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DEN SYNLIGA HISTORIEN 

I stridsskriften Modem Barbarism (1894) - vari pläderades för att Gripsholms 
slott skulle restaureras pietetsfullt - beskriver Heidenstam hu r en grupp 
turister guidas runt bland Roms ruiner. Med förstrött intresse beskådar de 
sevärdheterna. Då stannar guiden vid e n simpel valvgång och berättar att det 
var där Caligula mördades av Cassius Chaerea. 

Sällskapet blir livligt och tränger sig fram för att se och höra. I minnet 
återkallar de bokens scen och "varje berättigande och beskrivande ord blir nu 
e tt guldkorn, om vilket ingen vill gå miste." 

I leidenstam ville med den lilla scenen illustrera att de historiska minnesmär
kenas värde i lika hög grad som deras vetenskapliga och estetiska betydelse 
betingades av affektionsvärden, som härrörde ur anelCdotens men också föres
tiillni ngsförmågans och fantasins världar. 

Diirfiir fruktade Heidenstam att e tt alltför nitiskt restaurerat, ombyggt och 
musealt inrättat Gripsholm skulle medföra att "livets doft är bortblåst". Det 
skulle reduceras till åskådlig vetenskap och därigenom skulle också fantasin 
vingklippas. 

nortorn det ytliga intresset för det uppseendeväckande framträder alltså auten
citeten som en av den historiska lämningens i särklass viktigaste egenskap. 

I 1imningen har både e n snävare vetenskaplig funktion (som källa) och en bredare 
a llmänkulturell (som sevärdhe t och minnesmärke). Det är den sistnämnda apsek
ten som uppmärksammats i publicisten Ulf Sörensons bok Resan till Sevärdhe
ten. (STF:s förlag 1989.) Boken tar med utgångspunkt från de historiska 
sevärdheterna upp frågorna kring hur ett levande intresse för historia och 
kultur skulle kunna vidmakthållas och hävda sig i dagens kommersiellt präglade 
massturism. 

Turism historia, mushr och resehandböcker 

Frarnstiill ningen är uppdelat på tre avsnitt: Det första försöker kortfattat 
beskriva hur bildn in~sturismen utvecklats från antiken framåt. I det andra och 
omfångsrikaste avsnittet heskri\(~ de moderna museernas framväxt med tonvikt 
på de n friluftsmuseala traditionen. Framställningen utmynnar i en presentation 
av några aktuella försiik att gestalta historien i Sverige, Frankrike och 
Storbritanninen och i det avslutande avsn itte t ventileras länkarna mellan bet
raktare och sevärdhet; resehandböcker, skyltning, informationstavlor och guid
ning. 

Sitt vi ktigaste värde har hoken onekli&en i att den lyfter fram exempel på de 
många gånger spännande och okonventionella lösningarna på historiskt åskådlig
giirande som under de senaste årtiondena vuxit fram på kontinenten men också i 
Sverige. Ett sådant är Ekomuseum Bergslagen, om invigdes 1986 - ett projekt 
som för övrigt Sörenson själv medverkat i. 
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Ekomuseum bygger på ett samarbete mellan sju kommuner och länsmuseerna i 
Västmanland och Dalarna. Ekomuseerna har kallats "museum utan vä~ar", vil
ket understryker att det är hela historiska miljöer man intresserat sig för. I 
Bergslagen har ekomuseets verksamhet inriktats på att spegla järnhanteringens 
historia under 2 500 år. Det handlar framförallt om att skapa ett större sam
manhang kring en rad geografiskt spridda sevärdheter i regionen. 

Utöver de reguljära järnhistoriska minnesmärkena - gruvor, blästerugnar, hyt
tor, kanaler, lokmuseer, bergmansgårdar, bruksmiljöer - har man också utst
räckt verksamheten till fortfarande aktiva industnmiljöer, som kan besökas. 
En viktig grundtanke har också varit au etablera anknytningar till det lokala 
kulturlivet - hembygdföreningar, teater- och musikgrupper, skolor - för att 
skapa lokal förankring och dra nytta av lokal kunskap. 

En viktig utgångspunkt för Sörensons arbete är de ojämna konkurrensförhållan
dena mellan å ena sidan en traditionell resurssvag kulturvårdande och kultur
förmedlande verksamhet och å den andra en kommersiellt framgångsrik, kapi
talstark och jippobetonad turistindustri. Kulturen . riskerar att hamna i kläm, 
den befinner sig i underläge, hävdas det lite oprecist. 

Men det är trots allt svårt att få något ~repp om detta kulturella underläge 
eftersom det saknas en utförligare diskussion. Med lite god vilja ~år det dock 
urskilja två återkommande teman eller frågeställningar. Ett kan v1 kalla "kam
pen om själarna" och ett annat "fu;kådliggörandets estetik". 

All gapa över för mycket 

Det är enligt min mening synd att Sörenson de facto ägnar sig mer åt att 
beskriva sina exempel än att fördjupa sig i och diskutera dem. Han garderar 
sig förvisso med att det blott är "den nyfikne turisten och journalisten" som 
fört pennan, men det är knappast kunskap eller insikt som begränsat framställ
ningen. Jag tror mycket väl att han skulle förmått göra något mer av t ex de 
praktiska och principiella problem som kan förknippas med en sådan verksamhet 
som Ekomuseum, som ju Sörenson är väl insatt i. Det hade varit värt mer än de 
fem sidor det nu fått. 

Problemet är no~ snarast att boken försöker gapa över för mycket. Den summa
riska historiska inledningen är alltför fragmentarisk och kuriosaartad för att 
fylla någon funktion och även det avslutande uppropet om en nationell kultu
rell Baedeker (ett spännande förslag i den vägen kan med fördel studeras i 
Bellows Humboldts ghva) är ytterligare ett exempel på att det spretar för 
mycket. Det knyter förvisso an till huvudtemat men hänger ändå i luften. 

Men kritiken kan också utsträckas till oviljan aatt föra en mer principiell 
diskussion i anslustning till de mer spektakulära exempel som ventileras, t ex 
det helt artificiella historiska miljöer som skapats i Arkeodromen i Dijon och 
replikgrottan i Lascaux. Likaså får det intressanta temat "när skådespelet 
slår ut sevärdheten" - kring den överdrivna scenografiska och elektroniska 
rekonstruktionsivern vid många minnesmärken - tyvärr en mycket styvmoderlig 
behandling. 

Det är alltså inte uppslag och spännande infallsvinklar som saknas utan viljan 
att fördjupa resonemangen, att värdera, hårdra, jämföra och analysera. 
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Autencitet och pedagogik 

En av de tydligaste följderna av detta är att perspektivet på sevärdheterna 
inte nyanserats. Vi skulle kunna tänka oss en glidande skala från ruinen, den 
fnnu levande miljön, den artificiellt vidmakthållna kulturmiljön, museet till 
d1'. n helt igenom konstruerade kulturmiljön. Hur förhåller sig dessa sevärdhter 
t'il varandra med avseende på autencitet? Vilka pedagogiska fördelar har den 
gel'uina historiska miljön respektive museet eller modellen? Exemplet Lascaux 
Il, en exakt kopia av orginalgrottan - dit allmänheten inte längre ä~er tillt
räde - knyter direkt an till denna problematik. Kan vi få samma stimulans, 
samma ingivelser, samma associationer och samma historiska närhetsupplevelse 
av en kopia? 

I de tta finns också en konfliktdimension med djupa historiska röJter men som 
också accentuerats genom den moderna masstunsmens framväxt. Ar det i första 
hand för experterna eller för folket som de historiska lämningarna vårdas? 
Den provinsiellt orienterade fornminnesrörelsen vid mitten av förra seklet med 
Djurklou, Dybeck, Mandelgren och Hylt~n-Cavallius i spetsen menade att den 
främsta garantin för en god fornvård var att känslan för kulturen förankrades 
hos folket. Lokala fornminnen skulle öka den lokala entusiasmen. Centralister
na förfäktade däremot en fornminnesvård baserad på formella regleringar och 
centraliserade samlingar i experternas närhet. 

Bakom Lascaux Il kan man skönja en liknande konflikt. En växande ström av 
besökare sliter ut minnesmärket. Men, hur ställer sig de skattebetalare som 
finansierar kulturminnesvården till att bara experter får ynnesten att se 
originalen medan gemene man får hålla till godo med - förvisso välgjorda men 
dock - kopior? Detta dilemma påminner starkt om den konflikt mellan natur
skydds- och turistintressen som växte fram under 1910- och 1920-talen, då man 
frän vetenskapligt håll såg turismen som ett hot mot de skyddade resterna av 
natur medan man från turisthåll ställde sig frågande till nationalparkernas 
ändamål om de skulle medge "tillträde endast för björnar och professorer". 

I ljuset av efterkrigstidens turistutveckling kan man givetvis fråga sig om 
det är möjligt eller ens önskvärt att kanalisera allt större turistströmmar 
till alltmer nedslitna sevärdheter? Jag säger inte att det bör vara så, men 
frågan har ju trots allt ett intellektuellt intresse. 

Kampen om själarna 

De sevärdheter som idag faller under den institutionaliserade kulturminnesvår
den består i runda tal av 800 byggnadsminnen, 200 statliga byggnader, 2 000 
kyrkor och ca 250 000 fornlämningar. Till detta kommer lokala minnesmärken, 
nationalparker och naturreservat. Dessutom firms det, utöver de regionala 
länsmuseerna och de stora riksmuseerna, omkring 1 000 museer med ett brett och 
varierande utbud. Tillgången på sevärdheter är alltså en fråga om relativitet. 
En viktig trend idag är ett ökat intresse att bevara hela kulturmiljöer 
vilket Ekomuseum delvis exemplifierar - vilket också framgår av den nya kul
turmiljölagen. 

Ur det l?erspektivet kanske museerna rentutav skulle kunna ses som föråldrade 
nödlösningar med den översku~ande uppgiften att skydda föremål? Har vi inte 
råd a tt bevara föremål och miljöer på annat sätt kan vi alltid falla tillbaka 
ti~I den museala försvarslinjen? Att den lösningen åtminstone inte är ovanlig 



framgår av museitillväxten; ett per månad i Sverige och ett per vecka Storbri
tannien 
Problemen har således både en kvantitativ och en kvalitativ sida. De poten
fiella besökarna är fler ll}en är det rimligt att fixera sig vid besökarstockens 
procentuella utveckling? Ar antalet besökare en b~~ mätare på det kulturella 
mtresset respektive sevärdhetens konkurrenskraft? Ar det mest intressanta hur 
kulturen skall kunna stå emot de utstuderade marknadsföringsknep med vilka 
turistindustrin lockar turisthorderna in på akulturella banor? Handlar det 
mest om att sälja kulturen på rätt sätt, att locka och dra till sig publiken? 

Jag tror inte det. Det slag om besökarna som står längs sommarvägarna är nog 
knappast något mer än kortsiktiga skärmytslingar och J·ag tror inte heller det 
är där kulturkampen avgörs. "Information" och "markna sförin~" förefaller mig 
ha - något tillspetsat - blivit besvärjelser, de Sesam med vilka de kulturo
intressets fjäll skall fås att falla från gemene mans ögon. Risken är då up
penbar att vi hamnar i den heidenstamska romguidens dilemma. 

Jag tror i själva verket att resan till sevärdheten i stor utsträckning styrs 
av sådana lånisiktiga faktorer som utbildning och intresse (även om det natur
ligtvis alltid fmns och alltid kommer finnas en god andel "jag-var-där" - och 
impulsbesökare). Intresset för sevärdheten är knappast i första hand någon 
förevisnings- eller informationsteknisk angelägenhet - den intresserade besö
ker gärna ett aldrig så dammigt museum - utan en långsiktig utbildnings-, 
social- och kulturpolitisk fråga av - det behöver kanske inte tilläggas -
yttersta vikt. 

Jag finner det utopiskt att tänka sig att sevärdheten skulle kunna överta 
skolans roll som kulturell intressegrundare. Därför menar jag att spörsmålen 
kring åskådliggörandets filosofi alltid måste vara undertdnade exempelvis 
frågan om nedskärningar av skolans historieundervisning. andra sidan är det 
inte alldeles enkelt att isolera frågorna på det sättet. kådlighet är också 
ett viktigt led i undervisningen. 

Ur allmänkulturell synpunkt kan dock sevärdheten aldrig bli något mer än ett 
redskap, en replipunkt i den kulturella och historiska upplysningens tjänst. 
Det får givetvis mte förhindra att man söker nya vägar i arbetet med att 
förmedla de bakomliggande sammanhangen kring den synliga historien. Men 
samtidigt finns det också kanske all anledning att slå vakt om sevärdhetens 
egenart - som eljets riskerar att förloras om man fäster alltför stort avseen
de vi de kortsiktiga publikvinster 

TH 

SVEARNA SPÖKAR IGEN 

Lars Gahrn, numera fil doktor på en avhandl!ng med rubri_ken "Sveariket i käl
lor och historieskrivning", har av trycket nyligen utkommit med en bok ~om 
påminner om avhandlingen. - "Bland svear och gptar'; GötebO'JJ 1989. Enligt 
förtalet utgörs boken av material som inte rymdes mom avhandlmgens ram, men 
som tillkommit i samband med denna. . 
Underrubriken till hans nya bok är: "Undersökningar rörande samfärdsel, nks
delar, försvarsbehov, ledungståg och konungens krigsfolk". 




