningarna bär på betydelsefulla kognitiva värden 
vilka i sin tur knyts till en nationell berättelse. Detta är en mobiliseringsprocess 
som följer strategier och tekniker vilka använts i 400 år såsom lagstiftning, 
myndighetsutövning, inventering, utgrävningar och utbildning. Genom dessa 
fortsätter bevarandeprocessen att etablera emotiva och normativa värden om 
en gemensamt föreställd historiekultur. De förskjutningar mot mer mångkul-
turella och bredare demokratiska värderingar som exempelvis Beckman pekat 
på har i mina fallstudier inte inneburit att aktörerna givit upp den nationella 
idéramen.10 Detta tar sig uttryck i mer universella och pliktetiska uttalanden 
som att historia är viktigt. Ingen aktör uttrycker eller agerar heller mot ett 
sådant påstående. Däremot är premisserna för denna självklarhet föremål för 

9 Med plikt syftar jag på de handlingar som är påbjudna oavsett konsekvens, det vill säga att 
agera enligt vad som är rätt – orätt. Absoluta plikter är exempelvis att inte döda, ljuga eller bryta 
löften. Dygder är istället kopplade till vad vi bör göra och knyts till det sammantagna i våra 
handlingar, det vill säga vårt ansvar och våra moraliska plikter i de sociala sammanhangen. Ka-
raktärsdrag som medmänsklighet är en del av vardagslivets dygder utan att någon tvingar oss till 
det. Konsekvensetiken styrs av riktigheten i en handling av dess följd och nytta. Handlingarna 
syftar till att den goda konsekvensen maximeras i varje enskild situation, att konsekvenserna blir 
så lyckade som möjligt för de berörda. 
10 Beckman, S. 2005; Harding, T. 2007.
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förhandling och vi kan se hur handlingsnormerna anpassas till situationen när 
argumenten möter varandra för att på så sätt göra bäst nytta.

I Vadstenafallets uppskruvade konflikt blir kollisionen mellan olika hand-
lingsnormer påtaglig. Länsstyrelsen manifesterar i sitt agerande de plikter som 
följer av lagstiftningen. Utgångspunkten för den är allas ansvar för att vårda, 
skydda och bevara vilket i sin tur markerar fornlämningarnas status i samhäl-
let. Myndigheten markerar genom sina handlingar gränsen för vad som är rätt 
och orätt. Den ger också uttryck för sin makt att försvara dessa regler som är 
tilldelade till skillnad från övriga aktörers möjligheter. 

I den fallstudien visas hur ageranden som grundas i konsekvensetiken lät-
tare når resultat i förhållande till de pliktetiska handlingarna då den förra ska-
par utrymme för förhandlingar och ett vägande mellan argumenten. Vi kan se 
hur ABS Pump starkt skiftar strategier för att nå uppsatta mål, ett agerande 
som skiljer sig från länsstyrelsens och arkeologernas möjligheter. De senare 
håller fast vid sina handlingar som grundas i föreställningen om fornläm-
ningarnas absoluta värden. När så den biträdande länsantikvarien och läns-
styrelsen plötsligt gör upp med företaget i en förlikning så förskjuts positionen 
bortom lagboken. Det agerandet följer ABS Pumps pragmatiska handlingar 
med målet att nå ett snabbt resultat och avslut i ärendet. Det är ett sätt att 
lösa situationen utanför plikterna. Myndighetens agerande sker på en formellt 
yrkesetisk grund men reellt också genom emotivt och normativt motiverade 
engagemang. I det läget kliver Riksantikvarieämbetet in och återupprättar de 
plikter som lagstiftningen fastställt. Tillsynsmyndigheten kan inte stödja läns-
styrelsens agerande samtidigt som det blåser politiska vindar i riktning mot 
striktare statlig inblandning, uppdragsarkeologins begränsning och marknads-
utsättning.  

I Skänningefallet agerar länsstyrelsen och landshövdingen i egen person 
som initiativtagare till det regionala medeltidsprojektet. Arbetet utgår från 
idén om att göra det förflutna till en ekonomisk nyttighet för det regionala nä-
ringslivet och vilar på konsekvensetisk grundval. Här befinner sig staten plöts-
ligt och oproblematiskt långt ifrån den lag och de plikter om rätt och orätt 
som myndigheten fäktar för i Vadstenafallet. Initiativtagarna till det turistiska 
projektet lyfter visserligen in pliktetiska argument i arbetet vilka vilar på de 
kunskapsmässiga värden som medeltiden och dess lämningar tillskrivs. Men 
dessa är underordnade och mer för syns skull. Målet är att etablera det med-
eltida varumärket GötaRike hos den kommande generationen konsumenter 
och en av teknikerna för att uppnå detta är att producera material för skol-
ungdomar. På så sätt mobiliserar projektet medborgarna kring upplevelsens 
problemformulering och marknadsmässiga idéer. 
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Att ge tillbaka kunskap till allmänheten är ett uttalande från de minnes-
vårdande aktörerna som återkommer i båda fallstudierna, särskilt från arkeo-
logerna. Att förmedla det medeltida förflutna med utgångspunkt från såväl den 
egna disciplinen som från ett tvärvetenskapligt perspektiv är ett sätt att binda 
upp andra kring den egna föreställningen om platser och de lämningar som 
grävs fram. Sanningsanspråken är absoluta och är ett viktigt moment i prak-
tiken. De kognitiva värdena kan dessutom omvandlas till en resurs. Arkeo-
logerna uttrycker att förmedlingsverksamheten är en plikt i sig, ett ansvar de 
har inför den lokala befolkningen, medborgarna och skattebetalarna. I Skän-
ningefallet innebär det att visa och berätta för de boende på orten om platsens 
historia. Folklig upplysning är en viktig aktivitet inom bevarandepraktiken. 
Det mål som eftersträvas är att öka medborgarnas vördnad inför medeltidens 
lämningar och därmed förstärka deras skydd.11 

I Skänningeprojektet kan vi se hur arkeologerna kliver utanför den plikt 
om kunskapsförmedling som länsstyrelsen beslutat om. Genom olika ad hoc 
initiativ etableras uppfattningen om att det förmedlingsarbete som inkluderats 
i projektets budget inte lever upp till de förväntningar som finns bland såväl 
allmänheten som kommunens representanter. Därför skapas föreläsnings-
serien på Skänninge Stadshotell, ett evenemang som återkommer i flera år. 
Den utvecklas till ett trevligt socialt sammanhang som både bidrar till den lo-
kala självkänslan och befäster föreställningen om Skänninges betydelse under 
medeltiden. Uttalandet att ge tillbaka kläds på så sätt i dygdetiska handlingar. 
Genom att tala om detta i personliga ordalag, som en vilja och en önskan, så 
införlivas det dygdetiska handlandet och ansvaret i den lokala platsens gemen-
skap. Föreläsningarna blir en succé och drar fulla hus men för kommunens 
representant är detta inte gott nog. Han anser att de aktiviteter som arkeo-
logerna skapar är otillräckligt med tanke på projektets mångmiljonbudget och 
efterfrågar ett bredare samarbete. 

Utställningen Döden som straff synliggör hur medeltider inte bara är en 
berättelse om det förflutna. Människoskeletten från avrättningsplatsen i 
Vadstena kan även användas för samtida goda syften som att argumentera 
mot att döda, en absolut plikt. Även i detta sammanhang blir medeltider ett 
redskap för att fostra skolungdomar. Den här gången är det ideologiska bud-
skapet kopplat till rättsskipning och straff. Mobiliseringen syftar till att säkra 
det samhälle vi lever i med dess kollektiva humanistiska värden och mänsk-
liga rättigheter. Liknande pliktetiska handlingar förekommer som legiti-
merande argument inom upplevelseprocessen där Birger jarls  Edsöreslagar 

11 Molin, T. 2003; Hillström, M. 2006.
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om kvinnofrid blir ett moraliskt ställningstagande för våldsutsatta kvinnor i 
samtiden.12

Mellan bevarande- och upplevelseprocessen samt den lokala politikens 
strävan att bygga varumärken finns en svag beröringsyta som uppstår kring 
de identitetsskapande dimensioner som tillskrivs det förflutna. Kunskaper om 
medeltider tillsammans med föreställningen om ett vi väcker känslor i det lo-
kala. Kring de kognitiva, normativa och emotiva värdena möts aktörer såsom 
arkeologer, kommunala tjänstemän, privata företagare i arrangemanget kring 
föreläsningsserien även om de plikt-, dygde- och konsekvensetiska handlingar 
som aktiveras syftar åt olika håll. 

I intervjumaterialet med arkeologerna blir den svaga överlappningen mellan 
aktörerna tydlig och framstår som en gräns vilken artikuleras i förhållande till 
upplevelsens kommersiella logik. Den linjen kan arkeologerna inte självklart 
överträda då det innebär att de bryter med den egna praktikens etablerade nor-
mer. Fallstudien visar att den offentliga minnesvården fortfarande, i början av 
2000-talet, markerar ett avstånd i förhållande till kulturarvets kommersiella 
kvalitéer trots att en samverkan efterfrågas i den samtida kulturpolitiken. Ar-
keologernas sätt att tala om detta bär ekon från 1974-års kulturpolitik vars mål 
var att motverka kommersialismens negativa verkningar. Genom att delta på 
Arn-premiären kan vi samtidigt konstatera att de i handling visst bidrar till 
upplevelsen och den historiekulturella marknaden. Minnesvårdens förskjutning 
mot en ökad kommersialisering, som Beckman pekat på, blir ännu tydligare när 
länsmuseet förändrar sin position i förhållande till det regionala medeltidspro-
jektet. Från början är de inte en självklar aktör men blir en drivande sådan i och 
med projektets andra fas. Som institution är museet en viktig plattform och 
legitimitetsskapande kraft i upplevelsens mobiliserande processer. Till skillnad 
mot det institutionella vacklandet så är historieprofessorn Dick Harrison som 
enskild individ den som tagit steget fullt ut och iklädd mörkblå medeltidslik-
nande kläder låtit sig enrolleras i upplevelsens processer.13   

Det medeltidsturistiska arbetet i Skänningefallet speglar ett instrumen-
tellt konsekvensetiskt handlande snarare än att det utgår från en förändrad 
människosyn. Handlingarna är inriktade mot specifika resultat som att öka de 
lokala konkurrensfördelarna och skapa ett medeltidsturistiskt varumärke. De 
exempel vi kunnat se i fallstudien skiljer sig på så sätt från den mer utopiskt 
teoretiska karaktäriseringen av den nya ekonomin där kunden är en mer aktiv 
deltagare och producent av sina egna meningsskapande upplevelser. 

12 Se även Lindaräng om hur Heliga Birgitta knyts till den samtida feministiska diskussionen i 
samband med jubileet 2003. Lindaräng, I. 2007. 
13 Beckman, S. 2005.
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ABS Pumps ageranden följer en företagsekonomisk logik där rationalise-
ringen till en enda produktionsenhet står i första rummet. Men företaget är 
dessutom inbäddat i ett lokalt sammanhang. Även om den medeltida avrätt-
ningsplatsen vid Kvarnbacken i Vadstena i sig inte säljer fler pumpar åt ABS 
Pump så måste företaget förhålla sig till lämningen och då inte bara i relation 
till konflikten med länsstyrelsen. Företaget har en lång historia på orten vilket 
ger fördelar som i kontakterna med kommunens representanter inför flytten. 
Det ställer också krav på överväganden som går utöver de rent företagseko-
nomiska kalkylerna. Den lokala freden är värd något och ABS Pump agerar 
på sätt som signalerar dygdeetiska handlingar. De gör Vadstenas historiska 
identitet till en bjudande del av sin praktik och klär fabriksbyggnadens fasad 
med en dyrare dansk sjösten för att den ska smälta in i stadens silhuett. När det 
gäller fornlämningen och de arkeologiska utgrävningarna finns en nyfikenhet 
från företaget. Platsen besöks av de anställda och visas upp för besökare. Fö-
retaget noterar emotiva värden som kan omsättas till goodwill. ABS Pumps 
handlingar vilar i att varumärket kommunicerar goda värden och då inte bara 
på en global exportmarknad utan också på den lokala/regionala arbetsmarkna-
den.

För eventföretagaren som deltar vid Arn-premiären är den ekonomiska 
vinsten förutsättningen för verksamheten precis som för ABS Pump.14 Mot 
bakgrund av detta framträder ett entreprenörskap som dels utgår från före-
tagsidén att vilja öka människors förståelse samt problematisera invanda före-
ställningar och stereotyper om det medeltida förflutna, en ambition som inte 
ligger långt från akademins. Dels uttrycks en vilja att bidra till gemensamma 
strävanden för att skapa det goda samhället i Skänninge. Även om målen för 
verksamheten är strikt företagsmässiga och konsekvensetiska så bär handling-
arna på de dygdetiska ställningstaganden som formuleras i tid och rum. Här 
blir viljan att ta över och driva vidare medeltidsmarknaden i Skänninge en 
ekonomisk utmaning som både kräver mod och kreativitet.

I Vadstena och Mjölby agerar politikerna utifrån de problemformuleringar 
om det lokala som använts för att mobilisera medborgarna. Här finns en plikt 
att uppfylla förväntningar och löften gentemot väljarna men också administre-
ra de lagstiftade kommunala uppdragen, som socialtjänst, skola, omsorg samt 
plan och byggfrågor. I båda kommunerna är politikernas retorik starkt nyt-
toorienterad. Målet är att göra orterna attraktiva för invånare, besökare samt 
företagare och leder till konsekvensetiska handlingar där bruken av medeltider 
både innebär möjligheter och hinder. 

14 Skiljer det privata företagandet från de minnesvårdande institutionerna även om de också 
ställs inför krav om ekonomisk lönsamhet. 
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I Vadstena kommun accepterar politikerna och tjänstemännen de plikter 
som lagstiftningen formulerat och som reglerar det lokala förhållandet till forn-
lämningarna. Däremot är dessa plikter ifrågasatta och utmanas eftersom de an-
ses som nationella och inte lokala eller individuella. Politikerna ser att de med-
eltida lämningarna som arkeologin undersöker etablerar emotiva och kognitiva 
värden vilka i sin tur bidrar till den lokala självkänslan och identiteten. Men 
dessa värden är svaga och kan inte mäta sig med den ekonomiska utgift som 
arkeologin är förenad med. Nyttoargumentet synliggörs i kommunens glidande 
strategierna och pragmatiska ageranden när det gäller KML-ärenden. Tydli-
gast blir det när kommunens tjänstemän förändrar och mildrar skrivningarna 
om fornlämningsbilden i detaljplanen för Kvarnbackenområdet. I kombination 
med länsstyrelsens ouppmärksamhet i ärendet så blir dessa formuleringar den 
bokstav som ABS Pump agerar utifrån när de inleder sin exploatering.

Det gemensamma upprätthållandet av samhällets demokratiska värden är 
en av de plikter kring vilka politikerna försöker formera invånarna i Mjölby 
kommun. Fallstudien visar hur politikerna handlar mot bakgrund av föreställ-
ningar om framtidens problem där politikens minskade legitimitet är ett utpe-
kat område. Plikten är en av drivkrafterna för det kommunala visionsarbetet. 
Målet, att stärka förhållandet mellan politiken och medborgarna, anpassas till 
samtida normer vilka utrycker en förskjutning i balansen mellan dem. Det 
talas om ett ökat partnerskap eller samverkan med aktörer på lokal nivå som 
en lösning när offentligheten träder tillbaka. De olika grupper som initieras i 
Skänninge syftar till att binda upp medborgarna på lokal nivå kring samtidens 
socio-politiska och ekonomiska idéer.15

Medeltidsgruppen i Skänninge har mobiliserats runt kommunens och den 
regionala upplevelseturismens bruk av medeltider. De olika aktörerna – civila, 
privata, offentliga – är en del av både de samtida nätverksorienterade ekono-
miska praktikerna och de demokratiska läroprocesserna som ingår i den lokala 
politikens praktik.16 Gruppens ageranden utgår både från konsekvens- och 
dygdetiska handlanden. De är aktiva i skapandet av det medeltidsturistiska 
varumärket och dess innehåll i Skänninge. Informanternas uttalanden synlig-
gör också en vilja att påverka och förändra den negativa spiral som Skänninge 
upplevs befinna sig i. Att få skapa självkänsla, mod och initiativkraft i det lokala 
sammanhanget blir därför en viktig drivkraft för gruppen. Det goda handlan-
det som inspiration och förebild blir målen för medeltidsbruken. Kring detta 
samlas aktörerna och eventuella spänningar till följd av skilda idéer, strukturer 
och handlingsnormer upphävs genom mobiliseringen.

15 Beckman, S. 2005; Miller, P. & Rose, N. 2008.
16 Aronsson, P. et al. 2001.
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Av s l u t n i n g
Den här studien visar hur det förflutnas värde skapas, gestaltas och förhandlas 
i samtida mobiliseringsprocesser. Kring bruken av medeltider definierar jag 
processer som berör bevarande, upplevelse och lokal politik. I avhandlingens 
båda fallstudier tydliggörs hur dessa etableras parallellt med en hög grad av 
autonomi. Processerna befinner sig samtidigt i gemensamma historiekulturella 
kontexter vilket gör att de binds samman kring samtidens utmaningar om 
framtidens samhälle. På så sätt skapas interaktioner mellan de breda grupper 
av aktörer som ingår i processerna, det vill säga de förhandlingar kring det för-
flutnas värden som synliggjorts i fallstudierna. Vi har sett hur aktörer genom 
retorik och handlingar försöker skapa intresse och rekrytera andra kring de 
egna problemformuleringarna om medeltider.

I mobiliseringsprocesserna tillskrivs det förflutna starka kognitiva värden 
även om sanningsanspråken skiftar. För samtliga aktörer är den rumsliga au-
tenticiteten av avgörande betydelse då de materiella lämningarna ger bruken 
av medeltider deras legitimitet. Fornlämningarnas absoluta kunskapskvalitéer 
betonas särskilt i bevarandeprocesserna. Exakta dateringar är viktiga redskap 
för den kognitiva bearbetningen och reflektioner sker inom etablerade veten-
skapliga discipliner. För processerna kring upplevelsen och den lokala politi-
ken finns det andra marginaler vilket gör att dateringarna är mer flytande för 
exempelvis jubileumsarrangörerna. 

Samtliga aktörer engageras i aktiviteter där medeltider används för att 
etablera lokala/regionala, nationella och globala föreställningar om det för-
flutna. De emotiva värden som etableras i dessa sammanhang knyts främst till 
identitetsskapande och ekonomiska dimensioner. Genom dessa väcks exem-
pelvis självkänsla och stolthet. Känslorna ger legitimitet till de problem som 
formuleras i respektive process: ett stärkt nationellt försvar av fornlämningar, 
byggandet av nya varumärken och lokala demokratiprocesser. De ekonomiska 
dimensionerna ställer samtidigt till med problem för arkeologerna som i reto-
riken ger uttryck för en större grad av ambivalens än övriga aktörer. Spänning-
en är exempel på de samtida normativa värden som bruken av medeltider eta-
blerar. I materialet sker förhandlingen mellan å ena sidan moderna nationella 
och kollektivt fostrande idégrunder och å andra sidan senmoderna globala och 
individualiserade tankegångar där medeltider är en arena för identitetsarbete 
och ett instrument för etableringen av lokala/regionala marknader. 

Studiens kartläggning av mötena inom och mellan processerna visar att 
samverkan mellan aktörerna inte alltid är så bred och utvecklad som retoriken 
vill ge sken av. I andra utvärderingar har bristande kunskaper om respektive 
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område lyfts fram som ett problem.17 Själv har jag tidigare pekat på de ojämlika 
förhållandena mellan aktörerna till följd av lagstiftningen.18 I fallstudierna visas 
hur välcementerade hindren för samverkan är. Detta inskränker möjligheten 
att låta breda föreställningar om det förflutnas värden fritt få cirkulera, förnya 
och utveckla de tre processerna. Etablerade gränser skapar istället grader av 
konflikter. Dessa är däremot inte alltid självklart medvetna och behöver inte 
heller bygga på aktörernas ovilja eller aktiva avståndstagande till processerna.

Studien visar hur gränser och barriärer mellan processerna påverkar möj-
ligheten att agera. Dessa formerar i sin tur strukturerna inom respektive 
process. Bevarandets processer sker framförallt i vertikala strukturer genom 
lagstiftning, offentlig förvaltning och professionellt deltagande. Upplevelsens 
strukturer är i grunden mer horisontella och nätverksbaserad. Det gör att ak-
törernas egna meningsskapande bruk av medeltider skapar utgångspunkter för 
deltagande snarare än en tillskriven expertroll. Den lokala politiken i sin tur 
agerar både genom återkommande val samt en utvecklad administration och 
genom lokala sociala nätverk. 

Vid sidan av de skilda strukturerna så varierar också handlingsnormerna 
för de olika mobiliseringsprocesserna. Även om vi kan se hur aktörerna i en-
skilda situationer inte agerar renodlat utan glider mellan kategorierna så kan 
vissa huvudlinjer iakttas. De pliktetiska normerna dominerar framförallt be-
varandets processer medan upplevelsen i huvudsak kan knytas till konsekven-
setiken där det bästa resultatet eftersträvas i varje situation. Dygdetiska värden 
utvecklas inte minst i de förhandlingssituationer där olika intressen möts och 
samexisterar.

Även om vi kan se förändringar och förskjutningar framförallt inom den 
normativa värdekategorin så finns en institutionell tröghet kring bruken av 
medeltider. I debatten om minnesvården är strukturerna sega och ett hinder för 
de lösningar samt den utveckling som krävs för att hantera samtidens problem. 
Men dessa kan också uppfattas som en välbehövlig broms för att motverka allt 
för hastiga svängningar och förändringar vilka riskerar att snabbt rasera tidi-
gare generationers investeringar.19 Oavsett vilken ståndpunkt vi väljer så visar 
fallstudier hur stelheten är som störst där institutionerna är som starkast och 
kan exemplifieras genom bevarandets 400-åriga minnespolitiska historia. Den 
visar hur aktiviteterna både lyckats med den kollektiva mobiliseringen kring 
föreställningen om spåren av det förflutnas eviga värden och med fostran av 
professionella försvarare snarare än reformatorer av de grundläggande idéerna.   

17 Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program – en lägesrapport. 2008. s. 7.
18 Gruber, G. 2009.
19 Andersson, J. et al, s. 104.
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Om mobiliseringsprocessernas roller renodlats på institutionella nivåer så 
finns större utrymme för ageranden på de individuella nivåerna. Här kan vi se 
hur aktörer uppträder utanför institutionella ramar och konventioner både för 
att säkra de egna problemformuleringarna men också som anpassningar till 
generella värdeförskjutningar. Inom såväl upplevelsens processer som i den lo-
kala politiken tillskrivs de personliga engagemangen en stor betydelse för bru-
ken av medeltider. Studien visar på personernas pragmatiska handlanden. I de 
enskilda situationerna mellan individer är förhandlingarna mindre principiella 
och närmar sig, åtminstone i retoriken, mer dygdetiska handlingsnormer.

På ett samhälleligt plan visar den här studien hur medeltider vare sig har 
något absolut eller självständigt värde. Andra studier har visat de breda bru-
kens starka attraktionskraft för enskilda individer som söker landet annorlunda 
genom spänning, eskapism, lek, skönhet, stillhet och kunskap. För upplevelse-
processen och den lokala politiken är medeltider en utbytbar resurs som akti-
verats för att skapa eftertraktade framtider. Här gestaltas monumenten i det 
östgötska landskapet med en mix av vetenskaplig fakta och skönlitterär fiktion. 
I de sammanhangen knyts medeltider till en intresseväckande berättelse med 
rötter i 1800-talet där epoken pekas ut som en tid och ett rum vilken markerar 
det svenska rikets bildande. För aktörerna inom minnesvården är medeltidens 
spår i landskapet en pliktetisk praktik. De kollektiva lagarna styr handlingarna 
men de vetenskapliga bearbetningarna har brutit upp medeltiden som en na-
tionell nollpunkt. Mobiliseringsprocessernas skiftande förhållningssätt till de 
kognitiva, emotiva och normativa värdena till följd av olika idégrunder och va-
rierande handlingsnormer skapar spänningar. Tillsammans lyckas de inte föra 
ihop de olika kategorierna till en meningsbärande berättelse som alla tre kan 
sluta upp kring. Därför skapas samtida situationer där medeltider bör förstås 
som parallella mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden.
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The Middle-Ages                            
– contemporary mobi l i zat ion 
processes around values of         

the past 

Medieval churches, castles, monastic ruins and burial sites are examples of 
material traces from the past that we find in the landscapes surrounding us. 
These monuments contribute to our conceptions of the medieval past and can 
be used for varying purposes. Regardless if our view on these historic traces is 
boredom, denial, cooperation, conflict, or reuse, they will always have a mean-
ing. Our ability to individually use the monuments is however a strictly lim-
ited by legislation. In the early 21’st century, the use of the past, is defined as a 
specific research field focused on “how each era, consciously or unconsciously 
/.../ must relate to the past and integrate this knowledge into the contempo-
rary period, in order to achieve something /.../ with bearing on a desired, or 
potentially threatening future”.1

Culture has traditionally been associated with the fine arts, literature, music, 
etc. Today it is often seen in broader context, as a part of the every day life. With 
this view, culture is something unlimited, constantly in motion and something 
almost impossible to define. Culture becomes a tool and vehicle to create con-
temporary life. It is through culture we develop ourselves as individuals and 
identify us as groups. There is a conviction that culture is an integral part of 
the economic, political and social development and how our society should 
be built in the future. Through the expanded view on culture, we can also see 
how values and norms are affected. This raises important questions of the im-
plications when culture becomes an obvious tool for community development. 
Researchers have focused on the attention in processes where Stakeholders are 
mobilized around specific ideas and beliefs regarding the society. Who creates 
these processes and how is the past used in the mobilization? Ultimately, this 
may have an impact on the central issues of democracy.

1 Aronsson, P. 2004, s. 42.
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Researchers have revealed a tension between, on one hand, the represen-
tative democratic system where Cultural Recourse Management and experts 
are defining the past, and on the other hand, a direct democracy based on the 
idea of everyone’s ability and right to participate in the use of the history. This 
tension has created uncertain conditions in the use of the past. The desire to 
develop an alternate and more participatory approach is in conflict with the 
demand to preserve and build science based knowledge. These polarized posi-
tions create disputes. On one hand, the traditional history-producing structu-
res and institutions have not been reformed and are based on old views, ideas 
and ways of operation. On the other hand, a too liberal de-regulation is con-
sidered naive and a serious threat to the preservation of the national heritage 
for future generations. 

It is important to understand how this situation affects the daily practice. 
This study deals with the tensions in two empirical case studies. The use of the 
Middle-Ages has been chosen as basis in order to understand significant con-
temporary activities. The historic era has for long played a central role in the 
conception of the birth of the Swedish Nation. This has clearly influenced the 
high value that has been attached to the material remains from this historic 
period, and of course the need for national preservation and protection. Today, 
in a broader context, the Middle-Ages, is a starting point for science in areas 
such as archaeology. It is also popular visiting sites and venues for play with 
time, space and identities. It is commonly used as basis for fiction and popular 
culture and finally a good reason to celebrate an anniversary.

The Middle-Ages serves an excellent marketing platform for all the above 
activities. 

A i m ,  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s
The Middle-Ages, as a general term for our imagination of a historical past, is 
in the Swedish language expressed in singular definite form. In the English-
speaking countries the term is expressed in plural. In this study I establish the 
Swedish plural form, medeltider, as an analytical concept.2 The Middle-Ages 
can be understood both as an infinite number of individual perceptions of the 
past, and / or a set of perceptions negotiated by different entities. The aim of 
this study is to show how the Middle-Ages is used and established in various 
contemporary contexts, as an arena where values are established and negotia-
ted based on the use of the past.

2 In this summery I will use the English term, Middle-Ages. 

S u m m a r y
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The two case studies are located to the county of Östergötland in the east-
ern part of Sweden. Östergötland as a region plays an important part in the 
medieval history and the formation process of the Swedish Nation. In one case 
study I use a conflict arisen from the findings and the subsequent removal of 
a medieval execution site, to show the formation of contemporary negotia-
tions linked to the national ancient monuments. In the second case, I analyze 
a wider use of the middle-ages in purpose to show processes of mobilization 
in an expanding notion of the medieval past. These cases reflect the tensions 
and conflicts that arise when different stakeholders meet, for example, around 
the Heritage Conservation Act. Entities, such as the Cultural Recourse Man-
agement and scientific disciplinary is represented and discussions on regional 
development policy, members of the local community and national cultural 
policy are also key ingredients.

The analysis is based on a source material with focus on the rhetoric and 
actions that mobilize Stakeholders around a defined problem related to the 
Middle-Ages, in a wider conception. The field work focus both on events in 
the near past and observations carried out at location. This means that the 
case-studies can be characterized both by historical and ethnographic meth-
ods. The main material categories are: written materials, oral sources, and par-
ticipant observations.

The analysis focuses on the mobilization processes, that is, how wide and 
varied actions and negotiations are used to stabilize Stakeholders around an 
overall problematization. In these processes, which may be more or less filled 
with conflict, different resources and strategies are used to mobilize several 
Stakeholders around common notions on the past. The method of analysis has 
been inspirited by Michel Callon and his sociology of translation. This analyti-
cal framework strives to capture all relationships that occur when the identi-
ties, goals and opportunities of different actors are weakened and limited with 
the aim to tie them up in a network around a specific goal. In order to make 
the process visible, four stages of translation have been defined: Problematiza-
tion, Interessement, Enrolment, Mobilization.3

The case studies focus primarily on the people, institutions, organizations, 
other autonomous entities and communities which are linked to the govern-
ment, civil organisations and private companies. The study maps the institu-
tionalized Stakeholders who’s medieval use develops collective and normative 
conceptions. This is a significant difference compared with the notion on ac-
tors that Callon describes. Despite this I have chosen to use his established 

3 Callon, M. 1986.
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concept because it reveals the relative strengths between the actors. It also fo-
cuses on the relationship between actors and how they are mobilized through 
the negotiation of jointly defined problems. 

T h e  Va d s t e n a  c a s e
Vadstena is a town with a population of approx 7400 people, located on the 
eastern shore of Lake Vättern. Vadstena received it´s town privileges in year 
1400 AD and is the youngest of medieval cities in Östergötland. The entire 
inner city of Vadstena is identified as an ancient monument area. This means 
that a large number of archaeological investigations and inspections have been 
carried out. In tourist brochures, the town attracts with statements like “Vad-
stena, unusually beautiful by the water”. According to the brochure the visitors 
will be “met by an unusual feeling - a sense of harmony”. Today the number of 
tourists is approx 400 000 annually, many of them are foreign visitors due to 
the Catholic Saint Bridget.

The local political rhetoric is also characterized by strong emphasis on en-
trepreneurship. Based on to the logic that new business, create new jobs, which 
leads to growing population and ultimately better economic opportunities for 
the town. This argument leads to one of the case studies. In the spring of 2004 
the company ABS Pump Production AB began to expand its factory premises 
in Vadstena. The reason was that the company wanted to consolidate pro-
duction of custom-made pumps into one factory. By coincidence the county 
administration visited the construction site. In that situation the authority dis-
covered what later turned out to be the remains of 25 human skeletons from a 
late medieval gallows hill and burial place. The conflict between conservation 
and exploitation is usually governed by the laws and authority, but in this 
situation it developed into a conflict of interpretation. The company, for its 
part, argued that the land use plan for the site lacked information on ancient 
monuments. The County Administrative Board, on the other hand, argued 
that the authority in a review statement of the plan indicated that the area 
could contain ancient remains but that the municipality in its final version of 
the plan failed to include the statement. The study focus on this conflict and 
the decision-making process around the archaeological investigations, which 
meant that the medieval human remains, was removed. The source material 
is largely based on interviews with the Stakeholders who were tied up in the 
conflict. In addition, I analyzed the official archives and local newspaper ma-
terial related to the case.

S u m m a r y
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T h e  S k ä n n i n g e  C a s e
Skänninge is a small town in the Östergötland flat country with a population 
of approx 3 200 people. In 1971 the town became a part of the municipality 
Mjölby that currently has a population of approx 25 700 people. The name 
Skänninge is mentioned first time in 1178 AD and has been interpreted as, 
those living at the Skena-stream. In the Middle-Ages the city had strong reli-
gious emphasis, with five churches and chapels and two Dominican convents. 
16th century Reformation affected the town and its appearance significantly. 
Skänninge was stripped of its monasteries and the buildings were demolished 
to be building materials to Vadstena Castle. One recurring narrative is that the 
city’s importance faded due to the Reformation. The story of a golden age in 
the past, is strong and is still used today, for instance in slogans such as, “Skän-
ninge - The little town with the great memories”. The town has slowly lost 
more and more of its basic services such as police, employment services, banks, 
liquor store and shops since the merger with Mjölby. 1984 also saw the ending 
of train service in Skänninge. In the local rhetoric there is a visible tension in 
the relationship with the governing town, Mjölby.

In the early 21’st century, Skänninge was one of the places in Sweden where 
different notions of the medieval history were staged. Through broad initiati-
ves, events and projects the Middle-Ages created meaning for many different 
Stakeholders. The town is for example well-mobilized in the cultural resource 
management through periodic archaeological surveys, monographs and com-
pilations. Since 1928, more than 220 archaeological excavations of varying size 
have been undertaken in the town. Skänninge is also one of the many small 
towns that tried to climb into the experience economy bandwagon on the 
medieval theme. This was triggered by the Medieval Week in Visby, a town 
that has undergone a transformation from worn out town to a medieval town 
icon, but also the so-called Arn tourism in western Sweden, which has created 
new businesses in many small cities. In Skänninge, we can see similar ambi-
tions and aspirations which are both supported and operated by European 
funds, the state government and different regional and local Stakeholders. 

The case study maps the local Stakeholders use of the Middle-ages, and 
emphasizes the institutions, the individuals and the monuments role in this. 
The study covers the time period from the millennium to 2009. I have cho-
sen various contexts considered important for specific activities. Contract Ar-
chaeology, in this case, a major government funded railway pass at Skänninge. 
Furthermore the study follows a regional experience-tourism project on the 
theme of medieval, in which Skänninge is identified as an important node. 

S u m m a r y
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The later project created several local activities, as an example, a local medieval 
theme group. This case study is based on interviews and archive material rela-
ting to the projects. In addition I have also made observations during the local 
medieval group meetings and other events.

P r o c e s s e s  o f  m o b i l i z a t i o n s
This study shows how values of the past is created, produced and negotiated in 
contemporary processes of mobilization. Surrounding the use of the Middle-
Ages I define processes that relate to Preservation, Experience and Local po-
licies. The two case studies have shown how these are parallel and with a high 
degree of autonomy. The processes are origins from the same historic cultural 
contexts which ties them to the contemporary challenges regarding our future 
society. This creates interactions between broad groups of Stakeholders that 
are involved in the different processes. This study shows how the Stakeholders 
through rhetoric and actions create interessement and enrolment through the 
problems they define concerning the conception of the Middle-Ages.

In the processes of mobilization, the past is attributed to strong cognitive 
values even if the level of factual content varies between the stakeholders. For 
all of them the spatial authenticity is of essential importance, as the material 
remains of the Middle-Ages provides legitimacy for their actions. The abso-
lute qualities of knowledge of the ancient monuments are fundamental in the 
Preservation processes. Absolute dating is an important tool for the know-
ledge production. Reflection, on the other side, is only performed within the 
context of established scientific disciplines. For the processes surrounding the 
Experience and Local policies, other criteria’s may apply. This means that fac-
tual accuracy is more fluid for instance when different jubilees are organized. 

All Stakeholders are involved in activities where the Middle-Ages is used 
to establish local/regional, national and global imagines of the past. The emo-
tive values which are set up in these contexts are primarily used to establish 
identity and economic dimensions. This creates emotions such as self-esteem 
and pride which gives legitimacy to the problems formulated in each process: 
building a stronger national defence of the ancient monuments, establishment 
of new brands and local democratic processes. The economic dimensions cre-
ate concerns for the archaeologist who expresses a greater degree of ambiva-
lence than the other actors. This tension is an example of the contemporary 
normative values connected to the use of the Middle-Ages. In the case studies 
we can follow the negotiation between modern national and collective edu-
cational ideas and on the other hand, late modern global and individualized 
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thinking where the Middle-Ages is an arena for identity and an instrument 
for development of local/regional markets.

This study maps the meetings within and between the processes. It shows 
how the interaction between Stakeholders not always is as broad and inte-
grated as the rhetoric implies. Other studies have pointed out the insufficient 
knowledge between different Stakeholders as a problem. I have in previous 
papers pointed out the unequal relationship between Stakeholders as a result 
of the legislation. This case study shows how cemented the barriers between 
the processes really are and which prevents a fruitful cooperation. This restricts 
the possibility of a broader notion of the values of the past to freely circulate, 
renew and develop all the three processes. The current situation instead crea-
tes a high degree of conflict. These are however not always obvious for the 
Stakeholders and may not even be based on conscience reluctance or active 
rejection.

The study shows how the boundaries and barriers between the processes 
of mobilizations affect the ability to act. They also visualize the structures in 
the respective process. The Preservation takes place mainly in vertical structu-
res through legislation, public administration and professional participation. 
Structures of the Experience are fundamentally more horizontal and network 
based. This enables the Stakeholders to create their own meaning rather than 
the one provided by the experts. Local policies, on the other hand, act through 
regular elections, administration and local social networks.

In addition to the different structures we also see how the norms of ac-
tions vary in the various mobilization processes. Although we can see how 
Stakeholders in specific situations slide between different norms of actions, it 
is possible to identify major directions through the study. The Deontological 
Ethical standards, the duties, dominate the Preservation processes while the 
Experience is mainly linked to the impact ethics, which seeks the best out-
come in every situation, Consequentialism. Virtue Ethical values are primarily 
developed in situations where different interests meet and coexist.

Although we can see changes and shifts, in particular in the normative 
values, there is an institutional inertia around the use of the Middle-Ages. In 
the debate, the cultural resource management is seen as a very conservative 
structure and an obstacle when it comes to deal with contemporary issues. 
However, it is also seen as a much needed brake to prevent rapid fluctua-
tions and changes which threaten to suddenly destroy the former generation’s 
investments. Whatever position we choose to take, the rigidity is at its most 
where the institutions are the strongest and is in this study exemplified by a 
policy of 400 years of Memory production. It shows how activities are both 
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managed by the collective mobilization around the notion of traces of the past 
with the eternal values and the education of professional defenders rather than 
open minded reformers of the basic foundation.

Even if the process of mobilization has been streamlined on an institu-
tional level there is also a greater opportunities to act on an individual level. 
We can see how Stakeholders act outside the institutional framework, both 
to secure their own definition of the problems but also as an adaptation to a 
more general shift of values in the society. Both the Experience and the Lo-
cal policies processes, depends on a high degree of personal commitment for 
the use of the Middle-Ages. The study also shows a very pragmatic approach, 
when representatives meets as individuals, the negotiations between Stake-
holders becomes less rigid and closer to Virtuous ethical norms, especially in 
the rhetoric.

This study shows how the Middle-Ages have neither an absolute nor an au-
tonomous value. Other studies have shown the broad use of the Middle-Ages 
as a strong attraction for people who seek a different world based on escapism, 
fun, beauty, tranquillity and knowledge. In the processes connected to the Ex-
perience and Local policies the Middle-Ages is a replaceable resource and can 
be activated to create desirable futures. In the study, the ancient monuments 
in the county of Östergötland are staged with in a mix of scientific facts and 
literary fiction. In this context, the Middle-Ages are also attached to a fasci-
nating story with roots in the 19th century where the period is pointed out as 
a time mark for the formation of the Swedish Nation. For the Stakeholders 
in the cultural resource management, the traces of the medieval landscape are 
an Ethical duty. The legislation governs the protection and documentation but 
at the same time, the science has problematized this historical period as the 
birth of the nation. The different approaches of the Mobilization Processes to 
the cognitive, emotive, and normative values can be seen as a result of various 
ideas, structures and varying norms of action that has created the tension be-
tween them. The Mobilization processes do not manage to join the different 
value categories together into to one meaningful narrative, and fail to provide 
a platform for a joint view of the Middle-Ages. Thus, contemporary use the 
Middle-Ages must be understood as parallel mobilization processes around 
values of the past.
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O t r y c k t  m a t e r i a l

A r k i v 

Antikvariskt Topografiska Arkivet, Stockholm
 Kvarnbacken: Dnr 329-4097-2004
 Svaromål, yttranden, inkommande handlingar, E-post 
Linköpings tingsrätt, Linköping
 Kvarnbacken: Mål nr 3412-04 F 3412-04
 Inkommande handlingar, protokoll
Länsstyrelsen i Östergötland, Linköping
 Kvarnbacken: Dnr, 431-7441-04
 Skrivelser, Remiss, Beslut, Inkommande handlingar, PM
 Dubbelspåret: Dnr 220-2176-97/220-3775-00
 Inkommande handlingar, remisser, skrivelser, beslut
 Medeltidsprojektet/GötaRike: Dnr 100-10516-04
 Strategidokument, projektbeskrivningar, beslut, ansökningar om medel, protokoll, 
 utvärderingar, inkommande handlingar, E-post, medieklipp, broschyrer
Mjölby kommun, Mjölby
 Visionsarbete: Dnr, 199.249 100
 Strategidokument, protokoll, beslut, inkommande handlingar 
Riksantikvarieämbetet UV Öst, Linköping
 Slättbygdsprojektet: Dnr 423-1717-2003
 Skrivelser, undersökningsplaner, kostnadsberäkningar 
Vadstena kommun, Bygg- och miljönämnden, Vadstena
 Kvarnbacken: Dnr 04.187
 Detaljplan, inkommande handlingar, planritningar, landskapsskisser, beslutsunderlag, 
 protokoll, beslut
Östergötlands länsmuseum, Linköping
 Kvarnbacken: Dnr 326/04, Dnr 553/04
 Undersökningsplan, Kostnadsberäkning
Östsvenska Turistrådet, Norrköping
 Medeltidsprojektet/GötaRike:
 Digitalt material såsom projektplaner, protokoll, beslut, rapporter, utvärderingar, 
 presentationer, pressreleaser 
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Fältanteckningar i författarens förvar. 

Vadstenafallet
2007-02-06 Föredrag Föreläsningsföreningen Vadstena
2008-10-26 Invigning/Utställning Östergötlands länsmuseum, Linköping
2008-11-23 Visning Östergötlands länsmuseum, Linköping
2009-02-23 Föredrag Östergötlands länsmuseum, Linköping
2009-05-09 Invigning/Utställning Turistbyrån, Vadstena

Skänningefallet
2005-09-13 Seminarium Garnisonen, Linköping
2007-10-06 Föredrag  Biblioteket, Skänninge
2007-10-09 Föredrag Församlingshemmet, Skänninge
2007-10-17 Möte Medeltidsgruppen, Skänninge
2007-10-23 Möte Rådhuset, Skänninge
2007-12-11 Möte Medeltidsgruppen, Skänninge
2007-12-25 Premiär Centrumbiografen, Skänninge
2008-02-19 Möte Medeltidsgruppen, Skänninge
2008-03-20 Möte Medeltidsgruppen, Skänninge
2008-04-14 Kulturarvsdagen Stadshuset Mjölby
2008-05-13 Möte Medeltidsgruppen, Skänninge
2008-05-19 Guidning Vårfrukyrkan, Skänninge
2008-06-18 Möte  Medeltidsgruppen, Skänninge
2008-07-09 Guidning Bjälbo kyrka, Bjälbo
2008-07-24 Guidning Stadsvandring, Skänninge
2008-08-13 Föreläsning Stadshotellet, Skänninge
2008-09-06 Evenemang Medeltidsmarknad, Skänninge
2008-09-07 Evenemang Medeltidsmarknad, Skänninge
2009-08-19 Föreläsning Stadshotellet, Skänninge
2009-08-26 Föreläsning Stadshotellet, Skänninge

I n t e r v j u e r

Digitalt inspelade intervjuer i författarens förvar.

Vadstenafallet:
K 1, 2005-12-02, man ABS Pump
K 2, 2005-12-02, man Vadstena kommun, politiker
K 3, 2005-12-09, kvinna Vadstena kommun, politiker
K 4, 2005-11-21, kvinna Östergötlands länsmuseum
K 5, 2005-09-12, kvinna Länsstyrelsen i Östergötlands län
K 6, 2007-03-23, kvinna Riksantikvarieämbetet
K 7, 2007-03-22, man Riksantikvarieämbetet
K 8, 2005-04-21, man Vadstena kommun, tjänsteman
K 9, 2006-02-27, man Länsstyrelsen i Östergötland
K 10, 2006-02-28, kvinna Riksantikvarieämbetet
K 11, 2009-09-11, kvinna Östergötlands länsmuseum



285

R e f e r e n s e r

Skänningefallet:
S 1, 2008-03-20, man företagare samt Bjälbo/Skänninge guideförening
S 2, 2008-04-28, kvinna Östsvenska Turistrådet 
S 3, 2008-05-07, man Länsstyrelsen Östergötland
S 4, 2008-03-26, man Svenska kyrkan, Skänninge Pastorat
S 5, 2008-04-02, kvinna S: ta Ingrids Gille
S 6, 2007-10-12, man, kvinna  Riksantikvarieämbetet UV Öst
S 7, 2008-04-29, man Länsstyrelsen Östergötland
S 8, 2008-02-19, kvinna Mjölby kommun
S 9, 2008-03-12, kvinna Samma som intervju 8
S 10, 2008-05-09, man Mjölby kommun
S 11, 2008-12-19, kvinna Östsvenska Turistrådet (ej samma som S2)
S 12, 2008-04-21, kvinna Samma som intervju 6 
S 13, 2007-12-07, kvinna Länsstyrelsen Östergötland
S 14, 2007-10-19, kvinna Östergötlands länsmuseum
S 15, 2008-01-15, kvinna Mjölby kommun
S 16, 2008-04-02, man Företagare i Skänninge
S 17, 2008-03-26, man Företagare
S 18, 2008-06-05, kvinna Historieföreningen Sunnanskog
S 19, 2008-02-22, kvinna Riksantikvarieämbetet UV Öst

I n t e r n e t a d r e s s e r

http://www.absgroup.com. Besökt 2007-05-21
http://www.absscanpump.com/scanpump/default.asp. Besökt 2007-04-13
http://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=9. Besökt 2010-06-04
http://www.archaeoprospection.se/pdf/info_skanninge.pdf. Besökt 2010-06-03
http://www.arkeologiuv.se/projekt/ost/skanninge2002/bak2_fragor.htm. Besökt 2008-07-29
http://www.banverket.se. Besökt 2006-08-24 och 2008-08-04
http://www.banverket.se/sv/Amnen/Aktuella-projekt/Projekt/1871/Motala-Mjolby/
Nyheter/2008/Festlig-start-for-Motala-Mjolby-projektet.aspx. Besökt 2008-08-04
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Muntliga källa:
Biträdande länsantikvarie, Länsstyrelsen i Östergötland, 2005-09-13 
Konferensanförande:
Holtorf, Cornelius. 2009. Why preserve heritage? KULTUR~NATUR, Konferens för kultur-

studier i Sverige, Norrköping, 15–17 juni 2009. ACSIS, Linköpings universitet. Sessions 12, 
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PM:
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T i d n i n g s m a t e r i a l

Aftonbladet:
Aftonbladet 2007-12-28, ”Arn slår alla rekord”

Dagens Nyheter:
DN 2007-06-28, ”Integrationen är Swartz hjärtefråga”
DN 2007-12-17, ”Tidernas största svenska film”

Folkbladet:
Folkbladet 2005-05-30. ”Välkommen Vitoria!” 

Motala Tidning:
Vadstenafallet
MT&VT 2003-10-16, ”ABS Pump får bygga ut fabrik”
MT&VT 2003-11-08, ”90 nya arbetstillfällen”
MT&VT 2004-01-07, ”Enade trots stormigt år”
MT&VT 2004-03-22, ”Vadstena är att gratulera”
MT&VT 2004-04-08, ”Satsning ger nya jobb”
MT&VT 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”
MT&VT 2004-05-06, ”Skelettdelar påträffade”
MT&VT 2004-05-06, ”Länsstyrelsen ska nu utreda”
MT&VT 2004-05-06, ”ABS skyller på kommunen…”
MT&VT 2004-05-06, ”...kommunen skyller på ABS”
MT&VT 2004-05-07, ”Ingen har gjort något fel”
MT&VT 2004-05-18, ”Företag måste göra anmälan i efterhand”
MT&VT 2004-05-24, ”Länsstyrelsen kan begära skadestånd”
MT&VT 2004-06-30, ”Jakt på skelettens ursprung”
MT&VT 2004-07-15, ”Nybygget på Kvarnbacken”
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MT&VT 2004-10-09, ”ABS Pump blickar uppåt”
MT&VT 2004-10-15, ”ABS Pump stämmer staten”
MT&VT 2004-10-20, ”Få företag som stämmer staten”
MT&VT 2004-11-11, ”Utredning av ABS granntomt”
MT&VT 2005-01-26, ”Industrimark ökas”
MT&VT 2005-04-06, ”Svartbygge av ABS Pump”
MT&VT 2005-07-08, ”Fornlämningen var inte känd”
MT&VT 2005-07-15, ”En besvärlig fråga”
MT&VT 2005-07-22, ”ABS Pump anställer 20”
MT&VT 2005-07-22, ”RAÄ tar utgrävningskostnaderna”
MT&VT 2005-08-10, ”Järnåldersgrav på Kvarnbacken”
MT&VT 2005-08-22, ”Arkeologidag lockade”
MT&VT 2005-08-25, ”Medeltida grav funnen”
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MT&VT 2005-09-01, ”Unikt fynd i vikingatida grav”
MT&VT 2005-09-01, ”ABS nya lokaler invigdes”
MT&VT 2005-09-07, ”Flera oväntade fynd”
MT&VT 2005-09-15, ”Folkmängden minskar”
MT&VT 2005-11-11, ”Invånarantalet fortsätter neråt”
MT&VT 2005-11-24, ”Staten står för utgrävningskostnad”

Östgöta Correspondenten:
Vadstenafallet
ÖC 2003-10-16, ”Pumpfabrik bygger till”
ÖC 2003-11-07, ”Cardo investerar 70 miljoner i Vadstena”.
ÖC 2003-11-20, ”Klart nej till skattehöjning”
ÖC 2004-02-12, ”Man hittar inte i stora städer”
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ÖC 2004-10-23, ”Utgrävning blir rättssak”
ÖC 2004-10-15, ”ABS Pump stämmer Riksantikvarieämbetet”
ÖC 2005-02-24, ”ABS Pump är igång i nya jättebygget”
ÖC 2005-04-08, ”Nämnd ogillar vidlyftigt tak”
ÖC 2005-09-01, ”Fredrik Lundberg invigde storbygge i Vadstena” 

Skänningefallet
ÖC 2004-08-19, ”Radar ser klostret under jorden”
ÖC 2004-08-20, ”Munkgärdet en arkeologisk guldgruva”
ÖC 2004-11-01, ”Ladugård dolde klosterkyrka”
ÖC 2005-09-02, ”Utgrävningarna i Skänninge har blivit en publiksuccé”
ÖC 2006-10-20, ”Åkes hus försvann på en förmiddag”
ÖC 2006-04-10, ”Nu ska guiderna lära sig guida bättre”
ÖC 2007-12-27, ”Arn skapar sug för ny medeltidsmarknad”
ÖC 2008-06-17, ”Mjölby stad ska säljas med potatis”.
ÖC 2009-01-23, ”Svenska kyrkan stoppar extremister”
ÖC 2009-01-23, ”De kom som en grupp pilgrimer”
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