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Abstract 
Bennedahl, Marie (2020). Fall in Line: Genus, kropp och minnena av det amerikanska 
inbördeskriget i skandinavisk reenactment (Fall in Line: Gender, body and memories of 
the American Civil War in Scandinavian reenactment) Linnaeus University 
Dissertations No 379/2020, ISBN: 978-91-89081-43-7 (print), 978-91-89081-44-
4 (pdf). Written in Swedish. 

“Fall in line” is a military command used when the American Civil War is reenacted 
in Scandinavia, ordering the soldiers to stand in a row. The command can also be 
used as a metaphor for the adaptations reenactors make as a group to guidelines, 
originating from collective memories of the Civil War. The purpose of this thesis is 
to investigate gender and body as dimensions of the collective conciliation of 
memories within a group reenacting historical events. The body's materiality, 
material objects such as clothing, interactions between members of a group and with 
contemporary surroundings all have a varying impact on the evolving conciliation 
of the memories. Historical reenactment is a slightly unconventional context in 
which people make use of history, and the thesis highlights how events from history 
are modernised, utilised and forgotten, in the absence of regulatory documents and 
institutions. The collective memories act as a reference, yet the memories are 
constantly evolving. The thesis discusses how American collective memories are 
remediated within a Scandinavian context. 

The study is based on autoethnographic studies, interviews of group members and 
is supported by photographs. The autoethnographic studies allow for a new method 
of historical research, whereby the researcher becomes part of the material. Based 
on the queer phenomenology perspective that every person adapts to the behaviour 
expected in a group, I have been able to use the autoethnographic material to study 
my own adaptations. The expectations are based on the collective memories and are 
thus conciliated and changed. My own body and my experiences serve to highlight 
how gender and body are decisive dimensions when conciliating memories. 

During reenactment, a temporary memorial site is created where the distance 
between it and the contemporary world allows for conciliation of memories of the 
past. The reenactors move around the constructed space in different ways, 
determined by gender and body. Some reenactors move around the boundaries with 
the surrounding area, which is not included in the reenactment, and others move 
closer to the centre and are therefore also closer to the seemingly authentic. The 
memories of the past are generated by means of movement along the lines staked 
out in the space or along alternative lines, and it is not possible to understand how 
the memories are conciliated without studying gender and body. 

Key words: Gender, memory, reenactment, autoethnography, queer 
phenomenology, American Civil War



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vårkväll satt vi kring en lägereld. 

Vi blickade in i de fladdrande lågorna. 

Skratten ekade över ängen. 

Dimman kröp närmare. 

Jag rös till. 

Jag bar en kepi. 

Den byttes ut mot en grön luva. 

Du såg ut att frysa, sa han och log mot mig. 

Han lutade sig ner och gav mig en varm kram. 

Han såg mig alltid. Han ser oss nu. 

 

Till Håkan 
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Förord 

Att skriva en avhandling är på flera sätt ett ensamt arbete, samtidigt som det är 

en högst kollektiv uppgift och under arbetets gång har jag varit omgiven av 

fantastiska engagerade människor och jag har varit del av inspirerande 

sammanhang som fått tiden att flyga förbi. Det här är ett försök att lyfta fram 

några av dem.  

Jag vill tacka kollegorna på Kulturvetenskapliga institutionen vid 

Linnéuniversitetet för tankeväckande samtal och nattliga äventyr. Särskilt tack 

till fikagänget för att ni alltid funnits där för en välbehövlig paus och 

filosoferande om stora och små ting. Tack till John Hennessey och Sarah Ellis 

Nilsson för att ni gjort delandet av kontor så smidigt. Och speciellt tack till 

min doktorandkollega Martina Böök för alla stunder då vi bearbetat allt vi 

varit med om. Från sena kvällar på internat till långluncher i vårsolen. Det har 

varit en ynnest att få dela den här resan med dig. Jag vill också rikta ett tack 

till Peter Aronsson för värdefulla kommentarer och till Ulla Rosén för att du 

varit lugnet i stormen genom dessa år. Slutseminarieopponent Anette Warring 

är också värd ett stort tack för kloka kommentarer och en entusiastisk knuff i 

rätt riktning i arbetets slutskede.  

Jag vill tacka min handledare Cecilia Trenter för att du med brinnande iver 

pushade mig redan första dagen, för att du lät mig ge mig ut på djupt vatten, 

redo med livbåten om det skulle behövas och för att du aldrig någonsin 

tvekade över projektet. Jag är tacksam över att jag hade turen att få en sådan 

exemplarisk handledare med mig genom det här arbetet. Du inte bara visste 

när jag behövde en knuff för att komma vidare, du visste också när jag 

behövde bromsas, vilket är minst lika viktigt. Trots alla möjliga och omöjliga 

kroppsliga motgångar under resans gång tappade ingen av oss någonsin 

modet. Tack Cilla för din outsinliga entusiasm.  

Jag vill likaså tacka min handledare Johan Lundin för att du trodde på mig 

långt innan jag själv gjorde det. Utan dig hade jag aldrig ens vågat tänka på en 

doktorandtjänst. Tack för den gemenskap du skapat i skrivarlyan. Tack för att 

du fick mig att inse att det inte krävs att någon kommer från en 
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akademikerfamilj för att bli en bra forskare. Du skapade ett utrymme där det 

var okej att vrida och vända på farhågor och förväntningar på akademin. Den 

trygghet du utstrålat, det sprudlande intresse du visat och den smittande 

entusiasm du gång på gång visar för möjligheterna i akademin har gjort vägen 

fram till disputation möjlig att vandra. 

Den här avhandlingen såg dagens ljus tack vare Nationella forskarskolan i 

historiska studier. De ovärderliga mötena med såväl andra doktorander som 

seniora forskare som Forskarskolan har bidragit med har gett mig trygghet och 

utmanat mig i utforskandet av den akademiska världen. Speciellt tack till 

Stefan Nyzell som läste mitt manus och delade med sig av sina värdefulla 

tankar om mitt projekt i slutfasen. För en doktorand i en liten miljö har 

Forskarskolan fungerat som en bro ut i en större akademisk värld där framför 

allt nätverkandet stått i centrum och relationer har byggts som förhoppningsvis 

varar livet ut. 2015 lyckades Forskarskolan sätta ihop en generation av 

doktorander utöver det vanliga och vi har följts åt genom internat, kurser, 

workshops och konferenser. Speciellt tack till Martina Böök, Rikard Einegard, 

Magnus Bergman, Ann-Sophie Mårtensson, Fredrika Larsson, Kristoffer 

Edelgaard Christensen, Paul Borenberg, Marie Jonsson, Emma Severinsson 

och Julia Håkansson som fått det att kännas som att vi är en familj.  

Ett miljöombyte då och då har gett mig den energi jag behövde för att gå 

vidare och jag vill tacka kollegorna på Malmö Universitet för att ni alltid 

välkomnat mig med en sådan självklarhet. Ett speciellt tack till Nina Ilnicki 

som inte bara såg till att jag kom in i modulen, utan också visade sig vara en 

vän utöver det vanliga.  

Under arbetets gång har flera personer också påmint mig om att det är 

möjligt att ifrågasätta hierarkier, att det är nödvändigt att inkorporera 

feminismen i akademin och att solidaritet är vägen till framgång. Ni stärker 

mig och jag hade inte klarat mig utan er. Tack Emma Severinsson, Rikard 

Einegard, Julia Håkansson och Ann-Sophie Mårtensson.  

Utan den skandinaviska reenactment-gemenskapen hade det inte blivit 

någon avhandling över huvud taget och jag vill tacka alla medlemmar i 

föreningarna för att ni välkomnade mig med öppna armar. Förutom de 

spännande forskningsfrågor som tiden med er genererade har ni också lärt mig 

många saker om mig själv. Jag vill gärna tänka att jag är en mindre 

fördomsfull och mer livsnjutande människa tack vare er. Jag vill speciellt 

tacka ”Bosse”, ”Beatrice”, ”Frederik”, ”Malin”, ”Markus” och ”Adam” som 

delade med sig ännu lite mer än de övriga. Louisiana Tigers vill jag också 

särskilt tacka för att ni alltid räknat med mig. Tack för alla gånger jag fått dela 

tält med er och för att ni lärde mig uppskatta en flintlåsbössa. Tack till 

Quantrill’s för att ni var de första som fick mig att tro att det fanns ett hopp för 

projektet. Tack för att ni alltid gjort plats för både skratt och allvar. Tack till 

alla artillerister i 5th Washington för att ni visat hur det går till att återskapa 

med stil och för att ni gjorde mig till hedersmedlem. Det är en ära. Tack till 
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sydstatsinfanteristerna både i Sverige och i Danmark för att ni gjort mig till en 

del av familjen. Att få vakna och somna till era skratt utanför tältduken är en 

fantastisk känsla. Tack till nordstatarna i C.O.W. för att ni alltid haft plats 

kring er lägerled för utmanande och urspårade diskussioner. Tack till alla 

inspirerande kvinnor vid matlagningen och i syjuntan för all närhet och kärlek 

och för att ni fortsätter torka mina och varandras tårar när röken eller skratten 

blir för mycket. Och tack till alla andra jag fått möta på evenemangen under 

åren, ni är oersättliga. Tack också till de fotografer som bidragit med bilder 

och sitt sätt att se på gemenskapen. Speciellt tack till Bo Herbst och Evelina 

Grönlund.  

I världen utanför avhandlingen har det också funnits människor som stått 

vid min sida. Jag vill tacka Evelina Grönlund, Mathias Grönlund, Karin 

Lundmark och Erik Malmström för att ni stöttat mig under de här åren. För att 

ni tvingat mig att tänka på andra saker, för att ni fått mig att kämpa när det 

varit svårt och för att ni alltid får mig att le. Speciellt vill jag tacka Mathias 

som vågade lite mer än alla andra. Utan dig hade det inte blivit så här bra.  

Och avslutningsvis vill jag tacka min familj. Trots att det här var helt 

okända marker tvekade ni aldrig på min förmåga att leta mig fram på dem. Ni 

har under de här åren tvingats lära er många nya uttryck och titlar, men ni har 

aldrig tvekat inför att diskutera teoretiska begrepp eller metoder. Ni är mina 

ledstjärnor. Ni har påmint mig om vikten av att ta sig tid till varandra. Vår tid 

här tillsammans är kort och vi måste göra det mesta av den. Genom glädje och 

sorg finns ni där. Ingen utmaning känns för stor när ni finns vid min sida. Och 

speciellt tack till Claude för alla gånger jag fått sova under ditt köksbord. Du 

är min hjälte.  

 

Marie Bennedahl, Blå Huset i februari 2020
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Introduktion 

Inledning 

 

I takt med trumman, och sporadiska ”left, left, left, right, left” 
från generalen, marscherade vi iväg. Vi gick runt hela parken 

och efter halva turen började det regna. De tjocka yllekläderna 

höll fukten ute. Gemenskapen som marscherandet gav var 
trevligt, men att marschera i takt var lättare sagt än gjort. Jag 

tyckte att jag gick i samma takt hela tiden, men jag trampade 

pojken framför mig på hälarna och fick ständigt försöka byta 
takt. [Det gick en] äldre dansk herre bakom mig, en mycket 

trevlig man som uppmuntrade mig under slaget. Han knackade 
mig på axeln när vi marscherade och upprepade left och right 

för mig, så att jag skulle gå i rätt takt. Jag nickade och föll in 

bredvid honom och pekade sedan på dem framför mig. Jag visste 
mycket väl att jag gick i fel takt, men det gjorde de framför mig 

också, och jag ville inte trampa dem på hälarna, så då gick jag 
hellre i fel takt. Dansken skakade bara på huvudet åt dem, och 

ropade left och right ännu högre, utan större resultat. Det rådde 

lättsam stämning under marscherandet, även om alla skulle lyda 
order. Ändå kändes det som att alla som såg mig märkte att jag 

var utklädd och inte passade in. Å ena sidan kände jag mig lite 

som en kvinna utklädd till soldat och undrade om de såg att jag 

var kvinna, eller om de trodde att jag var ännu en pojke i ledet. 

Å andra sidan kände jag mig malplacerad och att jag 
förlöjligade hela återskapandet genom att delta som soldat. Vi 

tog oss tillbaka till lägret och generalen tackade för en fin 

marsch.
1
 

                                                        
1 Fältanteckningar, Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. 
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I citatet ovan beskrivs upplevelsen av att marschera och de observationer, 

tankar och känslor som situationen skapade. Händelsen är hämtad ur mina 

fältanteckningar från ett av de större evenemang i Skandinavien där det 

amerikanska inbördeskriget återskapas. Det ägde rum i södra Sverige en 

sommardag 2016, mer än 150 år efter att tystnaden lagt sig över de 

amerikanska slagfälten. Citatet åskådliggör de regler som både gruppen och 

varje enskild person som deltar ska rätta sig efter för att återskapa en del av 

den militära vardagen i det amerikanska 1860-talet. Det är en situation där den 

fysiska upplevelsen är central. Under marscherandet ges ingen information om 

hur det faktiskt gick till under kriget utan deltagarna förväntas redan veta det. 

Just här handlar det om att omsätta kunskap i handling och tillsammans 

gestaltar soldaterna föreställningarna om marscherande. Varje avvikelse rättas 

och personen styrs in i en gemensam uppfattning, vilket jag fick uppleva när 

mitt misslyckade marscherande korrigerades. Föreställningen om 

inbördeskriget är i återskapandet fysisk. Regnet som börjar falla och 

regndropparnas möte med uniformens ylle är lika påtagligt som traditionellt 

inhämtad kunskap om själva inbördeskriget. I relation till de andra deltagarna 

är situationen också fysisk, som när jag trampar pojken framför mig på 

hälarna, och den kan inte reduceras till enbart en tanke eller handling. 

Samspelet mellan olika mänskliga kroppar är högst närvarande. Likaså är 

situationen oreducerbart fysisk i fråga om mig själv och upplevelsen av min 

egen kropp. Det jag i situationen måste förhålla mig till är en kropp som 

definieras som biologiskt feminin iklädd något som kategoriseras som 

maskulina kläder i ett sammanhang där det maskulina soldatidealet utgör 

förebilden. Citatet sätter fingret på vad denna avhandling behandlar; frågan 

hur kroppslighet och genus formar förhandlandet av kollektiva minnen. 

Föreliggande studie kan placeras in i ett forskningsfält som kretsar kring 

historiebruk och kollektivt minne. Målet med min studie är att visa hur det 

förflutna formuleras av människor som inte agerar inom tydliga 

institutionaliserade sammanhang utan i gemenskaper där regler och former 

förhandlas fram. Avhandlingen tar avstamp i antagandet att historiebruket har 

en materiell och kroppslig dimension som är grundläggande för att förstå hur 

dessa regler och former för återskapandet förhandlas. Detta har bland annat 

utforskats i det kulturgeografiska fältet där Doreen Massey lyft fram hur rum 

konstrueras genom kroppsliga handlingar.
2

Den fenomenologiska 

utgångspunkten att människor förstår sig själva och sin omvärld utifrån sina 

kroppar och de upplevelser och erfarenheter som hänger samman med dem 

präglar också min forskning om historiskt återskapande. Majoriteten av 

forskningen inom fältet är centrerad kring hur människor förstår och använder 

det förflutna i olika former av gemenskaper, men främst med fokus på 

politiskt historiebruk, historiebruk på museer, i skolan, i upplevelseturism och 

i medieproduktion, och inte på mindre konventionella former av historiebruk 

                                                        
2 Doreen Massey, For space, 2005. 
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som inte regleras av styrdokument eller är föremål för explicit minnespolitik.
3
 

Det rör sig om allt från hur minnespraktiker och kulturarv skapar en förståelse 

för det förflutna till hur framhävandet av minnen kan användas i olika 

sammanhang för att påverka samtiden, inte minst för att skapa en gemensam 

identitet och forma föreställningen om det förflutna.
4
 Forskningen har främst 

berört historiebruk och historieförmedling inom kollektiv och inte i samma 

utsträckning individuellt definierade praktiker.
5
  

Disposition 

Med stöd i forskning om materialitet utgår jag från att genusaspekten i fråga 

om kroppars materialitet påverkar formandet av kollektiva minnen, men 

frågan är hur. För att närmare belysa de kroppsliga och materiella 

dimensionerna tar jag stöd av en rad etablerade teoretiska ansatser som 

vägleder studien. Dessa är fenomenologi, performativitet, genus och kollektivt 

minne vilka presenteras i avhandlingens teoriavsnitt. Därefter beskrivs 

kunskapsintressen som tidigare forskning haft i historiebruks- och 

minnesforskningsfälten och som lagt grunden för min egen studie. Teorier 

kring begreppen historiebruk, identitet, iscensättning, erfarenhet och minne är 

återkommande i forskningsprojekt som gör liknande studier om hur människor 

tillsammans praktiserar historia och minne genom att de använder sina egna 

kroppar och utför fysiska aktiviteter. Utvecklingen av olika minnestraditioner i 

relation till det amerikanska inbördeskriget, samt etablerandet av 

minnesaktiviteter som reenactment i anslutning till minnena presenteras av 

den tidigare forskning som bedrivits. De teoretiska begreppen lyser också 

igenom i studiens metodologiska utgångspunkter. I avhandlingens 

metodkapitel presenteras skapandet av ett källmaterial genom autoetnografi, 

intervjuer, och fotografier samt de begränsningar och fördelar som en sådan 

                                                        
3 För forskning om institutionellt och politiskt historiebruk se exempelvis Ulf Zander, Fornstora dagar, 

moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, 2001; Ulf 
Zander, Förintelsens Röda Nejlika: Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol, 2012; Bodil 

Petersson, Föreställningar om det förflutna: Arkeologi och rekonstruktion, 2003; Åsa Linderborg, 

Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000; Roger 
Johansson, Kampen om historien: Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 2001; Fredrik Persson, Skåne, den farliga halvön: Historia, identitet och 

ideologi 1865–2000, 2008; Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen, 1999; Jan Selling, Ur det 
förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000, 2004; Owe Ronström, 

Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon, 2008; Roy Rosenzweig och David 

Thelen, The presence of the past: popular uses of history in American life, 1998. 
4 Se exempelvis Lizette Gradén, On parade: Making heritage in Lindsborg, Kansas, 2003; Katarzyna 

Herd, ”We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs, 2018; 

Åsa Berggren, Stefan Arvidsson och Ann-Mari Hållans (red.), Minne och myt: Konsten att skapa det 
förflutna, 2004;  Joakim Glaser, Fotboll från Mielke till Merkel: Kontinuitet, brott och förändring i 

supporterkultur i östra Tyskland, 2015; Susan Lindholm, Remembering Chile: an entangled history of 

Hip-hop in-between Sweden and Chile, 2016. 
5 Se exempelvis Peter Aronsson, Historiebruk: Att använda det förflutna, 2004; Per Eliasson, KG 

Hammarlund, Erik Lund och Carsten Tage Nielsen (red.), Historiedidaktik i Norden 9, Del 1 

Historiemedvetande- historiebruk, 2012;  
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metod för med sig. Avhandlingen övergår därefter i en genomgång av det 

empiriska materialet i tre kapitel som knyter an till de olika dimensionerna i 

historiskt återskapande. Det första av de tre empiriska kapitlen benämns Att 

skapa en minnesplats och handlar om hur konstruktionen av ett rum möjliggör 

ett utforskande och levandegörande av kollektiva minnen. Detta kapitel 

beskriver de förutsättningar som krävs för att ett återskapande ska kunna äga 

rum och hur olika kroppars rörelser i rummet också formar det. Det andra av 

de empiriska kapitlen bär namnet Former av uniformer. I detta kapitel 

används uniformen i dess många skepnader som ett sätt att synliggöra hur 

kombinationen av kropp och materialitet påverkar både den enskilda 

deltagarens upplevelse av och gemenskapens uppfattning om de kollektiva 

minnena. Övergången från utanförskap till inkludering är nära knuten till 

kläder och kropp. Det tredje kapitlet, Att agera enligt linjerna, kretsar kring 

sociala relationer, kroppslighetens påverkan på dessa och relationernas 

centrala roll i formandet av de kollektiva minnena. Ett hierarkiskt ordnande av 

olika uppfattningar om genus i det förflutna leder till en anpassning av 

deltagandet. Avhandlingen avslutas med en diskussion som återknyter till de 

teoretiska begreppen genus, performativitet och fenomenologi och hur dessa 

tar sig uttryck i materialet, samt lyfter de slutsatser som går att dra i fråga om 

kroppslighetens påverkan på förhandlingen av kollektiva minnen.  
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Syfte och frågeställningar 

Sammanfattningsvis är syftet med avhandlingen att undersöka genus och 

kroppslighet som dimensioner i det kollektiva förhandlandet av minnen i en 

historiskt återskapande gemenskap. Jag vill visa att förhandlingen är en 

komplex process som är beroende av flera variabler som materialitet och 

kroppslighet, att varje människa är en del av gemenskaper och att kollektiva 

minnen därför är något som skapas i relation till andra. Kollektiva minnen 

innebär inte konsensus, utan en pågående förhandling där olika sätt att minnas 

det förflutna kan rymmas i en gemenskap. Vidare ingår varje gemenskap i en 

global kontext och står i ständig kontakt med en samtida omvärld som 

deltagarna också ingår i, vilket innebär både förutsättningar och 

begränsningar. Minnena som förhandlas ingår samtidigt i flera separata och 

sammanflätade minneskulturer. Alla dessa variabler är på olika sätt knutna till 

genus. Genus i sig är något som förhandlas genom olika praktiker, men är 

också bundet till en materiell kropp. Genus utgår från kroppens materialitet, 

uppfattningen av genus skapas i mötet med andra människor och 

föreställningen av genus förändras över tid, vilket aktualiseras i det historiska 

återskapandet. Jag ställer följande frågor för att komma åt de olika 

dimensionerna i förhandlandet av de kollektiva minnena.  

 

- Hur bidrar genus och kroppslighet till att etablera ett rum i samtiden 

där minnena av det förflutna kan förhandlas?  

 

- Vilken funktion fyller interaktionen med materiella ting i 

förhandlandet av minnena av det förflutna?  

 

- Hur förhandlas minnena av det förflutna genom deltagarnas pågående 

interaktion med varandra?  

 

Utifrån dessa frågor strävar jag efter att visa hur det går till när en gemenskap 

formar en uppfattning om det förflutna som alla ska underordnas, som 

definierar gruppen i relation till andra och som skapar identifikation hos 

medlemmarna i gemenskapen. Kort sagt, hur kroppslighet och genus formar 

kollektiva minnen.  
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Teoretiskt ramverk 

Med utgångspunkt i forskningen om historiebruk och minne är det aspekterna 

kropp och genus som kräver vidare uppmärksamhet. Om människor 

konstruerar en förståelse för det förflutna tillsammans och det är genom 

kropparna som mötet sker, är det just detta som är det intressanta. I detta 

avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

avhandlingen. I forskningen om genus och kroppslighet finns två 

framträdande teoretiska traditioner: fenomenologin och poststrukturalismen. 

Dessa båda har framställts som motsatser, men senare forskning har lyft fram 

möjligheten att kombinera de båda traditionerna och på det sättet åtgärda de 

svagheter som de olika inriktningarna kritiserats för. I korthet presenteras här 

de viktigaste dragen i fenomenologin och den poststrukturalistiska queerteorin 

och därefter den kombination av de båda som jag väljer att använda.  

Fenomenologi 

Fenomenologin grundar sig på tanken att människan varken styrs av någon 

inre kärna eller av enbart yttre faktorer, utan att varje individ är ett aktivt 

subjekt i konstruktionen av den egna verkligheten. Det handlar om att förstå 

hur individer utifrån en social kontext konstruerar och förstår sin verklighet.
6
 

Människor är inte bara, de är en aktiv del i görandet av verkligheten. I likhet 

med historia är den verklighet vi lever i under ständig konstruktion. Denna 

utgångspunkt är central även i mitt projekt, då det handlar om att skapa 

kunskap om hur medlemmarna i en gemenskap förstår och skapar det 

förflutna, inte att försöka motbevisa dem och tala om ”hur det egentligen var”.  

Fenomenologin tar avstamp i Edmund Husserls tes att människors kunskap 

om verkligheten utgår från hur de uppfattar den, inte hurdan den faktiskt är. 

Varje människa utgår i sin förståelse från den värld personen lever i, en värld 

som tycks konkret och möjlig att erfara. Den är dock fylld med mening som 

människor måste tolka, vilket de gör utifrån sina egna eller andras tidigare 

erfarenheter. Husserl menar också att människor utgår från tanken att de 

uppfattar världen på samma sätt som de andra runt omkring dem. Det är ett 

sätt att skapa ordning och underlättar förståelsen av den egna verkligheten. 

Genom typifieringar blir förståelsen av interaktionen med omvärlden lättare 

att hantera. Det handlar om en sorts verktygslåda med färdiga uppfattningar 

om vad som är typiskt för olika situationer. Mötet med det okända blir då 

mindre problematiskt eftersom typifieringarna gör att varje företeelse har drag 

som går att koppla till något annat, något som redan är känt. Det är denna 

                                                        
6 Karin Högström, “Fenomenologi”, i Jenny Gunnarsson Payne och Magnus Öhlander (red.), 

Tillämpad Kulturteori, 2017. 
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verktygslåda av för givet tagna kunskaper som är utgångspunkten i 

fenomenologin. Det handlar om människors sätt att uppfatta världen de lever i 

och deras plats i den, inte sanningen bortom människornas egen förståelse. 

Utifrån denna grundtes har fenomenologin utvecklats i olika riktningar, bland 

annat i det som kallas kroppens fenomenologi.  

Den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty tog fasta på att det är just 

genom kroppen som människor upplever världen och det är genom den de blir 

till subjekt. Denna form av fenomenologi var ett försök att bemöta den 

klassiska filosofiska dualismen mellan kropp och sinne. Merleau-Ponty 

menade att sinnet eller medvetandet måste förstås som ett kroppsligt fenomen 

och att det därmed är omöjligt att skilja från kroppen. Kroppen är inte bara en 

biologisk förutsättning för vår existens utan det som möjliggör människans 

delaktighet i en kultur. Med andra ord är kroppen mer än bara kött och blod. 

Det är kroppslighet och sinnligt erfarande som är grunden till människans 

förståelse för sin verklighet.
7

 Den fysiska kroppen gör det möjligt för 

människan att interagera med sin omvärld, men eftersom sinnet är förankrat i 

den egna kroppen glömmer vi bort att det är genom den vi erfar. Merleau-

Ponty formulerade det som att ”Jag står inte över min kropp, jag är i min 

kropp, eller rättare sagt, jag är min kropp”
8

 Omvärlden präglar dock 

subjektet och vice versa. Detta innebär att det människor upplever genom 

kroppens rörelser och förnimmelser först får mening i relation till de 

erfarenheter varje individ redan besitter.
9
 

Merleau-Pontys kroppsfenomenologi har kritiserats, bland annat av 

queerteoretikern Judith Butler, för att vara essentialistisk. Merleau-Ponty 

använde sig nämligen av begreppet expressivity, vilket gör det möjligt att tolka 

kroppsliga handlingar som uttryck för en inre kärna, i stället för det som 

formar identiteten, med andra ord att det finns ett subjekt som föregår 

handlingarna. Filosofen Silvia Stoller menar dock att också Merleau-Ponty 

ansåg att subjektet först blir till genom handling, men att han använde 

begreppet expressivity för att beskriva det och inte performativitet som 

Butler.
10

 Butlers poststrukturalistiska ansatser beskrivs närmare nedan, men 

även fenomenologin i sig utvecklades i en riktning som stämmer bättre 

överens med queerteorin. Överlag har fenomenologin kritiserats för att utgå 

från ett könlöst jag och inte inkludera den könade kroppen eller genus i de 

grundläggande teoretiska utgångspunkterna. Implicit utgick fenomenologin 

från en maskulin kropp, vilket resulterade i utvecklingen av en feministisk 

fenomenologi.  

Den franska filosofen Simone de Beauvoir utvecklade Merleau-Pontys 

kroppsfenomenologi och menade att kön påverkar individens villkor, 

                                                        
7 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 1999, s.94. 
8 Maurice Merleau-Ponty, 1999 s.107. 
9 Maurice Merleau-Ponty, 1999, 2006. 
10 Silvia Stoller, ”Expressivity and performativity: Merleau –Ponty and Butler”, Continental 

Philosophy Review, vol.43:1, 2010. 
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förutsättningar och möjligheter i relation till omvärlden.
11

 Det är i Butlers 

anda möjligt att tolka Beauvoirs ord, ”On ne naît pas femme on le devient”, 

som att det inte finns något som föregår formandet av ett jag genom kroppsligt 

görande. Å andra sidan är det också möjligt att tolka det som att just kroppen 

och skillnaden mellan olika kroppar är viktig för Beauvoir och därmed finns 

det trots allt något som föregår görandet. Beauvoir ansåg att möjligheten att 

möta världen förutsättningslöst är ett privilegium förbehållet maskulina 

kroppar, och även om formandet av subjektet sker genom ett görande är 

feminina kroppar förbundna med vissa villkor. Den feminina kroppen är den 
andra, vilket måste problematiseras och inte ignoreras. Hos alla feministiska 

fenomenologiska teoretiker, både Beauvoir och senare, finns ett 

avståndstagande till tanken om ett neutralt och homogent subjekt, och de utgår 

i stället från ett antagande om skillnad som utgår från kön och genus.
12

 

Feministisk fenomenologisk forskning kännetecknas av en förståelse för att 

mänskligt erfarande är kroppsligt, intersubjektivt, villkorat och kulturellt 

betingat. Det innebär bland annat en medvetenhet om att forskaren själv ingår 

i ett kulturellt sammanhang och att det därför krävs självreflexivitet, något 

som diskuteras vidare i metodavsnittet.  

En av de främsta förespråkarna för Beauvoirs genussyn är den norska 

litteraturvetaren Toril Moi. Hon lyfter fram den fenomenologiska synen på 

kroppen bland annat genom Beauvoirs beskrivning av kroppen som en 

situation.  

 

Perceived as a part of lived experience, the body is a style of 

being, an intonation, a specific way of being present in the 

world, but it does not for that reason cease to be an object in its 

own specific physical properties. Considered as a situation, the 

body encompasses both the objective and the subjective aspects 

of experience.
13

  

 

Moi menar att kroppen bör ses som en situation eftersom det då är möjligt att 

bryta mot de förväntningar som lagts på den. En kvinna är en kvinna, även om 

personen inte agerar som en kvinna förväntas göra. Om kroppen är fortsatt 

feminin är begreppet kvinna något som kan återerövras. Framför allt har Moi 

riktat kritik mot den poststrukturalistiska genusteoretikern Judith Butlers sätt 

att tolka Beauvoir, eftersom poststrukturalismen innebär ett dekonstruerande 

som draget till sin spets tar bort kön helt och hållet.  

                                                        
11 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris: Gallimard, 1949/1989. 
12 Se exempelvis Linda Fisher och Lester Embree, Feminist Phenomenology, 2000; Silvia Stoller, 

Veronica Vasterling och Linda Fisher, Feminist Phenomenology and Hermeneutics, 2005; Iris Young, 

Om Female Body Experience: “Throwing like a Girl” and other Essays, 2005; Sara Heinämaa och 
Lanei Rodemeyer (red.) temanummer ”Feminist Phenomenologies” i Continental Philosophy Review, 

vol.43:1, 2010; Temanumret “Feminist Phenomenology” i Janus Head, 13:1, 2014. 
13 Toril Moi, What is a Woman?And Other Essays, 1999, s.68.  
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Queerteori 

En annan teoribildning som också behandlar genus är queerteorin. Genom ett 

dekonstruerande avslöjas de diskurser och maktförhållanden som ligger 

bakom uppfattningen att något är naturligt. Judith Butler har utifrån denna 

utgångspunkt bedrivit banbrytande genusteoretisk forskning. Hon utgår bland 

annat från begreppet performativitet.  

Det performativa innebär ett fokus på görande i stället för varande, vilket 

gör individer och gemenskaper till aktiva subjekt i formandet av sig själva och 

den värld de finns till i. I relation till konstruerandet av historia, förståelsen av 

det förflutna, är individerna i en gemenskap aktiva snarare än passiva. De är 

inte mottagare av ett färdigt koncept utan formar tillsammans en förståelse 

genom att använda sina egna kroppar. Performativitetsbegreppet har sin 

utgångspunkt i den brittiske språkfilosofen J.L. Austins speech act-theory och 

har därifrån utvecklats vidare in i andra forskningsfält. Det nydanande med 

Austins teori var hans sätt att se på delar av språket som sociala handlingar 

och inte enbart som ord. Ett exempel är de löften som uttalas under en 

vigselakt. Samma löften skulle kunna uttalas på en teaterscen, men för alla 

närvarande är det då klart att den bindande akt som är förbunden med 

talhandlingen saknas. Löften, hot och vad är alla exempel på talhandlingar 

som genom att uttalas förändrar relationen mellan den som säger orden och 

den som mottar dem.
14

 Orden måste ses som ett görande, något performativt. 

Parallellt med performativitetsteorin utvecklades också ett närbesläktat 

begrepp inom antropologin, performance. Erving Goffmann menade med 

detta begrepp att människor i sina vardagsliv antar roller som varken är 

medvetna eller valbara. Det handlar om kroppsliga iscensättningar som styr 

sociala interaktioner.
15

 

Inspirerad av både performativitet och performans utvecklade Butler 

genusbegreppet. Hon anser att genus är något performativt och precis som 

talhandlingar bör ses som en social handling.
16

 Det är genom upprätthållandet 

och upprepandet av socialt etablerade normer som genus konstrueras. Till 

följd av det omöjliga i att upprepa något exakt, i kombination med den sociala 

och samhälleliga kontext vari normerna formuleras, förändras de över tid. En 

av poängerna med Butlers genusteori var att utmana en traditionell syn på kön 

och genus. Den traditionella syn som Butler var kritisk till definierar kön som 

orubbliga biologiska fakta och genus som ett uttryck för könsroller. Rollerna 

ses som socialt konstruerade, men utgångspunkten är att de är sammanlänkade 

med en biologisk inre kärna och därmed binära. Butler problematiserade detta 

med hjälp av performativitetsteorin. I motsats till den traditionella 

uppfattningen menar Butler att det är tanken om ett binärt genussystem som är 

                                                        
14 James Loxley, Performativity, 2007.  
15 Erving Goffman, The presentation of self in everyday life, 1990. 
16 Judith Butler Genustrubbel, 2007 [1990]. 
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orsaken till uppfattningen om en inre kärna kopplad till kön, och inte tvärtom. 

Själva tanken på skillnader skapar kärnan. Om hela synen på kön och genus 

dekonstruerades skulle kön bli lika kulturellt konstruerat som genus och till 

sist skulle det inte finnas någon skillnad mellan de båda.
17

 Tanken om kön är 

kort sagt resultatet av en diskurs om medfödd och permanent identitet. Genus 

är i sin tur konstruerat genom ett görande, i upprepningen av normativa 

handlingar. En uppfattad genusidentitet formas genom att socialt etablerade 

genusbundna uttryck ständigt uppvisas. Det är det människor gör, inte det de 

är som konstruerar genus, och det finns egentligen enbart till i den mån det är 

agerat.  

I västvärlden är en dualistisk uppdelning mellan manligt och kvinnligt 

styrande. Genom de handlingar människor utför och upprepar upprätthålls 

denna heteronormativa ordning. Inte bara Butler såg genus på det här sättet 

utan också exempelvis Candace West och Don Zimmerman i en artikel i 

Gender and Society från 1987, men Butlers formulering av teorin har fått 

störst genomslag.
18

 Genusnormativa handlingar kan bestå av sätt att tala och 

uppträda, om var en person vistas eller inte vistas, eller hur personen tar plats i 

en offentlig miljö. Det är just i en social kontext som handlingarna etableras 

som normativa. Det som upplevs som ”vanligt”, som vilken färg spädbarn har 

på kläderna, vilket toalett någon använder, eller om någon talar om sig själv 

som ”hon” eller ”han” är de handlingar som följer de vedertagna 

genusnormerna. Genom att upprepa dessa normativa handlingar blir 

människor de genus de lärt sig att vara.
19

  

Hos Austin fungerar normer som ett validerande kriterium för att avgöra 

om en språkhandling är giltig eller ej, som i fallet med att uttala löften på en 

teaterscen jämfört med en kyrka.
20

 Det är platsen i sig som fungerar som en 

fingervisning och en person som hör orden uttalas förstår utifrån platsen 

vilken innebörd orden har. Enligt normen är löftena i kyrkan bindande, medan 

de på teaterscenen är tomma på innebörd. Normer i fråga om genus har dock 

en annan funktion, nämligen en tvingande. Till följd av sociala normer i en 

gemenskap måste kroppen vara på ett visst sätt och de som inte anpassar sig 

exkluderas. Normativitetens kraft påverkar mer eller mindre subtilt alla 

mellanmänskliga relationer och bestraffar dem som avviker. Människors 

identiteter och syn på kön är ett resultat av dessa ständigt pågående 

normaliserande processer. Det är människorna själva som skapar och 

upprätthåller de ramar inom vilka de bör hållas och de ideal de bör sträva mot. 

Utan möjlighet att uppnå idealet strävar varje individ trots allt vidare i den 

riktningen. Eftersom det enbart är upprepningen av normer som tvingar alla att 

agera på ett visst sätt skulle det vara möjligt att bryta mönstret. Skillnaden 

                                                        
17 Judith Butler, 2007, s.56. 
18 Se Candace West och Don H. Zimmerman, ”Doing Gender”, Gender and Society, 1:2, 1987. 
19 Butler, 1999, s.219. 
20 Loxley, 2007, s.120. 
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mellan olika kroppar konstrueras endast genom den tysta upprepningen av 

mantrat ”vi är olika” i mötet med andra. Upprepningen gör dock att 

genushandlingarna stelnar. Efter hand bleknar riktlinjerna och de uppfattas 

som naturliga och obestridliga. Normerna förvandlas till uttryck för en inre, 

organiserande genuskärna.
21

  

Det är kontexten som avgör vad som uppfattas som normativt, men den 

sociala kontexten förändras ständigt till följd av sin performativa natur. 

Genom att upprepas ter sig genushandlingarna som ett uttryck för en naturlig 

inre kärna, men i själva verket sker en ständig långsam förändring som 

korrelerar med den sociala kontext individen befinner sig i. Det är omöjligt att 

upprepa något exakt, men eftersom den ofullkomliga upprepningen ständigt 

pågår upprätthålls upplevelsen av kontinuitet. Butler visar i sin forskning hur 

drag queens imiterar strävan efter en upprepning av normer, och i imitationen 

avslöjas genus som en imitation i sig.
22

  

Den poststrukturalistiska queerteorin har kritiserats för att vara alltför 

koncentrerad på dekonstruerandet och på diskurser och att den därmed förlorar 

viktiga dimensioner av genus i kroppsligheten, i det upplevda och i de känslor 

som är förbundna med kroppsligt erfarande.
23

 Butler tolkade som tidigare 

nämnts Beauvoirs uttalande att ingen är utan blir kvinna som att Beauvoir 

skilde mellan kön och genus och att det senare var något som en person blev 

med tiden. Toril Moi anser dock att Butler läst in något i Beauvoir som i själva 

verket går emot den senares grundtanke. Moi anser att Beauvoir aldrig gjorde 

någon skillnad mellan en biologisk och en kulturell del i människans natur. 

Hos Butler är ”kvinna” kopplat till genus, och eftersom genus är en diskursiv 

del av en social maktstruktur måste kvinnan dekonstrueras. För Moi är det 

Beauvoirs styrka att hon vägrar överge konceptet kvinna.
24

 Att sätta just 

diskursen i centrum är både poststrukturalismens styrka och det som den ur ett 

genusteoretiskt perspektiv kritiserats för. Å andra sidan är det just denna syn 

på hur människan styrs av olika konkurrerande och sammanflätade kulturella 

normer som gör att det som tycks stabilt och oproblematiskt kan avslöjas som 

en konstruktion. Det som behövs är också fenomenologins framhävande av 

kroppslighet och erfarandet genom kroppen.  

Queerfenomenologi 

Med Sara Ahmeds nydanande forskning förenades den feministiska 

fenomenologin med queerteori. Det centrala i Ahmeds forskning är 

                                                        
21 Loxley 2007, s.121-124. 
22 Judith Butler, The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, 1997. 
23 Se exempelvis Anu Koivunen, “An Affective Turn? Reimagining the Subject of Feminist Theory”, i 
Marianne Liljeström och Susanna Paasonen (red.), Working with Affect in Feminist Readings: 

Disturbing Differences, 2010. 
24 Moi, 1999, s.68. 
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utforskandet av diskurser kring genus, ras och sexualitet utifrån en 

fenomenologisk förståelse för kroppslighet.
25

 Precis som Beauvoir utgår hon 

från att villkor och förutsättningar skiljer sig mellan olika kroppar. 

Möjligheterna som finns tillgängliga för en viss kropp hänger ihop med det 

utrymme den tillåts ta upp i rummet. Människan föds in i en viss kontext där 

kroppen är riktad åt ett visst håll, vilket för med sig att personen endast 

uppfattar de möjligheter som finns inom personens synfält. Ahmed kallar detta 

för orientering och menar att människan i rummet följer vissa utstakade linjer. 

Genom att upprepat röra sig i riktning mot de fysiska ting och abstrakta ideal 

som tycks finnas inom räckhåll skapar människan linjer. Resultatet av 

upprepandet är att linjerna blir osynliga och verkar naturliga. Så länge linjerna 

följs känner sig personen bekväm, men ett avvikande från dem leder snabbt till 

en insikt om att det inte är rätt.
26

 Linjerna som styr människan är performativa 

eftersom de skapas genom att någon upprepar normer och sociala 

konventioner. Linjerna kan liknas vid en stig som människan följer därför att 

den tycks ligga framför en, men i själva verket är det själva rörelsen framåt 

som skapar stigen.
27

 I relation till genus handlar linjerna främst om att upprepa 

normativa uttryck för maskulinitet och femininitet, men det är alltså 

upprepandet i sig som konstruerar genus. Det Ahmed specifikt intresserar sig 

för är vad som händer om orienteringen riktar kroppen mot ting som inte 

borde finnas inom räckhåll, när linjen inte följer andra linjer och det uppstår 

en skevhet. 

Ahmeds queerfenomenologi lyfter fram den poststrukturalistiska tanken om 

diskurser som tvingande och formande. Människor är inte medvetna om de 

linjer de anpassar sig till, men de finns där och de styr dem. Ahmed anser att 

det först är när linjerna studeras som de blir synliga. Samtidigt håller hon 

också fast vid den fenomenologiska tanken att det är genom kroppen som 

människan är en del av världen och det är genom kroppen som världen erfars. 

Ahmed förklarar att ”orientation is for me about how the bodily, the spatial 

and the social are entangled”
28

. Kroppar är orienterade i världen, men 

orienteringen är knuten till kulturella diskurser. Det som knyter ihop 

fenomenologin med poststrukturalismen är Ahmeds tanke att normerna 

klistrar sig fast vid kroppen i görandet.
29

 Sociologen Kalle Berggren applicerar 

Ahmends teori på maskulinitet och anser att maskulinitet bör ses som något 

”klistrigt”.  

 

                                                        
25 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, 2004; Queer Phenomenology: Orientations, Objects, 
Others, 2006. 
26 Sara Ahmed, Queer Phenomenology, 2006, s.14-15. 
27 Sara Ahmed, “Orientations: Toward a Queer Phenomenology”, i GLQ: A Journal of Lesbian and 
Gay Studies, vol.12:4, 2006, s.554-555. 
28 Sara Ahmed, Queer Phenomenology, 2006, s.181. 
29 Sarah Ahmed, The Cultural Power of Emotions, 2004, s.91. 
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Bodies culturally read as ”men” are oriented toward the 

culturally established signs of ”masculinity,” such as hardness 

and violence. The repeated sticking together of certain bodies 

and signs in this way is what creates masculine subjectivity.
30

 

 

Genom upprepandet blir själva repetitionen osynlig och i stället ter sig 

handlingarna som naturliga och självklara. Maskulinitet och femininitet är inte 

givna faktum utan något som skapas genom att symboler för genus klistras 

fast vid olika kroppar. När människor följer vissa linjer möter de på vägen 

kulturellt definierade ting som de kan välja att interagera med. Om kroppar 

som definieras som maskulina utför våldsamma handlingar tillräckligt många 

gånger knyts kroppen och handlingen ihop och tillsammans blir de till en 

maskulin stereotyp. Ahmed poängterar att det är viktigt att inte enbart 

undersöka vad det är som upprepas, utan också hur själva upprepandet i sig får 

människor att röra sig i en viss riktning.  

 

We are also orientating ourselves toward some objects more than 

others, including […] objects of thought, feeling and judgment, 

as well as objects in the sense of aims, aspirations and 

objectives.
31

 

 

Det är alltså inte bara materiella ting som människan dras till och rör sig mot, 

utan också tankeobjekt som värderingar och gemensamma tolkningar. Dessa 

klistrar sig också fast vid olika kroppar och förs vidare i mötet med andra 

kroppar.  

Ahmed talar om två axlar, en vertikal och en horisontell som syftar till att 

upprätthålla och föra vidare vissa linjer.
32

 Ahmed exemplifierar med ett 

heteronormativt familjeträd. Barnen är den vertikala axeln som förväntas föra 

vidare heteronormativiteten genom blodsband till nästa generation, och 

prokreation är därmed förväntad. Barnen är den sista länken i en oändlig 

vertikal linje av heteronormativa förhållanden och de bär ansvaret för att den 

förs vidare. Den horisontella linjen är förutsättningen för att den vertikala 

linjen ska kunna fortlöpa, nämligen inkluderandet av likasinnade utifrån i form 

av en partner. Det uppstår en skevhet när någon inte anpassar sig till 

upprätthållandet av den vertikala linjen och de övriga vill föra in vederbörande 

på den ”rätta” linjen igen. I avvikandet möter personen dock nya abstrakta och 

materiella ting som skapar alternativa linjer. Men hur personen än gör kommer 

skevheten finnas kvar eftersom den dittills obrutna linjen nu brutits. 

                                                        
30 Kalle Berggren, “Sticky Masculinity: Post-structuralism, Phenomenology and Subjectivity in Critical 
Studies on Men, Men and Masculinities, vol.17:3, 2014, s.245. 
31 Sara Ahmed, Queer phenomenology, 2006, s.56. 
32 Ahmed, ”Orientations Toward a Queer Phenomenology”, 2006, s.555-557. 
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I min studie använder jag Ahmeds queerfenomenologi för att närma mig 

genus och kroppslighet i den skandinaviska reenactment-gemenskapen. I 

förståelsen av sin verklighet utgår människor från de erfarenheter de gör med 

sina kroppar och tolkningen av det förflutna är en del i detta. Olika kroppar är 

orienterade mot olika ting i gemensamma rum. Ett sådant rum är det som 

konstrueras vid återskapandet av det amerikanska inbördeskriget. Med hjälp 

av Ahmeds teori vill jag visa vilka ting som medlemmarna i gemenskapen rör 

sig mot, vilka som klistrar sig fast vid deras kroppar och hur rörelsen med och 

mot olika linjer påverkar förhandlandet av kollektiva minnen av det förflutna. 

I texten förekommer människor vars kroppar kulturellt definieras som 

feminina och maskulina. Jag kommer att benämna dem kvinnor och män 

eftersom det underlättar läsningen, men jag vill i enlighet med 

queerfenomenologin tydliggöra att dessa kategorier är ett resultat av ett 

upprepat konstruerande och de kan därför inte användas utan att först 

problematiseras.  

Klädda kroppar 

Genusforskningen och Ahmeds queerfenomenologi sätter fingret på en viktig 

del av konstruktionen av en genusidentitet, nämligen kroppens materialitet. I 

förståelsen för och skapandet av genus i en social kontext tvingas varje individ 

ta hänsyn till den egna och andras kroppar. I kroppens rörelse längs en linje 

sker ett möte med olika materiella och abstrakta ting där vissa av dem klistrar 

sig fast vid kroppen. I det här sammanhanget blir dessa ting desto mer 

intressanta eftersom de kan skilja sig från tingen i sammanhang utanför 

reenactment-evenemangen. Materiella ting, handlingar och värderingar som är 

knutna till ideal i det förflutna skiljer sig från dem som hör till normerna i 

vardagen. Exempelvis är en hatt bara en hatt, men den fylls med värde om den 

inhandlats vid slagfältet i Gettysburg och den som bär den vid ett reenactment-

evenemang kommer att bemötas på ett sätt som personen inte hade bemötts 

med utan nämnda hatt. I reenactment-sammanhanget kommer personen också 

att bemötas på ett annat sätt än i vardagen till följd av bärandet av hatten. Det 

värde som tinget laddats med kan alltså föras över på en person som bär det. 

På motsvarande sätt kan ett visst typ av beteende te sig främmande i andra 

sammanhang, som våldsbejakande eller en anpassning till en militär hierarki, 

men vid reenactment-evenemangen betraktas det som positivt och något som 

kan klistras fast vid olika kroppar.  

I utforskandet av det förflutna närmar sig medlemmarna i reenactment-

gemenskapen andra ting, och ett sådant ting är kläder. Sociologen Joanne 

Entwistle hävdar att genusteorin behöver rikta ett större intresse mot den 
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klädda kroppen, då genusidentitet byggs upp av både inre och yttre attribut.
 33 

Detta stämmer väl överens med queerfenomenologin, eftersom kläder som ett 

exempel på ting som klistras fast vid kroppen fungerar som en synlig metafor 

för genusidentitet. Med andra ord kan kläderna synliggöra linjen en person 

följer eftersom de är exempel på ting som kroppen kommit i kontakt med 

längs vägen.  

Entwistle menar dock att det finns en skillnad mellan kläder som bärs i 

vardagen och de som bärs vid särskilda tillfällen, och att de senare inte är 

uttryck för den egna identiteten utan för gemenskapens normer. Liknande 

tankar finns också hos folkloristen Pravina Shukla som har studerat olika 

former av dräktbärande.
34

 Inom folkloristiken, precis som hos Entwistle, ses 

vardagskläder som en spegel av en persons identitet genom att de förmedlar 

information om ålder, genus, socioekonomisk tillhörighet och personligt tycke 

och smak, medan costumes, vilket jag översätter till dräkter, inte ger uttryck 

för den egna identiteten utan något en person låtsas vara. Shukla visar dock 

med sin forskning att dräkter också kan vara ett uttryck för det egna jaget, men 

en dimension av jaget som inte kan uttryckas genom vardagskläder. I stället 

för att dräkter betraktas som en utklädnad bör de ses som ett sätt att för en 

stund undkomma vardags-jaget och ge uttryck för en annan, djupare version 

av jaget.
35

 Erving Goffman menade att människan alltid står på en scen och att 

olika kläder därmed kan användas för att ge uttryck för en viss identitet i ett 

visst sammanhang.
36

 Detta ställde sig Judith Butler kritisk till och ansåg att det 

är omöjligt att välja mellan olika identiteter, eftersom alla handlingar 

konstruerar jaget, inte uttryck för det. Med Butlers syn är alltså även bärandet 

av dräkter ett sätt att etablera genus, men för exempelvis drag-queens fungerar 

det som en utmaning av normer i stället för en bekräftelse av dem.  

Även i reenactment måste bärandet av dräkter därmed ses som ett sätt att 

utforska samtida normer. Men hjälp av föreställningen om det förflutna 

bekräftas eller utmanas samtida genusnormer. Kroppen är verktyget och 

samtidigt det som är själva utforskandet. Att bära historiska kläder i 

reenactment handlar därmed inte om att en stund bli någon annan utan om att 

genom handlingen, att bära kläder, konstruera det egna jaget. För att förtydliga 

handlar detta, i likhet med Butlers exempel med drag-queens, inte om att 

reenactors blir till de normer de förkroppsligar utan om att normerna blir 

synliga. I förlängingen formas dock alla av sina handlingar, men det måste 

inte innebära konformering.  

I denna studie ämnar jag använda konstruerandet av genus som en 

utgångspunkt. Bärandet av historiska kläder är inte ett skådespel och det är 

inte skilt från deltagarnas samtida jag. Det aktiva deltagandet i reenactment 

                                                        
33 Joanne Entwistle, “The dressed body” i Joanne Entwistle och Elisabeth B. Wilson, Body dressing, 

2001, s.33-38. 
34 Pravina Shukla, Costume: performing identities through dress, Press, 2015. 
35 Shukla, 2015, s.13. 
36 Erving Goffman, The presentation of self in everyday life, 1990. 
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formar deltagarna, inte minst i fråga om genus. Mitt intresse ligger i hur detta 

kroppsliga och sociala görande av genus påverkar förståelsen av det förflutna. 

Genom reenactment synliggörs tolkningar av normer från det förflutna och 

genom görandet bekräftas eller adapteras de. Det sker genom kroppen, men 

eftersom kroppen inte går att separera från genus, sker det också genom den 

pågående konstruktionen av genus. Avhandlingens tre delstudier visar hur 

detta förhandlande av minnena av det förflutna går till. En del av det förflutna 

är de ideal som rådde i det amerikanska 1860-talet och som kommer fram i 

återskapandet.  

Hegemonisk krigarmaskulinitet 

Det sammanhang som återskapas i den gemenskap jag studerar är knutet till en 

militär kontext. Jag tar min utgångspunkt i historikern Sanimir Resic som 

menar att det sedan andra världskrigets slut skett en förändring både i militära 

sammanhang i västvärlden och i mer generella genusideal.
37

 Från att ha varit 

en uteslutande maskulin sfär har militären feminiserats och mycket möda 

läggs numera på att göra miljön mer inkluderande. Feminiseringen sker inte 

bara i det militära utan även i samhället i stort, vilket Resic anser har utlöst en 

nostalgi över tidigare genusideal där den militära maskuliniteten hade stort 

inflytande.
38

 Resic talar om en krigarmaskulinitet och hämtar begreppet från 

den amerikanske historikern George L. Mosses forskning om förändringen av 

synen på soldater efter första världskriget.
39

 

Soldaternas erfarenheter av skyttegravarna rymdes inte i det civila 

samhället efter kriget, vilket skapade ett behov av ett narrativ som stärkte dem. 

Genom att det positiva i soldatskapet, som lojalitet och kamratskap, sattes i 

centrum rättfärdigades soldaternas handlingar och gav dem mening i livet. 

Soldatskapet växte fram som en maskulin övergångsrit, och i en tid av krig där 

behovet av soldater var stort blev krigaren det maskulina idealet. Denna 

idealman som drevs av en övertygelse om heder, plikt, mod och dygd, växte 

fram i takt med föreställningen om en nationell gemenskap och nådde sin 

kulmen i upptrappningen till andra världskriget.
40

 

Mosse tar sin utgångspunkt i första världskriget, men det finns även 

forskning som visar att krigarmaskuliniteten började växa fram redan under 

det amerikanska inbördeskriget.
41

 Det viktorianska samhället var starkt styrt 

av moral och det handlade om att kunna kontrollera sina impulser och inte låta 

                                                        
37 Sanimir Resic, American Warriors in Vietnam-Warrior Values and the Myth of the War Experience 

during the Vietnam War 1965-1973, 1999. 
38 Resic, 1999, s.15-18.  
39 George L. Mosse, Fallen Soldiers-Reshaping the Memory of the World Wars, 1991. 
40 Mosse, 1991, s.29. 
41 Michael T Smith, ”The Beast Unleashed: Benjamin F. Butler and Conceptions of Masculinity in the 

Civil War North.”, 2006; Gerald F. Linderman, Embattled Courage-The Experience of Combat in the 

American Civil War, 1989. 
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sig styras av känslor i handlingar. Med inbördeskriget växte ett alternativ fram 

i arbetarklassen som framhävde kroppslig styrka och förespråkade 

aggressivitet. Efter hand växte de två idealen samman till den 

krigarmaskulinitet som framträdde under första världskriget. 

I konstruktionen av ett nytt maskulinitetsideal förändrades också det 

feminina idealet. Den nya kvinnan skulle vara tillbakadragen, stabil, osynlig i 

det offentliga livet och framför allt en modersgestalt vars främsta uppgift var 

att sätta nya idealmän till världen. Denna form av femininitet säkrade 

kvinnornas underordning som hotats av brotten mot traditionella kvinnliga 

roller som krigen burit med sig. Kvinnornas deltagande i krigen var undantag 

som tog slut och därmed måste kvinnorna åter anpassa sig till de normer som 

hängde samman med deras kroppar. Först efter andra världskriget trädde en ny 

form av femininitet fram. Detta skedde samtidigt som krigaridealet förlorade 

sin storhet till följd av att det förknippats med fascism. Nationalism och 

gemenskap ersattes då med individualism.  

Trots att tiden efter världskrigen förde med sig förändring och de separata 

sfärer som framhävdes genom krigaridealet ersattes med en strävan mot 

jämlikhet, förändrades inte samhället över en natt. Lagsport och 

idrottsutövning fungerade som en träning in i krigaridealet, och fortfarande 

kan detta intresse sägas lägga grunden för ett våldsfrämjande 

maskulinitetsideal.
42

 I avsaknad av krig som en övergångsritual för att bevisa 

manligheten fungerar sporten som ett substitut. 

Resic menar att den sedan andra världskriget förändrade maskuliniteten, 

eller feminiseringen av samhället, har utlöst en nostalgi över krigaridealet.
43

 

Hjältemodighet, ansvarstagande och empati är fortfarande eftersträvansvärda 

egenskaper och om det vore möjligt att sudda ut våldsbejakandet skulle idealet 

vara styrande än idag. I populärkulturen är det våldsamma krigaridealet ännu 

förhärskande, exempelvis i filmer, tv-serier och tv-spel. Från och med första 

världskriget blev filmen ett sätt att kommunicera krigaridealet till samhället. 

Resic kallar det en John Wayne-isering, när populärkulturen standardiserade 

den maskulina idealbilden på film.
44

 Under efterkrigstiden förändrades 

krigaridealet genom cowboy-hjälten. Den individualistiske hjälten som drivs 

till våld av omsorg om andra ersatte krigaren som är bunden till en 

gemenskap.  

I sin diskussion om maskulinitet utgår Resic från sociologen Raewyn 

Connells teori om hegemonisk maskulinitet.
 45 

Detta innebär ett mönster av 

sociala praktiker som upprätthåller en hierarki där en viss typ av män står på 

toppen och kvinnors underordning säkerställs. Krigarmaskuliniteten är ett 

exempel på en form av hegemonisk maskulinitet. Precis som Butler menar 

                                                        
42 Daniel Alsarve, ”Våld föder våld- eller? Om män, sportvåld och formandet av hegemonisk manlighet 

som bidragande riskfaktor till våldet i samhället.”, Tidskrift för politisk filosofi, 2017. 
43 Resic, 2006, s.15. 
44 Resic, 2006, s.93. 
45 Raewyn Connell, Maskuliniteter, 1996. 



18 

Connell att genus är något performativt och något som inte bör begränsas till 

en binär uppdelning.
 46

 I stället talar hon om maskuliniteter och femininiteter i 

plural. Connells begrepp har inspirerats av Antonio Gramscis teori om 

hegemonier. Det hegemoniska är det styrande, det som befinner sig på toppen 

av pyramiden, och i det här fallet handlar det om att upprätthålla ett patriarkalt 

system. Den hegemoniska maskuliniteten bygger på ett ständigt hävdande av 

auktoritet vilket skapar en hierarki mellan olika former av maskuliniteter och 

femininiteter. I toppen på pyramiden har idealet framför allt kretsat kring den 

heterosexuelle vite mannen, vilket inte minst kommer till uttryck i 

krigarmaskuliniteten.  

Connells hegemoniska maskulinitet har både kritiserats och utvecklats, 

bland annat av sociologen Mimi Schippers som arbetat fram begreppet 

hegemonisk femininitet.
47

 Hon anser att femininiteten kan delas upp i två 

grupper i relation till maskuliniteten. Den ena är den hegemoniska, den som 

upprätthåller skillnaden och hierarkin mellan maskulinitet och femininitet, den 

andra kallar Schippers för pariah femininities, det vill säga de former av 

femininitet som inte understödjer hierarkin. Pariafemininiteterna utmanar i 

stället maskuliniteterna genom att göra anspråk på egenskaper som uppfattas 

som maskulina.
48

 

Sedan andra världskrigets slut har den hegemoniska maskuliniteten alltså 

förändrats och är i Skandinavien idag mer knuten till individualism än till 

kamratskap. Avsaknaden av kamratskap i samtiden har utlöst en nostalgi över 

den tidigare hegemoniska krigarmaskuliniteten. Genom att blicka bakåt genom 

reenactment finns det en möjlighet att utvärdera samtida genusnormer och 

utforska alternativen som det förflutna erbjuder. Medlemmarna i reenactment-

föreningarna använder inte själva begreppet hegemonisk maskulinitet, men 

oavsett hur de benämner det är det krigaridealet som de måste relatera till, 

eftersom det var denna specifika typ av hegemonisk maskulinitet som var 

styrande under det amerikanska inbördeskriget.  

För att sammanfatta använder jag queerfenomenologin som utgångspunkt 

för min forskning. De som ingår i den skandinaviska reenactment-

gemenskapen använder sina kroppar för att tolka den verklighet de lever i, och 

en del av detta är utforskandet av föreställningarna av det förflutna. Kropparna 

är orienterade på olika sätt, rör sig längs olika linjer och möter olika ting på 

vägen. Återskapandet av en historisk krigarmaskulinitet innebär en förväntad 

rörelse av vissa kroppar längs vissa linjer. De genusideal som rådde under det 

amerikanska inbördeskriget ingår i de minnen av det förflutna som 

                                                        
46 Raewyn Connell, Om genus, 2009. 
47 Mimi Schippers, ”Recovering the femine other: masculinity, femininity, and the gender hegemony”, 

Theory and Society, 1:2007.  
48 Schippers, 2007, s.91; För mer forskning som utgår från Schippers begrepp se även Emma 

Severinsson, Moderna kvinnor: Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933,  

2018. 
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återskapandet kretsar kring. I det följande går jag närmare in på vad minnen 

som ett pågående kollektivt förhandlande innebär. 
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Minnesforskning och historiebruk  

Tanken att historia är den ständigt omformulerade, traderade tolkningen av det 

förflutna är utgångspunkten för avhandlingen. Det handlar om en pågående 

process av hågkomst och glömska i relation till det som redan hänt.
49

 

Historiebruk definierar jag därmed som det fortlöpande flöde av aktiva 

handlingar som formar förståelsen av det som redan har hänt. I likhet med 

Peter Aronsson ser jag historiebruket som en process, men jag koncentrerar 

mig på de aktiva handlingarna i processen i fråga och inte på resultatet av 

den.
50

 Jag hämtar inspiration från forskningen om minne som ett kollektivt 

och kulturellt fenomen för att närma mig denna tolkningsprocess. Memory 

Studies är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som har fått stor internationell 

spridning. Samma konstruktivistiska syn på minne och historia återfinns dock 

också i forskningen om historiebruk. Till exempel visar etnologen Katarzyna 

Herd i sin avhandling om svensk fotbollsupporterkultur hur deltagandet i 

klubbarna används som ett sätt att bearbeta händelser i det förflutna som ägt 

rum i helt andra sammanhang.
51

 Ytterligare ett exempel är Lizette Gradéns 

avhandling On Parade där historia inte är givet utan något som förhandlas i 

konstruktionen av svenskhet i en stad i USA.
52

 

Definitionerna av vad minne innebär är många och sammanflätade, men 

övergripande handlar det om olika nivåer av tolkningar och bruk av det som 

redan har hänt. Den nivå som jag främst kommer undersöka är det kollektiva 

minnet, där individen som en del av en gemenskap förstår och formulerar det 

förflutna.
53

 Varje individ ingår i flera gemenskaper samtidigt. Det kan röra sig 

om arbetsplatsen eller skolan, fritidsintressen, religiösa eller politiska 

sammanhang eller om lokala, regionala eller nationella uppfattningar om 

tillhörighet. Det är i relation till dessa gemenskaper som individen förstår sig 

själv och den situation som personen befinner sig i. Sociologen och filosofen 

Maurice Halbwachs utvecklade begreppet kollektivt minne och han 

formulerade det som att vi minns det förflutna utifrån sociala kontexter. Dessa 

kontexter styrs av de gemenskaper vi lever i och identifierar oss med.
54

 

Gemenskaper utgör ramverk där individuella minnen placeras in och 

definieras. Alla minnen ligger inuti ramen och inget minne kan existera 

utanför, men däremot kan det förändras eller glömmas bort om själva 

                                                        
49 För tidigare forskning med denna utgångspunkt se exempelvis Robin Ekelund, Retrospektiva 

modernister, 2017, s.18. 
50 Aronsson, 2004, s.17. 
51 Katarzyna Herd, “We can make new history here”-Rituals of producing history in Swedish football 

clubs, 2018. 
52 Lizette Gradén, On Parade- Making heritage in Lindsborg, Kansas, 2003. 
53 Jan Assmann, 1995, s.126. 
54 Maurice Halbwachs, On Collective Memory, 1992. 
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gemenskapen förändras.
55

 Det kollektiva minnet har flera funktioner. Det 

utgör en grund för det självbiografiska minnet som relaterar till det en person 

upplever under sin levnad. Det formar också en kollektiv förståelse för ett 

gemensamt förflutet och lyfter fram de erfarenheter som bör dras av det 

förflutna.
56

 Med andra ord är det kollektiva minnet en pågående formulering 

av vad gemenskapen innebär i relation till det förflutna och det presenterar en 

förståelse av det förflutna som vägleder gruppen vidare in i framtiden. Aleida 

och Jan Assmann definierar det kollektiva minnets dubbelnatur som att det å 

ena sidan handlar om hur en grupp förstår det förflutna och kommunicerar det 

narrativet vidare och å andra sidan om hur gruppen använder historia i 

utformningen av den egna självbilden.
57

 En kommunikation utåt, utanför den 

egna gruppen, och ett definierande av den egna gemenskapen. De 

vidareutvecklade också begreppet kollektivt minne genom att lägga till 

ytterligare två begrepp i anslutning till det, kulturellt minne och kommunikativt 
minne. De minnen som traderas mellan en generation och nästa kallas för 

kommunikativa och upprätthålls i ungefär tre generationer. När det gått så 

lång tid att ett minne inte längre kan föras vidare muntligt skapas ett kulturellt 

minne som lever kvar genom ritualer och monument och genom att minnet 

skrivs ned. Detta specificerande av kollektivt minne fungerar bra i fråga om 

minnen i nationella, religiösa och kulturella sammanhang men är mindre 

givande i relation till reenactment i Skandinavien. De kollektiva minnena av 

det amerikanska inbördeskriget har både kommunikativa och kulturella 

dimensioner i USA, men när minnena inte längre är del av en nationell kontext 

utan av en global sådan ter sig Halbwachs mer generella syn på kollektivt 

minne mer användbar. Det intressanta här är överförandet av minnen från ett 

sammanhang till ett annat och hur minnena förhandlas och adapteras utifrån 

vissa givna förutsättningar.  

I relation till kollektiva minnen bör också Pierre Noras begrepp lieux de 

mémoire nämnas, något som kan översättas som minnesplats.
 58

 Detta innebär 

en referenspunkt som individer och grupper kan samlas kring för att minnas 

ett gemensamt förflutet. Det innebär nödvändigtvis inte de platser där 

händelserna ägde rum utan om någonstans där det förflutnas närvaro träder 

fram i samtiden och främjar gemenskap. Kyrkogårdar, museum och 

monument är distinkta exempel, men också immateriella företeelser som 

högtider och ritualer kan fungera som minnesplatser. När Nora myntade 

                                                        
55 Aleida Assmann, “Re-framing memory”, i Karen Tilmans, Frank Van Vree och Jay Winter (red.) 
Performing the past: Memory, History, and Identity in modern Europe, 2010, s.37. 
56 Christopher J. Hewer och Ron Roberts, “History, culture and cognition: Towards a dynamic model 

of social memory”, Culture & Psychology, Juni 2012, Vol. 18(2), s.174 
57 Aleida Assmann,“Re-framing memory”, i Karen Tilmans, Frank Van Vree och Jay Winter (red.) 

Performing the past: Memory, History, and Identity in modern Europe, 2010, s.40; Jan Assmann, 

“Collective Memory and Cultural Identity” i New German Critique, No.65 1995, s.125-133 
58 Nora, Pierre, Rethinking France: Les Lieux De Memoire: Vol 1 The State, 2001. I texten kommer jag 

att tala om det som sker i inte på minnesplatsen eftersom det inte enbart rör sig om en fysisk plats, utan 

om ett abstrakt rum vars avgränsningar är flytande.  
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begreppet innebar det relativt stabila referenspunkter, men i takt med att 

minnesforskningen utvecklats har också detta begrepp gjort det. 

Minnesforskarna Astrid Erll och Ann Rigney anser att minnesplatser måste ses 

i mer dynamiska termer.  

 

[A]s an ongoing process of remembrance and forgetting in which 

individuals and groups continue to reconfigure their relationship 

to the past and hence reposition themselves in relation to 

established and emergent memory sites.
59

 

 

Minnesplatser bör alltså ses som något performativt, en ständigt pågående 

etablering, i stället för något stabilt som upprepas. Så länge minnesplatsens 

mening går att upprätthålla över tid behåller den sin funktion i en gemenskap, 

men detta kräver ständig aktualisering och anpassning till samtiden. 

Krigskyrkogårdar är ett exempel på minnesplatser som efter några 

generationer förlorat sin innebörd, om minnet kring dem inte förändrats över 

tid och de på så sätt upprätthållit sin betydelse. En avgörande faktor i den 

pågående konstruktionen av aktualitet och mening är olika former av medier. 

När Halbwachs skrev om minnen förklarade han hur en person som besöker 

en plats första gången influeras av det personen hört i förväg av andra eller 

läst i böcker.
60

 Det kollektiva minnet påverkas alltså av olika medier, som till 

exempel muntliga berättelser, böcker, bilder, filmer, eller ritualer. Dessa 

fungerar som referenspunkter för att förstå det som upplevs och för att forma 

minnena. Medierna är en sorts guide för hur människan ska ta till sig 

verkligheten och det är också genom medierna som en förhandling av olika 

uppfattningar sker mellan grupper och individer. Det är genom medierna som 

minnena av det förflutna övergår från att vara individuella till att bli 

kollektiva.
61

  

Mediala uttryck ger sken av att vara objektiva förmedlare av information, 

men i själva verket är de en aktiv del i utformningen av individers och 

gruppers förståelse av det förflutna. De förmedlar tidigare erfarenheter men 

förändrar också minnena för att uppdatera dem i relation till samtida behov. 

Medieforskarna David Jay Bolter och Richard Grusin introducerade begreppet 

remediering för att visa på just den här processen.
62

 Alla minnen är medierade 

eftersom det är så de förmedlas, och till följd av att det kollektiva minnet är en 

pågående process sker också en remediering av tidigare medieringar. Det går 

att beskriva som ett återbruk av minnen från ett medium till ett annat. När ett 

minne exempelvis övergår från en muntlig berättelse till en nedskriven version 

                                                        
59 Astrid Erll och Ann Rigney, ”Introduction: Cultural Memory and its Dynamics”, i Astrid Erll och 

Ann Rigney (red.), Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, 2012, s.2. 
60 Halbwachs, 1992, s.53. 
61 Erll och Rigney, 2012, s.2. 
62 David Jay Bolter och Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, 1999 
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inkorporeras vissa delar av den tidigare formen, medan andra kritiseras, glöms 

bort eller omförhandlas.
63

  

Erll och Rigney har omarbetat Bolters och Grusins remedierings-begrepp 

för att det ska fungera i relation till minnen. De menar att en minnesplats är en 

sammansmältning av olika remedierade versioner av det förflutna. I 

minnesplatsen stabiliseras och befästs minnena, men samtidigt fungerar 

platsen också som en kritisk reflektion och ett förnyande av minnena.
64

 I 

minnesplatsen kondenseras de olika remedieringarna så att ett litet antal 

symboler ger mesta möjliga information om det förflutna. Tre olika aspekter 

påverkar denna kondenseringsprocess: mediala representationer av minnena, 

de tidsperioder som förflutit sedan händelsen ägde rum och kulturell kontext.
65

 

Det är alltså inte enbart de remedierade formerna av minnena som är 

väsentliga utan även mötet mellan mediala och sociala processer. De sociala 

interaktionerna i en gemenskap och gemenskapens plats i en kulturell kontext 

är därmed avgörande. I föreliggande fall handlar det både om de 

remedieringar av minnena av kriget som smälter samman i den minnesplats 

som uppstår i återskapandet och det sammanhang som gemenskapen utgör. 

Minnena av det amerikanska inbördeskriget har förmedlats om och om igen 

genom olika medier och dessa representationer har format en kanon som 

framträder i minnesplatsen. Till kondenseringsprocessen läggs också 

deltagarnas kroppars rörelse längs linjer grundade i de kollektiva minnena i 

minnesplatsen och den sociala och spatiala kontext som gemenskapen finns 

till i.  

Det historiska återskapandet av det amerikanska inbördeskriget i 

Skandinavien är en del av det som Kendall R. Philips och G. Mitchell Reyes 

kallar global memoryscapes, globala minneslandskap.
66

 Utan att vara 

begränsade av nationella gränser rör sig minnen över ett globalt landskap. 

Med hjälp av flöden av medier, teknik, ekonomi och människor kan minnen 

förflyttas från de platser de från början var bundna till.
67

 Återskapandet av 

inbördeskriget i Skandinavien är alltså en kroppslig förhandling av globala 

minnen av kriget. Det jag tar med mig från minnesforskningen och specifikt 

forskningen om kollektivt minne är just det föränderliga i minnena och det 

faktum att de är kontextuella. Genom olika remedieringar som böcker, filmer, 

foton, internetforum och genom muntliga berättelser förmedlade av människor 

som besökt monument, museer och människor i USA kondenseras dessa i en 

ny kulturell kontext i Skandinavien. I den minnesplats som etableras i 

                                                        
63 Boulter och Grusin, 1999, s.45. 
64 Erll och Rigney, 2012, s.5. 
65 Astrid Erll, “Remembering across Time, Space and Cultures- Premediation, Remediation and the 
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in a Transnational Age, 2011. 
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återskapandet förhandlas de remedierade minnena, samtidigt som deltagarnas 

kroppar blir det nya medium genom vilket minnena remedieras. Som en del i 

avhandlingens syfte undersöker jag hur minnena förhandlas genom att en 

minnesplats etableras. Den första av de tre frågeställningarna handlar om att 

visa hur det går till när ett rum etableras i samtiden där de remedierade 

minnena av det förflutna kan kondenseras i en ny kontext och hur 

kroppsligheten är en central del i detta.  

Forskning om historiskt återskapande 

Historiskt återskapande är alltså en av de minnesaktiviteter som studeras inom 

ramen för minnesforskningen, men intresset för återskapande från olika 

discipliner har också resulterat i ett nytt forskningsfält. De som studerar 

återskapandet av det amerikanska inbördeskriget verkar inom det 

internationella och tvärvetenskapliga fält som kallas Reenactment Studies. Det 

kan också beskrivas som studiet av icke-institutionaliserade och icke-reglerade 

former av historiebruk. Reenactment är inte någon ny företeelse. Ett tidigt 

exempel är iscensättningen i antikens Rom av sjöslag i faktiska eller 

mytologiska krig. Andra exempel är medeltida tornerspel både under 

renässansen och i 1800-talets Storbritannien och USA, uppvisningar av livet 

förr i tiden på friluftsmuseer som Skansen och moderna exempel som SVTs 

Historieätarna. Termen reenactment är ett paraplybegrepp som innefattar en 

mängd olika former av återskapanden, levandegöranden och iscensättningar 

som kommer till uttryck på varierande sätt i skiftande kontexter. I tidigare 

forskning inom Reenactment Studies förekommer exempel på allt från 

representationen av det förflutna i museer, temaparker, festivaler, marknader 

och föreningar till teater, film, tv, litteratur och datorspel.
68

 Ett inflytelserikt 

svenskt exempel är etnologen Lotten Gustafssons studie av Medeltidsveckan 

på Gotland, och för att nämna två exempel som ligger närmare min egen 

forskning har både Jenny Thompson och Anne Brædder studerat militärt 

återskapande gemenskaper.
69

 Båda är intresserade av hur kroppen och 

görandet påverkar människans förståelse av det förflutna. 

                                                        
68 För forskning om historiskt återskapande på museum och festivaler se exempelvis Scott Magelssen, 
Living History Museums: Undoing History through Performance, Scarecrow Press, 2007;  Tilde 

Strandbygaard Jessen och Anette Warring, “Questing authenticity: Rethinkting enlightenment and 

experience in living history”, Nordisk Museologi, nr.1, 2019; Stephen J. Hunt, “Acting the part: ‘living 
history’ as a serious leisure pursuit”, Leisure Studies, nr.23:4, 2004; Erika Sandström, På den tiden, i 

dessa dagar: föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli 

historieland, Växjö Universitet, 2005; Lizette Gradén, On Parade: Making Heritage in Lindsborg, 
Kansas, Stockholm University, 2003;  För forskning om historiebruk och datorspel se exempelvis 

specialnumret ”Gamevironments of the Past”, Derek Fewster och Ylva Grufstedt (red.), 

Gamevironments, nr.5, 2016; Zach Whalen och Laurie N. Taylor, Playing the Past: History and 
Nostalgia in Video Games, Vanderbilt University Press, 2008. 
69 Lotten Gustafsson, Den förtrollade zonen, 2002; Jenny Thompson, War Games, 2004; Anne 

Brædder, Kroppen- en medium til fortid, 2016. 
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Utöver att representera olika former av interaktioner med det förflutna och 

en forskningsmetod, vilket diskuteras närmare i metodavsnittet, kan 

reenactment också beteckna en mer specifik form av historiskt återskapande. 

Det handlar då om återskapandet av militärhistoriska händelser där 

uppvisningar av slag inför en publik kombineras med lägerliv. Etnologen 

Erika Lundell som forskat om levande rollspel menar att reenactment kan 

sägas ligga i gränslandet mellan lajv och living history.
 70

 Det förstnämnda 

kommer från det engelska begreppet LARP- live action role playing och 

innebär ett överförande av brädspel till rollspel. Alla deltagare tilldelas en roll 

som de under en bestämd tid ska levandegöra, samtidigt som de följer en på 

förhand utarbetad berättelse. Lajv är en företeelse som är stängd för en 

utomstående publik och riktar sig enkom till dem som deltar. Living history å 

andra sidan, äger främst rum på friluftsmuseer där vissa personer, ofta betald 

museipersonal, agerar som om de levde i en förgången tid inför en 

utomstående publik. Living history har ett undervisande syfte och riktar sig i 

högre grad till betraktare än till utövare. Det finns självfallet undantag och 

gränsfall, men för dem som ägnar sig åt de olika grenarna av återskapande är 

det viktigt att definiera skillnader dem emellan. Reenactment kan som sagt 

beskrivas som ett mellanting mellan lajv och living history, där deltagarna 

antar löst definierade roller, vilka blir som mest tydliga vid de tillfällen där en 

utomstående publik släpps in i evenemanget. En person kan exempelvis anta 

rollen som mening soldat som ingår i ett bestämt förband, men utan att följa en 

uppdiktad livsberättelse, anta ett alternativt namn, eller verka oförstående i 

mötet med moderna människor och ting. I reenactment finns både en 

dimension som syftar till att tillgodose deltagarnas strävan efter att få uppleva 

hur det var förr i tiden genom den egna kroppen och en dimension som har ett 

pedagogiskt syfte att förmedla historia till andra utanför gemenskapen. Det 

finns många sätt att kategorisera och förklara olika former av historiskt 

återskapande men detta är en definition som utövarna själva använder för att 

särskilja den egna formen från andra. I den fortsatta texten använder jag 

reenactment i bemärkelsen militärhistoriskt återskapande med uppvisningar av 

slag, och då jag talar om interaktionen med det förflutna i allmänhet benämns 

detta historiskt återskapande.   

Frågan hur det går till när det förflutna aktualiseras i samtiden är central 

inom Reenactment Studies, en fråga som även jag väljer att koncentrera mig 

på. I likhet med den danska historikern Anne Brædder ser jag behovet av att 

även historiker bidrar till forskningsfältet och lyfter fram det samtida 

historiebruket utanför kulturarvsinstitutioner och myndigheter.
71

 

Institutionaliserade former av historiebruk och förmedling av det förflutna 

regleras av minnespolitik och styrdokument, och i relation till dessa har de 
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icke-reglerade formerna av historiebruk betraktats som oväsentliga.
72

 Men 

utanför akademin finns ett stort intresse för det förflutna och människor 

relaterar ständigt till det som redan hänt, så detta är något som även historiker 

bör studera. Bland andra Peter Aronsson lyfter fram detta när han diskuterar 

privatlivets historiebruk, liksom Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander när de 

presenterar begreppet existentiellt historiebruk.
73

 Denna 

historiebruksdimension syftar till att etablera olika former av identiteter och 

har en högst personlig prägel. Det finns ett behov av forskning som lyfter fram 

hur olika delar av det förflutna aktualiseras, används och glöms bort i 

sammanhang som inte är reglerade av styrdokument och institutioner. Målet 

med forskning om historiskt återskapande är att undersöka hur det går till när 

människor brukar historia i mindre konventionella sammanhang. 

Den amerikanska historikern Amy Tyson använde deltagande observationer 

när hon undersökte hur de anställda på ett Living History-museum förstod och 

återskapade genusrelationer.
74

 Att studera just Living History-museer och hur 

det förflutna förmedlas genom att de museianställda antar roller som historiska 

personer är vanligt i Reenactment Studies.
75

 Under tiden Tyson arbetade som 

guide på museet studerade hon också sina kollegor. Hennes egna upplevelser 

inkluderades också men ursäktades närmast, i stället för att lyftas fram som en 

tillgång. ”Having worked at the fort for so long strongly colors my research 

for this essay because my own experiences - not always the most pleasant - are 

necessarily offered as part of the case study, for my analysis and for your 

consideration.”
76

 Eftersom det rör sig om iscensättningar där de anställda på 

museet går in i roller upprätthålls avståndet till det förflutna. Det är inte Tyson 

och hennes kollegor som tolkar det förflutna, utan de fungerar som språkrör 

för museet. Jag har dock valt att gå längre än Tyson och många andra i min 

undersökning genom att medvetet inkludera mig själv, min egen kropp och 

mina egna upplevelser i studiet av reenactment. I de skandinaviska 

reenactment-föreningarna är det deltagarna själva som formar 

föreställningarna av det förflutna, och genom min närvaro blir jag en av dem. 

 I likhet med Tyson och andra som skrivit om Living History-museer har 

Bodil Axelsson i avhandlingen Meningsfulla förflutenheter- Traditionalisering 
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och teatralisering i en klosterruin undersökt ett offentligt historiebruk riktat 

mot en publik. Där studerar hon förberedelserna och uppförandet av en 

teaterpjäs om och i Alvastra kloster med fokus på det kroppsliga 

ritualiserandet. Axelsson tittar på den kroppsliga dimensionen i termer av 

performance, och lägger stor vikt vid medvetenheten om en kommande och 

närvarande publik. Axelsson menar att skådespelarna utgår från ett kollektivt 

minne när de iscensätter utvalda delar av det förflutna, men hon lämnar 

minnesforskningen därhän och koncentrerar sig i stället på hur deltagarna 

konstruerar nya minnen att utgå ifrån i själva arbetet med pjäsen. Det 

kollektiva minnet fungerar som en bakgrundsberättelse där det centrala är 

kunskapen om tidigare uppspelade pjäser och minnet av dem. Den gemenskap 

som Axelsson studerar har inte som mål att bättre förstå det förflutna genom 

sina aktiviteter, även om det fyller en existentiell dimension att länka samman 

det förflutna med samtiden. 
77

 

Flera försök har gjorts att typologisera historiskt återskapande, vissa utifrån 

olika grader av realism och andra utifrån vilket syftet är och vilka som är 

tänkta att få ut något av återskapandet.
78

 Det blir då tydligt att formerna av 

återskapande sällan går att placera in i endast en kategori och att gränserna 

dem emellan är otydliga. Allt historiskt återskapande handlar på olika sätt om 

att använda kroppsliga upplevelser och känslor för att närma sig det förflutna. 

Delar av den tidigare forskningen har fokuserat på just spänningen mellan det 

realistiska och det affektiva.
79

 En viss del undersöker just uppfattningen av det 

autentiska och konsekvenserna av det, vilket också innebär en kritik av 

återskaparna och deras brukande av det förflutna.
80

 För majoriteten av 

forskarna handlar det dock inte om att ”avslöja” återskaparna och visa på 

deras brister i relation till forskningens uppfattningar om det förflutna, utan 

om att undersöka hur det autentiska definieras av utövarna själva och vilken 

betydelse autenticitet har för dem.
81

 Detta är också mitt mål. Jag vill förstå hur 

möjligheter och krav i gemenskapen konstrueras i relation till de kollektiva 
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minnena av inbördeskriget, utan att ställa remedieringen mot någon föreställt 

objektiv sanning. Det intressanta är hur personerna jag möter formar en 

föreställning av det förflutna som alla i gemenskapen måste förhålla sig till. 

Med andra ord ser jag det autentiska som något relativt och något som 

konstrueras genom interaktionen mellan olika deltagare i en gemenskap och 

deras uppfattning om det förflutna. Denna syn återfinns också i den danska 

forskningen om historiskt återskapande och jag ansluter mig till tanken att det 

är återskaparna själva som skapar, erfar och förhandlar autenticitet genom att 

härma och förkroppsliga det förflutna.
82

 I texten talar jag därför om det 

föreställt autentiska vilket innebär resultatet av de pågående förhandlingarna i 

gemenskapen.   

Det autentiska kan grunda sig i allt från materiella ting till känslomässiga 

upplevelser av att befinna sig närmare det förflutna. Inom reenactment 

förekommer något som kallas magic moments, vilket antropologen Mads 

Daugbjerg beskriver på följande vis: ”These rare points or ’spots of time’ 

constitute especially dense and often short glimpses in which a particularly 

strong sense of ‘being there’ is felt and shared.” Det är med andra ord en 

flyktig upplevelse av att befinna sig i en gråzon mellan då och nu. ”Period 

rush” är en annan benämning på samma företeelse och något som ständigt 

återkommer i forskning om reenactment.
83

 Affekt är ytterligare ett begrepp 

som är centralt i forskningen om historiskt återskapande. Det innebär då de 

kroppsliga och känslomässiga reaktioner som mötet med det förflutna, ofta i 

form av materiella ting och kroppsliga handlingar genererar, med andra ord 

om att erfara det förflutna genom den egna kroppen.
 84

 De materiella tingen, 

kroppen inkluderad, skapar emotionella förbindelser med det förflutna och 

dessa upplevelser är också intressanta att studera. De fenomenologiska 

ansatserna har bidragit till att sätta kroppens betydelse i centrum för 

människors förståelse av det förflutna. Historikerna Ian McCallman och Paul 

A. Pickering förklarar att Reenactment Studies handlar om att studera det 

kroppsliga och känslomässiga mötet med det förflutna och vad denna 

erfarenhet innebär.
85

 

En avgörande dimension i forskningen om historiskt återskapande är 

kroppen. Det handlar både om upplevelser och erfarenheter som görs genom 

och med hjälp av kroppen, och om kroppen som ett materiellt ting som kan 

utforskas på samma sätt som andra ting. Trots att kroppslighet och kroppsligt 

erfarande har uppmärksammats i forskning om historiskt återskapande är just 

                                                        
82 Anne Brædder, Kim Esmark, Tove Kruse, Carsten Tage Nielsen och Anette Warring, ”Doing pasts: 

authenticity from the reenactors’ perspective” i Rethinking History, vol.21, no.2, 2017. 
83 Se även Stephen Cushman, Bloody Promenade: Relections on a Civil War Battle, 1999; Vanessa 
Agnew, 2004, s.330; Jenny Thompson, 2004, s.167-173; Rebecca Schneider, 2011, s.39-42 
84 Margaret Wetherell, Affect and Emotion: A New Social Science Understanding, 2012; Se även 

Laurajane Smith, Margaret Wetherell och Gary Campbell (red.), Emotions, Affective Practices, and the 
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work in the present”, i Rethinking History, Vol.11, No. 3, 2007. 
85 Ian McCalman och Paul A. Pickering (red.), Historical Reenactment, 2010, s.1 
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genusdimensionen av kroppen fortfarande underutforskad. Om definitionen av 

olika kroppar påverkar hur de får tillgång till, kan påverka och uppfattar sin 

omgivning är detta också avgörande i en kroppsligt betonad aktivitet som 

historiskt återskapande. När Sarah Ahmed utvecklade sin queerfenomenologi 

lyfte hon förutom genus också ras som ett socialt konstruerat villkor för hur 

kroppar tillåts ta plats. Denna dimension i relation till kroppslighet har 

studerats inom Reenactment Studies, till viss del eftersom det amerikanska 

inbördeskriget är knutet till slaveriet.
86

 Etnicitet problematiseras också i 

antropologen Petra Tjitske Kalshovens studie av ”Indianist reenactment”.
87

 

Där ägnar sig nutida tyskar åt att återskapa livet som det utspelades bland den 

nordamerikanska ursprungsbefolkningen under 1800-talet. Kalshoven anser att 

en känsla av skam i relation till den egna nationella historien har gett upphov 

till ett intresse för andra delar av det förflutna, men i stället för att försöka 

försvara eller berättiga återskapandet visar hon hur det går till när den tyska 

gemenskapen hanterar problematiken kring etnicitet, autenticitet och kulturell 

appropriering. Däremot lyser genus med sin frånvaro i forskningen om 

historiskt återskapande 

Motiv och förklaringar till reenactment  

Frågan varför dyker ofta upp i relation till reenactment. Varför återskapar 

människor det förflutna? Varför specifika händelser eller tidsperioder? Varför 

just de här människorna? Varför just nu, just i det här sammanhanget? Men 

tidigare forskning har visat att den frågan sällan får några enhetliga svar.
88

 Jag 

har i skiftande sammanhang fått just frågan varför samtida skandinaver 

återskapar det amerikanska inbördeskriget. Det finns inget enkelt svar. Precis 

som hos historikerna Tove Kruse och Anette Warring med flera lockas vissa 

utövare av möjligheten att lära sig något om det förflutna som inte finns 

tillgängligt i andra former av kunskapsinhämtning som att läsa böcker eller 

besöka museum, andra lockas av en känsla av gemenskap som de menar 

saknas i den individualistiska samtiden, eller en möjlighet att för en stund leva 

enkelt och nära naturen, och ytterligare andra dras till värderingar och 

ideologier som inte längre är accepterade i samtiden.
89

  Anledningarna till att 

människor återskapar det förflutna är nästan lika många som antalet 

människor som sysslar med historiskt återskapande. Detta förstärks av det 

                                                        
86 Se exempelvis Patricia G. Davis, “The Other Southern Belles: Civil War Reenactment, African 

American Women, and the Performance of Idealized Femininity”, i Text and Performance Quarterly, 

vol.32:4, 2012. 
87 Petra Tjitske Kalshoven, Creating ”the Indian”: knowledge, desire and play in Indianist 

reenactment, 2012. 
88 Russel W. Belk och Janeen Arnold Costa, ”The Mountain Man Myth: A Contemporary Consuming 
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dagar, 2005; Tove Kruse och Anette Warring (red.), Fortider tur/retur, 2015. 
89 Tove Kruse och Anette Warring (red.), Fortider tur/retur, 2015, s.112-113 
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faktum att forskning om historiskt återskapande förekommer i så många skilda 

fält. Det handlar helt enkelt inte bara om ett intresse för historia.  

Förklaringar till varför människor ägnar sig åt reenactment finns dock. En 

övergripande sådan är att människor återskapar det förflutna därför att det på 

olika sätt tillför något till samtiden. Detta är också utgångspunkten för 

forskningen om historiebruk.
90

 Genom att på olika sätt och av varierande 

anledningar använda det förflutna skapar människor mening i samtiden och 

vägledning in i framtiden. Kruse och Warring menar att även om sättet som 

återskapandet utövas på varierar så fungerar kroppen som ett oundgängligt 

redskap för att få tillgång till det förflutna i alla former av historiskt 

återskapande. Återskapandet fungerar både som ett sätt att utforska alternativ 

till de levnadssätt och uppfattningar som råder idag och i vissa fall som en 

kritik av det omgivande samhället. Hur detta går till framträder därför som en 

lika central fråga som varför.  

                                                        
90 Peter Aronsson, Historiebruk, 2004; Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen, 1999; Bernard Eric 

Jensen, Historie- livsverden og fag, 2003. 
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Minnena och remedieringen av det 

amerikanska inbördeskriget 

Minnena av inbördeskriget är ett tydligt exempel på hur kollektiva minnen 

växer fram, hur minnena både formar en förståelse för vad som hänt och 

fungerar definierande för olika grupper i relation till varandra, och hur 

remediering upprätthåller minnenas aktualitet. Inbördeskriget i USA varade 

mellan 1861 och 1865 och de två stridande sidorna bestod av tjugo nordliga, 

industrialiserade stater, elva sydliga, agrara stater och fem gränsstater som var 

splittrade i sina allianser. På bilden nedan är nordstaterna markerade med 

mörkblått, sydstaterna med rött, gränsstaterna med ljusblått och de delar av 

landet som ännu inte hade införlivats som stater med grått.  

 

 

 

 

Inbördeskriget och dess orsaker är ett väl utforskat område där 

förklaringarna till krigets utbrott varierar. Expansionen västerut, en splittrad 

nationell politik, en stark religiositet och de ökande skillnaderna i 

samhällsstruktur mellan de norra och södra delstaterna har alla angetts som 

Karta över parterna i amerikanska inbördeskriget. Nordstaterna i mörkblått, sydstaterna i 

rött, gränsstater i ljusblått och delar av landområdet som ännu inte införlivats som stater i 

grått. 
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avgörande faktorer. Den mest centrala faktorn har dock varit frågan om 

slaveriet, vilken är sammanvävd med de övriga. I upptrappningen till kriget 

hade sydstaterna arbetat fram en egen nationstanke, en identitet som skilde 

dem från staterna i norr. Enligt Ann Rigney baserades den bland annat på 

riddaridealet i Walter Scotts medeltidsromantiska roman Ivanhoe, vilket 

medförde högst samtidspolitiska konsekvenser.
91

 De vita sydstatarna 

konstruerade ett kollektivt minne och därmed en självbild som understödde 

den fortsatta slavekonomin. Feodalismen var inbyggd i riddaridealet där vissa 

var utvalda att vara herrar och andra slavar. För att skapa en känsla av 

gemenskap och något som skilde just denna gemenskap från andra, mer 

specifikt från staterna i norr, sökte sig sydstatarna till det förflutna. Att mer 

tydligt definiera den egna gruppen stöddes också av en stark kristen 

religiositet, både i söder och i norr där den egna gemenskapen ansågs vara 

Guds utvalda folk och deras strävan var därför den rätta.
92

I religionen fanns 

det argument både för och emot slaveriet. Kontrasten till nordstaterna i den 

amerikanska unionen trappades upp med utvidgningen västerut och bildandet 

av nya delstater. En orsak till konflikterna var just frågan om slaveriet, som 

var en grundläggande del i den agrara söderns ekonomi. När det 

Republikanska partiet bildades 1854, ett parti som stod för ett totalt förbud 

mot slaveri, och partiets kandidat Abraham Lincoln blev president 1860 bröt 

sig South Carolina ur unionen som en direkt reaktion på detta. Året därpå 

lämnade ytterligare tio delstater unionen och i stället grundade de Amerikas 

konfedererade stater, the Confederate States of America.  

Striderna inleddes med att sydstaterna intog Fort Sumter utanför Charleston 

i South Carolina. Sydstaterna var numerärt underlägsna med mellan 750 000 

och 1 000 000 soldater mot nordstaternas 2 200 000, men trots detta slogs 

nordstatarna gång på gång tillbaka när de försökte återta Virginia, den 

nordligaste av de röda delstaterna på kartan. Nordstatarna bytte därefter 

strategi och lade en marin blockad kring sydstaterna. Utan förnödenheter 

utifrån försämrades sydstaternas utsikter att vinna avsevärt, trots stöd från 

Storbritannien. Både nord- och sydsidan sporrades av övertygelsen att de hade 

Gud på sin sida och att kriget var ett korståg för en rättfärdig sak.
93

Att 

Amerikas konfedererade stater skulle erkännas som självständig stat krävde 

dock ett större militärt genombrott. Följden blev att sydstatarna initierade ett 

fälttåg norrut som stoppades med de blodiga slagen vid Antietam och 

Gettysburg. Omringad av nordstatsarmén kapitulerade sydstatsarmén i april 

1865. Uppskattningsvis miste mellan 650 000 och en miljon människor livet i 

kriget, motsvarande ungefär två procent av befolkningen.  
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2010.  
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Efter kriget avskaffades slaveriet och sydstaterna tvingades att anpassa sig 

till det industrikapitalistiska ekonomiska systemet i norr. Anpassningen var en 

långsam process och fram till 1877 stod sydstaterna under militär ockupation 

och styrdes av nordstatspolitiker samt av befriade slavar, en period som kallas 

rekonstruktionen. Syftet var att återanpassa sydstaterna så de återigen kunde 

inlemmas i unionen. När kriget var över blev det desto viktigare att formulera 

minnen om vad som hade hänt, varför det hade hänt och hur erfarenheterna av 

kriget skulle lägga grunden för framtiden.  

Både i upptrappningen till kriget och i bearbetningen av det efteråt växte 

olika sätt att minnas det som hänt fram. I forskningen om det amerikanska 

inbördeskriget beskrivs fyra kollektiva minnestraditioner som framträder mer 

än andra, the Union memory, the Emancipationist memory, the Reconciliatory 

memory och minnet av the Lost Cause of the Confederacy.
94

 På svenska kan 

de översättas till minnet av Unionen, det emancipatoriska minnet, 

försoningsminnet och minnet av konfederationens förlorade kamp. Minnena 

av det förflutna fungerar definierande i fråga om en gemenskap i relation till 

andra grupper, och en gemenskap kan därmed använda historia som en 

förebild, något att upprätthålla, eller tvärtom något att sträva bort från och inte 

upprepa. Det kollektiva minnet av Unionen framhävde hjältemodet hos 

nordstatssoldaterna och deras drivkrafter för att gå ut i krig. Rekonstruktionen 

var ett effektivt sätt att göra gällande att nordstaternas mål med kriget alltid 

hade varit att upprätthålla unionen. Det religiösa motivet som funnits med på 

båda sidorna under kriget omarbetades efteråt så att nordstaternas delaktighet i 

stället hade berott på strävan efter att upprätthålla det som ”The Founding 

Fathers” hade lagt grunden för när de undertecknat 

självständighetsförklaringen 1776, och på sydsidan accepterades nederlaget 

som Guds vilja. Minnet av Unionen framhävde också avskaffandet av slaveriet 

som ett av de främsta skälen till att nordstaterna deltog i kriget, vilket var ett 

effektivt sätt att tona ned frågan om raspolitik i norr och de övergrepp mot 

civilbefolkningen som nordstatsarmén varit ansvariga för under kriget. Att 

före detta slavar erhöll politiska positioner under rekonstruktionen var ett 

konkret sätt att framhäva att Unionens mål alltid hade varit att avskaffa 

slaveriet.
95

  

Som en motreaktion på skuldbeläggandet för kriget växte ett alternativt 

minne fram bland den vita befolkningen i södern, det så kallade Lost Cause of 

the Confederacy, alltså de konfedererade staternas misslyckade försök att få 

till stånd en egen nation. Detta minne byggde på den nationalanda som vuxit 

fram i södern innan kriget brutit ut och innebar en romantiserad föreställning 

om söderns kultur med hjältemodiga gentlemän, aktningsvärda kvinnor och 
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det enklare idylliska livet på plantagen.
96

 Enligt minnestraditionen hade 

sydstatarna gått ut i krig mot hopplösa odds för att försvara sin unika kultur 

och sitt sätt att leva mot industrikapitalismen i norr. Poängen med the Lost 

Cause var att återupprätta söderns anseende efter svartmålandet under och 

efter kriget, fungera som ett politiskt verktyg och därmed underlätta ett 

återinträde i unionen och hantera nederlaget. Framför allt var målet dock att 

upprätthålla ett segregerat samhälle där den vita befolkningen kontrollerade 

den afroamerikanska, samt om att vidmakthålla en patriarkal struktur.
97

  

I fråga om genus handlade det om de värderingar som hörde till den 

hegemoniska krigarmaskuliniteten. Eftersom kvinnor hade axlat ansvaret för 

uppgifter i det offentliga rummet under kriget var den patriarkala strukturen i 

samhället hotad och framhävandet av de konservativa värderingarna var ett 

sätt att återställa ordningen. Inkorporeringen av värderingarna i the Lost Cause 

fungerade över förväntan och även delar av den vita befolkningen i 

nordstaterna kunde attraheras av den nostalgiska föreställningen om södern 

och det enklare, långsammare livet i en värld som rörde sig allt snabbare i en 

expansiv industrialisering. Tiden efter rekonstruktionen bar med sig stora 

förändringar i hela landet, inte bara i södern, bland annat till följd av de tre 

tillägg som tillkommit i konstitutionen. Tilläggen innebar att slaveriet 

avskaffades, att alla manliga medborgare fick samma rättigheter och 

skyldigheter oberoende av hudfärg och att alla hade rätt att rösta. Detta 

framhävdes i det emancipatoriska minnet som framför allt utvecklades av den 

afroamerikanska delen av befolkningen. I stället för att se på efterverkningarna 

av kriget som något negativt lyfte det emancipatoriska minnet fram det 

gemensamma i allas upplevelse av kriget och strävan efter att bygga upp ett 

nytt samhälle där alla medborgare fick samma möjligheter.
98

  

De konservativa värderingar som låg till grund för the Lost Cause gällande 

föreställningen om ras och genus tedde sig dock mer lockande för den vita 

befolkningen, inte minst i de delstater som legat på gränsen under kriget, 

eftersom de representerade något välkänt i en tid av förändring. Att minnet av 

kriget inte är entydigt och att olika grupper i samhället formar och anpassar 

sina minnen för att uppfylla samtida behov visar bland annat historikern Ann 

E. Marshall i sin studie av gränsstaten Kentuckys kollektiva minnen efter 

kriget.
99

 Trots att Kentucky övervägande hade deltagit på nordstaternas sida 

under kriget tedde sig de förändringar som efterkrigstiden krävde så drastiska 

att den vita delen av befolkningen konstruerade ett kollektivt minne av kriget 

där statens stöd gentemot konfederationen tog över och the Lost Cause kunde 
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införlivas i den egna självförståelsen. De konservativa värderingarna blev så 

populära att de användes i politiska kampanjer för att locka väljare efter kriget, 

speciellt av det Demokratiska partiet.
100

 Över huvud taget tonades sydstaternas 

skuld och slaveriets roll i kriget ned och i stället lades fokus på det som 

förenade, framför allt den vita befolkningen i det enade landet. Det här var 

kärnan i det narrativ som kännetecknar försoningsminnet. I stället för att 

minnas det som skilde de olika grupperna åt skulle det gemensamma 

framhävas, vilket innebar en strävan mot att glömma och förlåta.  

Inget kollektivt minne är statiskt, utan konstrueras aktivt av grupper och 

individer när de minns utvalda delar av det förflutna och blir delaktiga i 

utförandet av olika former av minnesaktiviteter.
101

 Det kan röra sig om ritualer 

och monument, om livsberättelser och om arkivering och upprättandet av en 

kanon. Minnesaktiviteter som parader, högtider, historiska återskapanden och 

uppföranden av krigsmonument var alla del i försöket att konstruera ett minne 

av kriget som manade till försoning i stället för en upprätthållen fientlighet. 

Vissa former av minnesaktiviteter utgick från staten och institutioner som 

skolor och museer, medan andra initierades på frivillig basis av medborgarna 

själva. I skapandet av minnesplatser förvandlades de svårtolkade händelserna 

under kriget till något konkret som en gemenskap kunde byggas upp kring. 

Veteraner från de båda stridande sidorna deltog i en mängd minnesaktiviteter, 

men som historikern Caroline E. Janney visar i Remembering the Civil War 

innebar handskakningarna mellan soldaterna inte alls att de förlät det som hänt 

utan att de kunde hålla sina respektive minnen av kriget vid liv.
102

 

Minnesaktiviteterna fungerade som ett sätt att förenas i en gemensam 

åminnelse av kriget och visa upp en bild av ett enat land för andra länder, 

samtidigt som både minnet av the Union och the Lost Cause förstärktes. 

Genom att skapa ritualer befäster människor ett specifikt sätt att minnas en 

händelse på och upprepandet av ritualerna gör att minnet inte kan förändras 

och att det fortsätter vara aktuellt. På detta sätt förstärktes minnet av the Union 

och the Lost Cause vid varje minnesaktivitet. Försoningsminnet var alltså 

främst en fasad som alla anpassade sig efter eftersom nordstatarna var trygga i 

sin övertygelse att de stridit för en rättfärdig sak och att deras version var den 

styrande, och sydstatarna accepterade att fienden varit övermäktig. Kort sagt 

ville ingen ha mer krig.  

De olika minnena av kriget utvecklades i relation till varandra, utefter 

gemenskapernas behov, på det sätt som kollektiva minnen beskrivits av Aleida 
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och Jan Assman.
103

 Minnena är ett sätt att kommunicera det förflutna 

samtidigt som de också formar gruppen i sig och den egna självbilden. 

Sydstaternas skuld och slaveriets roll i kriget tonades ned och i stället lades 

fokus på det som förenade befolkningen i det enade landet. Genom the Lost 

Cause tillskrevs sydstatarna hög moral och gentlemannamässighet på 

slagfältet. De som deltagit i kriget, nordstatare som sydstatare, deltog i 

minnesaktiviteter och veteranerna iklädde sig sina uniformer. De strikta 

ritualerna fungerade som en remediering av minnena där the Union memory 

och the Lost Cause flätades samman och resulterade i försoningsminnet. Den 

nationella gemenskapen framträdde mer tydligt för dem som deltog i 

minnesaktiviteterna och genom upprepandet förstärktes vi-känslan. Samtidigt 

fungerade ritualen också som ett sätt att definiera vilka som inkluderades i 

gemenskapen och vilka som inte gjorde det. Främst inkluderades de som 

passade in i en militär sfär där vithet och maskulinitet var styrande.  

I södern fortsatte dock minnet av the Lost Cause att utvecklas och befästas. 

Genom upprättandet av organisationer som Daughters of the Confederacy 

inkluderades kvinnor i större utsträckning än de gjorde i försoningsminnet, 

och genom deras arbete med att ta fram skolböcker remedierades minnet så att 

skillnaderna mellan de två stridande sidorna framhävdes ytterligare.
104

   

Fram till sekelskiftet 1900 syftade minnesaktiviteterna till att hedra dem 

som gett sitt liv för de olika skälen till krig och till att gå vidare med 

erfarenheterna av kriget i bagaget, men därefter skedde en förändring. I takt 

med att de som deltagit i kriget gick ur tiden minskade också behovet av att 

rättfärdiga nordstaternas delaktighet i konflikten och uttrycken för minnet av 

the Union blev färre, även om det levde kvar i skolböcker och 

institutionaliserade former av remedieringar. För den vita befolkningen i 

södern fanns behovet av att få upprättelse kvar, inte minst eftersom 

emancipationsminnet vann mer stöd, och ett sätt att hålla liv i the Lost Cause 

var att använda den expanderande underhållningsindustrin. Picknickar på 

kyrkogårdar ersattes av film och tv och minnet i sig blev en form av 

underhållning.
105

 Så länge en minnesplats mening går att upprätthålla över tid 

behåller den sin funktion i gemenskapen, men detta kräver som sagt en ständig 

aktualisering och en anpassning till samtiden. När kyrkogårdarna och 

paraderna spelat ut sin roll som minnesplatser ersattes de av andra som 

uppfyllde samma behov men riktade sig till nya människor. Genom 

remedieringen av minnet blev berättelsen om det förflutna konkret och fyllde 

en funktion för gemenskapens definiering av sig själv och andra.  

                                                        
103 Aleida Assmann, “Re-framing memory”, i Karen Tilmans, Frank Vree och Jay Winters (red.) 

Performing the Past: Memory, History and Identity in Modern Europe, 2010, s.40; Jan Assman, 

“Collective Memory and Cultural Identity”, i New German Critique, No.65, 1995, s.125-133 
104 Janney, 2013. 
105 Stuart McConnell, “The Geography of Memory”, i Alice Fals och Joan Waugh, The Memory of the 

Civil War in American Culture, 2004. 
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Detta blir tydligt inte minst i fråga om minnet av slaveriet. Genom 

remedieringarna av de fyra minnestraditionerna av kriget tonades slaveriet ned 

mer och mer, medan det lyfts fram igen genom senare remedieringar av 

minnena i exempelvis museiutställningar och i populärkulturella medieringar 

som Alex Haleys bok Roots från 1977 och de efterföljande filmatiseringarna, 

och filmerna Django Unchained från 2013 och 12 Years a Slave från 2013.
106

 

Det är ständigt samtiden som är det avgörande i minnena av det förflutna.  

I fråga om tiden efter inbördeskriget hade en kanon upprättats utifrån 

minnet av the Union och därför var behovet av att upprätthålla minnet inte lika 

starkt som i fallet med the Lost Cause. Genom filmer blev minnena av kriget 

också tillgängliga för människor utanför USA och en av de första långfilmerna 

som behandlade inbördeskriget var Nationens födelse från 1915. Filmen är ett 

tydligt exempel på minnet av the Lost Cause, där sydstatarna presenteras som 

hjältar, men där det även finns delar av den strävan efter försoning mellan de 

två stridande sidorna som präglade tiden efter rekonstruktionen. Filmen var 

den mest populära i USA tills storfilmen Borta med vinden hade premiär 1939, 

som också har ett uttryckligt Lost Cause-tema.
107

 Detta är framträdande 

exempel på hur accepterat the Lost Cause var, trots den växande 

medborgarrättsrörelsen och det ökade stödet för emancipationsminnet.  

Emancipationsminnet framhävde ett alternativt sätt att minnas södern där 

alla inkluderades och där det som framhävdes var det som förenade framför 

det som skilde sydstatarna åt. Detta innebar att även den afroamerikanska 

befolkningen skulle ses som aktiva deltagare i formandet av det förflutna, inte 

som passiva uttryck för vita mäns makt, och på så sätt skulle det vara omöjligt 

att upprätthålla the Lost Cause.
108

 Medborgarrättsrörelsen under 1950- och 

1960-talet resulterade i att minnet av the Lost Cause efter hand främst 

förknippades med vit makt-organisationer som Ku Klux Klan. I det historiska 

återskapandet av kriget fanns dock the Lost Cause kvar, framför allt därför att 

åminnelsedimensionen fortfarande var starkare än underhållningsdimensionen 

där.  

Hundra år efter kriget, under 1960-talet, organiserades för första gången i 

relation till inbördeskriget återskapanden av historiska strider, till exempel 

slaget vid Gettysburg, vid de faktiska slagfälten. Detta resulterade även i en 

våg av pedagogiska återskapanden riktade till skolelever, bland annat med 

målet att nyansera uppfattningen om kriget. Hundraårsjubileet av 

inbördeskriget, som ledde till ett ökat intresse och bildandet av reenactment-

                                                        
106 För forskning om denna typ av remedieringar se exempelvis Alison Landsberg, Prosthetic Memory: 

The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York: Columbia 
University Press, 2004; Nikki Spalding, “Learning to Remember Slavery: School Field Trips and the 

Representation of Difficult Histories in English Museums”, Journal of Educational Media, Memory, 

and Society, vol.3, 2011; Roy Rosensweig och David Thelen, The Presence of the Past: Popular Uses 
of history in American Life, New York: Columbia University Press, 1998. 
107 Gallagher, 2008, s.42-45. 
108 David Goldfield, Still fighting the Civil War: the American South and southern history, 2002, s.5-6. 
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föreningar, sammanföll med westernfilmens guldålder mellan 1948 och 1973. 

I genren fungerar inbördeskriget ofta som en bakgrundshistoria och även om 

filmer som handlade specifikt om kriget och framställningen av the Lost 

Cause minskade fanns minnena fortfarande kvar i remedierade former i 

westernfilmerna, ofta så att försoningen framhävdes. Från att ha varit minnen 

som skulle hantera traumat av kriget blev de med hjälp av populärkulturen 

globala kollektiva minnen.  

Forskningen om minnena av inbördeskriget har länge varit central i USA, 

vilket visar att formuleringen av en förståelse för det förflutna fortfarande är 

högst levande. Fältet intresserar sig inte bara för etableringen av olika 

minnestraditioner i anslutning till kriget, utan också för samtida uttryck för 

och spår av minnena idag. Återskapandet av det amerikanska inbördeskriget i 

Skandinavien idag kan ses som ett exempel på detta. De kollektiva minnena av 

kriget förmedlades, och fortsätter förmedlas av bland annat medierna, och 

därmed kan människor inkluderas som befinner sig långt från de platser där 

händelserna ägde rum.  

Hur minnena av inbördeskriget har förhandlats och fortsätter att förhandlas 

i USA har varit en central fråga i det fält som kallas American Studies. Precis 

som forskningen om historiskt återskapande rör det sig om tvärvetenskaplig 

forskning, som utöver landets historia också behandlar samhället och kulturen. 

En stor del av forskningen kretsar kring the Lost Cause och utvecklingen i 

södern, men den tar också upp problematiseringar av krigets orsaker i stort. 

Likaså har etnicitet och den amerikanska definitionen av ras varit viktiga 

utgångspunkter i American Studies och inte minst i forskningen om historiskt 

återskapande.
109

 Patricia G. Davis är en av dem som lyft afroamerikanska 

erfarenheter av reenactment och har också studerat genus i relation till 

återskapandet av inbördeskriget. Hon undersöker bland annat hur en grupp 

afroamerikanska kvinnor använder sitt deltagande i reenactment som en form 

av aktivism.
110

 De gör upp med traderade föreställningar om afroamerikanska 

kvinnor genom att visa upp alternativa representationer av afroamerikanska 

kvinnor från 1800-talet. Deltagarna hoppas med sitt återskapande kunna göra 

skillnad för unga kvinnor idag. Liksom en stor del av forskningen om 

reenactment i USA undersöker Davis just hur olika grupper väljer att tolka 

inbördeskriget idag för att fylla samtida behov.  

Socialantropologen Rory Turner var en av de första som studerade 

anledningarna till att människor i det samtida USA fann det värdefullt att 

återskapa en av de blodigaste och mest omtvistade händelserna i landets 

historia.
111

 Turner kom fram till att det var ett sätt att leva ut och utforska 

                                                        
109 Se exempelvis Patricia G. Davis, Laying Claim: African American Cultural Memory and Southern 

Identity, 2016; Amanda E. Kennedy, The Social Rules of Engagement: Race and Gender Relations in 

Civil War Reenactment, 2004. 
110 Patricia G. Davis, “The Other Southern Belles: Civil War Reenactment, African American Women, 

and the Performance of Idealized Femininity”, i Text and Performance Quarterly, vol.32:4, 2012. 
111 Rory Turner, “Bloodless Battles: The Civil War Reenacted”, i The Drama Review, vol.34:4, 1990. 
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värderingar och sätt att umgås på som inte längre var normativa i det samtida 

samhället, men också att återskapandet förskönade krig och undvek att 

problematisera rasism. Samtidspolitiska dimensioner används ofta som ett 

raster för att undersöka historiskt återskapande i USA.
112

 Ett av de mest 

citerade verken både bland forskare och bland reenactors är journalisten Tony 

Horwitz bok Confederates in the Attic.
113

 Horwitz reser genom den 

amerikanska södern och slås av hur mycket av the Lost Cause som lever kvar, 

inte minst i form av reenactment.  

Både Horwitz och forskare som Mads Daugbjerg konstaterar att det finns 

en unfinishedness i inbördeskriget som gör att det lämpar sig ovanligt väl för 

ett fortsatt utforskande.
114

 Kriget utgör ett problem eftersom det med 

Assmanns term är svårt att konstruera ett kulturellt minne kring en händelse 

där minnena inte är koherenta. I exempelvis museiutställningar finns en 

strävan efter att förmedla en tydlig och färdig bild av det förflutna, vilket är 

närmast omöjligt här. I reenactment är denna känsla av att kriget är ouppklarat 

en fördel. I återskapandet finns en möjlighet att utforska ”tänk om”-

dimensionen av det förflutna. Detta har i många fall kritiserats och avfärdats 

som historierevisionism, men det finns trots allt något intresseväckande i 

försöken att lyfta hur mångfacetterad förståelsen av det förflutna kan vara. 

Som den australiske historikern Stephen Gapps skriver är det uppfattningen 

om historien som formbar som gör reenactment intressant.  

 

Reenactments open up possibilities that allow history to be, as 

is its want, unfinished business. Unlike many other forms of 

popular history, performing the past retains its marks of 

production but also contains the possibility of change.
115

 

 

Jag anser att även intresset för det amerikanska inbördeskriget i Skandinavien 

beror på denna känsla av att kriget är ouppklarat och därför är fortsatt aktuellt. 

Till skillnad från inhemska krig finns det i återskapandet av inbördeskriget ett 

inbyggt ifrågasättande av det vi tror oss veta om det förflutna, och för att 

förstå måste deltagarna själva utforska möjliga sätt att minnas.  

De personer som växte upp med guldålderns westernfilmer, tv-serier, 

ungdomsböcker och serietidningar fick med sig den svartvita enkelheten i 

                                                        
112 Se exempelvis Randal Allred, “Catharsis, Revision, and Re-enactment: Negotiating the meaning of 
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berättelserna.
116

 Det var tydligt vilka som var de goda respektive onda och vad 

moralen i handlingen var. Även i Skandinavien blev westerngenren populär 

och 1966 grundade den småländske entreprenören Big Bengt Erlandsson 

temaparken High Chaparral, ett militärfort byggt av överblivna 

telefonstolpar.
117

 Parken döptes efter tv-serien med samma namn och i 

kombination med kopplingar till filmatiseringen av Vilhelm Mobergs 

Utvandrarepos etablerade Erlandsson en plats som enligt honom själv var ett 

uttryck för den småländska vilda västern. Det var en plats för dem som valde 

att stanna i hemlandet men trots allt drevs av den frihetslängtan som speglas i 

populärkulturen.
118

 I temaparker och i de westernföreningar som grundades 

vid samma tid fanns en möjlighet att leva ut enkelheten och spänningen som 

de remedierade minnena av tiden efter inbördeskriget i USA förmedlade. 

Deltagandet i föreningar och besöken i temaparken var bland annat ett sätt att 

låta barndomens lekar gå vidare in i vuxenlivet och inkludera nya generationer 

i samma upplevelse. Från 1970-talet och framåt utmanades den klassiska 

western av andra former av westernfilmer där handlingen var mer komplex 

och antihjältarna växte fram.
119

 Filmer som Dansar med Vargar och De 
skoningslösa lyfte fram delar av det förflutna som var mer problematiska, som 

brutalitet och behandlingen av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. I 

takt med att westernfilmerna utvecklades i en mörkare och mer komplex 

riktning gjorde också människornas intresse det. 

En av de föreningar som grundandes till följd av western-intresset är Club 
of Western (C.O.W.) i Norrtälje. Vid föreningens grundande 1985 var syftet att 

inkludera en mängd olika aktiviteter för föreningens medlemmar under temat 

vilda västern. Svartkrutsskytte och westernridning fanns bland annat som 

subgrupper i föreningen.
120

 1997 lades ytterligare en subgrupp till inriktad på 

reenactment av inbördeskriget och ett förband grundades. Efter hand minskade 

intresset bland föreningens olika aktiviteter, med undantag av reenactment-

delen som tvärtemot växte. Även de mindre föreningar i södra Sverige som 

sedermera slogs samman till en paraplyförening grundades i slutet av 1980-

talet. Liksom de två danska föreningarna som ingår i den skandinaviska 

reenactment-gemenskapen.  

Detta skedde samtidigt som temaparken High Chaparral växte sig stor och 

lockade över 200 000 besökare varje år.
121

 En stor del av medlemmarna i 

reenactment-föreningarna var återkommande besökare i temaparken och en 

                                                        
116 Intresset för USA är dock äldre än western-genren vilket bland andra Dag Blanck lyfter fram, se 
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del av dem arbetade också där. 1986 grundades en förening för så kallade 

medborgare i temaparken, som sedermera fick namnet High Chaparral 

Citizens.
122

 Medborgarna får mot en medlemsavgift bland annat gratis inträde 

i parken. De krav som ställs på medborgarna är att de bär kläder som passar in 

i western-temat och speglar åren mellan 1840 och 1890. De fungerar som ett 

mellanting mellan besökare och personal i parken och ser det själva som en 

möjlighet att leva ut ett western-intresse. Parken i sig fungerar också som en 

mötesplats för människor med ett intresse för den amerikanska historien, och 

speciellt den bild av vilda västern som förmedlats i populärkulturen. Sökandet 

efter ett alternativ till den inrutade vardagen är en av många anledningar till att 

människor nu som då sökte sig till temaparken. Det amerikanska 

inbördeskriget har dock aldrig varit en självklar del av High Chaparral då 

perioden som förknippas med vilda västern börjar med inbördeskrigets slut. 

Reenactment-föreningarna fungerade därför som ett alternativ till temaparken 

och western-föreningarna.  

När de skandinaviska reenactment-föreningar som min forskning utgår ifrån 

grundades i slutet av 1980-talet var de en del av ett världsvitt expanderande 

intresse för historiskt återskapande. 1984 var exempelvis året då den första 

Medeltidsveckan på Gotland ägde rum, vilket inte behöver definieras som 

reenactment, men som i vilket fall är en form av historiskt återskapande. I takt 

med att western-genren förändrades utvecklades också det historiska 

återskapandet. I stället för att leva ut en cowboy-dröm kunde intresset för den 

amerikanska historien fördjupas med inbördeskriget och återskapandet av 

händelsen.  

Som de fyra minnestraditionerna av inbördeskriget visar är minnet av 

händelsen komplext, något som också speglas i de remedieringar av minnena 

som framträder i populärkulturella filmer. Intresset i Skandinavien för 

inbördeskriget trappades upp med hjälp av storfilmer som Gettysburg från 

1993 och Glory från 1989, men också tv-serier som North and South som 

sändes från 1985, seriealbum som Blueberry och Blårockarna, och senare 

datorspel som War of Rights. Mest framträdande i dessa är försoningsminnet, 

men Glory är ett exempel på emancipationsminnet där de afroamerikanska 

soldaternas erfarenheter lyfts fram.
123

 Ytterligare en viktig faktor i spridningen 

av minnena av inbördeskriget är internet och de grupper och forum där 

intresserade från hela världen samlas. När de skandinaviska reenactment-

föreningarna grundades fick de också kontakt med reenactment-föreningar i 

USA genom sociala medier. De grupper som grundades i Skandinavien är 

kompanier som ingår i samma förband som ett kompani i en förening i USA. 

Till exempel består infanteriförbandet 48
th
 Tennessee av kompani E i Sverige 

och kompani F i USA.  
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I Skandinavien förekommer idag också reenactment av militära grupper ur 

de olika ländernas egen historia. I Sverige finns det föreningar som återskapar 

karoliner från slutet av 1600-talet och gustavianer från slutet av 1700-talet. 

Vid uppvisningar strider ofta bondearméer mot dem i stället för danska eller 

ryska trupper, även om dessa också förekommer. Inkluderandet av bönder som 

kan definieras som snapphanar är ett exempel på ett försök att återskapa något 

som kan liknas vid ett skandinaviskt inbördeskrig. Under 2018 

uppmärksammades speciellt 300-årsmarkeringen av Karl XII:s dödsdag med 

ett större reenactment i Halden där reenactors från olika länder deltog. Även 

andra evenemang arrangerades under året i samband med 200-årsminnet. 

Ytterligare ett exempel är ett medeltida reenactment, Battle of Wisby, som 

vart tredje år återskapar striderna mellan gotländska bönder och Valdemar 

Atterdags armé 1361. I Danmark återskapas bland annat det dansk-tyska kriget 

1864, men också andra världskriget och den danska motståndsrörelsen. Det 

förekommer alltså reenactment som utgår från inbördeskrig och krig där de 

skandinaviska länderna var involverade, men det utesluter inte återskapandet 

av det amerikanska inbördeskriget. Dessa skandinaviska exempel på 

reenactment har uppstått från det sena 1990-talet och framåt, och det är först 

under de senaste tio åren som evenemangen blivit stora och föreningarna växt 

avsevärt. Detta hänger ihop med en stark samtida expansion av reenactment-

världen.  

Som majoriteten av medlemmarna i den skandinaviska reenactment-

gemenskapen besökte jag High Chaparral under min uppväxt. Då jag växte 

upp endast några kilometer från temaparken var besöken många, inte minst 

eftersom lokalbefolkningen fram till för några år sedan hade gratis inträde i 

parken. Detta, i kombination med den populärkultur som nämnts ovan, lade 

grunden för ett intresse för den amerikanska historien. Vilda västern är dock, 

precis som inbördeskriget, en maskulin värld och jag upplevde aldrig att jag 

passade in där, inte ens i barndomens lekar. För att jag skulle inkluderas 

krävdes det antingen att jag eller föreställningen om det förflutna förändrades. 

När jag inför avhandlingsprojektet sökte efter information om olika 

reenactment-föreningar i Skandinavien mötte jag de föreningar som ägnar sig 

åt att återskapa det amerikanska inbördeskriget på just High Chaparral. Det 

som fick mig att reagera var närvaron av kvinnor i militär uniform bland de 

marscherande soldaterna. Det här var ett brott mot normen som rubbade min 

föreställning om den amerikanska historien som maskulint betonad. Den 

uppfattning om det förflutna som jag sökt efter under min uppväxt verkade 

vara en del av återskapandet av inbördeskriget och jag insåg att jag funnit 

ämnet för mitt projekt.  
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Den skandinaviska reenactment-gemenskapen 

Den gemenskap som jag skulle komma att bli en del av utgörs av flera olika 

föreningar i Sverige och Danmark. Jag väljer att se dem som en enda 

gemenskap då de evenemang som arrangeras är öppna även för reenactors som 

inte ingår i den egna föreningen, men också därför att gränserna mellan olika 

föreningar luckras upp på evenemangen och för att reenactors kan ingå i flera 

föreningar samtidigt. När jag inledde min studie hade de olika föreningarna 

hemsidor, men störst aktivitet återfinns på sociala medier, framför allt i 

föreningsöverskridande grupper på Facebook. Vidare försöker de olika 

föreningarna planera kommande evenemang i samråd med varandra, så att 

inga evenemang krockar. Det stödjer ytterligare mitt beslut att betrakta 

gemenskapen som en enda.  

Under de år som jag bedrivit min forskning har ett tiotal större evenemang 

arrangerats varje år. Där möts människor från Skandinavien på sin fritid för att 

under några dagar leva i ett provisoriskt militärt fältläger, klä sig i plagg 

inspirerade av det amerikanska 1860-talet, laga mat över öppen eld, 

improvisera skärmytslingar och vid en bestämd tidpunkt visa upp ett 

återskapande av ett av de slag som ägde rum under inbördeskriget inför en 

utomstående publik. Majoriteten av deltagarna är män mellan 25 och 60 år, 

men det förekommer även kvinnliga reenactors i samma åldrar, samt barn då 

hobbyn gränsar till en livsstil där hela familjen engageras.  

Gemenskapen utgörs främst av medlemmar ur de två stora svenska 

föreningarna Nord o Syd: Svenska Confederate States of America (CSA)-
föreningen och Club of Western (C.O.W.) och de två danska föreningarna 

Nord og Syd: Civil War Reenactment of Denmark och Blue and Gray. Utöver 

dessa återfinns också grupper som utgörs av ett enda förband, deltagare vid 

enskilda evenemang som inte ingår i någon förening och i vissa fall 

medlemmar ur föreningar från andra europeiska länder som exempelvis 

Norge, Polen och Tyskland.
124

 Föreningarna fungerar på traditionellt sätt med 

en ledningsgrupp, en ordförande, betalande medlemmar och årsmöten där 

beslut fattas om föreningens utveckling. Det finns dock inget samband mellan 

ett engagemang i föreningens organisation och hög militär rang. Detta är en 

gemenskap som till följd av att den är uppbyggd av föreningar lyder vissa 

regler som varje deltagare accepterar att följa genom sitt medlemskap, men det 

är också en hobby som varje deltagare har möjlighet att påverka med sitt 

deltagande. Det är därmed ett intressant exempel på ett historiebruk som 

varken sker inom en institution eller helt utan riktlinjer. Trots att det finns 

stadgar som reglerar aktiviteterna under evenemangen finns det ingen 

                                                        
124 Vid evenemangen smälter de utomstående deltagarna och förbanden samman med de inom de fyra 

svenska och danska föreningarna. I samma utsträckning som enskilda medlemmar i de fyra 
föreningarna påverkar gemenskapen gör också de tillfälliga utländska deltagarna det. Jag väljer att se 

dem som en del av gemenskapen, men lägger inget större fokus på huruvida de påverkar gemenskapen 

till följd av sin respektive nationella tillhörighet.  
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koppling mellan de som skriver stadgarna och makt i gemenskapen. Inflytande 

över gemenskapen styrs på andra vis, som studien kommer att visa.  

Det är svårt att uppskatta en exakt siffra för antalet medlemmar i 

gemenskapen då det varierar från år till år. 2019 var dock antalet betalande 

medlemmar i Svenska CSA-föreningen ungefär 130 personer, i C.O.W. cirka 

60 och i de två danska föreningarna ungefär 80. Utöver dessa förekommer 

ytterligare cirka 50 personer som närvarar vid enskilda evenemang. 

Sammanlagt består alltså gemenskapen av cirka 320 personer, men alla 

närvarar inte samtidigt vid de evenemang som organiseras. Vid ett av de mest 

populära evenemangen, Civil War Weekend på den svenska temaparken High 

Chaparral, deltog 130 personer 2019.  

Föreningarna består av mindre grupper i form av militära förband samt av 

en gemensam grupp av civilister som inte är lika tydligt uppdelad i två 

stridande sidor. Två tredjedelar av alla som ägnar sig åt återskapandet av 

inbördeskriget, både i USA och i andra länder, väljer att återskapa 

sydstatssidan.
125

 Alla föreningar är dock noga med att poängtera att de är 

opolitiska, vilket leder till att den politiska dimensionen av återskapandet 

knyts till föreningarnas stadgar.
126

 Därmed stängs också möjligheten för 

förhandlingar genom återskapandet, och en reenactor som leder in samtalen på 

ämnen som slaveri eller ras på ett sätt som kan kopplas till samtidspolitik 

tystas effektivt ned med hänvisning till stadgarna. Liksom 

emancipationsminnet i stort går det här att se att minnena som hör samman 

med afroamerikanska erfarenheter av kriget behandlas på ett mer 

institutionaliserat sätt än de övriga minnestraditionerna som är sprungna ur 

inbördeskriget.  

I många fall representerar de olika förbanden grupper som från början varit 

egna föreningar, men som efter hand gått samman med andra mindre grupper 

och bildat en gemensam paraplyförening. Den svenska föreningen Nord o Syd 

är ett sådant exempel och utgörs i materialet närmast uteslutande av grupper 

som återskapar förband från sydstatssidan. Föreningen C.O.W. å andra sidan 

porträtterar uteslutande soldater från nordstatssidan. Samma uppdelning 

mellan de två stridande parterna återfinns även i de två danska föreningarna, 

men i skrivande stund har de slagits samman till en enda förening.  

De olika föreningarna har också olika geografiska utgångspunkter, där 

C.O.W. utgår från Norrtälje, Nord o Syd från södra Sverige, Nord og Syd från 

Köpenhamn och Blue and Gray från Jylland. Grupperna är uppdelade i tre 

kategorier: infanteri, kavalleri och artilleri. Infanteriet består av fotsoldater, 

kavalleriet består av soldater till häst och artilleriet är den grupp av soldater 

som manövrerar kanonerna. Dessa tre skiljs även åt av markeringar i olika 

färger på uniformerna. Infanteriet representeras av blått, kavalleriet av gult 

                                                        
125 Christopher Bates, “”Oh I’m a Good Ol’ Rebel””, i Lawrence a Kreiser Jr och Randal Allred, The 

Civil War in Popular Culture: Memory and Meaning, 2014, s.193-194. 
126 Se exempelvis Nord o Syds beskrivning av den egna föreningen. http://nordosyd.se/om%20oss.html  
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och artilleriet av rött. I gemenskapen existerar en rad förband som är grundade 

i de olika föreningarna, men enskilda personer kan vara del av mer än ett 

förband, även sådana som inte tillhör den förening de ingår i. Det kan också 

tvärtom vara så att vissa reenactors inte ingår i något specifikt förband men 

tillfälligt införlivas i ett sådant vid evenemangen. Vid evenemangen smälter de 

olika typerna av förband också ihop, så att det exempelvis bildas en enda 

grupp av nordstatsinfanterister där den högst rankade officeren närvarande för 

befälet över alla soldaterna. Listan nedan är ett sätt att skapa en överblick, men 

summan av personer i förbanden stämmer alltså inte med antalet medlemmar i 

de olika föreningarna. Med reservation för att listan kan vara ofullständig var 

de grupper som utgjorde den militära delen av gemenskapen under åren 2015-

2019 följande:  

 

 

Nordstatsarmén 
 

Infanteri:  Invalid Corps 

  1
st
 US Sharpshooters, Company G  (4 pers.) 

  7
th
 Michigan Volunteer Infantry,  

  Company F    (29 pers.) 

  10
th

 Tennessee Volunteer Infantry  (10 pers.) 

  15th Wisconsin Volunteer Infantry,  

  Company B    (16 pers.) 

  Tinker Dave Beaty’s Independent Scouts (6 pers.) 

 

Kavalleri:  2
nd

 Colorado Cavalry, Company A  (24 pers.) 

  3
rd

 New Jersey Volunteer Cavalry (2 pers.) 

  7
th
 Kansas Volunteer Cavalry, “Red Legs”  (3 pers.) 

  Blazer’s Scouts Cavalry  (3 pers.)  

 

Artilleri:  4
th
 US Light Artillery, Battery B  (4 pers.) 

      

 

Sydstatsarmén 

 

Infanteri:  1
st
 Special Battalion of Louisiana Volunteer  

  Infantry, “Louisiana Tigers”   (6 pers.) 

  3
rd

 North Carolina Infantry, Company F  (9 pers.) 

  16
th

 Tennessee Volunteer Infantry,  

  Company G    (15 pers.) 

  48
th

 Tennessee Infantry, Company E  (10 pers.)

 51
st
 Virginia Volunteer Infantry, Company G  (9 pers.)  
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Kavalleri:  1
st
 North Carolina Cavalry 

   7
th
 Tennessee Cavalry   (6 pers.) 

  8
th
 Texas Cavalry, “Terry’s Texas Rangers”    (10 pers.) 

    

Artilleri:  5
th
 Washington Artillery   (25 pers.) 

  Carne’s Battery   (7 pers.) 

  Texas Light Artillery  (10 pers.) 

 

Bland de grupper som porträtterar människor som deltog aktivt i strid finns 

också den paramilitära gruppen Quantrill’s Raiders på sydstatssidan (20 pers.). 

Utöver de stridande finns också en grupp på cirka 25 personer som inte hör till 

något specifikt förband men som utgör en förbandsövergripande stab, 

sjukvårdare, personer med positioner knutna till de militära grupperna och 

diverse personer i civila roller. De som deltar vid evenemangen men inte är 

medlemmar i de tre stora föreningarna införlivas temporärt i något av de 

befintliga förbanden.  
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Metodologi 

I detta avsnitt presenteras den metod och det källmaterial jag valt att använda 

mig av i denna studie. Först presenteras den autoetnografiska metodens olika 

dimensioner, därefter reflexivitetens effekter och avslutningsvis de etiska 

överväganden som väglett studien.  

Att skapa ett källmaterial  

Utöver populärkulturella uttryck kan reenactment också innebära en form av 

metodologiska ansatser inom akademin och i undervisningssammanhang. Det 

rör sig då om experimentella metoder för att samla in eller förmedla 

information om det förflutna. Inom populärkulturen har intresset för 

reenactment ökat de senaste femtio åren, och de senaste åren speglas detta 

också i akademin. Det rör sig om tvärvetenskaplig forskning där historia, 

arkeologi, antropologi, performance-studies, film- och litteraturvetenskap och 

folkloristik, för att nämna några discipliner, har inspirerats av varandra och 

både teoretiska begrepp och metodologier har rört sig mellan fälten.
127

 Så till 

exempel deltog historikern Iain McCalman i ett tv-sänt återskapande av James 

Cooks resa mellan Australien och Indonesien i ett projekt vars mål var att 

utforska fysiska och intellektuella utmaningar i det förflutna med deltagarnas 

egna kroppar.
128

 Samma trend finns också inom arkeologin där tidsresor vuxit 

fram både som en forskningsmetod och som ett pedagogiskt verktyg för att 

förmedla information om det förflutna som är nära knuten till kroppen.
129

 Ett 

gemensamt drag i majoriteten av forskning om reenactment är ett fokus på 

kroppsliga och känslomässiga upplevelser i relation till återgivningen av det 

förflutna. Flera av de forskare som studerat reenactment har tillämpat 

etnografiska metoder, vissa genom mer traditionella observationer och 

intervjuer och andra genom att själva delta i återskapandet.
130

 Bland andra 

historiefilosofen Robin G. Collingwood lyfte tanken att de egna kroppsliga 

                                                        
127 Se exempelvis R.G. Collingwood, The Idea of History, 1946; Vanessa Agnew och Jonathan Lamb 
(red.), Settler and Creole Reenactment, 2009; Jerome de Groot, Consuming History, 2009; Anthony 

Jackson och Jenny Kidd, Performing Heritage, 2011; Rebecca Schneider, Performing Remains, 2011; 

Petra Tjitske Kalshoven, Crafting “the Indian”, 2012; Tove Kruse och Anette Warring (red.), Fortider 
tur/retur, 2015; Pravina Shukla, Costume, 2015. 
128 Iain McCalman, “The Little Ship of Horrors: Reenacting Extreme History”, Criticism, vol.46, nr.3, 

Specialutgåvan: Extreme and Sentimental History, 2004. 
129 Bodil Petersson och Cornelius Holtorf (red.), The Archaeology of Time Travel: Experiencing the 

Past in the 21st Century, Oxford: Archaeopress, 2017. 
130 Se exempelvis Lotten Gustafsson, Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet på 
Medeltidsveckan på Gotland, 2002; Jenny Thompson, War games: inside the world of twntieth-century 

war reenactors, 2004; Petra Tjitske Kalshoven, Crafting “the Indian”: knowledge, desire and play in 

Indianist reenactment, 2012; Ekelund, 2017. 
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upplevelserna av det förflutna som historiskt återskapande kunde generera gav 

en djupare kunskap om det förflutna än studiet av traditionella källor.
131

 Detta 

ökade intresset för historiskt återskapande och gav upphov till nya sätt att se 

på historiskt kunskap, även om det också resulterade i omfattande kritik mot 

fältet då vissa menade att reenactment som vetenskaplig metod var en 

omöjlighet. 

Med en studie som undersöker processer i en gemenskap öppnas 

möjligheten för att använda andra metoder än de som traditionellt varit 

underlag för historisk forskning. De etnografiska metoder som förekommer 

inom historiebruksforskningen gör att andra dimensioner av processkapandet 

kan studeras. Att skapa ett eget källmaterial innebär dock en process i sig. I ett 

initialt skede föreföll deltagande observationer och intervjuer med personer i 

den gemenskap jag ämnade undersöka som det främsta sättet att skapa ett 

material. Detta är en väl beprövad metodisk ansats som förekommer i 

huvuddelen av den tidigare forskningen på området. Lotten Gustafsson, Petra 

Tjitske Kalshoven och Mads Daugbjerg är några som gått till väga på just 

detta sätt.
132

 De har ifört sig de kläder de blivit tilldelade och befunnit sig i 

händelsernas centrum, men utan att inkludera sig själva i materialet. 

Fördelarna med att inte inkludera sig själv i materialet är att det är enklare att 

förhålla sig analytisk i relation till materialet och att de som redan är en del av 

den studerade gemenskapen får stå i centrum. En svaghet är att forskarens 

blotta närvaro trots allt påverkar situationen, något som inte behöver vara ett 

problem om forskaren är medvetet självreflexiv, men i traditionell etnografisk 

forskning finns ändå en överhängande risk för att forskaren och forskarens 

påverkan förblir osynliga och oreflekterade. Vidare går kroppsliga och 

känslomässiga upplevelser som är svåra att sätta ord på förlorade i mer 

traditionella metoder. Under en intervju skulle en person kunna tänka tillbaka 

på sina upplevelser, men det är omöjligt att på det sättet komma åt en 

pågående process av känslor och erfarenheter.  

Vid min första kontakt med reenactment-föreningarna stod det klart att jag 

förväntades bära 1800-talskläder när jag närvarade. Även om jag bar 

historiska kläder hade jag alltså kunnat ställa mig utanför gruppen. Petra 

Tjitske Kalshoven valde att klä sig som en 1800-talsjournalist, vilket tillät 

henne att anteckna och fotografera de övriga i gemenskapen utan att det 

störde, samtidigt som hon bevarade sitt utanförskap.
133

 Även Jenny Thompson 

blev erbjuden rollen som krigsfotograf i den gemenskap hon studerade.
134

 Vid 

mitt första möte gick jag in med inställningen att det var denna form av 

deltagande observationer jag skulle göra. Jag tog med mig ett litet block och 

en penna och skrev frenetiskt ned allt som hände runt mig. I ögonvrån märkte 

                                                        
131 Robin G. Collingwood, The Idea of History, 2018. 
132 Gustafsson, 2002, Tjitske Kalshoven, 2012, Daugbjerg, 2014 
133 Tjitske Kalshoven, 2012 
134 Thompson, 2004 
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jag hur de övriga deltagarna blev obekväma och att de anpassade sitt sätt att 

vara när jag var i närheten. När jag lämnade evenemanget och hade kört en bit 

hemåt var jag tvungen att stanna. Huvudet snurrade av intryck och jag kände 

att jag måste skriva ned dem innan de försvann. Orden vällde fram och sidorna 

i den lilla anteckningsboken fylldes, inte så mycket med beskrivningar av vad 

som hade hänt utan med detaljerade skildringar av hur jag hade upplevt det. 

Jag insåg att mitt eget deltagande var en del av den process jag ville undersöka 

och att jag i mig själv hade en värdefull källa. Då övergick jag från en 

etnografisk till en autoetnografisk metod där jag i forskningen tog 

utgångspunkt i mig själv som en del av gemenskapen.  

 

Autoetnografi 

Målet med min forskning är att förstå hur det går till när minnena av det 

förflutna förhandlas genom reenactment, inte att definiera i vilken grad 

reenactment riktar sig till en utomstående publik, eller i vilka situationer en 

person är ”i rollen” eller inte. Som Jerome de Groot formulerar det är det ett 

privilegium som utövarna av icke-professionellt historiebruk har att själva få 

avgöra vad som fungerar för dem.
135

 Vad som är historiskt korrekt eller vad 

som hör hemma i vilken kategori bestämmer gemenskapen själv. Att ställa 

mig utanför gemenskapen och studera den skulle gå emot gruppens syfte, 

eftersom det lätt tenderar att bli en utvärdering. Min roll som forskare tedde 

sig från början som problematisk och ett sätt att hantera detta och kringgå 

förväntan och rädslan från de övriga deltagarna för att bli utvärderade var att 

själv bli en del av gemenskapen och i stället koncentrera mig på mina egna 

upplevelser. Därmed förvandlades de övriga i gemenskapen från studieobjekt 

till vägledare. Det var endast med deras hjälp som jag kunde förstå den 

gemenskap de lät mig bli en del av. De var experterna, och mitt deltagande 

placerade våra upplevelser på en likvärdig nivå.  

I likhet med de övriga deltagarna på reenactment-evenemangen levde jag i 

ett militärt fältläger de dagar träffarna varade. Under evenemanget var jag en 

del av gemenskapen och bedrev då autoetnografisk forskning. Denna metod 

kommer från den traditionella etnografin som kännetecknas av olika nivåer av 

deltagande observationer. Mer specifikt har den vuxit fram ur det som 

betecknas reflexiv etnografi. Autoetnografin har inkluderat en självbiografisk 

dimension och drar de deltagande observationerna ett steg längre än den 

reflexiva etnografin.
136

 Precis som etnografer använder autoetnografer 

fältarbeten för att samla in data och skapa ett material, men inom 

                                                        
135 Jerome de Groot, Consuming History: historians and heritage in contemporary popular culture, 

2009, s.114. 
136 Heewon Chang, Autoethnography as method, 2008, s.48. 
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autoetnografin kretsar forskningen kring forskarens egna upplevelser och 

känslor. Målet är att försöka förstå gemenskapen genom den enskilda 

personen.  

En del av den autoetnografiska forskningen består av så kallad insider-
forskning, eller CMR - Complete membership research. Åsikterna inom 

autoetnografin drar åt olika håll, och vissa menar att det är en förutsättning i 

autoetnografisk forskning att forskaren är en fullvärdig del av gemenskapen 

redan innan projektet tar sin början.
137

 Andra, som sociologen Leon Anderson 

och geograferna David Butz och Kathryn Besio, anser att ett fullvärdigt 

insiderskap kan uppnås efter hand, även om forskaren kommit in i 

gemenskapen utifrån i samband med ett forskningsprojekt.
138

 Definitionen av 

fullvärdigt insiderskap är inte enkel, men det måste heller inte vara det som är 

det avgörande. Oavsett deltagarens anledning till att delta är initieringen en del 

av övergången från utanförskap till delaktighet. Även jag som forskare måste 

förstå gemenskapen för att kunna delta i den. I vissa fall kan min position 

medföra en möjlighet att kringgå normer, men det behöver inte innebära att de 

förblir osynliga för mig. Jag ansluter mig därför till Anderssons och Butz och 

Besios syn på medlemskap som något som även en forskare kan uppnå över 

tid och ser även mitt initiala utanförskap som en möjlighet. I mitt projekt 

studerar jag initieringsprocessen och använder den som ett pedagogiskt 

verktyg. Detta resulterar i att jag själv låter mig vila i det tillfälliga stadiet av 

att inte vara helt inne i och inte vara helt utanför gemenskapen, och framför 

allt underlättar analysen av processen läsarens förståelse för gemenskapen. 

Den som läser upptäcker gemenskapen i samma takt som forskaren själv.  

En autoetnografisk metod innebär alltså reflexiva deltagande observationer 

med ett fokus på forskarens egna upplevelser. Dessa inkluderas i forskningen 

och hanteras som ett avgörande led i strävan efter att förstå den värld som 

undersöks. Analytiska insikter illustreras av forskarens egna tankar och 

upplevelser i mötet och relationen med andra deltagare. I stället för att se 

forskning som objektiv, neutral och opersonlig lyfter den autoetnografiska 

metoden fram forskning som något subjektivt och något som på olika sätt 

påverkas av forskaren.
139

 Genom att forskaren ställs i centrum ställs också 

krav på reflexivitet, transparens och på en diskussion om forskarens 

subjektivitet. Sårbarheten hos forskaren blottas och bidrar till att avveckla en 

auktoritär position gentemot de människor som är del av den studerade 

gemenskapen. Transparensen gör klart varför forskaren kommit fram till vissa 

                                                        
137 Butz och Besio, 2009, s.1667. 
138 Leon Anderson, ”Analytic Autoethnography” i Journal of Contemporary Ethnography, 35:4 2006, 
s.379; David Butz och Kathryn Besio, ”Autoethnography” i Geography Compass, 3:5, 2009, s.1669 
139 Carolyn Ellis, Tony E. Adams, Arthur P. Bochner, “Autoethnography: An Overview” i Historical 

Social Research/ Historische Sozialforschung, 36:4 2011, 273-274. 
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resultat men visar också att de inte måste vara de enda riktiga svaren.
140

 I 

stället för att se forskaren som ett tolkande subjekt och de som studeras om 

som passiva objekt ser sig forskaren här som en del av det som undersöks, och 

de människor forskningen kretsar kring ses som reflexiva subjekt i lika stor 

utsträckning som forskaren själv.
141

 Mina upplevelser kan skilja sig från hur 

andra beskriver dem eller hur andra reenactors agerar i olika situationer. Det 

faktum att jag är där i min roll som forskare påverkar mitt deltagande, mina 

relationer och interaktioner med andra och inte minst hur jag uppfattar det jag 

är med om. Jag skiljer mig från andra deltagare i att jag söker svar på en 

forskningsfråga, men samtidigt är jag en deltagare i samma utsträckning som 

alla andra.  

Under mina fältarbeten lät jag mig vägledas av andra medlemmar i 

gemenskapen. Vid de första evenemangen bar jag kläder som jag fick låna och 

som var anpassade till de roller jag tilldelades. När jag för första gången 

deltog vid Nord o Syds kombinerade årsmöte och tactical blev jag en del av 

det paramilitära förbandet Quantrill’s Raiders och bar en irreguljär uniform.
 142

 

Därefter deltog jag som nordstatsinfanterist, sydstatsartillerist, 

sydstatsinfanterist, änka och som en del av gruppen av kvinnor som lagade 

mat. Genom detta skiljer sig mitt deltagande från de andra i gemenskapen. Om 

jag, som majoriteten av de övriga deltagarna, hade fortsatt att ingå i samma 

grupp under en längre tid hade mitt deltagande blivit mer likt de övrigas. Att 

studera en enda grupp hade resulterat i en djup förståelse för dynamiken inom 

en mindre del av gemenskapen, något till exempel Mads Daugbjerg gjort i 

tidigare studier av reenactment.
143

 Genom att jag i stället valde att utforska 

olika grupper inom gemenskapen skapades en bredd i materialet som 

resulterar i en förståelse för hela gemenskapen. Likheter och skillnader mellan 

olika grupper och interaktionerna dem emellan framträder tydligare. Den 

autoetnografiska dimensionen handlar därigenom främst om mitt sökande 

efter förståelse för och en position i gemenskapen där jag upplever att jag 

passar in, inte om ett utforskande av ett redan befintligt medlemskap.  

 I fråga om urval fungerar min egen kropp som ett första steg. Det jag kan 

säga något om genom min forskning är upplevelser och erfarenheter knutna 

till en feminint definierad kropp. Därmed finns det dimensioner och 

erfarenheter av gemenskapen som jag inte kommer åt som hör samman med 

maskulint definierade kroppar. Ett sätt att åtgärda detta är genom de intervjuer 

som också utfördes med andra reenactors.  

                                                        
140 Leon Anderson, ”Analytic Autoethnography” i Journal of Contemporary Ethnography, 35:4 2006, 
s.382; Tony E. Adams, Stacy Holman Jones, Carolyn Ellis, Autoethnography: Understanding 

Qualitative Research, 2015, s.29, 39-40. 
141 David Butz och Kathryn Besio, ”Autoethnography” i Geography Compass, 3:5, 2009, s.1670. 
142 Tactical kan översättas med improviserade skärmytslingar.  
143 Mads Daugbjerg, “Patchworking the past: materiality, touch and the assembling of ‘experience’ in 

American Civil War re-enactment”, International Journal of Heritage Studies 20:7-8, 2014, s729. 
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Den autoetnografiska metoden dokumenterades med fältanteckningar och 

till viss del också med fotografier. Under de deltagande observationerna 

antecknade jag mina upplevelser i en liten anteckningsbok. Detta gjorde jag i 

avskildhet eftersom jag upplevde att de övriga i gemenskapen stördes av mitt 

antecknande.
144

 Då studien utgår från mina egna upplevelser av gemenskapen 

fanns det ingen anledning att påverka de andra deltagarna genom att dra 

uppmärksamhet till min uppgift som forskare. I stället antecknade jag alltså 

det jag var med om när tillfälle gavs. Utöver anteckningarna dokumenterade 

jag också händelser som stod ut med kameran i min mobiltelefon och vid 

senare evenemang med en systemkamera som jag bar med mig dold i en korg 

och endast tog upp vid fotograferingstillfället. Även i fotograferandet var 

målet att lyfta fram och synliggöra aspekter av mitt eget deltagande. I studien 

har jag också använt fotografier som andra deltagare tagit, som ett sätt att 

ytterligare problematisera hur personen bakom kameran väljer att inkludera 

vissa detaljer i bilden men inte andra, och hur vissa dimensioner av 

återskapandet förekommer bland bilderna hos vissa personer men hos inte 

andra. I bilderna som andra tagit finns också möjligheten att se mitt eget 

deltagande genom någon annans ögon. Att få tillgång till någon annans 

uppfattningar om gemenskapen har också varit intentionen med den tredje 

materialformen, nämligen intervjuerna.  

Intervjuer under återskapandet  

Under min tid inne i reenactment-gemenskapen intervjuade jag sex andra 

reenactors. Personerna valdes med avsikten att få en bred spridning av 

erfarenheter i gemenskapen. Två av de intervjuade var kvinnor och fyra var 

män. Tre av dem hade många års erfarenhet och hade på olika sätt haft 

inflytande över organisationen av evenemang och föreningar, medan tre av 

dem hade mindre erfarenhet. De intervjuades åldrar spände från 20 till 66 år 

och de ingick i olika föreningar.  

Dessa intervjuer var en förlängning av den autoetnografiska metoden, då 

även de fungerade som en studie i förhandlandet av en förståelse av 

gemenskapen och föreställningen av det förflutna. Intervjuerna ägde rum i 

anslutning till eller under ett pågående evenemang. De intervjuade bar liksom 

jag kläder som var anpassade för evenemanget och vi talade med varandra 

med utgångspunkten att vi ingick i samma gemenskap. Intervjuerna 

förändrades över tid där den första, som utfördes sommaren 2016, fungerade 

som en del i min egen orientering i gemenskapen och ett sätt att bättre förstå 

den. Personen jag talade med fungerade som en vägledare och jag ställde 

många frågor om hur gemenskapen var uppbyggd och hur ting och relationer 

hanterades och fungerade. Vid den sista intervjun, som utfördes sommaren 

                                                        
144 Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, 2014.  
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2018, var rollerna ombytta och jag själv fungerade som mentor för personen 

jag intervjuade. Intervjuerna var på detta sätt också en del av den 

autoetnografiska metoden, där jag kunnat studera min egen utveckling i 

relation till gemenskapen. Intervjuerna var också ett sätt att studera 

relationerna mellan de roller olika personer väljer att anta inom gemenskapen, 

även om dessa roller sällan går så långt som faktiska personor.
145

 Jag noterade 

noga min egen position i gemenskapen vid tillfället för intervjun och de kläder 

som jag själv och den som intervjuades bar. Detta fungerade sedan som ett 

analysverktyg då skillnader i de riktningar som samtalet tog och det sätt vi 

samtalade på skilde sig åt mellan de olika intervjuerna. Kombinationen av 

kropp och kläder hos mig respektive hos den intervjuade resulterade i närhet 

och distans i samtalet. Målet med intervjuerna var både att få del av andra 

reenactors upplevelser av gemenskapen, men också att studera hur den 

materialitet och de relationer som gemenskapen byggs upp av påverkar hur 

medlemmar talar med varandra och hur de uppfattar den situation de befinner 

sig i. Som en del i den autoetnografiska metoden använde jag intervjuerna för 

att studera mitt eget interagerande med andra medlemmar och den påverkan 

som jag själv och de intervjuade hade på varandra i formuleringen av den 

gemenskap vi var del av.  

Därför valde jag att utföra alla intervjuer under, eller i anslutning till 

pågående evenemang. Det förstärkte gemenskapens närvaro i samtalen, vilket 

var min avsikt då syftet med studien är att närmare förklara just de processer 

som pågår under evenemangen. Alla de intervjuade hade fått skriftlig 

information om mitt projekt och dess syfte och var mer eller mindre bekanta 

med mig när intervjun utfördes. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick 

från ett antal teman som förebilder, kläder, grupperingar och 

maskulinitet/femininitet. Detta resulterade i olika långa samtal där de flesta 

varade i en timme, men där en intervju kändes färdig efter 30 minuter och en 

annan varade i närmare två timmar.  

Jag vill betona mina försök att forma intervjuerna till just samtal. Denna 

strävan är hämtad från oral history-fältet, där en central punkt är att se 

intervjusituationen som ett möte mellan två subjekt.
146

 Intervjun måste ses 

som ett möte mellan två personer som bär med sig olika erfarenheter och 

förutsättningar in i intervjusituationen. Genom att se det som ett gemensamt 

konstruerande av en berättelse blir intervjun ett uttryck för relationen mellan 

dem som är del av situationen. Forskaren liksom själva situationen påverkar 

samtalet, men med denna utgångspunkt kan detta tillföra något till forskningen 

i stället för att hämma den.
147

 Genomgående i min studie fungerar intervjuerna 

                                                        
145 En persona kan liknas vid en roll på en teaterscen där det egna jaget ersätts med en fiktiv 

livsberättelse kombinerat med ett alternativt namn och sätt att vara. Personen i fråga agerar i det här 

sammanhanget som om den lever i det förflutna och verkar oförstående i mötet med moderna ting. 
146 Donald A. Ritchie, Doing Oral History, 2015 (2002), s.14. 
147 Robert Nilsson Mohammadi, ”Berättelse och minne: Muntlig historia som flervetenskaplig 

tolkning”, i Malin Thor Tureby, Lars Hansson (red), Muntlig historia i teori och praktik, 2015, s.148. 
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alltså som en del av de processer som pågår där deltagarna, däribland jag själv, 

formulerar vad gemenskapen innebär och vilka konsekvenser relationerna dem 

emellan får.  

I alla fall utom ett kände de intervjuade mig enbart genom mitt deltagande i 

gemenskapen. En intervjuperson skilde sig från de övriga i det att han blev en 

del av gemenskapen på min uppmaning. Anledningen till att jag tog med 

denna person var en möjlighet att studera en annan människas upplevelse av 

att ingå i reenactment-gemenskapen, mer specifikt att ta med en person som 

definieras som manlig. Denna person, som i studien kallas Adam, 

introducerades för gemenskapen under sommaren 2018 i ett avslutande skede 

av mitt fältarbete. Förutom möjligheten att få ta del av Adams upplevelser 

inför och efter en introduktion i gemenskapen blev hans närvaro också ett sätt 

för mig själv att fortsätta med mina autoetnografiska studier. I det här fallet 

kunde jag närmare studera min egen upplevelse av att ha lämnat stadiet av 

initiering bakom mig och anta rollen som mentor för en ny medlem i 

gemenskapen, både genom autoetnografiska fältanteckningar och genom de 

två samtal som Adam och jag hade. Det första hade vi strax innan vi begav oss 

till reenactment-evenemanget och kläderna vi bar var anpassade efter det. 

Adam beskrev sina förväntningar och farhågor och vi samtalade på ett sätt 

som skiljer sig från de övriga intervjuerna eftersom jag kände till den 

gemenskap samtalet kretsade kring, medan han inte gjorde det. Med mina 

frågor sökte jag inte så mycket efter svar som kunde vägleda mig, utan 

samtalet fungerade som en bekräftelse och en nyansering av mina egna 

upplevelser av att stiga in i reenactment-gemenskapen och som ett befästande 

av min egen position som en fullvärdig medlem av gemenskapen. Det 

efterföljande samtalet liknade i stor utsträckning de övriga i det att båda 

parterna då var delaktiga i och hade erfarenhet av samma gemenskap. 

Skillnaden där låg i det faktum att vår bekantskap sträckte sig utanför 

reenactment-gemenskapen. 

I de sex intervjuerna är det alltså möjligt att både se påverkan av olika 

deltagare och en förändring av mitt eget deltagande över tid. 

Fältanteckningarna får en större komplexitet i kombination med intervjuerna. 

Min egen förståelse för och deltagande i gemenskapen influeras av dem jag 

interagerar med, något som kommer fram i intervjuerna. I stället för att se 

intervjusituationen som skild från den autoetnografiska metoden såg jag den 

här i stället som en integrerad del i progressionen från ett utanförskap till ett 

insiderskap i den studerade gemenskapen.  

Både intervjumaterialet och fältanteckningarna har transkriberats i sin 

helhet och bakgrundsljud, händelser som sker i bakgrunden, skratt, tystnader 

och kroppsrörelser har inkluderats. Detta förhindrade att viktiga detaljer 

utöver de talade orden föll bort och att de kunde analyseras. Allt material 

förvaras av författaren.  
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Reflexivitet 

Den autoetnografiska metoden för med sig en annan typ av relation till det fält 

som studeras. Genom att pendla mellan att vara inne i och utanför fältet blir 

själva relationen en del av processen. Under hela projektet har tvekan funnits 

där: kan jag verkligen bedriva forskning genom att utgå från mig själv? Klarar 

jag av att förhålla mig kritisk till mina egna upplevelser? Jag stärktes och 

inspirerades i min strävan av Desirée Ljungcrantz avhandling Skrubbsår från 

2017.
148

 Ljungcrantz avhandling behandlar föreställningar om hiv och hon 

utgår bland annat från sina egna upplevelser av att leva med hiv. Som ett sätt 

att hantera projektet som hotade att bli för personligt skapade Ljungcrantz en 

autofiktiv persona som fick tala i hennes ställe.
149

 På det sättet upprätthöll hon 

distansen till projektet men kunde ändå utforska sina egna upplevelser. Jag har 

inte valt att använda mig av ett alternativt jag, men jag har försökt att skapa en 

skillnad mellan de texter jag skrivit när jag varit inne i gemenskapen och de 

jag skrivit utanför. Även om det inte är lika uttalat som i Ljungcrantz fall har 

olika dimensioner av mig själv tagit form. Det finns en Reenactment-Marie 

som tillåts känna efter och uttrycka allt som kanske skulle kunna uppfattas 

som trivialt, känslosamt och affektivt. Reenactment-Marie var en del av 

gemenskapen. Det var hon som ville förstå och bli accepterad. Utanför fanns 

Forskar-Marie som genom sin distans kunde analysera och lyfta det upplevda 

till en annan nivå. Symbiosen dem emellan har inte varit helt enkel, speciellt 

inte i början av projektet. Efter hand blev det dock tydligt att de två rösterna 

fungerade utan att blandas ihop. För mig precis som för Ljungcrantz har det 

varit en trygghet att veta att ”den andra” har tillåtelse att tycka och känna hur 

mycket som helst och att ingenting av det kunde vara fel eller för mycket.  

För att klargöra de två nivåerna i mitt skrivande arbetade jag tidigt med att 

skriva tentativa empiriska kapitel. Där utkristalliserades de två rösterna på ett 

sätt som skapade trygghet i det fortsatta insamlandet av material. Mina 

fältarbeten pågick periodvis. Under sommarhalvåret reste jag iväg på 

evenemang som varade runt fyra dagar och gick helt och hållet in i den 

världen. Strax efter att jag hade kommit hem renskrev jag mina 

fältanteckningar och lade till det jag mindes av mina upplevelser, det som 

hade stuckit ut och det som fick mig att känna extra starkt. Språket i 

fältanteckningarna är ett resultat av ett försök att formulera strömmen av 

upplevelser, reaktioner, reflektioner och erfarenheter under de intensiva 

fältstudierna. Möten och situationer utom min kontroll fick mening i själva 

nedskrivandet när de placerades i ett sammanhang. Utifrån detta material och 

det empiriska materialet från de sju intervjuerna växte ett antal analytiska 

kategorier fram som ytterligare bidrog till att skapa avstånd mellan de två 

                                                        
148 Desirée Ljungcrantz, Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige, 

Göteborg: Makadam, 2017. 
149 Ljungcrantz, 2017, s.18-21. 
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jagen. Kategorierna fungerar som ett sätt att mer specifikt lyfta fram skilda 

upplevelser i deltagandet. De visar på en progression som hänger samman 

med deltagandet och förståelsen för gemenskapen.  

De fem kategorierna kallar jag registrering, intryck, reaktion, erfarenhet 
och reflektion. Registreringen uppstår i ett initialt skede där den nya 

medlemmen försöker förstå gemenskapen i fråga och de normer som råder 

där. Intryck och reaktioner är känslomässiga och kroppsliga följder av en 

implementering av sagda normer. Erfarenheter är uttryck för en medvetenhet 

om att intryck och reaktioner förändrats över tid. Reflektioner består av 

utvecklade tanketrådar som relaterar till den samtida omvärlden och 

vetenskapliga teorier som påverkar upplevelserna inom gemenskapen.  

Mer definierat handlar registrering om beskrivningar av sammanhang, 

händelser, personer, möten och liknande som ter sig som viktiga i situationen. 

Dessa förändras över tid och förekommer både i mina fältanteckningar och i 

intervjumaterialet. I fältanteckningarna fungerar registreringarna som ett sätt 

att visa på den mångfald av sinnesintryck som påverkar uppfattningen om de 

upplevda situationerna samt visar de normer som utgör gränserna för vad som 

ingår i återskapandet och som jag försöker applicera på mitt eget deltagande. 

Det handlar om målande beskrivningar som talar om hur någonting ”är”. I 

intervjumaterialet tar sig registreringen uttryck på liknande sätt när någon av 

deltagarna i samtalet beskriver gemenskapen. I följande citat blir det tydligt att 

påståendet är ett sätt att befästa ett kollektivt minne samtidigt som ordval som 

”ju” visar på ett sökande efter bekräftelse från samtalspartnern och därmed 

samsyn.  

 

Beatrice: Och slaverifrågan är ju ingenting som vi pratar om på 

de här träffarna. Det är inget argument som nordstatarna 

kommer med. ”Ja ni är jävla slavdrivare som kommer 

här”. För här i hobbyn är alla medvetna om att även 

nordstatarna hade ju slavar på den tiden. Så det 

argumentet använder vi inte här, för det är så sekundärt. 

Men ute i samhället och när man läser i 

historieböckerna så handlar det jättemycket om 

slaveriet. Men för oss är ju inte det den viktiga frågan. 

Utan det är ju mera självständigheten.
150

 

 

Citatet sätter fingret på hur Beatrice uppfattar den gemensamma synen på 

inbördeskriget i gemenskapen. Hon talar om hur det ”är”. Genom intervjuerna 

kan deltagarna själva berätta om sin uppfattning om gemenskapen, sin egen 

relation till den och de materiella tingens historia och betydelse för dem.  

Ting, situationer, platser, personer, fysiska upplevelser eller samtal kan 

beskrivas i registreringar, men de ger också upphov till intryck. I intrycken 

                                                        
150 Intervju med Beatrice, 2017. 
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synliggörs de sinnesupplevelser och känslor som ligger till grund för 

avhandlingens syfte. Kroppslighet och genus blir i vissa situationer uppenbara 

och fältanteckningarna visar hur jag själv blir medveten om detta. De normer 

och riktlinjer som omgärdar kombinationen av vissa kroppar och vissa 

handlingar i relation till ett kollektivt minne är möjliga att arbeta med eller 

mot. Intrycken visar upp exempel på situationer där jag ställs inför valet att 

följa riktlinjerna eller avvika från dem och på det sättet bli en del av den 

pågående förhandlingen av minnet. Följande exempel från fältanteckningarna 

visar en förhandling där riktlinjerna framträder och jag själv agerar ambivalent 

gentemot dem.  

 

[Han] blev förvånad när han såg att det var jag som satt där i 

kvinnokläder. ”Ska inte du vara med?” frågade han. ”Nej”, 

svarade jag, ”jag har deserterat.” Jag skrattade och han 
frågade varför. Han verkade besviken och skakade på huvudet. 

När jag senare stod vid matlagningen kom han förbi och kände 

igen mig. ”Desertören!” utbrast han, men sedan sade han att jag 
var förlåten för att jag lagade så god mat.

151
 

 

I citatet har jag tidigare blivit medveten om normerna i gemenskapen, hur det 

”borde vara”, och själva citatet är ett uttryck för mitt hanterande av dem. Min 

kluvenhet inför mitt eget agerande och andras reaktion på det resulterar i de 

känslomässiga intryck som syns i citatet. Intryck i intervjumaterialet 

framträder i form av anpassningar i samtalet. De båda parterna anpassar sig 

efter varandra genom att inkludera och använda ord som ”vi”, exkludera 

genom att tala om ”dem” och att kategorisera genom att placera in varandra i 

olika grupper i gemenskapen. Dessa intryck visar på en aktiv strävan efter att 

rätta beteendet efter kroppars utseende och till det kollektiva minnet.  

Vidare resulterar registreringar också i reaktioner.  Dessa är nära besläktade 

med intryck, men här väljer jag att använda kategoriseringen för att beskriva 

fysiska utslag av olika upplevelser. Att beskriva reaktioner visar på 

kroppslighetens nära samband med utforskningen av de kollektiva minnena 

och de begränsningar som minnena för med sig.  

 

Jag har ont i handen när jag skriver, det gör ont när jag rör mig, 

om jag sätter mig ner och om jag ställer mig upp. Jag vaknade i 

natt av att jag hade kramp i benen! Men jag tänker också på de 

stackars soldaterna som kände det här, fast säkert tio gånger 
värre! Jag vet hur det känns i armen när man sprungit runt och 

skjutit med ett gevär i fem timmar. Mina händer skakade efter 
några timmar.

152
 

                                                        
151 Fältanteckningar, Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. 
152 Fältanteckningar, Vessigebro, 2016. 
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Genom beskrivningar av reaktioner på kroppsliga upplevelser och 

sinnesintryck synliggörs både den fysiska dimensionens centrala roll i 

föreställningen om de kollektiva minnena och det faktum att kroppen och 

sinnliga upplevelser utgör en tydlig gräns för återskapandets flytande position 

mellan dåtid och nutid. Vidare kan reaktionerna visa hur delade kroppsliga 

upplevelser performativt resulterar i känslor av inkludering och exkludering i 

gemenskapen.  

Olika former av fysiska och mentala registreringar, intryck och reaktioner 

leder efter hand till erfarenhet. I intervjumaterialet kommer erfarenheten till 

uttryck i form av beskrivningar av den gemenskap personen ingår i och i 

förlängningen gränsen för vilka som befinner sig inuti gemenskapen och vilka 

som befinner sig utanför. En av de intervjuade beskriver här hur kläderna är en 

tydlig markör av tillhörighet och sin egen större erfarenhet jämfört med min:  

 

Malin:  Kommer man vanligt klädd så hälsar de knappt. Man 

  känner inte igen folk när de har vanliga kläder på sig. 

  Det vet du ju själv nu i alla fall. (Båda skrattar)
153

 

 

Normer och koder framträder i intervjudeltagarnas beskrivningar av sina egna 

erfarenheter, vilka både avgränsar gemenskapen och ger de kollektiva 

minnena tydliga former. Med erfarenheten möjliggörs ett verbaliserande av 

gränserna för en delaktighet i gemenskapen och det blir tydligt att 

kroppsligheten utgör en central del i denna förståelse. I fältanteckningarna 

framkommer erfarenhet som en förändring över tid. Kunskap i form av 

kroppsliga handlingar överförs från en deltagare till en annan och 

bemästrandet av kunskapen i fråga påverkar relationerna och i förlängningen 

uppfattningen om de kollektiva minnena. Min egen roll och position i 

gemenskapen förändrades i takt med att jag tillgodogjorde mig fysisk kunskap 

och normer.  

Den sista av de fem kategorierna kallar jag reflektion, vilket i 

fältanteckningarna innebär utvecklade tanketrådar där den upplevda 

situationen och det egna agerandet ställs mot tidigare forskning och teori.  

 

Kvinnlig prydhet är något som förväntas och uppenbarligen var 

jag bättre på det än Stina. Det resulterade i att också jag blev 

mer medveten om hur jag rörde och klädde mig för att verkligen 

föregå med gott exempel för Stina. Detta var ytterligare en av 
anledningarna till att jag gick klädd i uniform hela sista 

dagen.
154

 

 

                                                        
153 Intervju med Malin, 2017. 
154 Fältanteckningar, Slaget vid Stanwix Station, Norrtälje 2018. 
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I reflektionerna i fältanteckningarna framträder ramarna för de kollektiva 

minnena och i det här fallet också de fenomenologiska linjer som påverkar 

gemenskapen. I citatet ovan blir det tydligt att forskningen om fenomenologi 

påverkar min upplevelse av händelsen och min reaktion på den. Denna 

påverkan är unik för mig men kan fungera som ett exempel på hur varje 

enskild deltagare bär med sig erfarenheter utifrån som får effekter i 

förhandlingen med andra. Reflektionerna visar hur jag medvetet väljer att 

hantera resultaten av kroppslighet och genus i interaktionen med de andra 

deltagarna och min uppfattning om deras förväntningar. I intervjusituationen 

blir reflektionerna ett uttryck för en medvetenhet hos mig själv eller den jag 

talar med, om det egna deltagandets relation till en större omvärld och till 

vetenskaplig forskning. I materialet talar vi då om insikter om omvärldens 

påverkan på den egna uppfattningen av de kollektiva minnena. I förlängningen 

kan detta minne förändras till följd av reflekterandet över det egna agerandet.  

Observationsspråket är beskrivande i relation till kontexten som tar form 

när personer, platser och skeenden formuleras, men det är också sökande i det 

att mina reaktioner på sammanhanget resulterar i reflektioner. De kroppsliga 

och materiella dimensionerna i beskrivningarna skulle vara möjliga att komma 

åt även på andra sätt än genom att uppleva dem själv. Att sakligt registrera hur 

gemenskapen är uppbyggd, hur relationerna mellan olika grupper och personer 

ser ut, vad de bär för kläder och vad de utför för handlingar är möjligt med 

traditionella observationer. Men i både fältanteckningarna och intervjuerna 

finns ytterligare en dimension, nämligen mina egna reflektioner. Intryck och 

registreringar sker omedelbart och skapar en komplex närhet mellan mig och 

det som händer, sägs och görs. De målande beskrivningarna av kontexten 

fördjupas av reflektionernas närhet.  

De analytiska kategorierna var en del i den reflexiva processen, men även 

arbetet utanför fältstudierna kräver reflexivitet. Mitt deltagande i reenactment-

gemenskapen förändrades över tid, till följd av min egen erfarenhet men också 

i takt med att mina teoretiska och metodologiska kunskaper fördjupades i 

forskarutbildningen. De kurser jag läste parallellt med mina fältstudier hade 

effekt på vad jag såg och hur jag upplevde mitt eget deltagande. Det var först 

efter en kurs i fenomenologi som idén om änkedräkten föddes, vilket det 

empiriska materialet kommer att visa var avgörande för studien. I ett initialt 

skede hade jag heller inte tänkt arbeta med en autoetnografisk metod, inte 

minst därför att jag själv inte hade någon tidigare erfarenhet av reenactment. 

Hela min forskningsprocess har varit ett sökande där teoretiska 

utgångspunkter och metodologiska frågor har stötts och blötts i mötet med 

gemenskapen. Det material som fältstudierna och intervjuerna resulterade i 

skiljer sig därför åt till sin karaktär. Den första intervjun var en del i mitt 

försök att förstå gemenskapen och se vilka krav som ställdes på deltagarna. 

Vid de sista intervjuerna var jag högst medveten om de linjer som styr 

deltagarna i gemenskapen och att dessa skiljer sig åt beroende på vilka 
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kroppar som deltar. I de sista samtalen var målet alltså att belysa skillnaderna 

mellan mina egna erfarenheter och Adams. Det innebär att de olika 

källmaterialen kan säga olika saker om gemenskapen och den ovan beskrivna 

kategoriseringen var ett sätt att klargöra detta.  

 

 

Etiska överväganden och förebyggande åtgärder 

All form av forskning bland nu levande människor kräver noggranna etiska 

överväganden. I det här fallet handlar det om en gemenskap som i viss mån är 

stängd för allmänheten men som rör sig på allmänna platser, och vid vissa 

tillfällen är deltagarna högst offentliga. I enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och det däri underliggande informationskravet har 

alla föreningar skriftligt och/eller muntligt blivit informerade om min närvaro 

och syftet med att jag deltar.
155

 De personer som blivit intervjuade har 

tilldelats ytterligare information där deras frivillighet och möjlighet att dra sig 

ur projektet poängterats. De gav sitt skriftliga godkännande av deltagande i 

projektet i enlighet med samtyckeskravet.
156

 Längre än så har jag inte gått för 

att försäkra mig om att varje reenactor vet vem jag är. Gemenskapen är inte 

avskuren från det omgivande samhället och deltagarna är medvetna om att de 

ständigt iakttas och bedöms utifrån.  

I fråga om den politiska dimensionen av återskapandet som skulle kunna 

vara etiskt problematisk är föreningarna själva mycket noga med att poängtera 

att de inte har några samtidspolitiska syften och inte stöttar några specifika 

politiska strömningar i samhället.
157

 Det går att hävda att allt militärt 

återskapande trots allt har en politisk dimension eftersom det kretsar kring 

mellanstatliga eller inomstatliga konflikter. Detta är dock mer problematiskt i 

ett återskapande av det egna landets historia. I det här fallet rör det sig om en 

del av det förflutna som ägde rum långt ifrån den plats där det nu återskapas. I 

Skandinavien har återskapandet av inbördeskriget inte samma samtidspolitiska 

innebörd som återskapandet av samma krig i USA. Den politiska dimensionen 

har studerats i USA, men i min studie lägger jag inte fokus på den. 

Deltagarnas samtidspolitiska ståndpunkter är för mig inte av intresse och 

ingen information om deras politiska åsikter har samlats in, även om det skulle 

gå att hävda att också genus har en samtidspolitisk dimension.  

Kopplingen mellan återskapandet och deltagarnas vardagsliv är inte heller 

relevant eftersom det är processerna som pågår i gemenskapen som jag vill 

förstå, inte deras påverkan på världen utanför. Med detta sagt har jag även valt 

                                                        
155 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, s.7. 
156 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, s.9. 
157 http://nordosyd.se/om%20oss.html 



61 

att inte lägga någon vikt vid vilka deltagarna är utanför gemenskapen, 

exempelvis vad de arbetar med eller var de bor. Det relevanta är vilka 

positioner de innehar i gemenskapen och vilka effekter det får för hela 

gruppen. Inga uppgifter från myndighetsregister har inhämtats om de 

närvarande personerna och de har alla anonymiserats genom att namnen bytts 

ut. I enlighet med konfidentialitetskravet återges inga uppgifter om de 

deltagande som skulle kunna röja deras identitet utanför gemenskapen.
158

 De 

deltagandes roller inom gemenskapen hemlighålls inte då dessa är centrala för 

att studien ska skapa ny kunskap. 

Då studien i fråga kretsar kring genus har relationerna mellan 

medlemmarna i de olika grupperna varit centralt. Till stor del utgörs 

gemenskapen av familjer där även barnen deltar i återskapandet. Barnen 

figurerar i fältanteckningarna, men endast där de fungerat som en katalysator 

för mina egna känslor. Exempelvis var det ett barns granskande blickar på mig 

när jag satte upp håret framför en spegel som fick mig att inse att det fanns en 

skillnad mellan hur jag upplevde att bli betraktad när jag var iklädd olika 

former av kläder. Det är alltså jag själv och min upplevelse som är det 

centrala, och jag studerar inte barnet i fråga. På detta sätt och som en del i en 

familjekonstellation finns barnen med i materialet. De är precis som de övriga 

i gemenskapen anonymiserade, namnen är utbytta och jag anger heller inte 

deras ålder. Tillsammans med deras föräldrar har jag försökt att göra 

anledningen till min närvaro så begriplig som möjlig för barnen. Inga barn har 

blivit intervjuade, och i de fall föräldrar talade om sina barn i intervjuerna togs 

extra hänsyn till barnets integritet. Barnen är fullvärdiga medlemmar av 

gemenskapen och bör därför inte förbises eller strykas ur materialet. De 

påverkar gemenskapen genom sin närvaro på samma sätt som en vuxen och är 

viktiga och uppskattade delar av grupperna. Detta vill jag respektera samtidigt 

som jag tar hänsyn till att barnen närvarar på andra villkor än en vuxen 

reenactor.  

Vidare angränsar genus till den mer etiskt problematiska frågan om 

sexualitet och sexuell läggning. Jag har inte gjort någon form av kartläggning 

av deltagarnas sexualliv eller sexuella läggning. Dock utgår min studie från 

forskning om genusidentitet som visar att ett heterosexuellt ideal varit 

styrande under den period som reenactment-gemenskapen ägnar sig åt att 

återskapa. Detta innebär att jag intresserar mig för huruvida detta ideal 

influerat den samtida gemenskapen och deras ageranden under evenemangen. 

Det innebär inte att personerna i fråga tillämpar samma ideal i sina vardagsliv.  

För att skydda deltagarnas identitet har alla namn som sagt bytts ut och i de 

fall som en enskild person figurerar i texter i relation till uttalanden som kan 

kopplas till sexualitet har ytterligare anonymisering tillämpats. Alla 

deltagande har informerats om min närvaro och möjligheten att få ta del av 

                                                        
158 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, s.12. 
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studiens resultat i dess färdiga form i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer.
159

   

                                                        
159 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, s.15. 
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Att skapa en minnesplats  

Att återskapa det förflutna är ett sätt att lyfta fram specifika kollektiva minnen 

och utforska dem. Ett steg i denna process är formandet av ett immateriellt och 

materiellt rum där detta är möjligt. I detta avsnitt kommer konstruktionen av 

rummet i den skandinaviska reenactment-gemenskapen att beskrivas, och även 

påverkan av genus, kropp och materialitet i etableringen.  

Förutsättningen för att ett reenactment-evenemang ska kunna äga rum är 

tillgången till ett fysiskt rum där det föreställda rummet kan skapas. Delar av 

den fysiska världen används för att relatera till och skapa mening i det 

förflutna.
160

 Rummet fylls med mening och kopplas samman med kollektiva 

minnen. Här handlar det om ett rum som kan kopplas samman med det 

amerikanska inbördeskriget. När Pierre Nora myntade begreppet lieux de 

mémoire syftade han på minnesplatser som hör ihop med nationalstaten. Delar 

av landskapet, institutioner och monument är alla exempel på minnesplatser 

kopplade till en nationalstat. Minnesplatserna formar och formas av de 

kollektiva minnena om ett nationellt och enhetligt ”vi”.
161

 Återskapandet av 

inbördeskriget är en del i upprätthållandet och upprättandet av nationella 

minnesplatser och i USA framträder kopplingen tydligt.
162

 Människor 

använder återskapandet som ett sätt att bearbeta ett trauma. Genom att de 

samlas kring viktiga platser uppstår en närhet till det förflutna. Minnesplatsen 

och de minnesaktiviteter som utförs genom återskapandet fungerar som ett sätt 

att forma en känsla av nationell gemenskap. Det gemensamma förflutna som 

aktualiseras fungerar sammansvetsande.  

                                                        
160 Stefanie Kappler, ”Sarajevo’s ambivalent memoryscape: Spatial stories of peace and conflict”, 

Memory Studies, Vol. 10(2), 2017, s.132. 
161 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, 1984-1992 
162 Se exempelvis Jim Weeks ”Gettysburg: Display Window for Popular Memory”, Journal of 

American Culture, vol.21, no.4, 1998; Matthew H. Amster, “A Pilgrimage to the Past: Civil War 
Reenactors at Gettysburg”, i Claire L. Boulanger (red.), Reflecting on America: Anthropological Views 

on U.S. Culture, 2016; Tom Dunning, “Civil War Re-Enactments: Performance as Cultural Practice”, 

Australasian Journal of American Studies, vol.21, no.1, 2002  
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När återskapandet flyttas från USA till Skandinavien går det dock inte 

längre att tala om att forma en känsla av nationell samhörighet och begreppet 

minnesplats måste breddas. Jag använder mig av begreppet global 

memoryscapes utvecklat av bland andra Kendall R Phillips och G. Mitchell 

Reyes som båda är verksamma inom fältet för medie- och 

kommunikationsvetenskap.
163

 De har utgått från antropologen Arjun 

Appadurais sätt att se på globaliseringen som ett landskap. Appadurai menar 

att vi förstår den värld vi lever i utifrån föreställda gemenskaper som i en 

global värld går utanför de nationella gränserna. De påverkas av fem olika 

strömningar som rör sig över det globala kulturella landskapet: migrationen av 

människor, olika former av media, teknik och information, tankar och 

ideologier, och världsekonomin.
164

 Utifrån dessa strömningar skapas en global 

verklighetsuppfattning som ifrågasätter och formar om föreställningen av 

kulturella gemenskaper. Till det här landskapet lägger Phillips och Reyes 

memoryscapes. Det innebär minnen och minnesaktiviteter som rör sig över 

nationsgränser och därmed kommer i kontakt med alternativa sätt att minnas. 

Vem som får minnas och hur det ska gå till är inte begränsat till en nations 

gränser utan påverkas av de globala strömningarna i det världsomspännande 

kulturella landskapet. De kollektiva minnena av inbördeskriget är inte längre 

enbart knutna till ett nationellt amerikanskt sammanhang. Rörelsen av 

människor i form av turism och migration, flödet av populärkulturella mediala 

uttryck som film, tv och litteratur och globala internetgemenskaper i sociala 

medier är delar av de strömningar som påverkar uppfattningen om vad den 

gemensamma kulturen är. Tv-serier som Bonanza eller Hell on Wheels, filmer 

som Borta med vinden eller Den onde, den gode, den fule, seriefigurer som 

Lucky Luke, och böcker som Onkel Toms stuga bidrar alla med värderingar, 

känslor av gemenskap, föreställningar om kamratskap, hjältemod, enkelhet 

och mening som är kopplade till kriget på olika sätt och som gör det relevant 

även för människor i Skandinavien. I det komplexa globala minneslandskapet 

kan kollektiva minnen ifrågasättas, förändras och mutera och samtidigt formas 

nya minnen som utgår från en bredare syn på vad kollektivet innebär.   

Återskapandet av det amerikanska inbördeskriget i Skandinavien är ett 

exempel på ett nationellt minne som förvandlats till ett globalt sådant. För att 

minnena ska kunna användas och utforskas krävs en tillfällig minnesplats, 

med andra ord ett rum. Platsen fylls temporärt med mening och gränserna mot 

den samtida verkligheten byggs upp för att underlätta en upplevd närhet till 

det förflutna. Minnesplatsen förstärks och etableras med hjälp av materiella 

ting, som vapen, tält och hästar och avsaknaden av andra som elektricitet och 

rinnande vatten. Ytterligare en central materiell aspekt är närvaron av 

                                                        
163 Kendall R. Phillips och  G. Mitchell Reyes (red.), Global Memoryscapes: Contesting Remembrance 
in a Transnational Age, University of Alabama Press, 2011. 
164 Arjun Appadurai, ”Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, Theory Culture 

Society, 7:295, 1990. 
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mänskliga kroppar som definieras på olika sätt och förväntas agera på 

specifika sätt. I det följande beskrivs först hur minnesplatsen etableras genom 

att materiella och immateriella gränser och riktlinjer upprättas, därefter hur 

förväntningarna på olika kroppars deltagande bidrar till att definiera platsen 

ytterligare och avslutningsvis att minnesplatsen inte är begränsad till en 

specifik plats och en bestämd tidpunkt utan har flätats samman med deltagarna 

själva.  

Minnesplatsen etableras 

Först och främst behövs det alltså en plats för att ett återskapande ska kunna 

genomföras. Vid återskapandet av det amerikanska inbördeskriget i 

Skandinavien rör det sig främst om ödsliga skogspartier och ängar där spåren 

av det samtida samhället är få eller kan göras om till rekvisita i den tillfälliga 

minnesplatsen. Det handlar om platser utan elektrisk belysning och asfalterade 

vägar där det kan finnas ett torp eller en äldre byggnad som fungerar inom 

ramen för det föreställda rummet. Vissa evenemang äger rum i anslutning till 

en camping eller en ridskola men placeras en bit bort, så att gatlyktor och bilar 

inte syns. Där får deltagarna möjlighet att utnyttja anläggningarnas faciliteter 

utan att platsen för evenemanget påverkas. Områdena är ofta avskärmade och 

endast tillgängliga för de personer som anmält sig till evenemanget. 

Allmänheten stängs dock inte ute mer än i form av informationsskyltar, så 

enstaka joggare eller nyfikna campinggäster kan bryta illusionen av ett 1800-

talsfältläger. Det förekommer också evenemang på platser där uppbyggda 

kulisser hjälper till att skapa en närhet till det förflutna, som temaparken High 

Chaparral. I utdraget från mina fältanteckningar nedan beskrivs de 

förutsättningar som krävs för att ett slag från inbördeskriget ska kunna 

återskapas. 
 

Bilarna stod parkerade på en höjd och nedanför sluttningen 
dolde sig lägret till höger. Framför mig bredde ett stort grönt 

fält ut sig, där halva fältet var täckt av högt, gulnande ängsgräs. 
Fältet var inramat av lövskog som ännu var grön, med en matta 

med ljust bruna, nedfallna löv under och på alla sidor sluttade 

det brant uppåt. Det var som om det hela var en skådeplats, en 

scen, som omgärdades av naturens branter och träd och som 

stängde ute allt som inte hörde till. Världen utanför fanns inte 

längre.
165

  

 

Det öppna fältet är helt centralt och majoriteten av evenemangen kretsar kring 

ett slag som organisatörerna valt ut. Det kan handla om stora kända slag, som 

                                                        
165 Fältanteckningar, Slaget vid Hanover Court House, Järnavik 2016. 
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slaget vid Bull Run, eller mindre slag som är mer anpassade till antalet 

reenactors. Den svenska föreningen Club of Western återskapade 2018 slaget 

vid Stanwix Station där ett fåtal soldater deltog och endast en blev skadad, 

vilket stämde väl överens med antalet reenactors i evenemanget. I september 

2016 deltog jag i ett evenemang som den svenska föreningen Nord o Syd 

arrangerade och som utgick från slaget vid Hanover Court House 1862. Detta 

evenemang förlades till Järnaviks camping i Blekinge. I mina fältanteckningar 

framträder både förväntningar och känslomässiga intryck i definitionen av 

minnesplatsen. 

 

Jag såg en blå skylt med orden Nord o Syd i vita bokstäver som 

stod lutad under de övriga vägskyltarna och jag följde den. Jag 

hade föreställt mig en camping mitt ute i ingenstans, men nu 

körde jag förbi pittoreska hus som trängdes mellan klippor och 
hav. Den lilla vägen slingrade sig mellan klipporna och vattnet 

och jag kom fram till en camping. De blå skyltarna hade tagit 

slut och framför mig stod en vanlig gul och röd trafikskylt om att 
endast behöriga bilar fick köra vidare in på 

campingområdet.[…] Jag fortsatte genom campingen och möttes 

av en vit skylt där det stod att endast deltagare vid Nord o Syds 
evenemang hade tillträde förbi skylten, övriga hänvisades till 

lördagens uppvisningsslag. Det kändes bra att passera förbi 
skylten, att vara en av de utvalda, en i gänget. Den lilla 

asfalterade vägen övergick i två hjulspår på en grön gräsplan. 

Det stod bilar och hästtransporter parkerade i rader på gräset 
och nedanför sluttningen skymtade vita tält.

166
 

 

Jag hade redan i förväg gjort mig en bild av att evenemanget skulle äga rum på 

en avskild plats där tecknen på ett samtida samhälle var få. När dessa 

förväntningar inte uppfylldes fungerade i stället vägskyltarna som ett sätt att 

allt snävare definiera tillgängligheten till den utvalda platsen. Endast redan 

initierade skulle följa de handmålade blå skyltarna, endast utvalda skulle köra 

vidare in i campingen och endast deltagare skulle köra förbi den vita skylten. 

Raderna av bilar som parkerats utom synhåll var den sista markeringen för 

minnesplatsens gränser. Upptrappningen fungerade som etablering av en plats 

som överskrider tidsliga och rumsliga gränser. Resultatet var att mitt intryck 

av att samtiden och det omgivande samhället stängdes ute och illusionen att de 

inte längre fanns uppstod.  

Vid evenemangen ställs temporära fältläger upp där de vita tälten ordnas 

efter militära grupperingar. Infanteri, kavalleri, artilleri och stab bildar olika 

”gator” och även om endast ett enda gemensamt läger ställs upp är 

nordstatssoldaterna och sydstatssoldaterna placerade i skilda delar av lägret. 

                                                        
166 Fältanteckningar, Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. 
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Den paramilitära gruppen Quantrill’s Raiders placerar sitt cirkulära läger en 

bit utanför det andra för att markera sitt utanförskap. Organiseringen av lägret 

är ytterligare ett steg i definitionen av minnesplatsen. På bilden nedan skymtar 

Quantrill’s Raiders svarta flagga till vänster, de olika sydstatsflaggorna i 

mitten och nordstatsflaggan till höger. Precis som i mina fältanteckningar är 

naturen högst framträdande i bilden, som för att öka avståndet till det 

omgivande samtida samhället.  

 
 

 

Det är inte tillåtet för deltagarna att placera sina tält var de vill utan alla måste 

anpassa sig efter de militära grupperingar som är närvarande. Detta skapar 

ordning i lägret och markerar skillnad från samtiden. I minnesplatsen blir 

deltagarnas vardagsidentiteter som till exempel yrken oviktiga och påverkar 

inte personernas position i gemenskapen. Här måste de anpassa sig till nya 

kategoriseringar som inte tar hänsyn till vilka de är i andra sammanhang. 

Anpassningen till uppställningen av tält i förbandsgrupperingar skapar en 

alternativ känsla av gemenskap när samtidens närvaro bleknar och närheten 

till det föreställda förflutna ökar.  

Så länge lägret är stängt för allmänheten är reglerna för vilka moderna ting 

som får synas inte särskilt hårda, även om deltagarna uppmuntras att inte 

lämna saker som plastförpackningar och ölburkar synliga. I mötet med 

omvärlden blir reglerna desto hårdare. Vid evenemanget för slaget vid 

Hanover Court House kom en skolklass på studiebesök vilket ytterligare 

markerade gränsen för minnesplatsen.  

 

Då skulle lägret vara tipptopp. Inga moderna föremål fick synas. 
När jag kommit hade det stått fullt med frukostmat på borden. 

Smör, ost, skinka, allt i plastförpackningar. Jag blev förvånad 

 Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. Foto: Bo Herbst 
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över att plasten fick synas. När klockan närmade sig nio började 
alla hastigt plocka undan allt som inte passade in, inklusive 

frukosten.
167

 

 

Omvärlden och besökarna som inte ingår i gemenskapen är en viktig del när 

gemenskapen definieras. Det är i mötet med dem som återskapandet ställs på 

sin spets. Där får deltagarna möjlighet att verbalisera och visa upp vad den 

egna gemenskapen innebär och uppfattningen om det förflutna. Genom detta 

formas minnesplatsen både fysiskt och mentalt. De fysiska tecknen på ett 

samtida samhälle placeras utom synhåll och vid besöket utifrån framställs 

lägret på det ultimata sättet. När plastförpackningar förekommer är alla 

medvetna om att de egentligen inte alls borde vara där. Mitt känslomässiga 

intryck i utdraget från fältanteckningarna ovan visar just på denna 

medvetenhet. Jag blev förvånad över att moderna ting var synliga och lade 

märke till att de städades bort, vilket visar att det förväntade i gemenskaper är 

att de inte ska synas alls. Tecknen på ett samtida samhälle framträder extra 

tydligt när mötet är ett faktum, som den annalkande skolklassen.  

Behovet av att ta avstånd och sudda ut alla tecken från samtiden förstärks 

ytterligare vid de evenemang som äger rum i temaparken High Chaparral där 

parkbesökarna är närvarande under större delen av tiden. Följande reflektion 

är hämtad från mina fältanteckningar från ett sådant evenemang. 

 
Diligensen passerar ständigt genom lägret, fylld med turister 

som ivrigt fotar ut genom fönstret och besökare strosar förbi och 

tittar nyfiket på alla tält och människor i historiska kläder, men 
utan att stanna för att ställa några längre frågor. Oftast utan att 

ställa några frågor alls. Det enda tillfället jag hörde att 
besökarna ställde frågor var när jag hjälpte till att laga 

kvällsmat över öppen eld. Kanske var det mer konkret och något 

de kände igen som gjorde det lättare att ställa frågor kring, eller 
så var det på grund av att det hände något mer aktivt än att folk 

satt vid sina tält och pratade. 
168

 

 

I temaparken framträder minnesplatsen ännu tydligare då den skiljer sig från 

parkens övriga platser. Den är inte enbart en materiell plats utan en flytande 

sådan som i sin utformning också är immateriell. Det är deltagarna själva som 

är en del av platsen och medan ett evenemang varar existerar platsen där de är 

och interagerar med varandra. Lägret mitt i temaparken är en plats där 

skillnaden mellan parkbesökare och reenactors blir synlig. Besökarnas sätt att 

fotografera på behörigt avstånd och undvika att interagera med deltagarna 

visar på den osynliga mur som återskaparnas avvikande utseende och beteende 
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har skapat. De reenactors som deltar på evenemangen förväntas röra sig och 

interagera i minnesplatsen på specifika sätt. Denna immateriella dimension av 

insiderskap är parkbesökarna uteslutna ur trots att de är fysiskt närvarande i 

lägret. De har inte kunskapen som behövs för att inkluderas vilket leder till att 

avståndet mellan med själva och återskaparna framträder. Matlagningen som 

äger rum i lägret är dock en aktivitet som öppnar för interaktion. Det är både 

något som är bekant från det samtida vardagslivet och något som ofta är 

förknippat med möjligheten att köpa något av det som tillagas vid offentliga 

evenemang. Bilden nedan visar några civilister som förbereder kvällens måltid 

medan soldaterna går igenom det stundande slaget. Fotografen i fråga ingår 

också i gruppen av civilister, vilket förstärker matlagningen som en händelse i 

periferin, då andra fotografer sällan dokumenterar just den här formen av 

aktivitet.  

 

 
 

 

Medan deltagarna hackade grönsaker och skar upp kött ställde besökare i 

parken flera frågor om maten var till försäljning. Både i det här fallet och vid 

andra tillfällen när mat tillagats har frågorna också kretsat kring huruvida just 

det som tillagats var något människorna under inbördeskriget faktiskt åt. 

Matlagningen fungerar som ett mellanläge där besökarna kan ställa frågor som 

inte kräver specialkunskaper på det sätt som de strikt militära delarna av 

återskapandet gör. I den minnesplats som formas fungerar matlagningen som 

 Civil War Weekend, High Chaparral, 2019 Foto: Maria Wordenskjold Wohlert Jørgensen 
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ett gränsland där närheten till samtiden är mer närvarande, och det är också 

där som majoriteten av deltagarna är kvinnor. I gränslandet är interaktion mer 

välkommet, vilket resulterar i att de reenactors som besökarna främst kommer 

i kontakt med är de som representerar delar av minnesplatsen som inte 

uteslutande är kopplade till de militära delarna av kriget. Detta blir också 

tydligt i gränslandet som omgärdar de offentliga slagen.  

När slagen äger rum stängslas en del av fältet av och de ytor markeras som 

endast är tillgängliga för medlemmar av gemenskapen. I likhet med 

vägskyltarna består avspärrningen av moderna element, ofta plastband eller 

neonfärgade snören. Vid dem placeras också grindvakter ut för att besvara 

frågor men främst för att upprätthålla den utmarkerade gränsen. Grindvakterna 

består av de reenactors som inte deltar i slaget, och det handlar alltså främst 

om kvinnor i civila kläder. En relativt ny medlem av gemenskapen, Malin, 

beskriver sina uppgifter iklädd civila kläder så här:  

 

Malin:  Jag kommer att ställa mig uppe vid publiken och se till 

att de inte kommer för nära. Jag ser det som självklart 

att det blir en av mina uppgifter. Är man civil så är det 

en av uppgifterna. Och att visa upp lägret lite grann. Det 

är uppgifterna som jag har i den här utstyrseln.
169

  

 

För Malin är det kläderna som avgör vilka uppgifter hon har, och även i 

hennes beskrivning blir det tydligt att det handlar om att agera gränsvakt i 

minnesplatsen och lämna information till de besökare som ser in utifrån. 

Grindvakternas roller tydliggör också olika nivåer av insiderskap i 

gemenskapen, eftersom de befinner sig i utkanterna där muren mot den 

samtida omvärlden är som tunnast. De reenactors som antar soldatroller 

interagerar mer sällan med publiken, men efter slaget får publiken ställa frågor 

och känna på vapnen. De civila grindvakterna fungerar inte bara som 

stoppklossar för att garantera besökarnas säkerhet, utan också som gränsvakter 

i minnesplatsens yttre delar. Ju närmare ett föreställt centrum en person 

befinner sig i minnesplatsen, desto närmare tycks också det förflutna vara. 

Reenactors talar om ”magic moments”, vilket innebär korta tillfällen där 

avståndet mellan då och nu suddas ut och personen i fråga upplever sig vara 

förflyttad bakåt i tiden. Ju längre bort från minnesplatsens gränser en person 

befinner sig, desto troligare är det att personen upplever ett magic moment. 

Eftersom det handlar om att återskapa ett krigsscenario är det också just de 

personer som återskapar soldater som befinner sig längre bort från gränserna. 

Med andra ord rör det sig i stor utsträckning om manliga reenactors. De 

reenactors som antar civila roller har inte en självklar plats i den militära 

miljön, vare sig i fråga om kroppar eller om aktiviteter, eftersom den 

hegemoniska krigarmaskuliniteten som hänger samman med händelsen som 
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återskapas förhindrar detta. Civilisterna befinner sig därför i gränslandet där 

de ger en mjukare övergång från samtiden utanför minnesplatsen och den 

upplevda närheten till det förflutna i minnesplatsens centrum. Därmed blir det 

svårare för civilt klädda kvinnor att uppleva ett sådant ögonblick då de framför 

allt rör sig i utkanterna av minnesplatsen. Bilderna nedan är båda från 

offentliga slag under Civil War Weekend på High Chaparral. De är tagna 

innan slaget har börjat, då grindvakterna står i publikens fokus. Det är i 

gränslandet som aktiviteten äger rum under denna korta stund, när 

grindvakterna patrullerar fram och tillbaka längs stängslet. Gränsen markeras 

och publiken utanför stängslet får en chans att fotografera. För grindvakterna 

är detta ett tillfälle att visa upp sig, men så fort slaget börjar övergår de från att 

vara föremål för intresse till att vara störande element som hindrar publiken 

från att se ordentligt.  

 

   
              

 

Jag följde Annika genom det elektriska stängslet och ner i diket 
på andra sidan. Publiken skulle inte stå på vår sida om diket och 

det var vår uppgift att säga till folk om de gjorde fel. Det hände 

dock bara tre gånger och till slut kände jag mig så i vägen där 
jag stod och skymde framför alla andra att jag satte mig på huk i 

diket. När jag satt där och tittade på kände jag att det nog ändå 
var roligare att delta i slaget än att titta på. Jag kunde se hur 

fokuserade de som deltog var, hur inne de var i att ladda om och 

Civil War Weekend, High Chaparral, 2018 och 2016 
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jag kunde känna spänningen och adrenalinet i min egen 
kropp.

170
 

 

Detta känslomässiga intryck från mina fältanteckningar sätter fingret på just 

gränslandets begränsningar. Medvetenheten om världen utanför är alltför 

närvarande för att känslan av närhet till det förflutna som uppstår i 

minnesplatsens centrum ska kunna ta över. Ändå ter sig uppgiften som 

grindvakt viktig. Utan grindvakterna skulle personerna längre in mot centrum 

inte få samma upplevelse. Bland deltagarna som lagar mat är världen utanför 

inte lika uppenbart närvarande som hos grindvakterna, men samma tanke, att 

de militära aktiviteterna kan pågå oavbrutet tack vare deras arbete och att de 

därmed kan öka soldaternas upplevelse av att komma nära det förflutna 

återfinns också där. Med andra ord fungerar både civilisternas handlingar och 

kroppar som ett gränsland som upprätthåller minnesplatsen. De passar inte 

riktigt in i föreställningen om det militära förflutna men utgör trots detta en 

oumbärlig buffertzon för minnesplatsen.  

Förutom grindvakterna finns också andra element, framför allt materiella 

ting som förstärker den tillfälliga minnesplatsen. En sådan sak är vapen. De 

reenactors som återskapar soldater använder olika typer av tidsenliga gevär, 

revolvrar och kanoner som laddas med svartkrut, dock utan skarpa skott. 

Vapnen är antingen antika från 1700- och 1800-talet eller nytillverkade 

repliker. Precis som organiseringen av fältlägret leder förekomsten av vapen 

till att samtida kategoriseringar av människor med olika yrken luckras upp. En 

av medlemmarna i den skandinaviska reenactment-gemenskapen, Bosse, 

beskriver här hur vapnen för människorna i gemenskapen samman. 

 

Bosse: Vi gör någonting som människor normalt sett inte gör och 

det leder till att vi svetsas samman. Oavsett om vi är direktörer, 

poliser, egenföretagare, eller arbetslösa har vi samma problem 

med till exempel myndighetsregler och vapenhantering och 

repliker jämfört med originalvapen. Alla har de här bekymren 

och alla pratar samma språk. Oavsett vad de tillhör för 

samhällsklass.
171

 

 

Vapnen som en central punkt förenklar övergången från samtida grupperingar 

till en enhetlighet i minnesplatsen. Under evenemangen skapar vapnen en 

gemensam nämnare för alla reenactors som brukar vapen, oavsett i vilken del 

av lägret de bor. Genom sin materialitet förhöjer de antika vapnen också 

deltagarnas upplevelse av autenticitet. Vissa av vapnen har importerats från 

USA och förstärker därmed känslan ytterligare genom att de skulle kunna ha 

                                                        
170 Fältanteckningar, Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. 
171 Intervju med Bosse, 2017. 



73 

använts vid något av de slag som återskapas.
172

 Upplevelsen av att bära vapnet 

med den egna kroppen och därmed utföra samma rörelser som människorna 

under inbördeskriget suddar ut gränserna mellan då och nu. De kroppsliga 

upplevelserna är en stor del i upprättandet av en minnesplats där händelserna 

som återskapas ägde rum på en plats långt borta. Upplevelserna fungerar i sin 

allmänmänsklighet som ett sätt att överbrygga avståndet i både tid och rum. 

Följande exempel på en fysisk reaktion ur mina fältanteckningar beskriver just 

denna närhet till det förflutna som utlösts av en kroppslig upplevelse kopplad 

till vapen.  

 

Jag har ont i handen när jag skriver, det gör ont när jag rör mig, 

om jag sätter mig ner och om jag ställer mig upp. Jag vaknade i 

natt av att jag hade kramp i benen! Men jag tänker också på de 

stackars soldaterna som kände det här, fast säkert tio gånger 
värre! Jag vet hur det känns i armen när man sprungit runt och 

skjutit med ett gevär i fem timmar. Mina händer skakade efter 

några timmar.
173

 

 

Både de kroppsliga resultaten av bruket av vapen, som träningsvärken i fallet 

ovan, och de materiella faktorer som hänger ihop med vapen hjälper till att 

bygga upp minnesplatsen. 

Ännu en kroppslig upplevelse som bidrar till känslan av närhet till det 

förflutna är ljuden som skiljer sig från vardagens. Vapnen bidrar med ljuden 

av skott som avlossas och även om skotten i sig bidrar till att förstärka 

minnesplatsens särprägel är det den kroppsliga reaktionen som är det viktiga. 

Över tid går ljudet av skotten från att ha varit något ovant och främmande till 

att vara en del av det vardagliga tillståndet i minnesplatsen. Jag blir tidigt 

medveten om att jag inte förväntas reagera på skotten, och efter ett år av 

fältarbete lägger jag själv märke till min anpassning.  

 
Jag blir lika förundrad varje gång att jag vant mig så vid ljudet 

av skott. I början var det en sådan chock. Första gången visste 

jag inte hur jag skulle klara det, men nu smälter ljuden in i 
bakgrunden. Emellanåt blir man skrämd av ett oväntat skott, 

men så länge man är med och ser skotten gå av är ljudet inte 

högre än att man klarar sig om man håller för ena örat.
174

 

 

Det är denna kroppsliga reaktion som är målet för återskapandet. Deltagarnas 

vana vid ljuden som skiljer sig från vardagen bidrar till att öka avståndet till 

dem som inte ingår i gemenskapen. Även under intervjuerna framträder detta 
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kroppsliga uttryck för en anpassning till förväntningarna i gemenskapen då 

varken jag eller någon av de jag talar med stannar upp eller reagerar på de 

upprepade skott som hörs i bakgrunden under samtalen. I citatet nedan hörs tre 

skott medan Malin talar.  

 

Malin:  Jag har inte märkt av något annat. (Skott i bakgrunden) 

Ibland hör man att, ”Ja, den tycker jag inte riktigt om 

och den…”, Men nä! Jag tycker om alla tills de bevisar 

motsatsen. Jag tycker att man (Skott i bakgrunden) lär 

sig mycket av människor. (Skott i bakgrunden) Man lär 

sig mycket mer av att göra saker tillsammans.
175

 

 

Inget av ljuden får Malin att stanna upp, och det är inte förrän jag transkriberar 

vårt samtal som jag inser hur utmärkande detta är. Hade samtalen förts vid ett 

annat tillfälle och på en annan plats hade samma ljud troligtvis resulterat i 

avbrott, men eftersom att de förs i minnesplatsen är ljuden förväntade.  

Reaktionen på lukter fungerar på samma sätt. Krutröken som påminner om 

ruttna ägg, röken från eldarna som används till matlagning, tobaksröken från 

pipor och cigarrer, oljan som brinner i lyktorna, hästar och hö, fuktigt ylle, 

svettiga kroppar och smutsigt hår är alla exempel på lukter som inte 

förekommer särskilt ofta i samtiden, eller i varje fall inte ses som uteslutande 

positiva, men som är desto mer frekventa i minnesplatsen. Uppskattningen av 

och oberördheten inför dessa och inför ljuden fungerar som en markör för 

insiderskap och en bekräftelse på en kroppslig anpassning till ett föreställt 

autentiskt lukt- och ljudlandskap.  

Utöver kroppsliga reaktioner förstärker också vapnens tyngd och det kalla 

stålets stegrande värme när vapnet används känslan av närhet till det förflutna. 

Endast små detaljer skiljer bruket av vapnen från 1860-talets. En viktig detalj i 

bruket av vapnen blottar dock skillnaden mellan återskapande och verklighet, 

nämligen att inga kulor förekommer. Vapnens ursprungliga funktion var att 

skada eller döda, något återskaparna gör sitt yttersta för att undvika. 

Säkerhetsåtgärderna är omfattande och varje enskilt vapen måste godkännas i 

en vapenkontroll vid varje evenemang. Om någon befinner sig närmare än 

tjugo meter måste den som skjuter sikta uppåt och ingen får befinna sig inom 

en radie på 45 grader när ett vapen avlossas. Dessa regler upprepas vid varje 

evenemang. De säkerhetsansvariga för respektive evenemang har i uppdrag att 

avgöra om de olika deltagarna ska få använda vapen, och det är också de som 

har ansvaret för att bestraffa regelbrott.   

De lösa skotten skapar en närhet till det förflutna genom den kroppsliga 

upplevelsen av att avlossa ett skott, men att kulor saknas gör upplevelsen skev. 

För att avhjälpa detta använder återskaparna modern pyroteknik. Detta 

bekostar föreningarna genom medlemsavgifter och anmälningsavgifter till 
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evenemangen. Genom att placera ut sprängladdningar på det fält där slaget 

äger rum kan de ansvariga för pyrotekniken avlossa laddningarna i anslutning 

till ett löst kanonskott. Kombinationen resulterar i en illusion att en kanonkula 

orsakar explosionen. Både för de deltagande återskaparna och för publiken 

leder detta till en mer komplett upplevelse av en krigssituation, trots att blod 

och avslitna kroppsdelar inte förekommer. Vid vissa tillfällen, även utan 

publik, används också rökbomber för att konstruera upplevelsen av 

krutröksdimma. Krutröken bildas också av de vapen som avlossas, men 

upplevelsen av att tusentals vapen avlossats uteblir utan hjälp av pyroteknik. 

 

               
                                                                                 

 

Minnesplatsen upprättas genom att gränsland etableras, men också genom 

att moderna ting och identiteter elimineras och en föreställd autenticitet 

förstärks med hjälp av materiella ting, en anpassning av kroppen och med 

moderna hjälpmedel. Det initiala steget går ut på att skapa ett avstånd till det 

samtida samhället och sudda ut avstånd i tid och rum som nationella kollektiva 

minnen är bundna till, men sedan krävs det också att deltagarna anpassar sig 

till gemenskapen. Detta går jag nu närmare in på.   

Kropparna möter minnena 

Genom att minnesplatsen etableras konstrueras ett föreställt rum med gränser 

mot omvärlden. Som i alla rum finns det förväntningar på hur olika kroppar 

ska agera i det, det finns olika linjer att följa och det är fyllt av materiella och 

 Före och efter en rökbomb. Slaget vid Bean's Station, Järnavik, 2017 
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immateriella ting som är möjliga att interagera med. I ett första steg är det som 

sagt viktigt att definiera gränserna för platsen och vilka människor som 

inkluderas i den. En del i detta är att definiera av vad aktiviteterna innebär, 

eller med andra ord vad reenactment innebär. När jag för första gången deltog 

vid ett evenemang gjorde jag denna registrering, då diskussionen tycktes 

definierande för gemenskapen. 

  
Göran gjorde klart att reenactment handlar om krig och att man 

visar upp historiska händelser, men i vissa fall kan det vara 
besläktat med lajv. Ändå var alla rörande överens om att det 

verkligen inte alls var lajv de sysslade med. Göran menade att 

lajv handlar om roller, och inom reenactment har man inga 

roller och man kan prata om helt vardagliga saker även om man 

är på ett evenemang.
176

 

 

Görans förklaringar visar att det var viktigt för återskaparna att klargöra för 

mig som kom utifrån hur jag skulle förstå den gemenskap jag skulle komma 

att bli del av. Detta är en diskussion som främst förs med nya medlemmar i 

gemenskapen för att skapa samsyn. Skillnaden mellan lajv och reenactment är 

särskilt viktig, medan skillnaden mellan reenactment och living history är mer 

diffus och något som diskuteras bland dem som ägnar sig åt olika former av 

återskapande. När Bosse beskriver skillnaden mellan reenactment och living 

history framträder inte bara en skillnad utan också en förbindelse med de 

separata sfärer som hör samman med krigarmaskulinitet. 

 

Bosse:  Jag gör skillnad mellan reenactment och levande 

historia. Reenactment är någonting som alla som är 

intresserade av historia kan göra, som vill känna på, 

testa hur det är. Stå i ledet och panga loss och inse hur 

taskigt man låg till. Sen kan man ju reenacta den civila 

världen också. Men då blir det mer levande historia. När 

man lagar maten, ja, som när du själv var med och 

lagade mat nu på Chaparral sist, och så. Det tycker jag 

är lite mera genuint. Det var ju precis så det var. De som 

deltar på reenactment tycker det är jätteroligt och 

jättetrevligt och har ett historieintresse, men de kanske 

inte vill leva det fullt ut i lägerliv och historiskt korrekt 

matlagning.
177

 

 

De delar som Bosse beskriver som living history är de som äger rum i 

minnesplatsens gränsland. Närheten till det samtida samhället och besökarna 
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utifrån framhäver återskapandets pedagogiska dimensioner. Det är de delar av 

återskapandet som berör den privata sfär som förknippas med femininitet och 

husliga bestyr som matlagning. Eftersom platsen definierats som militär och är 

knuten till krigarmaskulinitet kopplas kvinnliga reenactors samman med 

uppgifter som matlagning, sjukvård och barnomsorg, medan männen förväntas 

ägna sig åt strikt militära aktiviteter. Adam, som introducerades i 

gemenskapen på min begäran reflekterade över arbetsfördelningen efter att ha 

deltagit i sitt första evenemang.  

 

Adam:  Jag reagerade på att när det behövdes frivilliga för att 

hjälpa till med maten så var det i princip bara kvinnor. 

Det kändes lite konstigt. Alla borde kanske hjälpas åt 

mer och fixa sådana grejer. Men samtidigt är det mycket 

att göra om man ska gå in i militärrollen. Vi hade ju 

exerciser och sådant när det var dags för mat, så det 

kanske är naturligt att det blir lite uppdelat. Av praktiska 

skäl. Men jag reagerade på det i alla fall. Jag såg mig 

omkring och tänkte, ska jag räcka upp handen eller inte? 

Nej, tydligen inte.
178

 

 

Precis som Adam konstaterar skapas en effektiv uppdelning mellan de 

reenactors som antar militära roller och de som inte gör det. Män förväntas 

delta i de militära aktiviteterna och eftersom de ofta krockar med 

matlagningen kan de sällan delta i den. Även om de som deltar som soldater 

lagar mat till vardags ställs det andra krav på dem här. Samtidigt som samtida 

normer trotsas i denna arbetsfördelning fungerar den också som ytterligare ett 

sätt att bygga upp minnesplatsen. Platsen och de handlingar som utförs i den 

skiljer sig från vardagen, och för att det förflutna ska upplevas som nära krävs 

ett så stort avstånd som möjligt till samtiden. En traditionell arbetsfördelning 

där kvinnor utför hushållssysslor ökar känslan av autenticitet. I gemenskapen 

råder uppfattningen att det endast är genom att släppa tanken om att vi vet 

bättre nu som det går att komma nära det förflutna. Adam brottas med 

anpassningen till normerna men tar efter de övriga i gemenskapen och håller 

sig till de sysslor som hänger ihop med de kläder han bär, alltså 

soldatuniformen.  

De reenactors som ägnar sig åt matlagning upplever inte arbetsfördelningen 

som orättvis utan som ett sätt att komma nära känslan av en föreställd 

autenticitet. Vad som är autentiskt är något subjektivt, och i det här fallet är 

det möjligt att se att det som upplevs som autentiskt är det som stämmer med 

minnena av kriget, med andra ord när reenactors utför handlingar och 

interagerar med de ting som gemenskapen förväntar sig utifrån deras kroppar. 

När jag i ett evenemang på High Chaparral 2016 deltog i matlagningen 
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upplevde jag en starkare känsla av gemenskap än jag gjorde när jag deltog 

som nordstatsinfanterist under samma träff.
179

 Kvinnorna talade om systerskap 

och en närhet till andra kvinnor som arbetet medförde och som de saknade i 

sina vardagsliv. Karin reflekterade över sitt eget deltagande och förklarade det 

så här: 

 

”Det känns som om det var lättare förr, att folk visste sin plats, 
vem de var” förklarade Karin. Hon tyckte att det verkade som 

om det var tydligare könsroller förr i tiden och att det var 
enklare att leva efter de tydliga reglerna. Hon trivdes när hon 

fick prova på hur det var då på sådana här evenemang. 

Kvinnogemenskapen var det hon tyckte allra bäst om, att få laga 

mat tillsammans med andra kvinnor.
180

 

 

Karins ord klargör att anpassningen till förväntningarna ger en positiv känsla 

av gemenskap. En uppdelning i olika sfärer, där människor med olika kroppar 

förväntas agera på olika sätt, beskrivs som någonting som är knutet till det 

förflutna men som även i återskapandet kan ge positiv effekt.  

Karins reflektion speglas även i en annan reenactors tankar om varför 

människor ägnar sig åt reenactment. 

 

Axel förklarade att han trodde att det berodde på en saknad i 
samtiden. En känsla av att det var enklare att leva förr. Man 

visste vem man var och vad man skulle göra med sitt liv, det var 

inte fullt av val och heller inte lika ensamt. I reenactment-hobbyn 
kunde man få en känsla av hur det var. 

181
 

 

Både Axel och Karin lyfter fram strikta riktlinjer som något positivt eftersom 

det leder till en upplevd enkelhet då valmöjligheterna begränsas. Riktlinjerna 

skapar en tydlig uppdelning mellan olika grupper av människor som förväntas 

utföra specifika uppgifter, vilket resulterar i en känsla av gemenskap. Under 

evenemangen skapar arbetsfördelningen en stor kontrast mot vardagen, vilket 

främst framställs i positiva ordalag. Arbetet kring matlagningen tillför en 

känsla av gemenskap och en enkelhet som skiljer sig från vardagen. Den 

strikta uppdelningen och förväntningarna som olika roller medför ger en 

säkerhet. Precis som med tälten går det inte att placera sig själv var som helst. 

Gemenskapen erbjuder ett ramverk med möjliga sätt att delta som innebär 

både restriktioner och rum för improvisation. Karin beskriver de snäva 

ramarna som en frihet där hon själv slipper fatta alla beslut. Här kan hon 
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anpassa sig och på det viset förhöja upplevelsen både för sig själv och för 

andra.  

En del i känslan av gemenskap är också en delad känsla av maktlöshet inför 

arbetsfördelningen. Orättvisan och känslan av otacksamhet från andra 

reenactors förenar dem som deltar i matlagningen, men i stället för att 

opponera sig mot arbetsfördelningen lyfter de upp känslan av gemenskap som 

arbetet frammanar som något överväldigande positivt. Detta är en effekt av att 

kvinnor utför feminint konnoterade handlingar. Fältanteckningarna från mitt 

första deltagande i matlagningen kännetecknas inte av de positiva 

formuleringarna, utan av den frustration som föder känslan av gemenskap.  

 

Kring elden upplevde jag en gemensam frustration över att det 

närmast bara var kvinnor som lagade maten, men samtidigt en 

stark sammanhållning mellan de som faktiskt deltog. Kvinnorna 
verkade uppskatta denna enda uppgift som fanns tillgänglig för 

dem, men uppfattade det också som ett otacksamt arbete, 

eftersom ingen annan verkade förstå hur hårt jobb det faktiskt 
var att laga mat över öppen eld. Vinden blåste från alla håll och 

röken stack i ögonen så tårarna rann, men det stärkte gruppen 

och nästa tog över när man behövde en andningspaus. Det var 
också tungt, tunga grytor, tungt att hälla vatten, mycket mat att 

röra om i.
182

  
 

Det hårda kroppsarbetet och de fysiska reaktionerna gör den delade 

upplevelsen än mer påtaglig. Avsaknaden av tacksamhet från dem som inte 

deltar i matlagningen framstår som desto mer frustrerande. Under 

inbördeskriget var uppdelningen av människor i olika sfärer mer 

framträdande, vilket gör att kvinnors närvaro i en maskulint militär miljö 

upplevs som problematisk även i återskapandet. Kvinnor som utför handlingar 

som förknippas med en feminin sfär är rätt, men i en militär miljö blir det fel. 

Platsen i sig utesluter kvinnor och detta leder till frustration.  

I mina vidare fältanteckningar från samma evenemang gör jag följande 

registrering gällande arbetsfördelningen kring matlagningen:  

 

Männen som hjälpte till höll igång elden, pojkarna högg 

späntstickor, några soldater kommenderades att bära nytt vatten 

i den stora mjölkkannan. De gjorde det inte av fri vilja. Vid ett 

tillfälle kom [en soldat] förbi och fällde en kommentar om hur 
duktiga vi ”ladies” var, men han erbjöd sig inte att hjälpa till.

183
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Även om några reenactors i militär uniform var med vid matlagningen 

behövde de bara ta hand om elden. Vid matlagningen blir det uppenbart att 

vissa ting i minnesplatsen är mer tillgängliga för vissa kroppar än för andra. 

Kvinnor dras till de ting och aktiviteter som har med matlagningen att göra, 

medan män undviker dem. Detta är fallet när den mat som lagas är tänkt för 

alla reenactors i evenemanget. Mindre måltider tillagas i grupper på tre till sex 

personer. Matgrupperna består främst av personer som ingår i samma förband 

och som därför också bor bredvid varandra och delar en öppen eld. Den mat 

som tillagas är ofta enklare grytor eller bönor med fläsk. I denna mindre 

avancerade matlagning deltar många av männen som närvarar vid 

evenemanget, men om det finns en kvinna i deras matgrupp är det oftast hon 

som har ansvaret för matlagningen. Det förekommer också undantag med 

grupper som lagar mer avancerad mat i en form av living history i den 

bemärkelse som Bosse använde. Utöver att sträva efter så hög känsla av 

autenticitet som möjligt i de militära delarna av återskapandet lagar dessa 

reenactors också tidsenlig mat över öppen eld.
184

 Genom att endast laga mat 

som förekom i fält under inbördeskriget skapas dock en större klyfta mellan 

dem och de reenactors som deltar i de större matlagningsgrupperna, där maten 

anpassas till antalet reenactors som ska äta och därmed tenderar att bli mer 

samtida. Det som kvinnorna gör i matlagningsgrupperna uppfattas inte som 

lika autentiskt i jämförelse och deras placering i minnesplatsens periferi 

upprätthålls.  

Samma frustration som kommer till uttryck i fältanteckningarna syns också 

i ett av de foton jag tog under evenemanget. För mig var arbetsfördelningen 

problematisk och jag sökte efter ett sätt att visa det. Trots att Adam förklarade 

uppdelningen med att soldaterna hade andra uppgifter att ta del i medan maten 

lagades. De reenactors som väljer att anta roller som soldater har andra 

uppgifter, men det är den normativa arbetsfördelningen i gemenskapen mer än 

bristen på tid som hindrar dem från att delta i matlagningen. 
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Sommaren 2018 begränsades matlagningen vid ett evenemang på High 

Chaparral av eldningsförbudet, men civilisterna samlades kring de få uppgifter 

som fanns att tillgå. I mina fältanteckningar framträder resultatet av tidigare 

erfarenheter av en förstärkt känsla av solidaritet med de övriga kvinnorna. Min 

initiala frustration som färgade fältanteckningarna ovan har nu bleknat till 

förmån för den känsla av gemenskap som Karin gav uttryck för.  

 

Trots att matlagningen var begränsad till hackande av grönsaker 

märktes den kvinnliga gemenskapen trots allt. Det är där 

kvinnorna möts. Och i diskandet. De söker sig till varandra. […] 

Gemenskapen med kvinnorna blir för mig allt starkare. Även nu 
när det inte fanns matlagning att ägna sig åt i någon större 

utsträckning är det fler kvinnor närvarande, kvinnor att umgås 
med. Kvinnor att skapa en känsla med. Kvinnor att ge en mer 

nyanserad bild för parkbesökarna med. Kvinnor som har en 

stark önskan att få ta plats, men som förpassas till periferin. För 
mig personligen blir det också allt viktigare att visa andra delar 
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av kriget. Varför är det bara männen och kriget som ska 
synas?

185
 

 

Upplevelsen av autenticitet uppnås vid matlagningen i det gemensamma 

fysiska arbetet och i känslan av utanförskap. De som deltar i matlagningen är 

närmast uteslutande kvinnor och de använder sällan alternativa namn eller 

påhittade livsberättelser. Istället för att varje reenactor närmar sig det föreställt 

autentiska som en enskild individ försöker kvinnorna komma nära det 

förflutna som ett kollektiv. Avsaknaden av livsberättelser visar att de civila 

kvinnorna som grupp är viktigare än kvinnorna som individer.  

Bland de reenactors som återskapar militärer är livsberättelser desto 

vanligare. En anglisering av namn förekommer, som exempelvis Jørgen som 

blivit George.
186

 De flesta soldaterna har också amerikanska smeknamn, som 

Private Hill och Corporal Whiskey. Smeknamnen är ingenting som deltagarna 

väljer själva utan något de blir tilldelade av förbandskamraterna. Detta 

fungerar både som en initieringsrit, som en markering av inkludering och som 

ett steg bort från vardagen och samtidsidentiteten. För Adam är smeknamnen 

tecken på inkludering.  

 

MB:  Ja, du fick ju smeknamn väldigt snabbt. Vilka var det?  

  

Adam:  Egentligen var det alla smeknamn jag har haft innan. 

Grön och Grönis, Private Green, med ett skratt efter. För 

jag var ju verkligen Green. (Adam skrattar) Och så en 

lång utläggning som slutade i smeknamnet Cognac. Det 

var ju bara en person som kallade mig det, men ändå.  

 

MB:  Men det gick ändå väldigt snabbt innan du fick 

smeknamn.  

 

Adam:  Ja. Ja, det var ju bara en förenkling av efternamnet, som 

sig bör. Och sen översätta det till engelska. Det är skönt 

för det är ju lättare för folk att komma ihåg en också, 

om man har ett kort och koncist smeknamn. Jag blir 

alltid förvånad när folk vet vad jag heter. Det är ju alltid 

kul när folk vet.
187

 

 

Adams smeknamn grundar sig alltså i mer än det namn han redan bär. 

Smeknamnen baseras på hans aktiva deltagande och de övrigas positiva 

inställning till det. Att han deltar och bär uniform stämmer överens med de 
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förväntningar som finns på hans maskulint definierade kropp. Hans handlingar 

bekräftas av de övriga genom de militärt kodade smeknamnen och den 

positiva reaktionen leder till en fortsatt rörelse i samma riktning. I utdraget ur 

intervjun märks också en viss avund från min sida, vilket går att härleda till 

min egen avsaknad av smeknamn. De smeknamn som förekommer i 

gemenskapen är förbehållna personer som antar roller som soldater. 

Smeknamnen är alltså en del av den maskulint militära sfären. Beatrice bär 

smeknamnet Private Hill, och under vårt samtal berättar hon följande om det.  

 

Beatrice: Man använder ju sällan förnamnen när man tillkallar en 

soldat. Så då behövs det inga förnamn alls. (Båda 

skrattar) Sen har jag fått reda på att det till och med 

fanns en general som hette Hill. A.P. Hill. Han var inget 

ljushuvud som jag har förstått det. Det gick inte så bra 

för honom. Men det är lite kul att hitta. Vi var ju på 

Arlington, när vi var i USA. Det är en jättestor militär 

begravningsplats. Där hittade vi ett par gravstenar som 

det stod Hill på! Så det var ju lite roligt. Eller, inte kul 

att leta gravstenar, men att det faktiskt fanns som 

efternamn på den tiden.
188

 

 

Beatrice reflektioner över sitt smeknamn fungerar främst som en autentisering 

av det egna deltagandet. Genom att släppa den samtida identitet som hänger 

ihop med hennes riktiga namn upprättar hon en närhet till det förflutna. Att 

Beatrice kropp inte stämmer överens med förväntningarna på vilken form av 

kropp som hör samman med en militär uniform hanteras genom en 

anonymisering i det att förnamnet försvinner. Efternamnet framhävs, och 

genom att hon hänvisar till faktiska soldater under kriget får Beatrice kropp en 

underordnad betydelse. Precis som de antika vapnen skapar namnet en konkret 

koppling till inbördeskriget.  

Utöver namnen förekommer också personer som konstruerar roller för sig 

själva som är löst baserade på de identiteter de har i sina vardagsliv. En man 

som undervisar i religion på ett gymnasium har valt rollen som fältpräst. Detta 

påverkar reenactment-gemenskapen bland annat genom att mannens närvaro 

aktualiserar de återskapade händelser som oftast osynliggörs, nämligen 

närheten till döden. I likhet med Beatrice smeknamn och länken till generalen 

rättfärdigar fältprästens koppling till döden hans närvaro. I mina 

fältanteckningar från slaget vid Stanwix Station leder fältprästens närvaro till 

att jag börjar reflektera över återskapandet.  

 

Innan huvudslaget på lördagen gick han runt, både till 

sydstatslägret och nordstatslägret och läste bönen, Prayer 
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before battle, för soldaterna. Det var en märklig känsla att stå 
på led med geväret i ena handen och hatten i den andra och 

andäktigt titta ner i marken. Tanken att många av oss skulle dö 

slog mig aldrig, men däremot känslan av att gränsen för lek och 
verklighet blev skev. Där stod vi och upprepade ”amen” unisont, 

fastän majoriteten säkert såg sig som ateister. Att religion hade 

en annan betydelse då blev högst uppenbart. Att lyfta armen, ta 
av kepin

189
 och hålla den över bröstet när kaptenen sa ”hats off, 

boys”, gav en känsla av gemenskap och allvar som sällan 
kommer fram på träffarna. Vi var förenade i en tro på något 

mer, ett hopp om att det fanns en mening och en medvetenhet om 

att det varit annorlunda under det faktiska kriget. En smula 

tacksamhet över att det trots allt inte var på riktigt blandades 

med de ambivalenta känslorna av att det inte riktigt var okej att 
inte ta religion på allvar.

190
  

 

Fältprästens närvaro leder till nya upplevelser i återskapandet. Hans 

uppläsning av en bön hämtad från en bönbok från det amerikanska 1860-talet 

skänker allvar åt situationen. Medvetenheten om att alla närvarande kommer 

att överleva det förestående slaget men att soldaterna under kriget inte gjorde 

det blir för en kort stund uppenbar. Krocken mellan nu och då skapar ett behov 

av att genom mitt eget agerande visa respekt för människorna i det förflutna. 

De andra närvarande soldaterna anpassar också sitt agerande efter situationen, 

vilket aktualiserar en kontrast mot samtiden. I fältanteckningarna blir det 

tydligt att jag upplever en dubbelhet i situationen. Närvaron av religiositet 

upplevs både som främmande och som ett närmande till det förflutna. I 

minnesplatsen finns det utrymme för att utforska denna del av livet under 

inbördeskriget, men endast eftersom det är kopplat till det nära förestående 

slaget. Religiositeten som fältprästen manar fram är acceptabel eftersom den 

hänger ihop med döden. Endast eftersom ingen opponerar sig mot det religiösa 

uttrycket bidrar bönen till att vidare etablera minnesplatsen. Både i mina 

fältanteckningar och i fotot nedan från samma händelse blir det uppenbart att 

situationen är unik. I fältanteckningarna utlöser den en mängd känslor och 

tankar, och det faktum att händelsen förevigas av kameran visar att den även 

för fotografen är något utöver det vanliga.  

 

                                                        
189 En militär skärmmössa som var vanlig i de europeiska och amerikanska arméerna under 1800-talet.  
190 Fältanteckningar, Slaget vid Stanwix Station, Norrtälje, 2018. 



85 

 
 

 

För att upplevelsen ska te sig så verklig som möjligt krävs det ett samspel 

mellan deltagarna, både i fallet med bönen före slaget och i andra 

krigssituationer. Vid ett senare evenemang leder samma fältpräst en andakt, 

men vid det tillfället talar han uteslutande svenska och utgår inte från 

bönboken. Det resulterar i att känslan av närhet till det förflutna motarbetas. 

Så länge det engelska språket finns med som en autentiserande faktor och som 

en nödvändig markör av avstånd kan deltagarna lyssna på orden och göra 

rörelserna. De religiösa undertonerna blir till en del av återskapandet och i 

minnesplatsen är deltagarna inte sina samtida jag. Den hätska rivaliteten 

mellan de två stridande sidorna fungerar endast på en metanivå och detsamma 

kan sägas gälla religiositeten. När det engelska språket ersätts med svenska 

blir det plötsligt uppenbart att en person som egentligen inte är präst uttalar 

ord som har en djupare innebörd, vilket för vissa skapar obehag och för andra 

upplevs som ett direkt felsteg, då orden endast bör uttalas av specifika 

personer i särskilda sammanhang. När fältprästen kombinerar religion med 

svenska ökar han avståndet till det förflutna istället för att förstärka känslan av 

närhet och minnesplatsen rubbas. Det krävs alltså att alla reenactors förstår 

vilka handlingar som är accepterade inom gemenskapen för att ett samspel ska 

kunna uppstå som bidrar till att upprätthålla minnesplatsen. Endast så länge 

deltagarna rör sig längs de förväntade linjerna får deras agerande stöd från de 

övriga i gemenskapen.  

I fråga om döden är det omöjligt att komma nära en känsla av autenticitet 
och magic moments om inte de övriga deltagarna bidrar till att formulera den 

 Slaget vid Stanwix Station, Norrtälje, 2018. Foto: Gunilla Lindqvist 
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tillfälliga, föreställda verkligheten. Vid slag och skärmytslingar blir dödens 

närhet ännu tydligare än vid bönen. För att motverka skevheten i bruket av 

vapen med lösa skott finns en tyst överenskommelse mellan de reenactors som 

deltar i strid att de emellanåt också måste låtsas bli träffade. Det är ett samspel 

som bygger på ärlighet bland deltagarna, vilket är enklare i teorin än i 

praktiken. När en utomstående publik finns med är deltagarna medvetna om 

att både underhållningsvärdet och det pedagogiska värdet sjunker om 

soldaterna aldrig dör. Vid det första offentliga slag jag deltar vid registrerar 

jag likheterna med de regelrätt fiktiva showerna på High Chaparral.  

 

Det var överenskommet innan striden att man kunde bli skjuten 

och bli räddad och sedan gå tillbaka till striden efter en stund, 

det var ändå ingen i publiken som skulle märka det. Men det var 

få som blev skjutna. De två soldaterna på slänten ”träffades” av 
explosionen och kravlade upp för kullen. Sydstatssoldaterna 

stormade kullen och efter ett sista handgemäng låg de alla döda 

på kullens brant. Nordstatarna jublade och kastade upp sina 
kepis i luften.  Efter att [konferencieren] uppmanat publiken att 

applådera vaknade alla soldater till liv igen.
191

 

 

Uppvisningsslaget hanteras mer som en show där striderna går snabbt för att 

publiken inte ska tappa intresset, fler reenactors låtsas bli skjutna för att öka 

känslan av autenticitet men repar sig snabbt för att upprätthålla intensiteten i 

striderna. I slutet vaknar alla de skjutna till liv igen för att markera för barnen 

att det inte är på riktigt. I situationen finns en tydlig scen där den upplevda 

autenticitet som deltagarna eftersträvar riskerar att gå förlorad då avståndet 

mellan samtiden och minnesplatsen minskar och gränsen främst upprätthålls 

av det fysiska avståndet mellan soldaterna och publiken. Bilden nedan är tagen 

vid ett av de offentliga slagen och även här blir det uppenbart hur avgörande 

närvaron av föreställd död är eftersom de skjutna soldaterna står i bildens 

fokus. 
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Vid de strider som saknar publik ligger allt fokus på återskaparna själva och 

deras upplevelser. De består av skärmytslingar, improviserade mindre strider i 

skogen som inom reenactment-gemenskapen benämns ”tacticals”. I stället för 

att utgå från ett slag som ägde rum under inbördeskriget väljer deltagarna då 

att utgå från sina egna militära kunskaper och med hjälp av taktik improvisera 

fram krigssituationer som det ”hade kunnat gå till”. Jenny Thompson 

beskriver hur de reenactors hon studerat förklarar att det först är när publiken 

saknas som det finns en möjlighet att uppnå någon form av autenticitet i 

återskapandet.
192

 I avsaknaden av en samtida publik förstärks ramarna för 

minnesplatsen och samtiden bleknar för en stund. När jag för första gången 

delar i en tactical våren 2016 upplever jag något som skulle kunna beskrivas 

som ett magic moment.  

 

Vi stod uppställda på kullen och nedanför oss strålade solen 

mellan tallarna och ute på kalhygget. Jag såg Göran som gick 

mot kullen med bestämda steg. Solen sken över honom, det 
uppstod ett vitt ljus i det torra vårgräset och det blev en 

fantastisk ögonblicksbild i mitt huvud, som i en film. Allt sett 

snett uppifrån, där vi väntade i skuggan. Det blev så klart en 
ojämn strid för vi hade ett starkt övertag. Men det var mäktigt att 

alla sköt precis efter varandra. Thomas ropade åt oss att inte 
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alla skulle skjuta samtidigt. Min bössa gick för en gångs skull 
riktigt bra och jag lyckades efter ett första klick. Jag sköt, 

laddade om och sköt igen. Markus satt bredvid mig och vi såg på 

varandra medan vi laddade om i en känsla av samförstånd. 
193

 
 

I fältanteckningarna framgår det att situationen och de kroppsliga 

upplevelserna inger en distinkt känsla av att vara med om något särskilt, något 

utöver det vanliga, något skilt från vardagen. Att utföra en uppgift tillsammans 

med andra, där känslan av utsatthet och brist på förståelse från andra är 

närvarande leder precis som i fallet med matlagningsgruppen till en ökad 

känsla av gemenskap. Denna känsla knyts samman med den åtråvärda 

upplevelsen av autenticitet. Så länge allt fungerar som det ska och alla agerar 

enligt förväntningarna upprätthålls närheten till det förflutna, vilket i sin tur 

resulterar i ett så kallat magic moment. Trots att jag själv utför alla handlingar 

utan att något trasslar till sig kräver situationen som sagt detsamma av de 

övriga närvarande. I utdraget ovan bidrar både de andras problemfria 

handlande och blicken från Markus till att förstärka min egen känsla av 

autenticitet, men i följande sekvens blir det tydligt att de övrigas handlingar är 

lika avgörande som mina egna.  

 
Jag har tagit skydd bakom två tallar och har världens bästa sikte 

och skydd samtidigt. Jag ser [en person på motståndarsidan] rakt 
framför mig, i perfekt linje. Vi laddar samtidigt. Jag ser att han 

gör samma rörelser som jag, och jag skyndar mig, men känner 

mig ändå lugnt. Allt går metodiskt och allt går som det ska. Jag 
lyckas hälla i lagom med krut, ser hur jag är lite före honom, 

osäkrar, siktar, osäkrar igen, siktar ordentligt och skjuter. I ett 
moln av rök ser jag att jag var snabbast och om det hade varit 

på riktigt hade jag träffat honom, tänker jag i alla fall. Men han 

dör inte, även om han utan tvekan ser att jag skjuter rakt på 
honom, för han måste varit lika medveten som jag om att vi stod 

mittemot varandra och laddade samtidigt. Nästa sekund skjuter 

han på mig och jag ser geväret riktat mot mig, jag ser 
mynningen och jag ser skottet som går av. I molnet av rök som 

döljer honom hukar jag mig ner bakom träden. Jag vet ju att jag 

borde blivit träffad, men eftersom han inte träffats av mitt skott 

som jag sett som klockrent, så väljer jag att inte bli träffad av 

hans heller.
194
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Upplevelsen av att vara nära en autentisk situation förtas när personen jag 

samspelar med inte agerar såsom jag förväntat mig. När illusionen av död 

uteblir förlorar situationen en del av sitt värde.  

I gemenskapen finns en rad riktlinjer kring stridssituationerna och hur 

deltagarna bör agera i fall som det ovan. Följande registrering gjorde jag under 

mitt första deltagande i strid.  

 
Jag fick veta att man bara kan bli skjuten framifrån, så fort man 

vänder ryggen till och springer ”missar” den som skjuter. Ett 
trick om man vill skjuta någon som springer är att ropa hans 

eller hennes namn, om personen då vänder sig om för att titta 

blir den skjuten. Man får själv avgöra om man blir skjuten, men 

en riktlinje är att om man ser mynningen på vapnet är det högst 

troligt att man hade blivit träffad. 
195

 
 

I fältanteckningarna ovan framträder den normativa uppfattningen om hur 

reenactors ska agera vid en skottlossning och möjligheten att kringgå kraven. 

Den del av de kollektiva minnena som återskaparna strävar efter att uppleva är 

det heroiska soldatskapet som finns inbyggt i krigarmaskuliniteten. I den delen 

finns inte döden inkluderad och därför är det något som mer eller mindre 

medvetet undviks.  

Vid de improviserade slagen uppstår också möjligheten att uppleva en 

annan dimension av kriget, nämligen dess oförutseddhet. Vid vissa evenemang 

förekommer så kallade morgonslag, tacticals som utförs i anslutning till 

fältlägret och inte ute i skogen. Det här innebär att alla reenactors i 

evenemanget inkluderas vare sig de vill eller ej. Vid dessa tillfällen uteblir 

döden än mer, eftersom slagen ofta är korta och intensiva. Vid slagen inför 

publik finns en förutbestämd vinnare och deltagarna kan anpassa sig efter 

detta genom att den förlorande sidan blir allt glesare. Skärmytslingarna i 

skogen kan däremot vara i flera timmar, vilket innebär att deltagarna 

återuppstår efter tio minuter och ansluter sig till striderna igen för att de ska 

kunna hålla på så länge som möjligt.  De improviserade morgonslagen är ett 

mellanting där målet är att uppleva stridens hetta och inte känslan av att ta 

någon annans liv. Ett morgonslag ägde rum under ett evenemang i Järnavik 

2016 där befälen för nord- och sydstatsarméerna i förväg hade kommit 

överens om vilken sida som skulle inleda striderna. Denna form av 

improviserade slag är återkommande inslag på evenemangen och de meniga 

soldaterna är därför förberedda på att någonting ska hända, men de vet inte 

vad. Denna gång hade nordstatssoldaterna fått order att inleda striderna. De 

övriga deltagarna, inklusive jag själv, visste alltså inte vad som skulle ske. I 

mina fältanteckningar förekommer följande registrering där de redan 
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inkluderade anstränger sig för att upprätthålla överraskningsmomentet för de 

andra deltagarna.  

 

Soldaterna i Louisiana Tigers satt kring lägerelden, fullt 
påklädda med gevären redo. De såg avslappnade ut, men jag 

noterade ändå en viss rastlöshet och jag undrade vad som 

egentligen var på gång. Lukas trumma och rop om uppställning 
ekade över lägret. Folk kikade nyvaket ut ur sina tält och en del 

gjorde upp eld till frukost. Beatrice sprang iväg till sydstatsgatan 
och försökte få ut folk ur tälten. Jag såg förvirrat på Bosse och 

hörde en smäll bakom mig, från ingången till lägret. När jag 

tittade dit stod en rad med nordstatssoldater och sköt rakt in i 

lägret. Bosse reste sig upp från stolen han satt på och ryckte åt 

sig sitt gevär. ”Men vad fan händer? Vad gör de?” utbrast han, 
men han såg nöjd ut och sprang fram till kanonen Lady Thunder, 

som han strategiskt placerat på en helt annan plats än där den 

brukade stå. Det utbröt frenetisk aktivitet och folk sprang ut från 
sina tält. Jag insåg att Bosse måste preparerat kanonen i förväg, 

men att han låtsades som om han inte visste något.
196

 

 

För att skapa en känsla av autenticitet i den tillfälliga minnesplatsen fungerar 

vissa medlemmar i gemenskapen som outtalade vägledare. Bosse låtsas som 

ingenting för att upprätthålla illusionen att allt sker improviserat. Precis som 

med pyrotekniken krävs det hjälpmedel för att komma så nära upplevelsen av 

autenticitet som möjligt, och i det här fallet handlar det om personer som 

agerar organisatörer. Mina känslomässiga intryck i situationen visar på att 

resultatet av Bosses beteende underlättar min upplevelse av ett utsuddande av 

gränsen mellan nu och då.  

 

Jag stod med ett leende på läpparna och visste inte riktigt vad 
jag skulle göra. Mitt i all krutröken, alla smällar och skott som 

gick av till höger och vänster och alla människor som halvt 

påklädda sprang fram och tillbaka tänkte jag att jag måste ta 
tillvara på den här stunden. Att det var så här det kändes på den 

tiden, och att det är just det här som de som ägnar sig åt 

reenactment vill att man ska uppleva.
197

  

 

Det mer eller mindre improviserade morgonslagets kaotiska framtoning 

frammanar den upplevelse som Bosse strävar efter att underlätta för att andra 

att uppnå. Det faktum att jag är oerfaren skapar en passivitet som både 

förstärker känslan av att vara närvarande i situationen och får mig att 
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reflektera över situationen som skapad. Detta märks också i de vidare 

fältanteckningarna från samma slag.  

 

Artilleristen Simon ropade åt mig att ladda om kanonen och jag 
rusade fram. Det kändes konstigt att stå mitt inne i lägret och 

ladda kanonen, när vi tidigare fått strikta instruktioner om 

säkerhetsavstånd och att absolut inte avfyra några vapen inne i 
lägret. Lady Thunder avlossades en andra gång och det 

fladdrade i tältduken på de närmaste tälten. Bosse ropade åt mig 
och Simon att vi kunde lämna kanonen och sälla oss till 

infanteristerna. Jag nappade åt mig mitt gevär och sprang efter 

Simon ut mot fältet. Jag kände mig förvirrad och osäker på om 

jag skulle komma ihåg kommandona och lyckas hänga med i de 

andras takt. Men det gick bra. Samtidigt som alla andra lyckades 
jag skjuta och kände mig stolt, på samma gång som stressen över 

att ladda om föll över mig. Befälet Ove skyndade på oss och alla 

stressade med att hälla i nytt krut, medan nordstatssoldaterna 
mittemot oss sköt. Jag hörde skotten, men var så fokuserad på att 

ladda om att jag bara hann tänka att någon av oss borde ju dö, 

innan vi skulle skjuta igen. Plötsligt var motståndarna så nära 
att vi skulle anfalla. Alla sprang skrikande mot 

nordstatssoldaterna och vissa föll ner på marken på vägen. Själv 
kände jag mig återigen förvirrad och visste inte riktigt hur det 

gick till när man gick i närstrid, eller om jag borde dö. Jag 

följde efter de andra som hade gått i närkamp med 
nordstatssoldaterna. Alla skrattade och föll ihop på marken om 

vartannat. Jag höll mig i bakgrunden och iakttog det hela. Det 
var smällar överallt och jag är fortfarande inte säker på vilka 

som vann. Men det verkade inte vara det som var det viktiga.
198

  

 

För att en reenactor ska uppleva att gränsen mellan nu och då suddas ut 

krävs det att personen i fråga är så erfaren att de praktiska delarna är 

självklara. Frågan hur slaget går till, vilka regler som får brytas och vad som 

förväntas av en får inte kräva att personen måste stanna upp och reflektera. 

Normerna och riktlinjerna i gemenskapen måste vara så tydliga att även 

tillfällena då ett brott mot dem är förväntat är uppenbara. För att jag skulle 

kunna förstå och bearbeta det jag just varit med om lutade jag mig mot de 

övrigas reaktioner. I den avslutande fältanteckningen från slaget sökte jag efter 

det förväntade sättet att reagera. Min registrering av händelseförloppet visar 

att jag förstod gemenskapens normer. 
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Alla var nöjda över det korta, men intensiva slaget och på vägen 
tillbaka till lägret talades det om olika bedrifter och beklagades 

över de tröga sydstatssoldaterna som inte stigit upp när de 

skulle. Överraskningsmomentet hade dock lyckats och Bosse var 
lyrisk över slaget. Beatrice berättade hur hon frustrerat sprungit 

runt bland sydstatarna och försökt få dem att förstå att lägret 

var under attack. När lugnet lagt sig igen och krigshistorierna 
började ebba ut dukades frukosten fram.

199
 

 

Stunden precis efter slaget är lika viktig som själva slaget i formulerandet av 

minnesplatsen. Det är i samtalet med varandra som deltagarna fastställer 

händelsens föreställda autenticitet. Trots att Bosse var förberedd på vad som 

skulle hända var han ändå nöjd med händelseförloppet. Den känsla han strävat 

efter att få andra att uppnå bekräftades av de övrigas berättelser. Det viktiga i 

denna situation är inte att återskapa ett händelseförlopp precis på det sätt som 

finns belagt i historiska källor, utan att konstruera ett möjligt scenario som inte 

begränsas av ett förutbestämt manus. Situationen styrs, förutom i den 

förutbestämda initieringen av några utvalda, närmast helt och hållet av 

deltagarnas spontana agerande. Detta regleras av deras erfarenhet i 

gemenskapen, kunskapen om dess normer och tanken om ett allmänmänskligt 

beteende i liknande situationer. Reenactment-evenemangen är uppbyggda 

kring en rad situationer likt morgonslaget där alla anstränger sig för att öka 

avståndet till samtiden, bygga upp murarna mot den moderna omvärlden och 

skapa en situation där det förflutna tycks mer närvarande. När slaget är över 

återgår evenemanget till det stadium där det samtida samhället är närmare, och 

samtalen kan kretsa kring vardagliga ämnen. I återskapandet finns alltså olika 

nivåer där närheten till det förflutna blir mer eller mindre aktualiserad, och en 

avgörande faktor är hierarkin bland deltagarna där vissa förväntas styra 

situationen och andra lyda order. Endast om alla närvarande agerar i enlighet 

med förväntningarna är det förflutna närvarande.  

Ytterligare ett sätt att förstärka avståndet till samtiden i specifika situationer 

är att använda engelska som kommunikationsspråk. Precis som ljuden från 

vapnen som avfyras bidrar engelskan till att skapa ett föreställt autentiskt 

ljudlandskap, och vid alla former av slag och skärmytslingar används engelska 

för att kommunicera. Detta innebär en markering att situationen skiljer sig från 

de övriga, liksom med bönen före slaget. Vid en tactical i Vessigebro 2018 

gjorde engelskan att det blev lättare att leva sig in, men språket hängde också 

ihop med outtalade normer som jag själv inte helt och hållet förstod.  

 

Befälet Klas höll ett inspirationstal på engelska och förklarade 
läget. De andra hängde på, Sigge hånade krigsfången Elin som 

svarade lika karskt tillbaka, båda på engelska. Jag och två andra 
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soldater utsågs till fångvaktare och skulle gå längst bak i ledet. 
Jens gav Elin order på engelska. Jag funderade över vad jag 

kunde säga, men det blev mest korta kommandon som ”Come on, 

you.” och ”Sit down”. Inne i mitt huvud hade jag långa 
konversationer med Elin om att hon inte skulle hånle för hon 

skulle aldrig komma levande ur det här och att hon kunde 

glömma att hennes vänner skulle kunna frita henne. Men sen 
blev jag osäker på om jag borde, eller om vi skulle gå i tystnad. 

Upplägget förvirrar mig. På vägen in i skogen gick jag ändå på 
helspänn och spanade in bland träd och buskar, säker på att de 

skulle ligga i bakhåll när som helst.
200

 

 

När Klas börjar tala engelska markeras en övergång till en annan nivå i 

återskapandet, där avståndet mot omvärlden ökar. Minnesplatsen etableras 

genom att deltagarnas modersmål endast används för att tala om praktikaliteter 

som hör till den moderna världen utanför. Engelskan skapar ett avstånd både 

till samtiden, och till motståndarsidan.  I situationen ovan företräder Elin 

motståndarna och genom att jag och de övriga endast talar engelska med 

henne skapas en distans som gör att de hånfulla kommentarerna ökar känslan 

av autenticitet i stället för att framstå som komiska. En stund senare möts de 

stridande sidorna för utväxling av fångar där engelskan återigen markerar att 

situationen skiljer sig från vardagen. 

 

Göran fick föra vår talan som högsta befäl eftersom Klas var 

tillfångatagen. Quantrill’s ledare bad om att få Elin tillbaka på 
engelska och sade att två fångar var ju värda mer än en. Göran 

svarade: ”You can keep the captain, he’s a Yankee anyway. But 
as a true Southern gentleman I’ll agree on taking them both.” 

De kom fram till ett utbyte. Det var spänd stämning, även om det 

egentligen inte borde varit det, vad hade kunnat hända? Ett steg 
i taget gick fångarna framåt, tills de hade utväxlats. 

201
 

 

Utöver de kroppsliga handlingarna möjliggör språket ett sätt att verbalisera 

den egna rollen. Göran gör klart vad det innebär att vara sydstatssoldat både 

genom språk och genom handling. För mig förstärktes upplevelsen av att vara 

med om något som inte följer samma regler som den samtida vardagen av de 

övrigas bruk av engelska. Fiendskapen aktualiserades än mer och möjligheten 

till oförutsedda händelser framstod som högst trolig.  

I minnesplatsen förväntas alltså deltagarna bidra till att förstärka och 

upprätthålla avståndet till den samtida omvärlden. Det gör de genom att agera 

på sätt som stämmer överens med minnena av inbördeskriget och genom att 
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framhäva kopplingar till det förflutna. Vissa människor och vissa aktiviteter 

befinner sig närmare gränslandet och har som främsta uppgift att förhöja 

upplevelsen för deltagarna längre in. De som ägnar sig åt matlagning, personer 

i befälspositioner och de med specialroller som fältprästen förstärker 

förutsättningarna för soldaterna att uppleva känslan av att dåtid och nutid 

flyter ihop. Magic moments är något som är lättare att uppleva i utförandet av 

vissa arbetsuppgifter framför andra i återskapandet. Personer som antar 

soldatroller, främst manliga reenactors, har större förutsättningar att uppleva 

ett magic moment, eftersom de rör sig närmare centrum i minnesplatsen. 

Deras kroppar stämmer också överens med förväntningarna på hur en kropp i 

kombination med en uniform ska se ut i relation till minnena av kriget. De 

som utför andra sysslor än strikt militära, till exempel matlagning, har alltså 

inte samma förutsättningar. Bruket av alternativa namn och språk bidrar på 

samma sätt som arbetsuppgifterna till att öka avståndet till samtiden. När 

deltagarna befinner sig i den tillfälliga minnesplatsen upprätthålls gränserna, 

men för återskaparna sträcker sig gemenskapen utanför minnesplatsen. Detta 

sker när evenemangen avslutas och väntan på nästa inleds. 

Minnena som består 

Jag strosade bort genom lägret. Folk hade börjat packa ihop 

sina saker och en del höll på att ta ner sina tält. Det var ännu en 
varm och solig dag och jag drabbades av en stark 

separationsångest. Det var så intensivt att vara tillsammans 

såhär över en helg och den var så snabbt över. Under flyern satt 
några danskar och åt frukost. Nordstatarna från Norrtälje 

värmde sitt kaffe över elden. Det kändes lite som lugnet innan 
stormen. Lägret var ännu fridfullt, röken från lägereldarna 

blandade sig med de skira solstrålarna och mellan tälten hördes 

lågmälda samtal. 
202

 

 

När evenemanget är över upplöses också den tillfälliga minnesplatsen, men 

när likartade minnesplatser upprättas skapas en kontinuitet. Upprättandet av en 

minnesplats handlar inte enbart om att återskapa föreställningen om det 

amerikanska inbördeskriget i det förflutna utan också om att återskapa tidigare 

tillfälliga minnesplatser. De kollektiva minnena lever kvar genom de 

kroppsliga upplevelser som deltagarna bär med sig, och de är den främsta 

utgångspunkten för konstruerandet av nästa minnesplats. I fältanteckningarna 

ovan blir det tydligt att jag blivit berörd av upplevelserna under evenemanget. 

Att jag poängterar närvaron av människor från olika geografiska platser visar 

min känsla av gemenskap i sammanhanget. Platsen överskrider det rumsliga 
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avståndet och det spelar ingen roll varifrån deltagarna kommer. I mina vidare 

fältanteckningar från samma evenemang blir de kroppsliga reaktionerna mer 

och mer märkbara. Upplevelserna som satt märken på min kropp har också 

förändrat mitt sätt att se på den samtida omvärld jag återigen träder in i.  

 

När jag kommer hem bär det emot att ta av mig kläderna. Det är 

så kroppsligt. Den ingrodda smutsen på händerna, lukten av rök 
som sitter i skinnet och i håret, håret i sig som är tovigt, 

tillplattat, ostyrigt, solbrännan på de få ställen av kroppen som 
inte täckts av kläder. Läpparna är nariga av allt uteliv, kroppen 

värker. Det är svårt att gå, att röra sig över huvud taget, benen 

och ryggen är slitna. Det konstanta ljudet av människor i 

närheten och den samtidiga tystnaden i naturen runt omkring, de 

återkommande höga smällarna som jag slutat reagera på, allt 
ekar fortfarande i öronen. De konstiga reaktionerna på 

människor på vägen hem. En man i jeans tolkade min hjärna 

som skyblue uniformsbyxor, en röd mössa som Tigers toppluvor. 
De moderna människorna passar inte in i min tolkningsvärld. 

Allting, kroppens ömhet, intrycken som går runt, runt i huvudet 

och den oerhörda tröttheten som väller över en, allt känns bra. 
Och längtan tillbaka blir starkare än allt annat. 

203
 

 

Minnena av det förflutna etsar sig fast i kroppen och intensiteten i de 

kroppsliga upplevelserna gör den samtida vardagen främmande. Medan jag 

bearbetar upplevelserna tar jag till och med ett foto av mig själv när jag 

kommit hem, som om jag är rädd att jag ska glömma bort känslan. Motståndet 

mot att lämna minnesplatsen är ett tecken på hur stark platsens närvaro blivit 

under evenemanget.   
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Under den tid ett evenemang pågår befästs minnesplatsen på ett sätt som 

innesluter deltagarna och utesluter den samtida omvärlden. Att platsen är svår 

att släppa taget om är en inbyggd mekanism vars mål är att underlätta 

skapandet av en framtida tillfällig minnesplats, men det innebär också att 

återskapandet färgar av sig på det samtida vardagslivet. När jag talar med 

Bosse beskriver han att minnesplatsen transcenderar det faktiska evenemanget.  

 

Bosse:  Den kreativa miljön tar man med sig hem sen. Man 

tankar energi här. Man glömmer sin mobiltelefon och 

tar av sig klockan. Man går in i ett slow mood och ägnar 

sig åt sina vänner. Vi har jävligt roligt ihop, hjälps åt 

och ser till så att vi får allting att funka. Det positiva 

flowet man får av det lever man på i många veckor.
204

 

 

Vardagslivet får en negativ klang i jämförelse med evenemangen, men 

efterverkningar av upplevelserna påverkar vardagen på ett positivt sätt. 
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Samma beskrivning ger också Malin när hon beskriver reenactment-

gemenskapen och det som händer när hon lämnar evenemanget.  

 

Malin:  Det jag tar med mig härifrån är energi. Ja, för även om 

man blir jättetrött, för man sover ju inte alls på samma 

sätt här, så är det energin inifrån som man samlar här. 

Den själsliga energin så att säga. Sova kan jag göra 

sen.
205

 

 

Att vara en bärare av kollektiva minnen blir följaktligen en del av deltagarnas 

identitet. Genom sin erfarenhet är de del av något större än sig själva. Det är 

deras minnen av de tidigare tillfälliga minnesplatserna som ligger till grund för 

nya och den ”energi” som Bosse och Malin beskriver att de får av sitt 

deltagande är ett uttryck för den lyckade konstruktionen av en tillfällig 

minnesplats. Gränserna mot samtiden har fungerat effektivt och samspelet 

mellan deltagarna har mynnat ut i en känsla av gemenskap. Känslan förstärks 

av den kollektiva upplevelsen av att skilja sig från omvärlden.  

 

Bosse: Reenactment är något som inte tilltalar alla, och som 

många människor tycker är en ganska underligt. Men de har inte 

varit här, de har inte upplevt den här gemenskapen. Samtidigt är 

många avundsjuka för att vi vågar göra detta. Vi vågar gå ner till 

affären i de här kläderna. Vi vågar stå för det vi tycker. Vi 

svetsas nog samman av att omvärlden ser lite annorlunda på oss. 

Och på grund av att vi är annorlunda så är vi mer måna om 

varandra. Egentligen spelar det ingen roll vad det handlar om för 

form av reenactment, utan om typen av människor som gör det. 

Som vågar stå för att vi gör något udda. Och jag tror det gör att 

vi tar lite mer hänsyn till varandra.
206

 

 

Effekten av de gemensamma erfarenheterna i minnesplatsen är att 

gemenskapen definieras som ett kollektiv även mellan evenemangen. 

Upplevelsen av att skilja sig från andra i vardagslivet skapar ett behov av att 

bekräfta tillhörigheten i gemenskapen ytterligare genom att delta i fler 

evenemang. I stället för känslan av att bära på erfarenheter som ingen annan 

förstår blir detta en del i deltagarnas identitet som medlemmar i en 

gemenskap. Känslan av utanförskap till följd av kroppsliga erfarenheter av 

minnena av inbördeskriget omarbetas till något positivt, något förenande. 

Detta uppmuntrar deltagarna att utforska de kollektiva minnena av kriget 

mellan evenemangen, att utveckla sitt deltagande i riktning mot det föreställt 

autentiska och på det sättet bidra till att underlätta uppförandet av nya 

                                                        
205 Intervju med Malin, 2017. 
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tillfälliga minnesplatser. Vad som är det förväntade i fråga om olika kroppars 

deltagande blir därmed också mer och mer underbyggt.  

Delkonklusion 

Minnesplatsen är tillfällig, även om delar av den består. Varje gång ett nytt 

evenemang äger rum sker en likartad process där platsen etableras. Tack vare 

deltagarnas erfarenhet sker detta effektivare. De konkreta markeringarna av 

platsens gränser, utplacerandet av grindvakter och organiseringen av det 

militära lägret efter specifika mönster underlättar etableringen av 

minnesplatsen för deltagarna. I minnesplatsen finns olika grader av närhet till 

tanken om det autentiska förflutna som återskapas. I konstruktionen av 

minnesplatsen får reenactors hjälp med att komma nära kärnan. Det handlar 

främst om män som utför militära sysslor. De olika delarna som utgör 

minnesplatsen, upprättandet av gränser mot samtiden, organiseringen av 

lägret, de olika arbetsuppgifterna, de kroppsliga upplevelserna, de 

gemensamma minnena av tidigare evenemang och förståelsen av det förflutna 

är alla delar som gör att vissa reenactors rör sig längre in i minnesplatsen än 

andra. Ju närmare centrum desto större chans får deltagarna att uppleva ett 

magic moment. Kvinnorna har, till följd av kropparnas utseende och de 

uppgifter de anpassar sig efter, alltså inte samma förutsättningar att uppleva ett 

magic moment. De utgör dock en oumbärlig del av gränsen mot samtiden. I 

och med att minnesplatsen etableras skapas en distans till samtiden och en 

närhet till det förflutna. Kropparna ordnas in i en hierarki där vissa befinner 

sig närmare samtiden och andra närmare det förflutna, med andra ord närmare 

eller längre bort från minnesplatsens centrum. De som befinner sig närmare 

centrum och kan hävda att de upplever en närhet till det förflutna är också de 

som får tolkningsföreträde när de kollektiva minnena av inbördeskriget och 

livet under 1860-talet ska definieras.  

Tack vare element som överskrider varje enskilt evenemang, som 

deltagarnas mer eller mindre tydliga roller och de materiella ting som 

förstärker upplevelsen av en föreställd autenticitet, försvinner inte 

minnesplatsen helt och hållet när deltagarna återvänder hem. Precis som alla 

minnen blir de som skapats här en del av deltagarna själva och deras identitet. 

De kroppsliga upplevelserna är starka och bidrar till att förstärka känslan av 

samhörighet med de övriga deltagarna och med människorna i det förflutna. 

De skapar också ett behov av återkommande bekräftelse i gemenskapen 

eftersom upplevelserna inte kan delas med människor utanför gemenskapen. 

Tingen påminner dem om upplevelserna och minnena av dem leder till en 

djupare förståelse för den egna platsen i gemenskapen. Kontrasten mot världen 

utanför den tillfälliga minnesplatsen även efter att evenemanget tagit slut 

fortsätter att ge själva gemenskapen tydligare ramar och underlättar 

konstruktionen av framtida minnesplatser. Deltagarna själva blir en del av de 



99 

kollektiva minnena och fördjupningen av minnena fungerar i förlängningen 

som en utveckling av den egna självförståelsen. En del i processen mellan de 

olika evenemangen är alltså utvecklingen av det egna deltagandet och det mest 

centrala, varje reenactors utseende. De kläder och materiella ting som varje 

enskild reenactor bär på sin kropp och tar med sig in i konstruerandet av en ny 

minnesplats fungerar som en bro mellan olika evenemang. Detta är temat för 

nästkommande kapitel.  
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Former av uniformer 

I detta avsnitt diskuteras aspekter av bruket av olika kläder. Eftersom den 

tillfälliga minnesplats som konstrueras är uppbyggd kring en militär miljö har 

den militära uniformen en central plats. I detta fall fungerar den som en 

symbol för en övervägande maskulin gemenskap. Minnesplatsen skapas 

genom att ett avstånd till samtiden upprättas, och därigenom växer också en 

upplevd närhet till det amerikanska inbördeskriget fram. De kroppsliga 

upplevelserna som det gemensamma arbetet med att upprätta och upprätthålla 

minnesplatsen mynnar ut i är nära knutna till en anpassning till gemenskapens 

normer. Det är alltså etablerade normer i gemenskapen som formar den 

tillfälliga minnesplatsen, vilka delar av det förflutna som är möjliga att minnas 

i den och i vilken utsträckning olika kroppar har tillgång till den.  

Normerna är de etablerade förväntningar som existerar i gemenskapen och 

som reglerar hur olika reenactors ska se ut och agera i minnesplatsen. Sett ur 

ett fenomenologiskt perspektiv är förväntningarna det som styr i vilken 

riktning olika reenactors är orienterade och vilka materiella och immateriella 

ting som tycks tillgängliga för dem. En upprepad interaktion med ett ting leder 

till en länk mellan tinget och kroppen och efter hand ter de sig som en enda 

självklar enhet. Exempel på sådana självklarheter är kopplingen mellan 

maskulina kroppar och vapen och mellan feminina kroppar och fysisk 

integritet. Män som är en del av gemenskapen förväntas ha ett större 

vapenintresse än kvinnor och de kvinnor som deltar förväntas värdesätta 

möjligheten att gå på toaletten och sköta sin hygien i avskildhet högre än 

männen. Denna förväntan är alltså ett resultat av en upprepad rörelse mot 

tingen i fråga.   

I den fortsatta texten står deltagarnas rörelser mot olika former av 

klädesplagg i fokus. Detta är intressant därför att det rör sig om en militär 

miljö där just kläderna markerar en kategorisering av människor i olika 

grupper. Olika kroppar förväntas söka sig till olika kläder, en förväntan som 

utgår både från de kollektiva minnena av inbördeskriget och från tidigare 

erfarenheter i gemenskapen. Uniformer och klädedräkter är de materiella 

element med vilka en individ har störst möjlighet att själv påverka sin 

delaktighet i gemenskapen. För att en person ska ha inflytande över den egna 

platsen i gemenskapen krävs dock en förståelse för gemenskapen i sig och för 

de normer som är styrande i minnesplatsen. Först när en reenactor förstått hur 

ramarna ser ut kan personen anpassa sig till eller utmana den traditionellt 

maskulina sfären i den militära gemenskapen. I det följande visar jag hur 

bemästrandet av gemenskapens normer kan ta sig uttryck och hur rörelsen mot 

eller från vissa ting får konsekvenser när minnena av det förflutna ska 

behandlas. 
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En uniform kan definieras som en klädedräkt som sociala och normativa 

regler påbjuder, där det gemensamma är likformighet. Joseph Nathan 

definierar uniformen som en legitimerande symbol för ett medlemskap i en 

grupp.
207

 I den skandinaviska reenactment-gemenskapen återfinns två former 

av likformighet. Den första är en klädkod anpassad till vissa kroppar i vissa 

rumsliga sammanhang som gäller för hela den skandinaviska reenactment-

gemenskapen, där uniformen blir det som utmärker en delaktighet i 

gemenskapen. Denna form av likformighet är det som skiljer medlemmarna i 

gemenskapen från människor utanför minnesplatsen. En viss form av kläder 

markerar alltså att en person ingår i den skandinaviska reenactment-

gemenskapen. Det är den här formen av uniformitet som varje ny medlem 

måste behärska för att bli del av gemenskapen. I den andra formen av 

likformighet fungerar uniformer och klädedräkter som markörer av ett 

medlemskap i en mer specificerad del av gemenskapen, delaktighet i en viss 

grupp, kläder som faller inom ramen för vissa riktlinjer och som skiljer olika 

grupper i den skandinaviska reenactment-gemenskapen åt. Vissa kläder 

markerar alltså en specifik grupptillhörighet. För den nytillkomna medlemmen 

är detta ett andra steg i integreringen, där personen i fråga både definierar sig 

själv och visar sig förstå gemenskapens uppbyggnad och särdrag. Det är också 

i denna andra form som kroppen i relation till uniformen blir avgörande. Varje 

reenactor kan välja att rätta sig efter den förväntade kombinationen av vissa 

klädesplagg och vissa kroppar eller att trotsa normen. De två formerna av 

uniformsbegreppet tydliggörs och exemplifieras i den följande texten.  

Kläderna som medlemmarna i gemenskapen bär kan alla definieras som 

uniformer, eftersom alla skiljer deltagarna från människor utanför 

gemenskapen. De klädedräkter som markerar civila roller i gemenskapen 

benämns för tydlighetens skull inte uniformer utan kläder. Vare sig deltagarna 

utgår från diskussioner i gemenskapen eller från bilder och regelböcker från 

1800-talet strävar alla mot det föreställt autentiska, oavsett om det rör sig om 

uniformer eller kläder. De militära uniformerna utgår framför allt från 

uniformsbestämmelser i regelböcker från arméerna i inbördeskriget. 

Information finns på olika internetforum, i böcker om kriget och på samtida 

fotografier. Hur de civila kläderna ser ut beror på normer i gemenskapen och 

inte nedskrivna regler och utgår i större utsträckning från populärkulturella 

filmer, men även där fungerar internetforum som viktiga källor till 

information. Med denna uppdelning blir det lättare att diskutera olika 

grupperingar inom gemenskapen, och gråzonerna däremellan. Uppdelningen i 

militära uniformer och civila kläder blir en uppdelning i maskulint och 

feminint, med överlappningar och otydliga gränser. Det är ett slags 

förkroppsligande av två separata sfärer som i samtiden inte längre är självklara 

och därmed heller inte oproblematiska att återskapa. De två sfärerna kommer 

fram i bruket av olika dräkter, där uniformen har en självklar plats i relation 

                                                        
207 Joseph Nathan, Uniforms and nonuniforms, 1986, s.2. 
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till inbördeskriget, medan de civila kläderna kräver att bärarna arbetar aktivt 

för sitt eget existensberättigande.  

I den skandinaviska reenactment-gemenskapen återfinns en mängd olika 

militära uniformer. Förbanden bär alla specifika uniformer som markerar 

medlemmarnas tillhörighet. Utöver dessa klart avgränsade grupper figurerar 

också de som bär civila kläder, de som ägnar sig åt matlagning, fungerar som 

stab eller utför andra sysslor där kläderna markerar inkludering i reenactment-

gemenskapen. För kvinnor i civila kläder förekommer en flytande uppdelning 

mellan dem som bär praktiska kläder och de som bär krinolin. Krinolinen 

begränsar avsevärt vad bäraren kan utföra för sysslor, som till exempel 

matlagning, och placerar personen i en högre samhällsklass än de utan. Staben 

utgörs främst av män i civila kläder. I vissa fall bär de några militära 

uniformsplagg, men utan att ingå i specifika förband. Dessa reenactors har ofta 

övergått från att ha varit aktiva i de militära grupperna till att ta på sig civila 

uppgifter som konferencierer, säkerhetsansvariga, ansvariga för handelsboden 

och fotografer. För en utomstående är de civila kläderna inte lika distinkta som 

de militära, men de medför tydliga markeringar för de personer som rör sig 

inom gemenskapen.  

Den följande texten syftar till att problematisera strävan efter att återskapa 

den maskulina sfär som traditionellt förknippas med militära gemenskaper, 

och till att uppmärksamma klädernas roll i formandet av gemenskapen och i 

medlemmarnas övergång från nya till bekräftade deltagare. Den tillfälliga 

minnesplatsen för med sig möjligheter och begränsningar, och i bruket av 

olika uniformer och klädedräkter i kombination med olika kroppar synliggörs 

den pågående performativa formuleringen av de kollektiva minnena. 

Mötet med det materiella 

Den som vill delta i ett historiskt återskapande och träder in i en tillfällig 

minnesplats måste vidta en mängd praktiska och mentala förberedelser för att 

knäcka klädkoden och bekräfta grupptillhörigheten. Varje reenactor utgår från 

en individuell syn på det förflutna, ett utanförskap som övergår i gemenskap i 

takt med att deltagaren anpassar sig till de övriga i gruppen och gruppens syn 

på det förflutna, i takt med att deltagaren skaffar sig subkulturellt kapital.
208

 

Det subkulturella kapitalet är en av sociologen Sarah Thornton utvecklad 

version av Pierre Bourdieus begrepp kulturellt kapital. Bourdieu beskrev hur 

det kulturella kapitalet är avgörande för en individs plats i en social hierarki, 

där det kan omvandlas till status och prestige.
209

 Thornton applicerade det 

kulturella kapitalet på subkulturer, grupper som går emot samhället i stort och 

                                                        
208 Sarah Thornton, Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, 1995;  Sune Qvotrup 
Jensen, Rethinking subcultural capital, 2006. 
209 Pierre Bourdieu, ”The forms of capital”, i John G. Richardson (red.) Handbook of theory and 

research for the sociology of education, 1986. 
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där kapitalet alltså inte utgörs av samma saker. Vad som definieras som 

subkulturellt kapital beror på vad gruppen lyfter fram, men det rör sig både om 

materiella ting och om specifika kunskaper. Det kan handla om sätt att röra sig 

eller tala, om att bära vissa kläder, bemästra ett hantverk eller känna till vissa 

fakta. När en deltagare får subkulturellt kapital leder det till att personen i 

fråga först och främst blir inkluderad, men i ett senare skede leder det också 

till ett avancerande i gruppens hierarki. Med andra ord fungerar subkulturellt 

kapital som ett bevis på att en deltagare förstått det ramverk av normer och 

förväntningar som gemenskapen är uppbyggd kring. Varje ny deltagare strävar 

därför efter att på egen hand förbereda sig så mycket som möjligt för att på så 

sätt förenkla den egna assimileringen. Personen i fråga skulle i det här fallet 

kunna vara professor i historia och expert på inbördeskriget och ändå vore en 

inkludering inte självklar. En ny medlem måste ägna tid och engagemang för 

att upptäcka, ta till sig och utveckla eget subkulturellt kapital som har bäring i 

reenactment-gemenskapen.  

I alla subkulturer förekommer uppfattningen om det ”autentiska”, men i en 

gemenskap som återskapar det förflutna blir det helt centralt. Det kulturella 

kapitalet formas av den uppfattade autenticiteten och kretsar kring den. Det 

”autentiska” är dock i ständig förändring och beroende av de människor som 

formar gemenskapen där uppfattningen har betydelse. Utifrån en undersökning 

av en amerikansk reenactment-gemenskap förklarar Mitchell D. Strauss att det 

finns tre konstanta element i uppfattningen om det autentiska i kläder i 

historiskt återskapande:
 
förebilder, tillverkning och material. Enligt Strauss 

råder samsyn om de faktorer som kan leda till ett föreställt autentiskt 

återskapande, nämligen föremål från den tid deltagarna strävar efter att 

återskapa, att handsömnad är att föredra samt att vissa material ger större 

autenticitet än andra. Allt detta problematiseras dock av att alla vet att det 

autentiska är en omöjlighet, eftersom det rör sig om ett återskapande.
 210

  Det 

skulle alltså även i denna gemenskap vara möjligt att räkna ut vad som 

upplevs som autentiskt, men detta reds ut mellan deltagare som redan befinner 

sin inne i gemenskapen och något som gång på gång måste bekräftas i en 

minnesplats. En potentiell ny medlem utgår i början från kunskap personen 

redan har om tidsperioden och om gemenskapen, eftersom den för 

gemenskapen allmänna uppfattningen om det autentiska ännu inte är 

tillgänglig. Målet för alla nya deltagare är, vare sig de är medvetna om det 

eller ej, att så snabbt som möjligt anpassa sig till gruppens normer.  

I denna strävan utgår varje person från sin egen förståelse som grundar sig 

på de kulturella minnena av inbördeskriget och det sena 1800-talet. De minnen 

som medialiseras i institutioner som museer och skolor men också genom 

populärkulturen. Bilderna som ges där blir referenspunkter i mötet med 

reenactment-gruppen. Vad personen lärt sig i skolan om inbördeskriget blir 
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viktigt igen, och hur personen i fråga ska förhålla sig till den kunskapen. 

Samtidspolitik är ytterligare en dimension som spelar in och formar minnena. 

I återskapandet av ett inhemskt krig sipprar samtidspolitiken alltid igenom, 

vilket blir tydligt i återskapandet i USA av inbördeskriget.
211

 Avstånd i tid och 

rum skapar dock distans och för återskaparna av det amerikanska 

inbördeskriget i Skandinavien blir uppfattningen om USA idag och vilken roll 

inbördeskriget har spelat för landets utveckling central, men fungerar främst 

som bakgrundsinformation. Skönlitterära skildringar, filmer och tv-serier blir 

de viktigaste förebilderna i förberedelserna för ett deltagande. Konkreta 

exempel på förberedelser inför ett första deltagande i ett historiskt 

återskapande av inbördeskriget finns hos Adam. Inför vår intervju hade han 

skrivit ned några rader om sina förberedelser.  

 

Förberedelser inför:  

Ganska många timmar av bildgooglande och Pinterestande på 

den aktuella tidseran. Lyssnat på tre-fyra stycken ljudböcker om 

tidsperioden med inriktning på grundläggande kunskap om kriget 

som sådant och även slaveriet. Sett på några dokumentärserier 

om ”Vilda Västern” och några, hyfsat HK [Historiskt korrekt] 

moderna fiktiva serier som utspelar sig i anslutning till aktuell 

tidsperiod för att få lite känsla för klädstil och husgeråd. Jag har 

faktiskt inte undersökt själva reenactment-grupperingen som 

sådan eller tittat på så många bilder/filmer därifrån.
212

 

 

Adam har ägnat mycket tid åt att skaffa sig en bred uppfattning om 

inbördeskriget och det sena 1800-talets USA. Hur själva gemenskapen han ska 

bli del av ser ut, eller hur återskapande av inbördeskriget tar sig uttryck i 

allmänhet har alltså inte varit en del av efterforskningarna. I enlighet med 

Adams förberedelser sker inträdet i gemenskapen i två dimensioner. För det 

första är utgångspunkten inbördeskriget i stort, vilket innebär att all tillgänglig 

kunskap är en tillgång. Denna kunskap är generell och bildar underlag för alla 

former av återskapande av inbördeskriget, oavsett gemenskap. För det andra 

krävs en förståelse för den enskilda gemenskapen innan en ny medlem kan 

avgöra vilka delar av den allmänna kunskapen som är ”rätt” eller ”fel”. Det är 

först när den nya medlemmen träder in i minnesplatsen som det blir tydligt hur 

den befintliga kunskapen om kriget ska tolkas och hanteras i praktiken. Adam 

                                                        
211 James Oscar Farmer, ”Playing Rebels: Reenactment as Nostalgia and Defence of the Confederacy in 
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berättar vidare under vårt samtal hur han gjort för att skapa en så bred bas som 

möjligt och vilka strategier han använt för att gå vidare. 

 

MB:  Men du har tittat på ganska många serier och filmer och 

sånt där?  

 

Adam:  Lite grann de sista veckorna. Moderna. Ja, när jag var 

liten var det Gettysburg. Jag såg den ganska många 

gånger faktiskt, för jag tyckte den var bra då. Och Clint 

Eastwood och sånt. Men det var ju några år sedan. Sen 

nu, de sista veckorna har jag tittat lite på moderna serier 

som verkar vara ganska historiskt korrekta vad gäller 

klädsel och sånt, för att få en uppfattning.  

 

MB:   Mmh, hur har du avgjort det?  

 

Adam:  Nä, om de har haft ett brunfilter på omslaget. (Båda 
skrattar)  

 

MB:  Ja.  

 

Adam:  Nä, men du har ju nämnt några serier. Hatfields och 

McCoys. Och så var det någon rätt kass 

dokumentärserie som finns på Netflix. Som var rätt 

snyggt gjord, men den var inte så bra när man väl 

började faktakolla.  

 

MB:  Nej, okej.  

 

Adam:  Men den var ju kul i alla fall. För att få upp stämningen 

rent generellt. Och så några ljudböcker. De skilde sig 

ganska mycket åt. En del var, ja, så som det alltid 

återberättas, nästan från nords synvinkel, och sen var det 

några där det märks att det har varit en, ja, en sydstatare 

som har berättat. Och den [berättelsen] har ju varit mer 

differentierad, än den klassiska. Att det inte var så svart 

och vitt som man kanske vill ge sken av ibland.
213

  

 

I samtalet framkommer det att Adam är medveten om att den bild han har av 

inbördeskriget har utvecklats sedan han var liten och att han ännu förhåller sig 

skeptisk till den nya kunskap han införskaffat. Synen på vad som bör uppfattas 

som den autentiska föreställningen är ännu inte klar, men för att gardera sig 
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hänvisar Adam till mina rekommendationer, eftersom jag har lite mer 

erfarenhet av gemenskapen än han själv, och han visar på en medvetenhet om 

motsägelsefulla berättelser om det förflutna. Adam beskriver också en 

känslomässig förberedelse på ett inträde i gemenskapen när han säger att han 

sett på filmer och serier ”för att få upp stämningen”. Det rör sig inte bara om 

att förbereda sig materiellt, eller bara om att skapa sig en bred faktabas att stå 

på, utan om att känna sig redo. Förberedelserna orienterar kroppen åt ett visst 

håll redan innan personen träder in i det rum där gemenskapen befinner sig.  

Detta blir ännu tydligare i mitt eget fall då jag som ett led i processen hade 

lärt mig mer om reenactment och därför var medveten om en pågående 

konflikt i USA bland återskaparna av inbördeskriget. Skiljefrågan berör 

kvinnors deltagande som soldater. Vissa anser att det dels ger en skev bild av 

vilka som deltog som soldater under kriget, och dels att det är respektlöst mot 

de förfäder vilkas minne och ära återskapandet tills stor del har som mål att 

återupprätta.
214

 En kvinna, Lauren Cook Burgess, hade vid ett återskapande av 

slaget vid Antietam blivit borteskorterad av parkvakter för att hon bar militär 

uniform.
215

 Cook Burgess stämde National Park Service för 

könsdiskriminering och sedan dess har alla officiell rätt att delta som soldater, 

oavsett biologiskt kön. Trots att mer än tjugo år förflutit sedan denna händelse 

ägde rum är kvinnors deltagande fortfarande inte självklart, vare sig som 

soldater eller i civila roller.
216

 Inför mitt första deltagande i ett reenactment-

evenemang var jag därför osäker på vilket bemötande jag skulle få, vilken 

inställning jag skulle mötas av och framför allt vilka kläder jag förväntades 

bära. Det som stod klart var att min kropp utgjorde ett problem. Jag valde 

därför att låta mig styras av de medlemmar i gemenskapen jag först fått 

kontakt med på en av föreningarnas hemsidor. Att överlämna ansvaret för mitt 

utseende till de andra i föreningen var min strategi för att så fort som möjligt 

anpassa mig till reglerna. 

Väl på plats fick jag först vänta på att de jag varit i kontakt med skulle 

anlända, men så fort de gjorde det gav de mig en påse med kläder som 

kompletterades av andra reenactors. De övriga närvarande bar en blandning av 

samtida vardagskläder och historiska plagg, och jag stack egentligen inte ut i 

mängden i de kläder jag kommit dit i. Jag väntade in i det längsta med att 

prova kläderna eftersom jag upplevde min roll som forskare i mängden av 

reenactors vid evenemanget som bekväm. Jag accepterades som utomstående, 

men det tedde sig inte som självklart att jag också skulle bli accepterad när jag 

bytte kläder och blev en del av gemenskapen. I början av ett evenemang, när 

                                                        
214 Se exempelvis Dennis Hall, ”Civil War Reenactors and the Postmodern Sense of History”, i The 
Journal of American Culture, 17:3, 1994; Stephen J. Hunt, “But We’re Men Aren’t We!: Living 

History as a Site of Masculine Identity Construction” i Men and Masculinities, 10:4, 2008 Sage 

Publications. 
215 Eugene L. Meyer, ”Judge admits women to the Antietam armies”, i The Washington Post, 18 mars, 

1993. 
216 Filmprojektet http://www.reenactress.com är en samtida reaktion på konflikten. 
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den tillfälliga minnesplatsen fortfarande formas, uppstår en övergångsfas där 

samtiden och det återskapade förflutna flyter ihop. Där upplevde jag en känsla 

av kontroll, men eftersom det rörde sig om ett övergående stadium kunde jag 

inte stanna kvar där. Minnesplatsens gränser måste tydliggöras och då måste 

de närvarandes utseende likriktas. De övriga deltagarna verkade måna om att 

jag skulle inkluderas, och efter några påtryckningar gick jag med blandade 

känslor av spänd förväntan och oro med på att prova kläderna jag fått låna.
217

  

 

Jag gick in i syrummet och bytte om. Det fanns en stor spegel 
där inne på en garderob och jag såg med förtjusning hur jag 

förändrades. Den grå undertröjan passade bra, den såg ut som 

en farfarströja och var bekväm. Skjortan såg lustig ut, den hade 

ett rundat skjortbröst fastsytt, men öppet i sidan, så att man 

kunde få igenom huvudet, och så två knappar i halsen, så att den 
satt tight. Den hade även två långa fickor lite längre ner på 

bröstet, något som skulle visa sig mycket användbart senare. 

Västen hade inga fickor, men den gjorde att skjortan doldes lite, 
precis som den gröna snusnäsduken. Uniformsjackan var 

verkligen kronan på verket, den var riktigt snygg och jag kände 

mig plötsligt väldigt stilig. Bilden av gentlemanna-banditen jag 
burit med mig sedan barndomen kom till liv framför mina ögon. 

På något sätt tycktes mig alltid skurkarna mer intressanta än 
hjältarna. Kombinationen av ingjutandet av skräck och respekt, 

och äventyret och tragiken i de korta, men intensiva liven med 

abrupta slut, triggade mitt intresse. Denna populärkulturellt 
gödda romantiska bild av amerikansk laglöshet som sedan länge 

hade förpassats till en mörk vrå av mitt medvetande vällde nu 
fram med full kraft. Jag såg ut som dem, som Jesse James, eller 

Billy The Kid. Fransarna på byxorna kändes lite löjliga, de 

hängde och slängde så, men de satt bra, även om de var lite 
korta. Patineringen gjorde att byxorna kändes bekväma direkt. 

När jag gick ut i köket igen svängde jag lite extra på fransarna 

och det syntes nog att jag tyckte de var lite löjliga. Ingen annan 
verkade dock tycka det och jag insåg snabbt att jag nog inte 

borde tycka det heller.
218

 

 

Påklädningen fungerar som en form av initieringsrit där mitt forskar-jag får 

stiga åt sidan för ett ambivalent reenactment-jag. När jag byter kläder ger jag 

mig själv tillåtelse att ge mig hän och utforska vem jag borde och skulle kunna 

vara när jag bär just de plaggen. Som forskare ser jag i situationens 

                                                        
217 Fältanteckningar, Vessigebro, 2016. 
218 Fältanteckningar, Vessigebro, 2016. 
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ambivalens Arnold van Genneps The Rites of Passage.
219

 Van Gennep ansåg 

att alla övergångsriter består av tre faser, separation, transition och 

inkorporation. Dessa tre hänger ihop med olika former av riter som markerar 

övergången från en fas till en annan och som främst handlar om att förhålla sig 

till den liminala mellanfasen. I sin antropologiska forskning undersökte van 

Gennep riter som hade med livets gång att göra, till exempel de religiösa 

markeringarna av en övergång från en ålderskategori till en annan i form av 

bröllop och av separation vid livets slut genom begravning. De tre faserna kan 

tillämpas även på mitt material. Historiskt återskapande utgörs inte av ett 

regelrätt rollspel. Varje reenactor utforskar det förflutna och sig själv genom 

ett samspel med de övriga deltagarna. Genom att deltagarna i tanke och 

handling förflyttar sig själva bakåt i tiden gör de ett avbrott i vardagen, men 

till följd av återskapandets existentiella dimension ersätts inte deltagarnas jag 

av en persona. I stället adapteras jaget till en version som passar in i 

gemenskapens tanke om det autentiska i den återskapade perioden. Att bli en 

del av gemenskapen innebär därför inte om att ta på sig en roll utan om att 

förstå och anpassa sig till de förutsättningar och krav som existerar i 

minnesplatsen. Det rör sig helt enkelt om en övergång från ett utanförskap till 

en delaktighet i gemenskapen. I sammanhanget klargör van Genneps begrepp 

initiationen i reenactment-gemenskapen som kommer till uttryck i uniformer 

och kläder. Kläderna visar på olika faser i initiationen, där påklädningen 

fungerar som separationen från vardagen, alltså det första steget mot en 

inkludering i gemenskapen. Uniformerna och kläderna befäster den tillfälliga 

minnesplatsen och inkluderar en ny medlem i gemenskapen. Bruket av vissa 

klädesplagg kopplar samman tingen med kroppen. Deltagaren har uppfattat 

gemenskapens förväntningar och kan först i ett senare skede trotsa dem.  

För att befästa mitt eget reenactment-jag bad jag en av de andra deltagarna 

att fotografera mig under evenemanget, under förevändningen att jag ville ha 

något att visa upp för mina handledare när jag kommer tillbaka till 

universitetet. Det blev en serie av bilder där jag blev instruerad att sluta le och 

anta en hotfull pose.  

                                                        
219 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, 1960. 
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Min inställning till kläderna och min tolkning av instruktionerna vid 

fotograferingen utgår från de minnen av kriget jag burit med mig in i 

gemenskapen. Föreställningen om en dominerande ”machomaskulinitet” blir 

tydlig i mina reaktioner. De plagg som inte passar in i den bilden reagerar jag 

negativt på. Det rundade skjortbröstet och fransarna på skinnbyxorna förhåller 

jag mig skeptisk till tills jag inser att min inställning inte stämmer med de 

övrigas i gemenskapen. Min föreställning om det förflutna får stå tillbaka för 

uppfattningen som är rådande i reenactment-gemenskapen. Min kropp i 

kombination med kläderna jag fått låna visar sig vara mindre problematisk än 

jag förväntat mig. 

Min initiation består precis som Adams av två dimensioner där den första 

utgörs av förberedelser och den andra av att utvärdera den kunskap jag 

inhämtat och relatera till den på ett sätt som stämmer med de övrigas i 

gemenskapen. Min tveksamhet inför de plagg jag fått låna försvinner i takt 

med att jag reviderar den föreställning om inbördeskriget som jag burit med 

mig in i gemenskapen. Jag iakttar noga de övrigas reaktioner och anpassar 

mina egna, och då övergår min skepsis i säkerhet. Denna del av initiationen 

Vessigebro, 2016 
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går inte att förbereda sig för, och Adam gav uttryck för samma oro för hur det 

egna utseendet skulle tas emot som jag kände.  

 

Adam:  Vad gäller kläderna har jag ingen aning om hur mitt 

hemma-ihopaplock kommer att uppfattas då jag aldrig 

träffat någon av de medverkande i just denna situation. 

Det är nog det som är mest nervöst…
220

 

 

Det Adam oroade sig över var den del av sitt deltagande han inte kunde 

förutsäga, med andra ord reviderandet av den tidigare inhämtade kunskapen. 

Det handlar i grunden om uppfattningen om det autentiska och vad som utgör 

subkulturellt kapital i just den här gemenskapen. Även om Adam noga tänkt 

igenom sin utstyrsel, fanns det en risk för att de övriga deltagarna skulle visa 

att det inte var tillräckligt. Han fortsatte berätta. 

 

Adam:  Jag har ju ingen aning. Man har ju tagit det man hittar 

hemma, för att det kändes rätt. Med det John Wayne-

idealet man har.
221

  

 

Återigen blir det tydligt att känslan för vad som är rätt är en avgörande del i 

förberedelserna. Adam hänvisar till en föreställning om det förflutna som 

främst är hämtad från populärkulturen och som han själv ställer sig skeptisk 

till, även om det är denna han utgår från. Det ”John Wayne-ideal” som Adam 

talar om kan härledas till samma populärkulturella föreställning som jag 

beskriver i iförandet av uniformen och som jag kopplar till Jesse James och 

Billy the Kid.  

I båda fallen är förebilden maskulin, och en viktig skillnad är att Adam inte 

oroar sig för huruvida hans kropp ska anses som problematisk eller inte. Adam 

berättar hur han sökte igenom alla sina garderober för att hitta några 

klädesplagg som liknade dem han fastnat för i spelfilmer, serier och historiska 

foton som han tittat på för att få inspiration. Han kompletterade det han funnit 

hemma med delar av min uniform som han fick låna och med delar av andras 

uniformer som också lånades ut till honom. Till slut bar han endast en 

undertröja, ett par hängslen och ett par skor av de kläder han själv tagit med 

sig. Den civila dräkt som Adam förfärdigat hemma ersattes med en militär 

uniform. Kläderna avgör hur en person ska bemötas och med en uniform följer 

tydligare ramar för ett förväntat beteende. Uniformen passar också bättre in i 

minnesplatsen. Krigarmaskuliniteten i det återskapade sammanhanget är 

enklare att framhäva om fler klär sig i uniform, speciellt manliga reenactors. 

Precis som när jag knuffades mot konformitet när jag uppmanades att klä om 

uppmuntrades Adam att anpassa sig efter normerna i gemenskapen och på det 

                                                        
220 Intervju Adam #1, 2018. 
221 Intervju Adam #1, 2018. 



111 

sättet befästa minnesplatsen. En reenactor som går mot strömmen motas 

ständigt av de övriga mot en anpassning, medan en reenactor som anpassar sig 

belönas med större inkludering. Adam berättar följande om hur han, iklädd de 

lånade plaggen, inkluderas i en grupp med personer som bär liknande kläder 

utan att de vet mer om honom än vilka kläder han bär på kroppen: 

 

Adam:  När jag fick låna dina kläder och så visste jag ju inte vad 

jag skulle göra, så då gick jag bara runt och tittade. 

Ställde mig vid en stolpe. Tittade lite och såg några 

gråklädda figurer ställa upp på rad 30 meter framför och 

bli kommenderade och så kom det folk inspringande 

från andra tält som var lite sena. Och så tittade de åt mitt 

håll och började skälla på mig. (Jag skrattar) Och ropa, 

och då var det bara att springa in och ställa sig i ledet. 

Och be om ursäkt (Adam skrattar) för att man har stått 

och halvdeserterat. Men den jag ställde mig jämte 

frågade om det var okej och om jag ville vara med. Och 

då var det bara ja, och så rätade man upp sig och stod 

där och de liksom drog i armar och sånt, så att man stod 

på rätt ställe och sen när de var klara så fick man bara 

följa med in i ett tält. Fick pålastat sig alla grejerna och 

visat hur det skulle sitta och så sa de: Kom tillbaka om 

en timma. Och det var fräckt. Sen var man ju med 

där.
222

 

 

Det subkulturella kapital som tillskrivs de lånade kläderna ger Adam andra 

förutsättningar än de han hade med sina egna kläder. En uniform signalerar en 

inkludering. Klädernas funktion som en väg in i gemenskapen hänger ihop 

med ett förväntat beteende. Eftersom Adam bär en uniform finns en inbyggd 

förväntan hos honom att bli inkluderad. Genom att beskriva det som att han 

”halvdeserterat” har Adam redan skrivit in sig själv i gemenskapens narrativ. 

Han har förstått att med den uniform han bär följer vissa förväntningar, vilka 

han inte uppfyller genom att stå vid sidan av och titta på. Utan en aktiv 

inkludering från de övriga deltagarna kan han dock inte gå vidare, eftersom 

han själv ännu inte har skaffat sig de nödvändiga kunskaperna. Bruket av den 

militära uniformen signalerar emellertid att han är beredd att ta steget till ett 

aktivt deltagande, något som alltså kräver vägledning av en mer erfaren 

medlem i gemenskapen.  

                                                        
222 Intervju Adam #2, 2018. 
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Civil War Weekend, High Chaparral, 2018. Foto: Maria Wordenskjold Wohlert Jørgensen           

Bilden ovan visar det ögonblick då Adam upptäcks av de övriga 

sydstatssoldaterna. Exercisen är ett tillfälle då reenactors i civila kläder, alltså 

främst kvinnor, vistas kring de som är klädda i militär uniform utan att 

interagera med dem. De perifera civilisterna är åskådare och har i den 

funktionen möjlighet att fotografera de exercerande utan att det förtar 

upplevelsen av autenticitet. För de exercerande soldaterna blir Adams uniform 

det som skiljer honom från övriga reenactors runt omkring, ett tecken på att 

han söker kontakt och inte enbart är åskådare. Den grå uniformen föranleder 

deras agerande, även om de också går utanför rollerna och försäkrar sig om att 

de tolkat hans signaler rätt. Uniformen är det som signalerar att han bör dras 

längre in i minnesplatsen. Adams aktiva rörelse mot en viss typ av ting ger 

alltså positivt resultat. När han är inkluderad i gruppen och deltar aktivt 

fungerar hans uniform som en ständig påminnelse om de förpliktelser den för 

med sig. När Adam tagit emot ytterligare uniformsdelar förväntas han också 

fortsätta att delta aktivt i upprätthållandet av den tillfälliga minnesplatsen. Om 

en person bär kläder laddade med subkulturellt kapital innebär det inte ett 

ovillkorligt välkomnande, utan att personen är accepterad så länge vissa 

förväntningar uppfylls efter hand. Ett visst beteende och utförande av militära 

arbetsuppgifter är en förutsättning för att minnesplatsen ska kunna 

upprätthållas, och Adam förväntas hålla sig på den linje han börjat vandra. 

Han måste fortsätta utveckla den position de lånade kläderna lagt grunden för.  
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Flera av de intervjuade berättar att de fick låna kläder av andra reenactors 

när de först närmade sig reenactment-gemenskapen. Utlåningen av kläder är 

ett sätt att leda in nya deltagare i gemenskapen och ett enkelt sätt att presentera 

gemenskapens normer för dem. Antropologen Mads Daugbjerg beskriver i en 

artikel hur han i USA får låna en uniformsjacka av en veteran inom 

återskapandet av det amerikanska inbördeskriget och hur han stärks i tron på 

sitt eget deltagande när han får på sig den välanvända jackan.
223

 De lånade 

kläderna för med sig en säkerhet för nybörjaren eftersom den som lånat ut 

kläderna redan är en accepterad del av gemenskapen. Klädesplaggen är 

laddade med subkulturellt kapital, och de underlättar inkludering, även om de 

samtidigt är en tydlig markör av bärarens tillstånd i limbo, eftersom det rör sig 

om ett lånat kapital. Plaggen fungerar i praktiken som en fetisch, ett föremål 

som i sig är laddat med värde även när det är skilt från sin bärare. Därmed kan 

värdet temporärt föras över från en person till en annan. Att bära någon annans 

kläder ger trygghet, men fungerar också som en ständig påminnelse om att 

personen bör utveckla sin egen utstyrsel och i förlängningen också sin position 

i gemenskapen.  

Med utlåningen av kläder uppstår en möjlighet för de övriga deltagarna att 

påverka bärarens position i gemenskapen, men inkluderingen påverkas också 

av personen i frågas kropp. På vissa sätt var mitt eget inträde i gemenskapen 

snarlikt det som Adam gick igenom, men till följd av att min kropp definieras 

som feminin fick mitt inträde ett annat utfall. Under sommaren 2016 deltog 

jag i ett större evenemang där arrangörerna tilldelade mig en plats bland 

nordstatsinfanteristerna. Eftersom min erfarenhet av att återskapa en aktiv 

stridssituation bestod av ett enda tillfälle var min plats bland 

nordstatsinfanteristerna, som stod stilla på samma ställe under hela striden, i 

nivå med vad jag bedömdes kunna hantera.
224

 För att delta fick jag i likhet 

med Adam därför låna kläder, men i mitt fall kom de från en av deltagarnas 

sutlery. En så kallad sutler var en handelsman som följde med armén och som 

mot betalning erbjöd det som soldaterna kunde tänkas behöva i form av 

förnödenheter, klädespersedlar och andra föremål utöver dem de fick 

tilldelade. I det samtida historiska återskapandet är det i ett sutlery, i fysisk 

form, eller på internet, som deltagarna köper uniformer och tillbehör. Att få 

låna kläder från ett sutlery tillhör inte vanligheterna, men ett undantag gjordes 

för mig eftersom ingen annan hade en nordstatsuniform till övers. I sutleryt 

visade handelsmannen Göran och Bosse hur jag skulle bära kläderna. Därefter 

försvann de för att sköta andra uppgifter. Även här återfinns likheter med 

Adams upplevelse då jag lämnades åt mitt öde och strövade omkring i lägret 

och försökte finna mig till rätta i mina nya kläder. Det var en strålande 

sommardag och jag tog snart av mig yllejackan. När jag senare mötte Bosse 

igen såg han missnöjd ut. 

                                                        
223 Mads Daugbjerg,  2014.  
224 Fältanteckningar Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. 
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[Han] undrade varför jag inte hade min jacka på mig och jag sa 

att det var för varmt. Jag hade fortfarande min kepi på mig, för 

att dölja håret. Han sa att det var mer strikt på nordstatssidan 
och att man inte fick gå runt utan jacka. Man kunde ha alla 

knappar uppknäppta, utom en, då ansågs den ändå vara knäppt. 

Men om jag tog av jackan fick jag ta av kepin också, och då såg 
jag ut som en sydstatssoldat i mina himmelsblå uniformsbyxor. 

Men då behövde jag en annan mössa. Det är så mycket regler att 
ta in och jag försöker anpassa mig så snabbt som möjligt, men 

det kändes ändå som en vänlig förmaning och inte något som var 

ett problem. Alla försöker hjälpa mig, vilket är väldigt 

uppmuntrande. 
225

 

 

Jag fann klädreglerna otydliga. Jag placerades in i en grupp av de kläder som 

Göran och Bosse gav mig och med uniformen hängde ett förväntat beteende 

samman, på samma sätt som det gjorde för Adam när han bytte från civila 

kläder till militära. Utan fortsatt vägledning utgick jag från min tidigare 

erfarenhet i gemenskapen men blev alltså snabbt varse att samma regler inte 

gällde för alla grupper som gemenskapen var uppdelad i. Bosses kommentar 

visar på vikten av att skilja olika grupper åt. Bosse var sydstatssoldat och jag 

var nordstatssoldat och vi förväntades följa olika regler. Själv ingick han alltså 

inte i den grupp som lydde under de regler som jag förväntades följa i den 

uniform jag fått låna, men för att upprätthålla skillnaden mellan grupperna var 

han ändå mån om att påminna mig om dem.  I mitt aktiva val att bära just den 

militära uniformen förpliktade jag mig att följa de regler som fanns inbyggda i 

kläderna. Till skillnad från Adam upplevde jag dock inte att jag var inkluderad 

i bland nordstatsinfanteristerna som jag skulle ingå i. Kombinationen av min 

kropp och de strikta regler som uniformen förde med sig skapade en skevhet 

som jag inte visste hur jag skulle hantera. I stället för inkludering ledde min 

uniform till en känsla av utanförskap. Jag blev ständigt påmind om att min 

kropp inte stämde överens med uniformen jag bar.  

 
När jag kom ut ur mitt tält och spände på mig bältet fick Niklas 

syn på mig. Han kände inte igen mig först och blev förvånad när 

han såg att det var jag. Jag satte mig bredvid honom och flätade 

mitt hår i en krans runt huvudet, för att kunna dölja det under 

kepin. Anders kom förbi och hajade också till, han skrattade och 
sa att han hade undrat vem grabben var som hängde med Niklas. 
226
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De båda männens reaktioner, så som jag återger dem i fältanteckningarna, 

skulle kunna tolkas som att uniformen maskerade min kropp väl, och jag hade 

kunnat ta deras ord som en bekräftelse på att jag lyckats anpassa mig till 

reglerna. Men jag fick också smeknamnet ”pojksoldaten”, vilket ytterligare 

ökade min känsla av att inte riktigt nå så långt i strävan efter föreställd 

autenticitet som jag förväntades göra.
227

 Denna känsla späddes på ännu mer 

när en av sergeanterna i nordstatsinfanteriet instruerade mig och ytterligare en 

ny medlem i gemenskapen inför det stundande slaget.  

 
Han skulle ta det på barnnivå, sa han, så vi fick säga till om det 

blev löjligt. Jag upplevde det dock inte som barnsligt, utan 

snarare som pedagogiskt. Viktor gick igenom olika order. 

[…]När han förklarade files sa han att det är om det står en 

kille, eller tjej, bakom. Kanske lade han till det senare för att jag 
var med. 

228
 

 

Trots att mannens instruktioner var inkluderande visar fältanteckningarna att 

jag fäste mig vid att han lade till ”eller tjej” och ”eller hon”, när han 

förklarade. I kombination med min tidigare självkritik bekräftade hans ord 

återigen att min kropp var ett problem som inte kunde vägas upp av min 

korrekt burna uniform. På bilden nedan syns jag själv till höger under en 

genomgång inför ett slag. Jag utmärker mig inte nämnvärt eftersom alla på 

bilden bär likadana uniformer, men att fotografen tog en bild av händelsen kan 

tyda på att det är något utöver det vanliga.            
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Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. Foto: Jonas Lundman 

I väntan på det stundande slaget blev det också tydligt att mitt sätt att bära 

de kläder jag fått låna inte uppfyllde alla förväntningar som uniformen förde 

med sig, trots att jag trodde mig ha förstått reglerna jag förväntades följa.  

 
Jag hade vikt upp kragen bak på min jacka för att hålla regnet 

borta, men när Simon kom vek han ner den igen. Han skällde 

även på Emma för att hon hade knäppt upp översta knappen på 
sin jacka. Hon var obekväm i sina kläder och tyckte att de kliade 

förfärligt. Simon blev irriterad, och vidhöll att man måste ha 
översta knappen stängd, alltid.

229
 

 

Inte heller Emma, som också hon fått låna en uniform, nådde upp till 

standarden. Precis som i mitt fall stod hennes kropp i kontrast till 

förväntningarna. Den klädkod som hörde till nordstatsinfanteri-uniformen 
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framträdde främst genom andras reaktioner på mitt eget sätt att bära kläderna. 

De övriga deltagarnas reaktioner är en stor del av min egen känsla av 

inkludering och min upplevelse av att kunna bidra till att definiera 

minnesplatsen. En annan del är de utomstående besökarnas reaktioner. 

Evenemanget ägde rum i temaparken High Chaparral, vilket föregående 

kapitel visat skärper kraven på deltagarna att upprätthålla avståndet mot 

samtiden. Mötet med parkbesökarna gör att reglerna som hör till uniformen 

framträder mer tydligt, vilket mina fältanteckningar ger exempel på. 

 
Vid uppställningen på morgonen hade alla blivit förmanade att 

inte gå själva i parken, utan alltid två och två och om man var 

soldat skulle man gå i full mundering, med bössa och allt. Det 

var viktigt att göra ett seriöst intryck på besökarna. Jag hade 

dock ingen kamrat och jag kände inte riktigt för att få med någon 
bara för att jag behövde gå på toaletten, så jag gick själv. Men 

jag tog på mig jackan och knäppte den ordentligt hela vägen. 

Jag upplevde det som att besökarna tittade lite extra på grund av 
uniformen, men det gjorde också att jag blev oerhört 

självmedveten och kände mig säker på att folk kunde se att jag 

var fejk.
230

 
 

De regler som jag uppfattade hörde samman med den uniform jag bar och som 

styrde hur jag skulle se ut och hur jag skulle agera tedde sig omöjliga att följa. 

Fältanteckningarna visar att trots att jag efter hand blivit medveten om vilka 

förväntningar som ställs på mig och hur jag ska bära kläderna för att uppfylla 

förväntningarna spär mötet med den utomstående publiken på den egna 

självkritiken. Jag går så långt som till att kalla mitt eget deltagande för ”fejk”. 

Plaggen i sig, med sitt inneboende subkulturella kapital, får motsatt effekt och 

jag ser dem som en kontrast till min avvikande kropp. Det ideal som jag 

förväntas sträva mot innebär en uniform som den jag bär men kombinerad 

med en maskulint definierad kropp. De korrekt knäppta knapparna kan inte 

väga upp min kropps utseende. Kroppens materialitet är ett faktum som jag 

måste förhålla mig till. I de fortsatta fältanteckningarna blir det än mer 

uppenbart att jag tolkat Niklas och Anders ord som kritik där det inte är fel på 

uniformen utan på kroppen som bär upp den.  

 

När jag tvättade mina krutstänkta händer fick jag i spegeln 

ovanför handfatet för första gången syn på mig själv. 
Besvikelsen vällde över mig när jag insåg hur mycket jag såg ut 

som en ung pojke och att mina feminina drag verkade framträda 
ytterligare i kombination med den blå kepin. Jag drog skärmen 

ännu längre ned i pannan och tryckte in håret som envisades 
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med att krypa fram vid öronen. Min rakade nacke var jag dock 
nöjd över och hur det korta håret bidrog till att trots allt 

upprätthålla illusionen. På min promenad tillbaka till lägret blev 

jag återigen medveten om besökarnas blickar på mig. Känslan 
av att vara malplacerad ökade för varje steg jag tog och jag 

skyndade mig tillbaka till anonymiteten i tältens skugga.
231

 

             

 
Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. Foto: Bo Herbst 

På fotot ovan har jag tagit av mig jackan och kepin i ett försök att anpassa mig 

till klädreglerna. Jag tog av mig de delar av uniformen som definierade mig 

som tillhörig nordstatsinfanteristerna. Jag ställde mig alltså utanför den grupp 

jag borde ingå i och hamnade samtidigt utanför den grupp jag uniformsmässigt 

hade kunnat ingå i, sydstatsinfanteristernas, eftersom jag inte var placerad 

bland dem just då. Även för fotografen var det tydligt att jag inte hörde till 

någon grupp, och mitt utanförskap framhävs ytterligare av att han utesluter 

andra reenactors ur bilden.  
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En månad senare deltog jag som soldat på sydstatssidan i ett större 

evenemang, Slaget vid Hanover Court House. Med mina erfarenheter var jag 

väl medveten om att min kropp kunde uppfattas som problematisk och att jag 

snabbt behövde anpassa den i den mån jag kunde. Jag fick låna en uniform av 

en medlem med många års erfarenhet av historiskt återskapande, Pelle. Mina 

nyförvärvade kunskaper om uniformsregler sattes på prov då denna uniform 

skilde sig från dem jag burit tidigare. 

 

Han rotade runt i sitt tält och kom ut med en grå 
infanteriuniform. Det var hans sons kläder, men vi var nog 

ungefär lika stora trodde han. Pelle undrade om jag hade en 

kepi, vilket jag inte hade. Han kilade in i tältet igen och kom 

strax ut med en väl använd grå kepi med gult band, en kavalleri-

kepi.[…]Pelle berättade stolt att både jackan och kepin var från 
’91, då var jag knappt född, flikade han in, men då hade han 

börjat i hobbyn. Nu hade hans son kläderna. Kepin satt bra och 

jag provade att trycka in håret under den. Jag hade tidigare 
flätat håret i en enda lång fläta som hängde på ryggen. Pelle sa 

att jag inte behövde gömma håret för på sydsidan hade de haft 

kvinnor med i armén. Jag frågade om de hade låtsats vara män, 
men Pelle menade att på nordsidan hade det funnits kvinnor som 

tvingats klä ut sig till män och som hade smugit med sin 
identitet, men på sydsidan behövde man alla soldater man kunde 

få tag på och därför hade man även tillåtit kvinnor att delta. De 

hade varit helt öppna med att de var kvinnor. Han hastade 
vidare med sina bestyr av tältet och verkade inte intresserad av 

en mer ingående diskussion om ämnet. Jag var inte helt 
övertygad, men tog ändå till mig av hans ord och lät flätan 

hänga på ryggen, fullt synlig.
232

     

 

Kläderna är laddade med subkulturellt kapital. Pelle visar att han vet detta när 

han poängterar plaggens ålder. Genom sin relation till sin far kan hans son dra 

nytta av det inneboende kapitalet i klädesplaggen. Med deras relation är det 

inget problem att ärva klädesplagg, inte minst eftersom att sonens arv efter 

fadern passar in i de kollektiva minnena av livet på 1800-talet. Med samma 

uttalande framhåller Pelle också sin egen erfarenhet, som är avsevärt större än 

min. De många åren som medlem i gemenskapen ger tyngd åt hans ord när 

han förklarar hur jag kan och bör se ut. Att jag får låna Pelles kläder och bär 

dem på det sätt han instruerar mig att göra är på samma gång en bekräftelse på 

min rätt att delta och en antydan om att mitt tillstånd av inkludering inte är 

varaktigt om jag inte utvecklar det på egen hand. En egen uniform eller 

klädedräkt är en förutsättning för en fullständig inkludering. Att skaffa eller 
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tilldelas egna kläder fungerar alltså som en övergångsrit. Till skillnad från det 

evenemang där jag bar nordstatsuniform var denna initiation mer lik Adams. 

Min kropp fogades in i ett narrativ som sanktionerats av gemenskapen, och 

min plats bland sydstatssoldaterna i uniform blev därmed mindre 

problematisk. Detta förstärktes av att det fanns fler kvinnor som deltog iförda 

uniform bland sydstatsinfanteristerna än bland nordstatsinfanteristerna och det 

fanns därmed andra som blev konkreta förebilder. Detta diskuteras närmare i 

nästa kapitel. När jag deltog vid evenemanget som sydstatssoldat inkluderades 

jag särskilt i en av grupperna. I fältanteckningarna återfinns följande episod. 

 

När jag kom tillbaka frågade Anders vad jag hade för storlek på 

kepin, jag sa att jag har ganska litet huvud. Han gick in i tältet 

och letade runt. Efter en stund kom han ut med en röd kepi i 

handen. Nu ska du bli hedersmedlem i 5
th

 Washington, sa han 
och räckte över kepin. Så kan du lämna tillbaka den där till 

Pelle, fortsatte han och tittade menande på den slitna kavalleri-

kepin jag fått låna av Pelle. Jag blev alldeles överväldigad och 
gav Anders en stor kram. Det här är en fantastisk ära, sa jag, 

rörd. De andra var glada och applåderade för mig. Jag hade 

tidigare under kvällen släppt ut håret ur den fläta jag haft det i 
hela tiden. Det var långt och vågigt, ”prinsesshår” som pappa 

hade kallat det. Jag tog på kepin, den satt tight, men inte hårt, 
och jag kände mig väldigt fin.

233
 

 

Det rituella överlämnandet av klädesplagget visar att det fanns en djupare 

innebörd i gesten, de övrigas reaktion i form av applåder likaså. Min egen 

överväldigade reaktion visar också den symbolik kepin bar. För mig innebar 

kepin ett tecken på acceptans, att jag blivit något mer för de andra deltagarna 

än någon som studerade dem. Kepin visade även för andra grupper i 

gemenskapen att jag blivit inkluderad, en konkret markör av tillhörighet. 

Kepin ökade också mitt subkulturella kapital. Det var inte ett lånat plagg utan 

hörde ihop med just mig. På motsvarande sätt ökade även de övriga 

medlemmarna i 5
th

 Washingtons subkulturella kapital, när de valde att 

associera sig själva med mig, jag som kommer utifrån och i min professionella 

roll representerar en form av auktoritet. Min koppling till just dem gör att det 

kulturella kapital jag bär med mig från samhället utanför subkulturen färgar av 

sig på förbandets medlemmar. Till viss del spelar alltså ens roll utanför 

subkulturen in på inkluderingen i gemenskapen. Ytterligare en faktor i den 

starka känslan av inkludering var att det var just Anders som gav mig kepin. 

Han var en av dem som vid det tidigare evenemanget hade sagt att jag såg ut 

som en pojke i min nordstatsuniform. Nu förekom inga sådana kommentarer 

och han visade konkret att min kropp inte hindrade inkludering. Några 
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månader senare deltog jag i ett evenemang i Danmark där jag mötte 

medlemmar i den skandinaviska reenactment-gemenskapen som jag inte 

träffat förut. Jag hörde en av artilleristerna i 5
th

 Washington, som varit med 

när jag fick kepin, tala om mig med en dansk artillerist. 

 

Dan berättade att jag höll på med en avhandling och att jag 

hade varit med och skjutit kanon på Järnavik och att jag hade 
blivit hedersmedlem i 5

th
 Washington Artillery. Att jag till och 

med hade fått en röd kepi. Det tyckte han var bra. Och så 
fortsatte han att förklara att han hade lovat mig att jag skulle få 

prova att skjuta med en riktig kanon när jag kom till Rønnede. 

När jag kom fram till dem berättade en av de danska herrar jag 

hade haft till bordet att han var med i det danska artilleriet och 

att han hade flera stycken antika kanoner. Han verkade stolt 
över det och såg fram emot att få visa mig. Jag kände mig i min 

tur smickrad över det sätt som Dan berättat om mig, att det var 

med stolthet han berättat att jag blivit hedersmedlem och att han 
redan hade en relation till mig, att han skulle visa mig något jag 

kunde ha nytta av. 
234

 

 

Inte bara för mig utan även för de andra var kepin ett tecken på en övergång 

från limbon i sökandet efter en egen position i gemenskapen till en 

inkludering. Vare sig jag valde att faktiskt bli en del av förbandet eller inte 

validerade kepin min del av gemenskapen. Jag behövde inte bära kepin för att 

den skulle vara knuten till mig och min position i gemenskapen, den hade 

blivit en del av min identitet. Kepin var ett tecken på att jag förstod och 

behärskade de kunskaper och normer som gemenskapen utgörs av. Den 

danske artilleristen talade inte om mitt forskningsarbete med mig, utan om att 

få visa sina kanoner. Icke desto mindre hade 5
th
 Washington-artilleristen varit 

noga med att tala om vad jag hade för yrkestitel, vilket pekar på det 

subkulturella värdet i mitt yrke. Ingen ifrågasatte heller mitt deltagande i 

relation till min kropp, och trots att kepin var en militär uniformsdel som hade 

kunnat uppfattas som problematisk i kombination med min kropp gjorde de 

övrigas ageranden klart att så inte var fallet. Ytterligare några månader senare 

förstärktes min upplevelse av att ha genomgått en övergångsrit när kepin 

återigen hamnade i centrum vid ett mindre evenemang med den svenska CSA-

föreningen, Nord o Syd. 

 
Jag bar min röda 5

th
 Washington-kepi som jag fick en del 

uppmärksamhet för. På en bild på Facebook kommenterade en i 
förbandet att det var en snygg kepi. Jag svarade att jag bär den 

med stolthet, vilket resulterade i flera gilla-markeringar från 
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andra. Under lördagskvällen tog jag av den eftersom den sitter 
lite tight. Sigge sträckte sig efter den för att prova den. Beatrice 

tyckte han skulle hålla sig till sin röda Tigers-mössa. Han fick 

dessutom inte på den på huvudet. Det var knappt att Beatrice 
fick det heller och hon skrattade och undrade hur litet huvud jag 

hade. Göran provade också, men han fick inte på den heller. 

Han undrade vilken storlek det var, jag svarade att jag inte 
visste för jag hade fått den. Gittan provade och på henne var den 

för stor, så då var mitt huvud inte så litet ändå. Lappen med 
storleken var bortklippt, så det gick i vilket fall inte att kolla 

vilken storlek det var. Jag upplevde det som om de andra var lite 

imponerade över att jag hade en sådan kepi, en riktig från 5
th

 

Washington.
235

 

 

 
 

Fältanteckningarna och mitt inlägg på sociala medier visar hur stor 

betydelse kepin hade för mig och att jag förstod att den var laddad med 

subkulturellt kapital. De övrigas reaktioner bekräftade att kepin gjorde något 
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med min status. Den röda kepin var inte ett original från 1800-talet, trots att 

jag beskrev den som ”riktig”. Dess föreställda autenticitet bygger på att den 

tidigare tillhört en annan medlem i förbandet och på att den var likadan som 

de övriga medlemmarnas. Vid det tillfället var det inte heller möjligt att 

införskaffa en sådan kepi i Görans sutlery utan den måste specialbeställas. 

Den pryddes dessutom av två korsade kanoner och bokstäverna WA i 

guldpläterad metall, vilket skilde den från andra artillerikepis. I 

fältanteckningarna ovan framträder återigen kroppens materialitet eftersom 

kepin passar mitt huvud men ingen annans. I stället för att bli ett problem i 

relation till plagget framstår min kropp som den enda som hör ihop med kepin.  

Klädernas roll som medlare i övergången från utanförskap till inkludering i 

gemenskapen har jag här illustrerat med mitt eget och Adams initiala 

deltagande. En förberedelse som utgår från en bredare förståelse testas och 

revideras i mötet med andra medlemmar. Detta syns på de kläder som 

omsorgsfullt valts ut hemma men som byts ut i takt med att andra medlemmar 

lånar ut delar av sina egna uniformer. Vissa plagg är mer självklara och 

bekväma än andra till följd av andra reenactors reaktioner på bärandet av dem. 

Beroende på kombinationen kropp och kläder sker övergången från 

utanförskap till insiderskap i olika takt. När kroppen stämmer överens med 

gemenskapens uppfattning om hur en person som bär en viss uniform eller 

klädedräkt ska se ut och agera går initiationen lätt. De kläder som lånas ut har 

en inneboende kraft i form av subkulturellt kapital, men i kombination med 

den nya bäraren tillför de endast en tillfällig status. De lånade plaggen öppnar 

en väg in i gemenskapen genom att de skänker den nytillkomna trygghet och 

visar övriga deltagare hur den nya personen kan och bör bemötas. Den kan 

också framhäva en skevhet i den nya medlemmens deltagande och därmed 

knuffas personen i en annan riktning och mot en annan uniform eller 

klädedräkt. Även om kropp och kläder stämmer överens kvarstår en dissonans 

med de lånade plaggen och alla påminns ständigt om att de är en del i en 

initiation där den nya deltagaren uppmanas att utarbeta en egen roll och bygga 

upp sitt eget subkulturella kapital. Nästa steg är att gå från lånade kläder till en 

egen uniform eller klädedräkt, ett val som är kopplat till insikten om de 

förväntningar på kropp och agerande som är förbundna med olika plagg.  

Befästande genom materialitet 

När en reenactor gått igenom initiationsfasen och fått en bild av gemenskapen 

och dess olika grupperingar och detta markerats av ett första eget plagg, 

befästs den egna närvaron. Därefter måste flera frågor besvaras, både för 

deltagarens egen del och för de övriga. Vem är personen i gemenskapen? Vad 

fyller personen för funktion? Vilka tomrum går att fylla? Var finner sig 

personen mest till rätta? Det här stadiet kan kopplas till det van Gennep kallar 

den liminala fasen. En person som väntar sitt första barn är ännu inte förälder 
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men kan heller inte gå bakåt och inte vara det. På samma sätt befinner sig en 

ny medlem i reenactment-gemenskapen i ett mellanläge som manar till vidare 

utveckling. Jag själv sökte efter en plats där jag kunde fortsätta att prova mig 

fram. De mer erfarna deltagarna Thomas och Elin föreslog därför att jag skulle 

köpa ett par uniformsbyxor från Görans sutlery.  

 

Vi kom in på mina kläder igen och jag sa att jag inte visste vad 
jag skulle börja med. De tyckte att jag borde ha ett par 

himmelsblå byxor, för det hade både nord- och sydstatarna. 
Thomas förklarade att från början hade de ju varit en enda armé 

och då hade alla blå byxor, sen hade alla kvar dem. Men över 

krigets gång ändrades sydstatarnas kläder. De hade ju inga 

pengar i slutet och då klädde sig folk lite hur som helst. Men sen 

skulle jag också välja om jag ville vara infanteri, artilleri, eller 
kavalleri, för de hade blå, röda, eller gula ränder på sidan av 

byxorna. [En man] gick förbi och Thomas pekade på honom, han 

hade röda ränder på sina byxor och var alltså artillerist. Jag 
antecknade för fullt i min lilla bok. Och så fick jag ju välja vilken 

sida jag ville vara på. Men byxorna var ju en bra början, för 

dem kunde jag ha i vilket fall.
236

 
 

Genom att placera in plagget i berättelsen om inbördeskriget bekräftas 

byxornas föreställda autenticitet, och Thomas förslag får mer tyngd. 

Medvetenheten om byxornas historia skänker också bäraren subkulturellt 

kapital. Det är inte i byxorna som materiellt ting som värdet ligger utan i den 

immateriella berättelsen om dem. De blå byxorna är ett versatilt plagg som 

möjliggör en förlängd initiationsperiod för den nya deltagaren. Thomas 

poängterar dock det kommande behovet av att göra ett val i form av färg på 

ränderna, men det beslutet kan skjutas på framtiden. I mitt val att införskaffa 

uniformsbyxor lägger jag i varje fall grunden för en möjlig plats i något av de 

militära förbanden. En liknande berättelse återkommer i ett samtal med 

Frederik och Lars, två sydstatsinfanterister.  

 

Frederik: Jo, jo, de gule bukser der, det går fint i sydstatshæren.  

 

Lars:  Nordstatarna lade ju blockad kring sydstaterna och då 

var det svårt att få tag i tyg. Senare under kriget kunde 

man få det insmugglat från England, men i början var 

det svårt med så många män som skulle sättas under 

kommando på en gång. Och då fick de ta med sig sina 

egna kläder och så fick de jacka och mössa och bössa 

och läderväska och så var det (Visslar) iväg och slåss. 
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Sen när man inte hade råd att färga tyger, då godkände 

man att färga tyget med en färg som blev mörkare och 

mörkare och till slut var det nästan den här färgen. 

(Visar på sina bruna byxor) Och den färgen tillsammans 

med grått och den kadett-blå [himmelsblå] färgen är väl 

faktiskt sydstatsfärgerna. Alltså, den här [bruna] färgen 

är lika rätt som någon annan. Inte det materialet, men 

färgen.  

 

Frederik: Mmh.  

 

Lars:  Så det passar, det fungerar. 
237

 

 

I det här fallet talar männen om uniformsbyxor på sydstatssidan i allmänhet, 

men samma berättelse som Thomas hänvisade till fungerar autentiserande. Så 

länge det plagg en ny medlem bär kan sättas i förbindelse med de kollektiva 

minnena av kriget är det acceptabelt. De byxor som beskrivits hittills är alla 

basplagg utan gruppmarkeringar. Thomas förslag att jag ska skaffa de 

himmelsblå byxorna, eller kadett-blå som Lars kallar det, pekar på de mer 

erfarna medlemmarnas insikt om en progression över tid. Gruppmarkeringar, 

till exempel färgerna som skiljer infanteri, kavalleri och artilleri åt, införlivas i 

en reenactors uniform efter hand. Nya medlemmar ska inte ha en inarbetad 

position i gemenskapen redan från början, utan den förväntas växa fram i 

symbios med övriga medlemmar.  

En annan reenactor bekräftar denna förväntan när han berättar att han själv 

börjat med reenactment av intresse för kläderna och inte för vapen och strid. 

Han skaffade tidigt flera befälsuniformer för både nord- och sydsidan, men 

möttes ofta av irritation från andra reenactors över att han hade en så hög 

militär grad utan att ha börjat på botten och avancerat i den militära 

hierarkin.
238

 I förlängningen rör det sig inte bara om en militär hierarki, utan 

också om hierarkin i gemenskapen. I gemenskapen finns en förväntan på att 

nya medlemmar ska anpassa sig till de behov som finns och som de kan 

tillgodose. En ny general som kastas in i sammanhanget skapar osäkerhet 

medan ny menig kan införlivas i gemenskapen på ett sätt som ger alla 

inblandade tid att anpassa sig. Förutom förväntan på nya medlemmar att börja 

längst ner i den militära hierarkin underlättas deras initiation av att kraven på 

att leva upp till en föreställd autenticitet är lägre för dem än för mer erfarna 

reenactors. Detta ger Beatrice exempel på när hon talar om sin egen uniform. 

Beatrice är en reenactor med många års deltagande i bagaget.  
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Beatrice: Det är lite roligare att försöka återskapa det så bra som 

möjligt och människorna runt omkring en triggar igång 

det intresset. Ja, man kan få nån pik ibland att, ”nä, såna 

där oautentiska skor kan du ju inte gå runt med”. Eller 

så. Men det är ju ändå på en ganska vänskaplig nivå. 

Det är ju ingen som har tvingat en att göra någonting. 

Ja, hade man kommit i rosa neonkläder hade man väl 

inte blivit så populär, men alla vet ju om att det fuskas 

en del, just för att det blir så sjukt dyrt om man ska få 

tag i allting helt tidsenligt från början. Men ju längre tid 

man är med desto mer samlar man ju på sig.
239

 

 

Beatrice ord klargör att andra reenactors både inspirerar och skapar 

förväntningar på en utveckling av uniformen över tid. Det finns dock 

förståelse för de ekonomiska hinder varje medlem ställs inför. Alla reenactors 

förväntas sträva mot den gemensamma föreställningen av det autentiska, men 

vägen dit är lång och kostsam. Än viktigare blir därför strävan mot det 

föreställt autentiska, snarare än det omöjliga i att uppnå det. Inbyggt i detta är 

också kravet på att alla medlemmar ska förstå och ta till sig vad den 

gemensamma föreställningen innebär, alltså att alla är införlivade i samma 

kollektiva minnen av inbördeskriget. Detta tar tid och nya medlemmar 

uppmuntras att gå långsamt fram.  

Ytterligare en erfaren medlem, Frederik, visar detta när han beskriver vilka 

skor som är eftersträvansvärda och vad han brukar ge nya medlemmar för råd.  

 

Frederik: Disse skor som vi kalder brogans, det er jo egentlig 

bare en forløber til Englændernes […] Men, det er også 

noget vi gerne vil have, i stedet for at man kommer i 

kondisko, eller en moderne letvægtssko. I starten siger 

vi til nye mennesker, som melder sig ind, gem det lidt, 

for de sko er jo dyre. Indtil videre låner du bare noget 

tøj, og så har du bare et par sorte, mørke brune sko med, 

som du kan gå i. Og, ja, vi tiltrækker folk der 

efterhånden har købt det de skal bruge, og det som er 

passende.
240

 

 

Kravet på alla medlemmar är att de anpassar sig till den nivå som är knuten till 

deras erfarenhet. På det sättet har de mer erfarna medlemmarna möjlighet att 

påverka nya och leda dem in i den gemensamma uppfattningen om det 

förflutna.  

                                                        
239 Intervju med Beatrice, 2017. 
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Det är dock inte bara medlemmarna som genomgår en utveckling över tid. 

Gemenskapen och därmed också uppfattningen om det autentiska har också 

utvecklats sedan föreningarna grundades. I takt med att deltagarna blivit fler 

och mer erfarna har kraven också ökat. Göran är en av de medlemmar som var 

med och grundade en av de föreningar som utgör den skandinaviska 

reenacment-gemenskapen, och när han talar om sina första kläder framträder 

uppfattningen om en utveckling över tid.  

 

[Göran] berättade att när han började visste han bara att han 
ville ha en sådan där jacka med dubbelknäppning, den såg så 

häftig ut. Så han hade hittat någon gammal militärjacka på en 

loppis, som han hade sytt om och det hade ju funkat bra. På den 

tiden var det inte så noga menade han, och det fanns inte så 

mycket att gå efter. De andra höll med.
241

  
 

Kraven på föreställd autenticitet beskrivs som lägre än idag, vilket speglar den 

egna uppfattningen om utveckling.  

Valet av uniformsplagg är också nära knutet till valet av sida i den konflikt 

som återskapas. Beatrice berättar om sin plats bland sydstatssoldaterna. 

 

MB:  Men det blev ju syd, spelar det någon roll? Hade du 

kunnat vara med i nord? 

 

Beatrice: Jag gick ju med i syd för att mina kompisar var där och 

de blev väl sydstatare för att det var lättare att sy kläder. 

Från början. I grått. För då kunde man börja med en 

gammal svensk uniform och sy om den litegrann och så 

hade man en syd-uniform. Skulle man ha en 

nordstatsuniform så fick man antingen köpa in svindyrt 

tyg, eller köpa in uniformer från utlandet, för det var ju 

innan Göran hade startat sitt sutlery. Och när man väl 

har valt sida, så blir det ju lite rivalitet. (Säger det med 

skratt i rösten) Så att, nä, nu skulle jag inte kunna vara 

nordstatare. (Jag fnissar) (Skott i bakgrunden) För det är 

för mycket påhittad rivalitet. Man skämtar mot varandra 

och drar gliringar och såhär. Men, sist vi var i USA så 

hade vi inte så mycket till val för de vi skulle vara med 

skulle vara nordstatare på det slaget. Så jag har en 

nordstatsuniform. Men jag använder den inte. 

(Skrattar)
242
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Beatrice beskriver hur även den grupp hon ingår i började i det praktiska. 

Precis som Göran sydde de om äldre uniformer som använts i det svenska 

försvaret. Den immateriella betydelsen i kläderna var från början underställd 

det materiella värdet. Tillgängligheten gjorde att Göran och Beatrice valde att 

återskapa sydstatssidan, och problematiken kring den förlorande av de 

stridande parterna fick stå åt sidan. Kläderna laddades därefter med mening 

och länkades samman med ett konstruerat beteende. Detta beteende kommer 

till uttryck först när medlemmarna i gemenskapen träder in i minnesplatsen 

där samtiden med dess normer, ideal och definitioner för en stund suddas ut 

och ersätts av andra. När Beatrice gick med i förbandet förväntades hon också 

utveckla en rivalitet mot nordstatssoldaterna. Den nordstatsuniform hon också 

äger är inte laddad med samma lojalitetskänslor som den uniform som hör till 

det sydstatsförband hon är medlem i. Den enkla uppdelningen mellan två 

stridande sidor är ett av de första aktiva val en ny medlem ställs inför, vilket 

alltså inte bara innebär en viss typ av uniform utan också att personen i fråga 

efter hand tar till sig ett visst sätt att interagera med andra grupper. Beatrice 

beskriver en metanivå i återskapandet när hon tar upp skämtandet mellan olika 

grupper i gemenskapen. De militära uniformerna hänger ihop med ett visst sätt 

att vara, där kläderna speglar bärarens förväntade karaktärsdrag. Skämtandet 

är ett sätt att på en metanivå uppmärksamma de utmärkande dragen. De olika 

grupperna driver med just de element som medlemmarna i respektive grupp 

förväntas anpassa sig efter men drar skämten lite för långt för att behålla det 

på en metanivå. Trots att medlemmarna i gemenskapen förväntas träda in i 

grupper som stämmer överens med den egna personligheten, vilket gör 

gränsen mellan återskapande och vardagslivet otydlig, finns skämten där för 

att påminna om avståndet till människorna i det förflutna och deras 

uppfattning om varandra. I minnesplatsen finns ingen verklig osämja mellan 

de stridande sidorna och metanivån påminner deltagarna om allvaret i det 

förflutna. 

Varje grupp utmärker sig alltså på sitt sätt. Adam beskriver här på min 

uppmaning de grupper som utmärkte sig under hans första deltagande vid ett 

evenemang. 

 

Adam:  Det är ju ganska bra för tydligheten att man försöker 

särprägla sig på något sätt. Annars är det väldigt luddigt 

för någon helt utomstående. Man ser inte alltid 

nyanserna. Nu var ju några jätteröda, några jättegrå och 

de andra jätteblå och så de här Tigers som kom som 

tomtar. Ja, det blir ju väldigt tydligt.  

 

MB:  Ja. Men tänkte du på att folk betedde sig olika beroende 

på vilken grupp de tillhörde?  



129 

 

Adam:  Uppfattningen var ju att Quantrill’s, de var ju lite 

ruffliga och buffliga. Nord var fan propra. Louisiana 

Tigers var det rövarbandet de var, lite hamnbusar. Och 

sydstatarna var en hejsans blandning. Och staben satt 

där den satt. 
243

 

 

Uniformerna och kläderna hänger ihop med ett förväntat beteende, vilket var 

tydligt även för nykomlingen Adam. Det nordstatsinfanteri som jag tillfälligt 

var del av är de som i störst utsträckning upprätthåller en strikt enhetlighet i 

fråga om utseende och agerande. Ett militäriskt ordnat beteende i enlighet med 

krigarmaskuliniteten är förväntat. Bilden nedan visar just den form av 

uniformitet som nordstatsinfanteristerna förväntas visa upp.  

 

 
                   

 

Mitt deltagande bland nordstatsinfanteristerna visar dock att kroppen också 

är ett materiellt ting som bör underkastas reglerna, vilket var omöjligt i mitt 

fall. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är uniformen ett av de föremål 

som deltagarna i gemenskapen har möjlighet att röra sig mot och som ter sig 

mer eller mindre tillgängligt beroende på kroppens utseende. Kläderna blir en 

symbol för en viss typ av beteende och den som bär dem förstärker det. Det 

markerar att alla med likadana kläder ska bete sig på samma sätt. De olika 
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Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. Foto Bo Herbst 
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deltagarna i gemenskapen dras till och knuffas mot materiella ting och 

specifika beteenden som efter hand blir en del av dem, men kroppen är den 

ofrånkomliga utgångspunkten. Reenactors med vissa kroppar är alltså mer 

självklara än andra och bland nordstatssoldaterna förekommer endast ett fåtal 

kvinnor. I artilleriförbandet 5
th

 Washington på sydstatssidan förekommer 

samma strikta uniformeringsregler som bland nordstatsinfanteristerna, då 

förbandet sägs vara ett av de mer välekiperade. Soldaterna bor i större så 

kallade wall tents och har ofta med sina familjer vid evenemangen. Trots att 

jag inkluderades i gruppen genom att jag fick den röda kepin går de flesta av 

de kvinnor som bor bland artilleristerna i civila kläder.  

Den grupp av sydstatsinfanterister som jag senare blev del av och som även 

Beatrice ingår i använder också förlagor i form av bilder och samtida 

beskrivningar för att styra medlemmarnas aktiviteter och utseende under 

evenemangen, men de lyfter också fram en form av individualism som är 

möjlig att tolka i sydstatsarmén. Lars beskrev att blockaden hindrade 

sydstatsarmén från att tillverka likadana uniformer under hela kriget och detta 

skapar en möjlighet att trycka på den enskilde soldatens chans att påverka sitt 

eget utseende. På bilden syns den stora variation av uniformering som 

förekommer bland sydstatsinfanteristerna. Det som skapar enhetlighet i bilden 

är soldaternas unisona rörelser. 

 

 
 

 

I förlängningen leder den upplösta uniformsregleringen till att även 
kroppens utseende blir mindre problematisk, och individualisering blir en 

 Civil War Weekend, High Chaparral, 2016. Foto: Bo Herbst 
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möjlighet för dem vilkas kroppar inte stämmer med förväntningarna att 

anpassa uniformen efter de egna behoven och kroppens förutsättningar. Med 

andra ord förekommer det fler kvinnor bland sydstatssoldaterna. Ett exempel 

på en anpassning av uniformen återfinns hos Beatrice som jag lade märke till 

bar en annorlunda hatt och i mina fältanteckningar återfinns följande episod. 

 

Till skillnad från de flesta andra bar hon ingen kepi, utan en 
mörkbrun rund filthatt med ett kort brätte. Jag frågade hur det 

kom sig att hon hade en sådan hatt. Hon berättade att hon hade 
letat länge efter en hatt och att hon hade haft svårt att hitta 

någon. Hon hade korta axlar, sade hon och visade på sina axlar, 

och om hon skulle bära geväret på axeln stötte det emot brättet 

på hatten. Hon lyfte upp geväret och visade. När hon hade varit 

på reenactment i USA hade de haft sutleries där och hon hade 
gått runt och letat efter en hatt. […]Den här var precis det hon 

letat efter, så hon köpte den direkt.
244

  

 

I stället för att uniformen ställer krav på bärarens kropp blir det här kropparnas 

olikhet som sätter agendan. De materiella aspekterna av uniformen och 

kroppen blir en markering av gruppens framhävande av individualism, och i 

förlängningen får sydstatsinfanteristerna en modern prägel som främjar 

jämställdhet. De kvinnliga reenactors som deltar som sydstatssoldater blir en 

del i det som utmärker och särskiljer den gruppen i gemenskapen från de 

övriga.  

Deltagandet är trots inkludering inte helt enkelt, vilket Beatrice bekräftar 

när hon berättar om sina upplevelser. 

 

Beatrice: Vi som är tjejer i soldatuniform får väl höra alla de här 

skämten som vi inte hade fått höra om vi hade gått i 

klänning tror jag.  

 

MB:  Jo.  

 

Beatrice: Att man tar oss lite för att vara en av dem. Jag är 

ganska dålig på att dra såna här typiskt manliga skämt. 

(Skrattar) Jag kan inte så många sådana. (Jag skrattar) 

Men man får ju höra väldigt mycket som man kanske 

inte hade fått höra i ett normalt sammanhang, till 

vardags. 
245
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Det är en positiv upplevelse av att vara del av något exklusivt som 

framkommer i Beatrice ord, men det visar också att inkluderandet inte sträcker 

till jargongen i gruppen. Skämten kan hon lyssna på men inte bidra med. Detta 

leder till ett behov av andra att dela utanförskapet i den exceptionella 

inkluderingen med. Med andra ord behövs det andra kvinnor i uniform, gärna i 

samma grupp. Beatrice använder ord som ”vi” och ”oss”, vilket poängterar att 

hon inte är ensam om sin upplevelse, utan att jag, som vid tillfället också bar 

uniform, delar den. Att flera kvinnor deltar i militär uniform i 

sydstatsförbanden är en förutsättning för att inkluderingen ska bli utmärkande 

för gruppen.  

Brottet från uniformsregleringen som återfinns hos sydstatsinfanteristerna 

dras ännu lite längre i det paramilitära förbandet Quantrill’s Raiders. En av 

medlemmarna, Markus, beskriver gruppen och det främsta han trycker på är 

förbandets utmärkande avvikande klädkod som han är stolt över att få vara del 

av. De bär röda skjortor och är den grupp som Adam beskriver som 

”jätteröda” och ”ruffliga och buffliga”. 

 

Markus: Det som är så jävla bra med Quantrill’s är att vi slipper 

ha uniformskoder. I vissa andra förband får de ju inte ta 

av sig uniformen under hela dagen.  

 

MB:  Ja, just det. Men kan man vara lite mer personlig då i 

sina kläder?  

 

Markus: Ja, Leffe och Henrik till exempel, de är ju mycket mer 

åt trapperhållet, så de går med skinnbrallor […]. Sen är 

det ju vissa som är lite mer cowboyaktiga. Instoppade 

skjortor och hängslen över som var väldigt klassiskt. 

Och så finns det de som är ute efter att komma så nära 

Quantrill’s som möjligt. (Skott i bakgrunden) Det blir ju 

väldigt personliga kläder för det är ju nästan inga som 

har samma hattar och sådana saker.  

 

MB:  Fast ni har det här Q:et. 

 

Markus: Ja, det märket.
246

 

 

Märket med ett Q är ett exempel på en markör för grupptillhörighet som 

enbart kan delas ut av redan befintliga medlemmar. En inkludering i ett av 

förbanden kräver ett godkännande av andra medlemmar i just den gruppen. En 

ny soldat köper inte sina egna kompani-, eller förbandsmarkörer, utan får 
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dessa som en gåva av de övriga soldaterna i gruppen.
247

 Ytterligare ett 

exempel på en sådan markör är bokstäverna WA på den röda kepin. Att bli 

medlem i ett förband kan alltså likställas med ett medlemskap i en klubb. 

Styrande personer i gruppen beskrivs som förebilder och det är framför allt 

deras kläder som används som exempel. Att vara del av samma grupp som 

någon med hög status genererar precis som kläderna subkulturellt kapital. Det 

Markus lyfter fram är en uppmuntran till diversitet i gruppen. Karaktären hos 

medlemmarna i Quantrill’s Raiders framträder genom en materiell markering 

av vägran att underkasta sig de uniformsregler som de reguljära förbanden 

lyder under. Medlemmarnas uniformer ser olika ut och de utstrålar därmed 

oordning och anarki. Jag frågade Markus om det var så Quantrill’s Raiders 

hade sett ut under inbördeskriget. 

 

Markus: Ja, det enda vi vet är ju att Quantrill’s hade den röda 

skjortan egentligen […]. Det var ju väldigt speciellt 

också för de hade även blåa rockar som de kunde byta 

till. 

 

MB:  Jaha? 

 

Markus: Så de kunde ju byta lite såhär spionaktigt också. 
248

 

 

Hur förebilderna såg ut är alltså inte okänt, men till sist är det inte vilka plagg 

som utgör uniformen som är det avgörande utan den symbolik de bär på. Trots 

att det är omöjligt att infiltrera motståndarsidan i en gemenskap där alla 

känner alla för nordstats-rockarna med sig en känsla av att medlemmarna i 

Quantrill’s Raiders ändå har ett hemligt trumfkort i ärmen. Rockarna blir en 

signal till andra grupper som kan välja att reagera på dem på olika sätt. Till 

skillnad från när Göran och Beatrice skaffade sina första uniformer och det 

materiella fick företräde framför plaggens symbolik är detta ett exempel på att 

värdet i plaggen är det centrala. Över tid och genom en gemensam strävan i 

gruppen laddas de materiella tingen med symboliskt värde. Kombinationen av 

medlemmarnas förväntade beteende och de plagg de bär mynnar ut i en helhet 

som de själva kan agera utifrån och som andra grupper kan relatera till och 

reagera på.  

Bruket av specifika uniformer kombinerat med specifika beteenden 

validerar en medlems insiderskap och upprätthåller minnesplatsen. Skulle 

deltagarna bära vilka kläder som helst och agera hur som helst skulle 

avståndet till samtiden och närheten till det förflutna gå förlorade. Båda 

delarna är avgörande för att minnesplatsen ska vara just en minnesplats och 

inte ett skådespel. Uniformen, som i det här fallet består av att det inte finns 
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någon enhetlighet, samt märkena på medlemmarnas olika hattar tydliggör 

gruppens val att ställa sig utanför de båda stridande sidorna i kriget. Gruppens 

val av uniformering berättar något annorlunda om inbördeskriget och de 

människor som levde då. När flera olika grupper möts framträder en 

mångfacetterad bild av det förflutna som innehåller fler nyanser än enbart en 

uppdelning mellan nord och syd.  

Den första fasen av initiering gick ut på att nya medlemmar skulle lära 

känna minnena av inbördeskriget som existerar i gemenskapen och att de 

anpassade tidigare inhämtad kunskap till gemenskapens normer. Där 

framträdde generella riktlinjer, som vilka kroppar som fungerar i kombination 

med vilka uniformer. I denna andra fas handlar det om att förstå nyanserna 

som blir synliga genom de olika grupperna i gemenskapen. En ny medlem 

uppmanas att finna en grupp där personen passar in, inte bara utifrån de 

generella riktlinjerna, utan också utifrån mer distinkta karaktärsdrag i 

grupperna. Quantrill’s Raiders karaktäriseras av anarki, vilket speglas i de 

irreguljära uniformerna och sträcker sig så långt att även genusmarkeringar 

luckras upp. I gruppen ingår ett relativt stort antal kvinnor, men de står inte ut 

eftersom uniformen motsätter sig en maskulint kodad militär sfär istället för 

att framhäva den. Inkluderingen av kvinnor i gruppen fungerar som en 

förstärkning av de anarkistiska dragen. Detta leder också till att uniformerna 

får androgyna tendenser. Till skillnad från de reguljära förbanden bär 

medlemmarna i Quantrill’s Raiders feminint konnoterade detaljer som fjädrar, 

kråsskjortor och läderremmar. Uniformeringen och det tillhörande förväntade 

beteendet visar tillsammans upp en specifik tolkning av den paramilitära 

gruppen. För att passa in i denna grupp krävs det att medlemmarna strävar bort 

från den strikt maskulint militära uppfattningen av inbördeskriget och att de 

framhäver ett självvalt utanförskap. I återskapandet av Quantrill’s Raiders 

framträder andra minnen än de som lyfts fram i de fyra stora 

minnestraditionerna och gruppen kan ta avstånd både från kopplingen till 

slaveriet i the Lost Cause, uniformiteten i minnet av the Union, framhävandet 

av afroamerikanska erfarenheter och alla soldaters gemensamma upplevelser 

av kriget. I stället framhävs perifera upplevelser av kriget och människor som 

inte passade in i en enhetlig mall.  

Även för en annan utmärkande grupp i gemenskapen är utanförskap en av 

orsakerna till att den grundas, sydstatsförbandet Louisiana Tigers. Grundaren 

Bosse berättar att han efter en tid av sökande där han antog roller som 

pälsjägare, spejare och spion fann andra som inte heller passade in i de 

existerande grupperna.  

 

Bosse:  Det fanns inte riktigt plats för dem för de var inte villiga 

att ställa sig i ett led och ta order från någon. Det var 

inte riktigt vår stil att räta in sig i ledet. Men! Då hade 

jag ju läst om de här Louisiana Tigers. Och det var ett 
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förband som verkligen inte rättade in sig i leden. Över 

huvud taget! De lyssnade på en man och det var sin 

chef, Roberdeau Wheat. Och det är ju därför de kallas 

Wheat Tigers.  

 

MB:  Ja.  

 

Bosse:  Det var Company B i Louisiana First Special Battalion. 

Det mognade rätt länge och så hjälpte frugan mig att 

göra en uniform. Den jag har på mig nu. Och jag fick 

Göran att beställa en jacka till mig. En Tigers-jacka då, 

för den har ju inte samma stuk som de andra zouave-

jackorna. Där hade jag ju läst på.
249

 

 

Uniformen legitimerar det valda avsteget från standardiserade uniformsregler 

och tillhörande ageranden. Bosse beskriver hur han och de övriga 

medlemmarna i Louisiana Tigers fann varandra i ett utanförskap, vilket de 

formade om till en stark känsla av samhörighet.  

I sökandet efter förband hittade Bosse en grupp i det förflutna som han 

kunde identifiera sig med. Med hjälp av kläderna legitimerades gruppens 

särprägel. Under vårt samtal berättar han vad det var som drog honom till just 

Louisiana Tigers. 

 

Bosse:  Sydsidan slogs för en sak och det var friheten att få 

bestämma själva. Och det har jag haft som en ledstjärna 

genom hela mitt liv. Jag vill ha friheten att bestämma 

själv. […] Ja, jag hade nog ändå hamnat på syd förr 

eller senare, för att jag fastnar för frihetskänslan som 

finns där. 

 

MB:  Men är det utmärkande för Tigers? 

 

Bosse:  Extremt utmärkande för dem faktiskt, vill jag nog 

hävda. Hade de inte haft sin chef, Roberdeau Wheat, så 

hade de blivit arkebuserade hela bunten. […] De ställde 

till med jättemycket bråk, även inom den egna 

bataljonen. Så det var ingen som ville ligga jämte dem. 

Hela First Special Batallion förlades några kilometer 

bort för det blev ju fullt slagsmål.
250
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De positiva dragen i vägran att underkasta sig regler går igen i majoriteten av 

sydstatsförbanden. I infanteriförbanden och i Quantrill’s Raiders underbygger 

sökandet efter frihet individualismen eller anarkismen och gör det möjligt att 

inkludera kvinnor. I Louisiana Tigers kombineras dock friheten med en 

råbarkad macho-attityd. Det föreställda våldsfrämjandet skapar en aura av 

respekt kring gruppen och oavsett anledning till att Bosse och de andra 

medlemmarna inte funnit sig tillrätta i de övriga grupperna i gemenskapen kan 

de nu ange sin egen och förebildernas ovilja att följa order som orsaken till 

distansen mellan dem och andra grupper. Genom den utmärkande uniformen 

blir samhörigheten tydlig både för medlemmarna i gruppen själva och för de 

övriga i gemenskapen, samtidigt som den markerar ett utanförskap.  

Att framhäva våldsbejakandet i gruppen fungerar autentiserande, men 

kräver också att medlemmarna i fråga visar prov på just den sortens beteende. 

I vårt samtal frågar jag Bosse om förebildernas beteende märks hos honom 

och de övriga i förbandet. 

 

Bosse:  Vi är nog lite för ordentliga. Vi håller ju på med 

pyrotekniken och säkerheten så vi måste hålla oss lite i 

skinnet. Så vi reenactar inte Louisiana Tigers fullt ut, 

som de gör på många andra ställen, men det är ju på 

grund av arbetsuppgifterna vi har. Men vi går mer och 

mer in för att försöka reenacta den delen också, så att 

åtminstone någon av oss blir ställd inför en 

exekutionspatrull.
251

 

 

I stället för att enbart använda det våldsamma beteendet för att legitimera 

gruppens existens har medlemmarna också tagit på sig ansvaret för säkerhet 

och pyroteknik under evenemangen. Detta ger dem verklig auktoritet i 

gemenskapen och behovet av att hävda våldet är därmed inte lika starkt. Icke 

desto mindre fortsätter våldet som kännetecknar krigarmaskuliniteten att vara 

en central del i gruppens självbild, vilket på ett effektivt sätt utesluter en 

inkludering av kvinnor. Tanken om råbarkade, våldsamma kvinnor är ett för 

stort steg bort från föreställningen om gruppen i det förflutna och måste därför 

motarbetas för att strävan mot det föreställt autentiska ska kunna fortgå.   

På bilden nedan står medlemmarna i Louisiana Tigers i sina zouave-

uniformer med randiga byxor. Förutom att skilja sig från mängden genom sina 

uniformer och sitt beteende skiljer sig gruppen också genom sina 

arbetsuppgifter. Bilden presenterar inte bara fotografens syn på gruppen som 

fotogenisk utan visar också både medlemmarnas centrala position i 

gemenskapen och gruppens självvalda utanförskap.  
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I Louisiana Tigers finns dock en kvinnlig medlem, Gittan. Hon antar rollen 

som vivandière, marketenterska, en person som var knuten till ett visst förband 

och bland annat sålde alkohol till soldaterna men som främst var en inofficiell 

fältpsykolog. Som vivandière bär hon en uniform som liknar den maskulina 

versionen men med en knälång kjol över de randiga byxorna. Trots att hon bär 

en uniform räknas hon dock inte som en fullvärdig medlem av förbandet. Till 

skillnad från i Quantrill’s Raiders sträcker sig inte motståndet mot regler så 

långt att kvinnor ovillkorligen inkluderas i den här gruppen. Gittan är gift med 

Bosse och den som alltså har sytt många av uniformerna i gruppen, men 

hennes sömnadskunskaper skapar ett avstånd till de övriga medlemmarna i 

Louisiana Tigers. De eftersträvansvärda karaktärsdragen hos medlemmarna i 

gruppen är knutna till det maskulint kodade våldsbejakande som Bosse 

beskriver ovan och där kan inte Gittan inkluderas, speciellt inte med sina 

feminint förknippade sömnadskunskaper.  

Medan jag intervjuar Beatrice berättar hon att även hon blivit erbjuden att 

delta som vivandière i Louisiana Tigers. Det blir tydligt att erbjudandet är 

något unikt.  

 

Beatrice: Vem som helst blir inte Tiger. De har ganska hårda 

regler. Det är de som väljer ut vilka som ska bli Tigers, 

det är inte så att man bara köper sig en uniform och så 

 Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. Foto: Bo Herbst 
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går man med dem. Det fungerar inte så. Så därför är det 

lite av en ära att få frågan.
252

  

 

Gruppen har arbetat fram en exklusivitet som omgärdar den. Kraven för 

inkludering tycks högre än i andra grupper i gemenskapen, vilket är knutet till 

de arbetsuppgifter som medlemmarna tagit på sig under evenemangen. 

Säkerhets- och pyroteknikarbetet kan endast utföras av personer med rätt 

kunskap, vilket legitimerar gruppens höga krav på sina medlemmar. 

Utanförskapet som förde medlemmarna samman och känslorna av gemenskap 

med förebilderna i det förflutna inkluderar inte kvinnor, men att bli vivandière 

är en möjlighet för dem att delta på ett alternativt sätt. En vivandière är 

sammanlänkad med ett specifikt förband och de som blir vivandières måste 

alltså väljas in, trots att de inte blir medlemmar i gruppen på samma villkor 

som de övriga. De som antar roller som soldater är de som skapar möjligheten 

för andra reenactors att delta som vivandières, vilket ställer de senare i 

tacksamhetsskuld till dem.  

Beatrice berättar vidare att hon länge sökt efter ett alternativ till den plats 

hon nu innehar som infanterist i 3
rd

 North Carolina.  

 

Beatrice: Jag har kikat på att kunna bli en vivandière i några år, 

för det är lite roligt att kvinnor faktiskt var accepterade 

soldater på vissa ställen. De hade en uniform med kjol 

och visade att de var kvinnor. Annars fanns det ju 

kvinnor i många förband, fast de fick ju dölja det och 

inte låtsas om att de var kvinnor. Därför kan det kännas 

lite schyst att faktiskt få säga att man är kvinna, men 

ändå strida som soldat. (Skott i bakgrunden) Så att vara 

vivandière har jag ju tänkt på ett tag.
253

 

 

Vivandièreuniformen möjliggör en annan form av deltagande där Beatrice 

kropp inte krockar med den militära uniform hon bär. Trots att 

sydstatsinfanteristerna är en grupp som i större utsträckning inkluderar 

kvinnor i soldatroller visar Beatrice ord att det inte är helt oproblematiskt. Det 

hon sökt efter är ett sätt att delta där hon inte förväntas dölja att hon är kvinna. 

Det framgår dock av vårt fortsatta samtal att det förväntade beteendet bland 

medlemmarna i Louisiana Tigers lägger vissa aktiviteter enbart på manliga 

medlemmar. Som vivandière förväntas Beatrice hålla sig i utkanterna av 

slagfälten och avstå från att delta i striderna. Jag frågar henne om hon tänker 

vara med och strida. 
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Beatrice: Ja, inte liksom på de stora slagen som vi har. För då är 

ju inte Tigers med i leden i alla fall. Då springer de ju på 

sin höjd runt med en bössa i skogskanten och skjuter 

lite. Men jag tycker det är roligt att gå som infanterist i 

ledet och bli skriken på av befälen och sådär. […] Så jag 

sade till dem att jag fortfarande vill strida som 

infanterisoldat ute i leden och då kommer jag göra det 

som North Carolina. […] Men sen när man kanske har 

ett bushwacking, (Skott i bakgrunden) då hade det ju 

varit kul att kunna strida i sin vivandière-uniform. Så 

det är planen. Jag ska få ut och skjuta lite. (Skrattar och 

jag skrattar med) 
254

 

 

När Beatrice berättar om sina två roller, den som infanterist i 3
rd

 North 

Carolina och den som vivandière, framkommer det att vivandièreuniformen 

inte hör hemma på slagfältet, trots att den har ett militärt utseende. 

Vivandièreuniformen får ses som en hybrid av de civila kläderna, där det 

viktigaste blir att det är en feminin version av en militär uniform, med 

betoning på det feminina framför det militära. Till utseendet må den likna de 

övriga Louisiana Tigers-medlemmarnas uniformer, men de förväntande 

handlingar som den är förbunden med gör klart att den trots allt inte är en 

regelrätt militär uniform. Beatrice bekräftar det när hon beskriver hur hon 

kommer att byta om till sin 3
rd 

North Carolina-uniform för att delta som soldat 

under slagen, och än mer när hon antyder ett regelbrott när hon planerar att 

aktivt delta i striderna under de improviserade skärmytslingarna, så kallad 

bushwacking. Att vara vivandière innebär en roll i minnesplatsens gränsland 

och detta blev också uppenbart för mig när jag hade svårt att hitta ett fotografi 

där vivandièreuniformen syntes. Jag bad därför specifikt om att få fotografera 

Gittan under det sista evenemang jag deltog i. 
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En kvinnlig reenactor har möjligheten att pendla mellan de två roller som 

synliggörs i vivandièreuniformen, den som soldat och den som kvinna i civila 

kläder. Detta är unikt för kvinnor. De förväntas inte välja en av de två rollerna 

efter en tid av initiation, utan tillåts fortsätta att variera sitt deltagande. De kan 

också växla mellan olika platser i gemenskapen genom att byta kläder. En man 

som bytt om till civila kläder är i de flesta fall fortfarande en soldat och del av 

det förband han ingår i när han bär uniform. Han kan sägas vara på 

permission. En kvinna förlorar däremot temporärt sin roll som soldat om hon 

tar av sig uniformen. Den militära uniformen respektive de civila kläderna är i 

kombination med en feminint betingad kropp oberoende av varandra och 

representerar olika positioner personen innehar i gemenskapen.  

Under det evenemang där jag deltog som nordstatsinfanterist var jag 

stundvis också med bland de reenactors som lagade mat. När jag i stället för 

att delta i det andra av de två slagen inför publik bytte om till civila kläder 
uppmärksammades det av ett av befälen som lärt upp mig under exercisen. I 

fältanteckningarna framgår det att mitt byte av position i gemenskapen inte var 

Slaget vid Bristoe Station, Järnavik, 2019 
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självklart och att jag själv fick anstränga mig för att konstruera ett narrativ där 

mitt klädbyte framstod som trovärdigt och i linje med de kollektiva minnena i 

minnesplatsen.  

 
[Han]blev förvånad när han såg att det var jag som satt där i 

kvinnokläder. ”Ska inte du vara med?” Frågade han. ”Nej”, 

svarade jag, ”jag har deserterat”. Jag skrattade och han 
frågade varför. ”Det var inte mitt kall” sa jag, men han förstod 

mig inte så jag förklarade att jag skulle ta bilder i stället. Han 
verkade besviken och skakade på huvudet. När jag senare stod 

vid matlagningen kom han förbi och kände igen mig. 

”Desertören!” utbrast han, men sedan sade han att jag var 

förlåten för att jag lagade så god mat. Vi skrattade båda två 
255

 

 

Mannen i fråga var dansk, vilket kan förklara de språkliga missförstånden. När 

han inte förstod det narrativ jag försökte placera in mig själv i ändrade jag 

strategi och angav en uppgift i utkanterna av minnesplatsen som orsak. Jag 

skulle fotografera. Min plats bland soldaterna var nu övergiven. När vi möttes 

igen visade hans reaktion att jag nu var en accepterad del i gruppen som 

lagade mat och att min tidigare plats bland soldaterna inte väntade på mig. 

Trots möjligheten för kvinnliga reenactors att pendla mellan olika platser i 

gemenskapen är det inte en enkel sak. I samtalet med Bosse blir det tydligt att 

en distans skapas gentemot reenactors som byter från uniform till civila 

kläder. 

 

Bosse:  Mot en dam visar man en annan respekt än vad man gör 

mot till exempel Beatrice som är en soldat. Hon är bara 

en, ”ah, fan, kom igen nu”, drick och sup och nu ska vi 

ut och kriga och härja. Rape and plunder, liksom. Det är 

en annan sak! Men låt säga att hon klär upp sig och tar 

på sig fina kläder, eller om du gör det. Och tar på sig 

vita handskar. Då är det inte en polare längre. Då är det 

en dam.  

 

MB:  Okej?  

 

Bosse:  Då porträtterar hon inte min soldatkamrat längre, utan 

då porträtterar hon en kvinna. Det kan vara en 

officersfru, eller Roberdeau Wheats fru. Då visar man 

verkligen tillbörlig respekt. Och sen vet ju jag att det är 

Beatrice, eller du, eller Gittan. Men, man försöker ändå 
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sätta sig in i hur man skulle behandla en dam på den 

tiden.
256

 

 

En man som bytt om till civila kläder kan fortfarande bemötas på samma sätt 

som om han bar uniform, medan Bosses ord visar att samma sak inte gäller för 

kvinnor. Det kollektiva minne som formar hur deltagarna agerar gör det 

omöjligt för en kvinna att växla mellan att bära civila kläder och uniform. Det 

är för stor skillnad mellan hur en kvinna i uniform och en kvinna i civila 

kläder förväntas bete sig och hur de ska bli bemötta av andra reenactors. De 

två sätten att klä sig kan inte höra till porträtteringen av en och samma person.  

Trots detta förekommer det kvinnor som växlar mellan att bära civila kläder 

och uniform. Dessa pendlar mellan olika positioner i gemenskapen och då 

uppstår det en distans till de övriga deltagarna, eftersom dessa ständigt måste 

vara uppmärksamma på hur personen i fråga bör bemötas. Diskontinuiteten 

går emot målet i gemenskapen att alla reenactors ska finna sig till rätta i någon 

av grupperna eller vid behov skapa en ny. I stället för att följa en enda linje i 

det tillfälliga rummet pendlar kvinnorna mellan två olika. 

De militära uniformerna markerar en grupptillhörighet inom gemenskapen. 

Kläderna ger bäraren trygghet eftersom de validerar inkluderandet i en viss 

grupp, men de för också med sig vissa krav på lojalitet, förväntat beteende och 

utförande av gruppspecifika arbetsuppgifter. De civila kläderna omgärdas inte 

av samma tydliga konturer. De flesta bärarna av civila kläder antar feminina 

roller och bär kläder som kan definieras som kvinnliga. Det rör sig om kvinnor 

i feminint konnoterade kläder och om män i kläder som inte är militära. 

Männen har vanligen haft en bakgrund i de militära grupperna, men av 

exempelvis hälsoskäl kan de inte vara kvar. Dessa reenactors utvecklar därför 

nya uppgifter där de kan delta på andra villkor, liksom nya medlemmar 

förväntas hitta en position i gemenskapen. Deltagandet växer fram utifrån 

personernas egna intressen i relation till gruppens behov men utan att vara 

styrt av det. Skulle en fotograf saknas får någon annan ta bilder, men någon 

som fotograferar behövs fortfarande. Behovet av någon som lagar mat är 

också beständigt och om en kvinna deltar i feminina kläder kan hon anta rollen 

som kokerska. Något krav på att bli invald i matlagningsgruppen på det sätt 

som medlemmar väljs in i förbanden finns dock inte.  

De som bär civila kläder är en löst sammanhållet grupp som blir synlig först 

när deltagarna i uniform går iväg för att utföra militära uppgifter. Malin 

beskriver en sådan situation och hur kläderna påverkar de aktiviteter hon 

deltar i. 

 

Malin:  När man har klänningarna så stannar man ju mer nära 

tältet. Då blir det lite kvinnligare uppgifter. Klänningen 

är ju i vägen. Det är väldigt bökigt att röra sig i en 
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klänning. Nu tog inte jag på mig krinolinen för det går 

inte att röra sig i den. För det första så kan jag inte få på 

mig den inne i tältet. Det är väldigt svårt att göra 

någonting i långa kjolar och sjalar och grejer som ska 

hänga sådär. Så då blir det naturligt att man, nä, men då 

sitter jag här och så lagar jag lite mat och så slänger jag 

på en pinne på veden här så den håller fart medan de är 

ute och krigar så kaffet inte kallnar. Hade jag sprungit 

runt i byxor så hade det varit mycket lättare, då hade jag 

stått och kluvit ved utan problem. Det gör jag ju hemma. 

(Skrattar)
257

  

 

Hade Malin burit uniform hade hennes agerande varit mer likt det i hennes 

nutida vardag. Här markerar kläderna att hon förväntas agera på att annat sätt. 

I denna fas av initiation som van Gennep kallar den liminala framträder 

alltså de olika grupperingarna i gemenskapen tydligare. Skillnaderna mellan 

grupperna gällande uniformering, förväntat beteende och möjligheter eller 

begränsningar för olika kroppar utkristalliseras. Det underlättar för nya 

medlemmar att hitta en position i gemenskapen där de passar in. I den 

skandinaviska reenactment-gemenskapen finns både grupper som utgår från 

en strikt uniformitet, vilket i större utsträckning utesluter kvinnor, och de som 

mer eller mindre motsätter sig uniformiteten och som lyfter fram diversitet 

som en karaktäristik för gruppen. Kroppen är det som hindrar kvinnor i militär 

uniform från att levandegöra det förväntade beteendet fullt ut. I vissa förband 

inkluderas kvinnor i militär uniform, men i mötet med andra grupper, och 

specifikt i mötet med civilister blir det tydligt att de skiljer sig från de övriga i 

förbandet. Kläderna i kombination med olika kroppar påverkar alltså på olika 

sätt interaktionerna mellan medlemmarna i gemenskapen. Till skillnad från de 

militära grupperna utgör de reenactors som bär civila kläder en mer löst 

sammansatt grupp utan framträdande inträdeskrav. Denna fas går främst ut på 

att nya medlemmar ska förstå nyanserna i gemenskapen, och när de befäster 

sin närvaro kan de antingen bekräfta normerna i grupperna ytterligare eller 

trotsa dem och försöka förändra de kollektiva minnena. I den avslutande delen 

av detta kapitel går jag närmare in på mitt eget försök att i den tredje av van 

Genneps faser visa att jag förstått uppbyggnaden av gemenskapen och på den 

anpassning av gemenskapen som jag behövde göra för att passa in.  

Exemplet Änkedräkten 

När medlemmarna i gemenskapen har visat sig förstå de kollektiva minnena 

av inbördeskriget och nyanserna i gemenskapens olika grupper, kan de söka 
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sig fram till sin individuella plats. I van Genneps teori är detta det avslutande 

stadiet där övergången från utanförskap till insiderskap valideras. En nybliven 

förälder finner sig till rätta i den nya rollen som förälder och i reenactment-

gemenskapen handlar det om att bekräftas som en del i konstruktionen av den 

tillfälliga minnesplatsen. Det gäller att göra sig oumbärlig. Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv innebär detta att de linjer som en person följer i 

sina handlingar i gemenskapen stakas ut. I början är en person orienterad i en 

viss riktning och vägleds av andra reenactors i de första stegen mot vissa 

materiella ting och sätt att agera. När personen sedan fortsätter röra sig i 

minnesplatsen visar de övriga medlemmarna i gemenskapen om det är rätt 

eller fel. 

Under de evenemang jag deltog i under fältarbetets första år bar jag 

omväxlande militära och civila kläder och jag slets i olika riktningar gällande 

min position i gemenskapen. Eftersom jag deltog som forskare provade jag 

mig fram i större utsträckning än andra medlemmar, men i likhet med andra 

nya kvinnliga reenactors var frågan som främst upptog mina tankar om jag 

skulle bära civila kläder eller militär uniform. Ju tydligare former 

minnesplatsen fick, desto mer kände jag att jag förväntades söka mig till de 

områden i gemenskapen där min kropp passade bäst in och att jag alltså borde 

bära civila kläder. Detta förstärktes av min upplevelse bland 

nordstatssoldaterna där min kropp stod i större kontrast till det förväntade 

utseendet hos soldaterna än i andra grupper. När jag tog avsked från de övriga 

deltagarna vid evenemanget på High Chaparral kom jag i samspråk med några 

av sydstatsinfanteristerna. En av männen kommenterade mitt val att överge 

min plats bland soldaterna till förmån för att vara med i matlagningsgruppen. 

Jag trodde att jag hade anpassat mig till förväntningarna i gemenskapen när 

jag bytt om till civila kläder, men hans ord fick mig att inse att så var inte 

fallet. 

 

[Han] tyckte att jag fick vara med mer som soldat på nästa 
evenemang. ”Ögongodis kan du vara på kvällarna” sa han och 

såg menande på mina kvinnokläder. De andra höll med.
258

 

 

I gemenskapen finns en återkommande oro angående antalet deltagande 

soldater. Den skandinaviska reenactment-gemenskapens sammanlagda styrka 

uppgår till ungefär 150 soldater, medan tre miljoner människor deltog i det 

faktiska kriget. Antalet soldater vid evenemangen är alltså en svag punkt i den 

gemensamma strävan mot en föreställd autenticitet. Mannens uttalande går att 

härleda till detta. Ytterligare en reenactor vid matlagningen bidrar inte till att 

bygga upp minnesplatsen som en militär miljö i samma utsträckning som 

ytterligare en soldat, oavsett kroppens utseende. Det var dock inte den 

dimensionen som fastnade hos mig, utan att mannen kallade mig för 
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"ögongodis”. Jag hade insett att min kropp i kombination med en uniform var 

mer eller mindre problematisk men inte förstått att min position i 

gemenskapen inte heller var självklar om jag bar civila kläder. De civila 

kläderna accentuerade att jag inte hörde ihop med någon man, vilket jag borde 

göra i relation till de kollektiva minnena av inbördeskriget. Detta 

tvåsamhetsideal diskuteras närmare i nästa kapitel.  

Den syn på mig som uppdagats med mannens ord gjorde mig obekväm. 

Under de kommande evenemangen försökte jag därför utveckla min position i 

gemenskapen och på så sätt intala mig själv att jag styrde över mitt 

deltagande. En månad efter evenemanget på High Chaparral ägde ytterligare 

ett större evenemang rum och följande utdrag återfinns bland mina 

fältanteckningar. 

 

Gittan frågade om jag hade med min kjol och jag svarade att det 
hade jag, men jag hade fortfarande orden från förra träffen 

ringande i öronen, att jag kunde vara ögongodis på kvällarna, så 

jag hade tänkt ha uniform större delen av tiden. Det sa jag inte. 
Trots Gittans uppmuntran att ta på kjolen valde jag mina blå 

uniformsbyxor och min beigea undertröja.
259

 

 

Denna strategi fungerade under evenemanget, inte minst eftersom jag var en 

del av sydstatssoldaterna där min kropp inte stod i lika stor kontrast till det 

förväntade utseendet.  

Efter att ha deltagit i ett antal evenemang som ägde rum utomhus och där 

aktiviteterna kretsade kring det militära lägerlivet och slagen deltog jag dock 

vid Grand November Ball på ett hotell utanför Köpenhamn. Temat för 

evenemanget var en Thanksgiving-bal för militärer under inbördeskriget. I 

min forskningsdagbok antecknade jag mina tankar inför evenemanget. 

 

Planerar för balen. Överväger att sy en balklänning. Mads skrev 
att den unga kvinnan som besökte dem för några år sedan och 

gjorde ett konstprojekt hade deltagit i en vanlig, nutida 

balklänning, så det kunde jag också göra. Det vill jag inte. Det 
är intressant att jag förväntas ha klänning på mig när jag annars 

nästan alltid går klädd i uniform. Min tanke är att sy en svart 

sorgklänning, fast med lila eller grå detaljer, för att inte vara i 

djup sorg. Hellre änka än ungmö är min tanke. Det ska också bli 

kul att se deras reaktioner.
260

 
 

De övriga deltagarna förväntade sig alltså att jag skulle bära klänning på 

balen, trots att jag ansträngt mig att bära uniform under det föregående 
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evenemanget. Jag gjorde som de ville, men arbetade då fram en berättelse om 

mig själv som skulle åtgärda problemet att jag saknade en man att höra 

samman med. Jag valde att klä mig som änka. Då hörde jag i teorin samman 

med någon, även om mannen inte var närvarande.  

Att ifrågasätta de normer jag tyckte mig kunna urskilja i gemenskapen 

fungerade även som ett sätt att gå vidare i forskningsprocessen. I takt med att 

jag fördjupat mig i fenomenologin framträdde också mönster i mitt eget och 

andras deltagande i gemenskapen, och att delta som änka fungerade som ett 

test för att se om min uppfattning om gemenskapen och reaktionerna hos 

deltagarna i den stämde. Jag ägnade mycket tid åt att göra efterforskningar för 

att understödja det nya narrativ jag ville föra in i gemenskapen. Till skillnad 

från Adams förberedelser inför sitt deltagande var jag redan inkluderad i 

gemenskapen så till vida att jag förstod gemenskapens föreställning av det 

förflutna och vilka förväntningar som ställdes på olika former av deltagande. 

Jag vidareutvecklade mitt deltagande samtidigt som jag testade mina 

teoretiska kunskaper i praktiken.  

Själva sinnebilden av den sörjande änkan var drottning Victoria av 

Storbritannien. Med hennes sorg efter maken prins Albert kulminerade det 

europeiska sorgmodet. Från Alberts död 1861 fram till sig egen 1901 bar 

drottningen svart och satte standarden för alla nyblivna änkor. Detta 

sammanföll med det amerikanska inbördeskriget som med cirka en miljon 

döda gav anledning att utveckla sorgetraditionerna. Tydliga riktlinjer 

arbetades fram och sorgen delades upp i två faser där den första var så kallad 

full mourning, full sorg, och den efterföljande half mourning, halv sorg.
261

 Det 

föll på kvinnan att sörja och en sorgeperiod kunde vara mellan tre år och en 

livstid, medan det för män var fullt accepterat att gifta om sig så fort de 

ville.
262

 I det viktorianska samhället ställdes strikta regler upp för sörjandet 

och änkor förväntades följa dem.
263

 Detta gällde även i USA, där det 

europeiska modet följdes. Den första fasen, full sorg, var uppdelad i tre stadier 

där den första, som varade i ett år, var den mest strikta.
264

 Kvinnan klädde sig i 

helt svarta kläder i enkla material utan dekorationer. Under hela sorgeperioden 

förväntades hon även ha sorgflor. Under 1800-talet blev svart en modefärg, 

vilket gjorde det än viktigare att skilja sorgdräkten från andra kläder genom 

avsaknaden av dekorationer och bärandet av specifika accessoarer, som 

sorgfloret. I detta skede förväntades kvinnan stanna hemma och undvika allt 

umgänge. Nästa period varade i nio månader. I detta skede kunde änkan lägga 

till svarta smycken, eller de moderiktiga sorgesmyckena tillverkade av de 

avlidnas hår. I det tredje stadiet kunde svarta broderier och spets läggas till 

klänningen. Efter två år kunde änkan välja att gå över till halv sorg, en period 
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som kunde vara mellan sex månader och resten av livet.
265

 Utöver svart kunde 

hon då klä sig i färger som grått, vitt och lila. Detta stadium innebar ett steg 

tillbaka in i det offentliga livet och därmed öppnades möjligheten för ett nytt 

äktenskap. Under perioden av halv sorg kunde en kvinna alltså tänkas närvara 

vid en militärbal.  

Efter en tid av efterforskningar och många timmars sömnad var en 

balklänning förfärdigad som passade en kvinna i halv sorg. I mina 

fältanteckningar var jag noga med att beskriva alla detaljer i klänningen, som 

för att poängtera att jag hade belägg för plaggets föreställt autentiska 

utformning.  

 

Resultatet var en ljust grå sidenklänning med tre våder svart 

spets i nederkanten av kjolen, en stor rosett i samma gråa siden 

bak på kjolen, ett grått liv med en grå och svart ”bertha”, ett 
slags förhänge som hängde från axel till axel fram och bak och 

alltså täckte halva ryggen och bysten. […]Dessutom hade jag 

stora grå puffärmar täckta med svart tyll och med svart spets i 
nederkanten. De syntes knappt under den breda berthan, men de 

såg imponerande ut innan de syddes på. Riktiga 

prinsessärmar! 
266

 
 

Jag gick alltså från att undvika att framhäva min femininitet till att understryka 

den med överdrivna puffärmar. De grundliga efterforskningarna gav en känsla 

av trygghet och jag förväntade mig att de övriga på evenemanget skulle 

reagera på mina kläder på samma sätt som det hade beskrivits i de böcker jag 

läst om sorg under 1800-talet.  

I mina förberedelser använde jag också mina föräldrar som en bekräftelse 

på de reaktioner jag förväntade mig att få på balen. De reagerade i enlighet 

med mina förväntningar. Strax innan evenemanget ägde rum besökte jag mina 

föräldrar och i mina fältanteckningar skriver jag följande: 

 

Jag provade min färdiga utstyrsel och visade min begeistrade 

familj. Jag kände mig som en filmstjärna när de trängdes för att 
fotografera mig från alla tänkbara vinklar. Pappa upprepade 

flera gånger att jag såg ut som Scarlett O’Hara i Borta med 

vinden. 
267

 

 

Mina föräldrar återkommer i mina fältanteckningar i situationer där jag 

försöker avsexualisera mig själv. När jag beskrev hur den röda kepin 

överlämnades till mig skrev jag också om mitt hår och att min pappa hade 
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kallat det för ”prinsesshår”. Antydan till världen utanför den tillfälliga 

minnesplatsen och reenactment-gemenskapen skapar distans och trygghet. 

Mina föräldrar bekräftar det bemötande jag vill ha i gemenskapen, på ett sätt 

där min kropp inte anses som problematisk eller min position ofullständig 

därför att jag är ensam. I de situationer jag hamnar i under evenemangen 

fungerar mina föräldrar neutraliserande trots sin frånvaro. Genom att inkludera 

dem i fältanteckningarna ger distansen till det jag upplever en känsla av 

kontroll. Även bilden nedan är ett exempel på detta där min pappa fotograferar 

min mamma när hon tar ett foto av mig. Länken till nutiden fungerar som en 

betryggande buffertzon. 

 

 
 

 

Under evenemanget märkte jag att klänningen påverkade hur jag rörde mig 

och därmed mitt beteende överlag. Trots att jag valt klänningens utformning 

medvetet tvingar den också in mig i ett specifikt sätt att interagera med de 

övriga deltagarna i evenemanget.  

 

 Forsheda, 2016. Foto: Stefan Bennedahl 
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Jag fick hela tiden lyfta upp bakänden på kjolen och lägga den 
på stolen för att över huvud taget kunna sitta. Någon av 

herrarna fick hjälpa mig att skjuta in stolen och jag fick kämpa 

för att trycka in kjolen så att de båda herrarna som satt vid mina 
sidor också skulle få plats. Jag hade lagt min lilla handväska i 

knät, med den vita tygservetten prydligt över, men varje gång jag 

reste mig glömde jag bort handväskan, vilket resulterade i att 
den flera gånger föll ned på golvet under bordet och att jag fick 

be någon hjälpa mig att plocka upp den. Själv kunde jag 
knappast krypa in under bordet.

268
 

 

Kläderna för med sig ett förväntat agerande och jag misslyckas att anpassa 

mig till det. Detta mynnar ut i en frustration, men också i en insikt i vad det 

förväntade beteendet innebär. Trots misslyckandet blir jag medveten om 

ytterligare en dimension i återskapandet, nämligen läroprocessen i sig. Även 

om jag inte lyckas stämmer mina försök överens med de kollektiva minnena 

av livet under inbördeskriget. Även då hade det krävts träning för att föra sig i 

kläderna.  

Under middagen var jag som utdraget ovan visar placerad mellan två 

manliga reenactors vid evenemanget. Jag berättade för en av mina 

bordsgrannar om de olika platser i gemenskapen jag hade provat på och de 

utmaningar som kläderna fört med sig. Jag förklarade också att det här 

evenemanget var det första där jag uteslutande deltog i feminint konnoterade 

civila kläder och där jag inte specifikt hörde till någon av de stridande sidorna. 

I fältanteckningarna beskriver jag samtalet vidare. 

 

Axel nickade. Sen skrattade han och sade att jag var allt lite mer 
sydstatare ändå, det syntes ju på klänningen. Jag skrattade med, 

men försökte förklara att det faktiskt inte berodde på det. Jag 

hade valt färgen därför att det var en änkeklänning. Först trodde 
inte Axel på mig, men jag förklarade att det fanns två stadier av 

sorg där man först hade helt svarta kläder och därefter grå eller 

lila tillsammans med det svarta. Jaha, sade han, men då är ju du 
ledig igen då, och flinade. […] Axel förklarade även för Jakob 

att jag hade en änkeklänning på mig, men han trodde inte på det 

och sade att det var väl bara en annorlunda färg på en fin 

klänning. Det verkade som om han tänkte att han var snäll mot 

mig, och liksom försvarade mina val, men han förstod ju inte. 
269

 
 

Mina förväntningar på hur de övriga deltagarna skulle reagera på mitt val av 

kläder stämde alltså inte alls överens med bemötandet under evenemanget. 
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Den berättelse jag skapat om mig själv var för invecklad för att de övriga 

skulle förstå den utan min förklaring. I vilket fall stämde den inte överens med 

förväntningarna på hur en kvinna ska delta i minnesplatsen, inte ens i en 

situation där minnesplatsen faktiskt inte är en strikt militär miljö nära 

slagfälten, utan ett sammanhang där kvinnors närvaro är förväntad. En ensam 

kvinna förväntas söka efter en man att höra samman med, inte ställa sig 

utanför tvåsamheten. Trots motståndet gav jag inte upp utan sporrades tvärtom 

att utveckla och förtydliga min position i gemenskapen ytterligare. Efter balen 

dröjde det flera månader till nästa evenemang, så jag fick tid att gå igenom 

mina fältanteckningar och fördjupa mig både i de teoretiska utgångspunkterna 

och i minnena av inbördeskriget. I mina efterforskningar om änkedräkter 

råkade jag på en text som beskrev hur kvinnor under amerikanska 

inbördeskriget for till slagfälten för att hämta hem kropparna som tillhörde 

stupade anhöriga.
270

 Kvinnor i full sorgdräkt sökte efter sina nära och kära 

bland de döda. Det fanns ingenting sexuellt tillgängligt i den bilden och för 

mig tedde sig den svarta änkedräkten som ett sätt att kringgå 

krigarmaskuliniteten. Det tog mig sedan närmare ett år att förfärdiga en 

helsvart klänning, en bahytt och svart flor. Till förlaga hade jag ett av de 

otaliga samtida fotografier av amerikanska änkor som finns bevarade och 

precis som kvinnan på bilden var min klänning knäppt högt upp i halsen och 

mina händer pryddes av svarta handskar.  

Till skillnad från militärbalen förstod alla vid evenemanget året därpå att 

jag föreställde en änka och det respektfulla bemötandet jag fick var 

överväldigande. 

 
När jag bytt om till klänningen på parkeringen och var på väg 

tillbaka till lägret igen mötte jag en sydstatssoldat. Han hälsade 
på mig genom att slå ned blicken och säga ”maa’m”. Det 

berörde mig starkt, att mötas av en sådan respekt. Strax efter 

mötte jag [en annan soldat] som också han beklagade sorgen och 
tog av sig hatten. Klänningen skapade en känsla av distans till 

de andra deltagarna. De visste inte riktigt hur de skulle bemöta 

mig och hantera min närvaro. En del kände inte ens igen mig 
förrän jag kom riktigt nära.

271
  

 

I den utvecklade versionen av änkedräkten fick jag det bemötande jag hade 

hoppats på, även om min starka reaktion i fältanteckningarna visar att mina 

förväntningar inte var höga. Den distans jag märkte är ett tecken på att jag en 

stund hamnade i just den gråzon som jag sökte efter. De kvinnor som växlar 

mellan att bära uniform och civila kläder snuddar vid denna limbo eftersom de 
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inte fullt ut ingår i någon specifik grupp. Eftersom alla reenactors förväntas 

utveckla sitt medlemskap i en enda grupp är kvinnorna som växlar mellan 

civila kläder och uniform fortfarande ett problem eftersom de inte bidrar med 

att skapa en kontinuitet i minnesplatsen. Med änkedräkten upprätthålls dock 

känslan av att komma nära den föreställda autenticiteten eftersom änkor passar 

in i den militära miljön i minnesplatsen, trots att de är kvinnor.  

De kollektiva minnena i gemenskapen av inbördeskriget förutsätter också 

att änkor behandlas på ett särskilt sätt. Om allvaret kring kvinnans närvaro 

bryts påverkas upprätthållandet av hela minnesplatsen. Det historiska 

återskapandet handlar om att förkroppsliga och uppmärksamma både de 

positiva och de negativa delarna av kriget, och om någon av dessa 

dimensioner tar över motarbetas minnesplatsen. Distansen är alltså i linje med 

de kollektiva minnena i gemenskapen och den återspeglas även i fotografier 

tagna under de evenemang där jag bar änkedräkten. På bilden nedan markeras 

distansen av att det finns andra reenactors på bilden, men vi har ingen kontakt.  

 

 
 

 

 Mitt försök att utmana de kollektiva minnena i gemenskapen resulterade 

inte i att uppfattningen i gemenskapen om inbördeskriget och människorna 

som levde då förändrades, utan i att jag på ett oväntat effektivt sätt validerade 

min position i minnesplatsen. I mina fältanteckningar från det evenemang där 

jag först deltog iförd den svarta änkedräkten finns följande reflektionen. 

 

Jag slogs också av hur mycket mer inkluderad jag blev när jag 
valde att ta plats, valde att vara annorlunda. De andra 

Civil War Weekend, High Chaparral, 2019. Foto: Evelina Grönlund 
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deltagarna visste vem jag var. Jag tror inte att det var särskilt 
många som visste vem jag var när jag lämnade evenemanget 

året innan när jag burit militär uniform.
272

 

 

Från att ha haft en otydlig och ombytlig position i gemenskapen framträdde 

den med änkedräkten nu med skarpa konturer. De övriga deltagarna behövde 

ingen förklaring för att veta hur de skulle bemöta mig. Mitt klädval fick en hel 

del uppmärksamhet och jag möttes av positiva reaktioner, både av reenactors 

jag inte talat med tidigare och av medlemmar i gemenskapen som jag hade lärt 

känna väl under de evenemang jag tidigare varit med på.  

I gemenskapen förekommer ett antal individer med stort subkulturellt 

kapital som ofta fungerar som förebilder för andra medlemmar i de grupper de 

ingår i och som också har större inflytande över utformningen av 

minnesplatsen. Tack vare sitt subkulturella kapital kan de påverka minnena av 

det förflutna, inte minst genom att influera medlemmar med mindre 

subkulturellt kapital. En av dessa personer uppmärksammade mitt val av 

klädedräkt och den plats som jag valt att etablera för mig själv i gemenskapen 

och i mina fältanteckningar från evenemanget står det följande.  

 

[Han] var väldigt imponerad av min änkedräkt. Det värmde mig 
väldigt mycket för han har extremt stor kunskap om kriget och 

om kläderna som människorna bar då. Han syr själv kläder och 
är mycket noga med att följa samtida förlagor till punkt och 

pricka. Denna man som jag ser upp till var alltså imponerad 

över något som jag hade gjort. Han sa att han aldrig hade sett 
någon som tagit på sig rollen som änka, men det var bra att jag 

hade gjort det för det tillförde något extra till återskapandet. En 
ny dimension.

273
 

 

Till följd av att mannen i fråga reagerade som han gjorde ökade också mitt 

subkulturella kapital. Kläderna jag bar validerades av en mer erfaren medlem 

av gemenskapen, laddades med värde och övergick från att ha varit ett test på 

reaktionerna i gemenskapen till att bli en del i konstruktionen av 

minnesplatsen. Min position i gemenskapen sanktionerades av en inflytelserik 

medlem och min roll som forskare överskuggades därmed av min delaktighet i 

gemenskapen. Eftersom jag tidigare hade gått igenom de två första faserna av 

initiation som van Gennep tar upp visste jag tillräckligt mycket om 

gemenskapen i stort, om minnena av inbördeskriget och om vilka delar av 

minnena som redan fanns representerade i de olika grupperna. Därmed kunde 

jag utveckla en position i gemenskapen som inte redan var fylld. Genom min 

erfarenhet av gemenskapen förstod jag också vilken betydelse mannens ord 
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hade för mitt fortsatta deltagande. De markerade att jag var helt inkluderad i 

den skandinaviska reenactment-gemenskapen.  

I mina vidare fältanteckningar från evenemanget beskriver jag närmare vad 

denna ”nya dimension” innebar. 

 

Det var många av de andra deltagarna som fotade mig. Det 

kändes märkligt att stå i centrum på det viset, men efter en stund 
hade de vant sig vid mitt utseende. Då riktades deras intresse i 

stället mot den historia jag hade hittat på om mig själv. Att jag 
var där, på slagfältet, för att leta efter någon som kanske var 

död. Många imponerades av den kunskap jag visade prov på 

angående sorg under 1800-talet. Det visade sig att det inte var 

många andra som visste något om hur död och sorg hanterades 

under kriget, trots att de har stora kunskaper om andra 
områden. För första gången var det jag som kunde berätta något 

för dem som de inte redan visste.
274

 

 

Det jag bidrog med var alltså att foga samman min roll som forskare med den 

som medlem i gemenskapen på ett sätt så att min kunskap om historia kom till 

sin rätt. Jag lyfte fram en central del av de kollektiva minnena som ingen 

tidigare hade tagit upp och öppnade för nya tolkningar av minnesplatsen. 

Genom mitt val av kläder bidrog jag inte bara till större mångfald av 

uniformer och klädedräkter i gemenskapen, utan också med specialkunskaper 

som inte konkurrerade med de övrigas. Kunskapen jag skaffat mig om 

sorgeperiod och sorgkläder vidgade minnesplatsen och jag hade därmed gjort 

mig själv oundgänglig.  

Utöver att bidra till att etablera min position i gemenskapen katalyserade 

änkedräkten också samtalsämnen som tidigare inte berörts i minnesplatsen. I 

fältanteckningarna reflekterar jag över detta.  

 
Mina kläder öppnade också upp för samtal om andra delar av 

inbördeskriget som man inte talar om, som inte syns. Delar som 

måste varit en stor del av vardagen. Som dödens ständiga 
närvaro, att folk inte bara dog på slagfälten och sedan låg där 

och svällde upp och luktade, utan att många också blev sjuka 

och fick uthärda en långsam och plågsam väg mot döden i 

lägren. Det här var samtalsämnen som fick alla inblandade att 

för en stund se på situationen vi befann oss i med andra ögon. 
Samtalsämnen som manade till eftertanke.

275
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Den nya dimensionen innebar även att de övriga deltagarna började samtala 

om andra saker än de tidigare gjort och att minnesplatsen därmed fick ett 

större allvar. I stället för att ignorera döden, som var en mycket stor del av 

inbördeskriget, kunde den nu uppmärksammas utan att de övriga deltagarna 

behövde förändra sitt deltagande mer än att de inkluderade mig. Bilden nedan 

bekräftar detta där fotografen tillför ett allvar och ett djup i bilden genom att ta 

med min svarta gestalt. 

 

 
 

 

Detta fick mig att börja fundera över hur änkedräkten skilde sig från de 

militära uniformer jag burit tidigare. I fältanteckningarna tog jag avstånd från 

kvinnor som bar uniform och på det sättet stärkte jag min egen övertygelse om 

att den position jag skapat för mig själv var mer värdefull än andra.   

 

Det är spännande att jag kan väcka tankar genom de kläder jag 
bär. På något sätt så tror jag att den här rollen har väckt mer 

tankar hos andra än när jag burit uniform. Kvinnorna i uniform 
blir mer en soldat i mängden, även om de också sticker ut. 

Soldaterna är inte lika provocerande, de stör inte bilden av det 

förflutna på samma sätt som när det kommer någon och för in ett 
element som inte funnits med tidigare.

276
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Fältanteckningarna visar en begynnande insikt om vad mitt val av plats 

innebar och vilka förväntningar som då ställdes på mig, men samtidigt visar de 

alltså också hur olika grupper i gemenskapen skapar avstånd till varandra. Det 

krävs en mängd olika grupper i gemenskapen för att konstruera en tillfällig 

minnesplats, men trots detta konkurrerar de sinsemellan. Den avgörande 

frågan är vilka delar av minnena av inbördeskriget som ska vara mer eller 

mindre framträdande och hur minnesplatsen ska konstrueras för att deltagarna 

ska komma så nära upplevelsen av en föreställd autenticitet som möjligt. Det 

är i definierandet av de olika grupperna som deltagarnas föreställning blir 

synlig. Då framträder de beståndsdelar som är centrala i tanken om det 

autentiska. I mitt fall var det viktigt att uppmärksamma de mörka delarna av 

kriget som i större utsträckning involverade kvinnor. Samma exklusivitet som 

byggts upp kring Louisiana Tigers framträder i min egen utveckling i 

gemenskapen. Tanken att jag inte passade in i någon av de befintliga 

grupperna men att jag tillförde något unikt skapade en styrka och jag tvekade 

inte längre på min rätt att delta.  

I de vidare fältanteckningarna framgår det att min förändrade uppfattning 

om min position i gemenskapen också påverkade mitt sätt att delta. De 

arbetsuppgifter jag uppfattade var kopplade till kläderna var inte längre 

desamma. 

 

Jag började agera annorlunda, röra mig annorlunda, göra 
andra saker. Dels för att kläderna krävde det, men också för att 

de andra runt omkring mig uppfattade mig på ett annat sätt och 

jag anpassade mig till det. Att laga mat kändes nu främmande, 
precis som att delta i striden. Det enda som kändes rätt var att 

sitta vid officerstälten med en värdig min och blicka ut över 
lägret. Att bara bidra med en viss stämning med min blotta 

närvaro.
277

 

 

Jag förstärkte min position i gemenskapen både genom att bära kläderna och 

genom mitt sätt att röra mig i minnesplatsen. Denna form av deltagande 

korresponderar med uppdelningen i olika sfärer, där kvinnor förväntas ta på 

sig specifika och utöver matlagningen ofta passiva uppgifter. Att min 

delaktighet stärktes har att göra med att jag anpassade mig till det förväntade 

sättet att agera istället för att gå emot det, med undantag för tvåsamheten. 

Under det evenemang där Adam introducerades till gemenskapen bar jag 

också den svarta änkedräkten. Det ägde rum i temaparken High Chaparral och 

med parkbesökarnas närvaro skilde jag ut mig från mängden ännu mer. I 

fältanteckningarna står denna episod ut där jag också tar avstånd från andra 

som jag skulle kunna förknippas med. Jag gör det för att min egen position ska 

bli mer definierad. 
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Eftersom det var eldningsförbud åt jag och Adam lunch i parken 

varje dag. När vi ställde oss i kön till en av restaurangerna blev 

kontrasten mellan mig och andra kvinnor i parken uppenbar. Jag 
stod där bredvid turisterna som bar shorts och t-shirt i min stora 

svarta klänning. Kontrasten blev ännu större när cancan-showen 

satte igång bredvid restaurangen. Kvinnorna som redan var 
lättklädda svängde på sina färgglada kjolar. Jag vände mig bort 

och fokuserade på att prata med Adam. Jag var inte en av dem. 
Jag var något annat.

278
  

 

Det är tydligt att kläderna ledde till en anpassning av mitt beteende, men att de 

också förändrade mitt sätt att se på mig själv och min del av minnesplatsen. 

När jag genom att bära änkedräkten följde den linje jag förväntades röra mig 

på tog jag också aktivt avstånd från vissa ting. Det rörde sig om ting och 

personer som jag inte ville förknippas med. För mig själv och andra blev 

linjen jag följde mer framträdande. För att upprätthålla känslan av autenticitet 

måste jag agera enligt det narrativ som jag rört mig och blivit styrd mot. 

Gränsen för den tillfälliga minnesplatsen måste jag markera ännu tydligare. 

Jag tog därför avstånd från besökarna i parken och från de anställda som inte 

ingick i minnesplatsen men som av en utomstående hade kunnat uppfattas ingå 

i den.  

I temaparken förstärkte även mötet med besökande barn avståndet mellan 

reenactors och människorna utanför minnesplatsen. Barnen visste inte hur de 

skulle förstå mina kläder. Ofta blev de rädda, stirrade på mig, sköt på mig med 

sina knallpulverpistoler eller frågade sina föräldrar om jag var en häxa. 

Föräldrarna fick förklara för sina barn vad sorg innebar, varför jag just bar de 

kläderna och vad som kunde tänkas ha utlöst sorgeperioden. När de gjorde det 

bekräftade de närvaron av minnesplatsen eftersom de bidrog till att synliggöra 

skillnaden mellan dem själva och mig. De kunde förklara för barnen hur det 

förflutna såg ut, jag var bara den som framkallade samtalsämnet. Gränserna 

för minnesplatsen förstärktes genom avståndet mellan oss. I min änkedräkt 

blev jag en länk till det förflutna. 

Min position som änka fortsatte jag att etablera och utforska när jag deltog 

vid fler evenemang. Jag sydde fler plagg som stämde överens med olika faser i 

sorgeperioden så att jag kunde variera interaktionen med de övriga deltagarna. 

En vit blus och en bahytt med vita detaljer signalerade ett minskat avstånd till 

de övriga och öppnade för de antydningar om tvåsamhet som jag tidigare hade 

försökt att komma bort ifrån. Kläderna gav mig en känsla av att styra 

interaktionerna, då jag kunde öka avståndet till de övriga med de täckande 

svarta kläderna och doket, om jag tyckte mig behöva det. Utöver plagg för 

olika grader av sorg tillverkade jag också plagg som gjorde det lättare att delta 
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i de olika arbetsuppgifterna vid evenemangen. Med en enklare kjol, en sjalett 

och en blus som jag kunde laga mat i blev det enklare att vara med i 

matlagningsgruppen. Inlägget på sociala medier nedan visar just denna 

utveckling av kläderna och bilden inkluderar de plagg jag sydde för att kunna 

delta i matlagningen.  

 

 
 

Inlägget visar också att mitt deltagande förändrats och blivit personligt. Till 

änkedräkten skaffade jag en berlock där jag placerade fotografier av två barn. 

Barnen på bilderna föreställde mina verkliga förfäder som levde ungefär under 

den återskapade tiden, och jag infogade dem i berättelsen om mig själv. Den 

antika berlocken fästes vid den halskedja som syns på bilden ovan. Barnen var 

en länk mellan mitt privata, samtida jag och den jag var som en medlem av 

reenactment-gemenskapen. Den berättelse jag uppfunnit om mig själv 

utvecklades i samspelet med övriga reenactors. Två år efter mitt första 

deltagande iklädd den svarta änkedräkten ingick två bortgångna äkta män som 

deltagit på varsin sida i kriget i berättelsen, ytterligare en äkta man som avlidit 

under mystiska omständigheter och de två barnen på bilderna som inte heller 

sades vara vid liv. Jag omgärdades därmed av en gåtfullhet som gav mig ett 

ökat handlingsutrymme i gemenskapen utan att det ifrågasattes. Mitt 
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inkonsekventa deltagande i olika grupper kunde förklaras av det narrativ jag 

placerats in i med hjälp av de övriga i gemenskapen.  

Mitt ursprungliga mål med änkedräkten var att undvika frågor och hintar 

om vem i gemenskapen jag hörde samman med och samtidigt etablera en 

position i gemenskapen. Den senare delen fungerade mer effektivt än jag var 

beredd på och jag drogs längre in i gemenskapen än jag trott att jag skulle göra 

inom ramen för ett forskningsprojekt. Rörelsen mot vissa materiella ting och 

sätt att agera stämde väl överens med förväntningarna i relation till min kropp. 

Jag rörde mig mot det som förknippades med femininitet och den uppmuntran 

och bekräftelse jag mötte av övriga reenactors gjorde det efter hand svårare att 

skilja mitt deltagande från vem jag var i andra sammanhang. I likhet med 

Bosse och Malins beskrivningar var minnesplatsen något jag tog med mig 

hem, vilket visar hur stark påverkan det kroppsliga deltagandet i återskapandet 

har.  

Mina försök att motarbeta tvåsamheten fungerade dock inte som jag hade 

hoppats på, inte ens i den helsvarta änkedräkten, vilket blir tydligt i mina 

fältanteckningar. 

 

Jag har nog aldrig blivit så uppmärksammad för min femininitet 

som jag blivit nu när jag burit min änkedräkt. [En av männen] 
ropade till mig när han fick se mig att nu hade jag ställt till det 

igen, för nu kunde han återigen bara titta åt ett enda håll, mitt. 
Han brukar skämtsamt beklaga sig över att jag alltid drar 

männens blickar till mig, att jag är en distraktion när jag bär 

feminina kläder.
279

 

 

Problematiken kring det lilla antalet deltagande soldater kvarstod, och när jag 

nu markerade att jag inte tänkte bidra till att lösa den förväntades jag anpassa 

mig till andra delar av minnesplatsen som förstärkte känslan av autenticitet, 

nämligen tvåsamheten. För att min kropp skulle vara en accepterad del av 

minnesplatsen krävdes en samhörighet med en man. Den berättelse jag skapat 

om mig själv var inte så stark att den kunde trumfa den förväntade 

tvåsamheten. Änkedräkten förstärkte dessutom tanken om tvåsamhet i det 

förflutna då den påminde om kvinnornas roller som hustrur och mödrar och 

behovet av att de uppfyllde dem. Trots att jag själv inte hade någon äkta man 

eller barn närvarande var mitt deltagande som änka ett exempel på en lojalitet 

förbunden med äktenskap och familj som bekräftade uppdelningen av olika 

kroppar i olika sfärer. I enlighet med föreställningen om relationer under 

inbördeskriget var det viktigare att mannens och barnens frånvaro åtgärdades 

på något sätt, inte att det respekterades.  

I de fortsatta fältanteckningarna reflekterar jag över just detta.  
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Min tanke med klänningen var att den skulle fungera som ett sätt 
att komma undan det romantiska spelet. Jag trodde att jag skulle 

kunna hamna utanför. Det fungerade inte så. I stället fick jag fler 

sexualiserande hintar, för ”din man är ju ändå död”. Min egen 
plan för att kringgå genusnormerna slog tillbaka på mig. 

280
 

 

Den berättelse jag konstruerat kring min position i gemenskapen hade en 

svaghet: den döda äkta mannen. Under militärbalen och mitt första deltagande 

i den svarta änkedräkten blev det uppenbart att de övriga deltagarna i 

gemenskapen inte kände till viktoriansk sorgepraxis. Att de gjorde det var en 

förutsättning för att jag skulle kunna exkluderas ur den förväntade 

tvåsamheten. Den kunskap som krävdes kunde endast jag själv lägga grunden 

till genom att fortsätta att delta och föra samtal.  

Jag hade alltså gått igenom de tre initiationsfaserna. Efter noggranna 

förberedelser hade jag deltagit i gemenskapens olika grupper och på det viset 

adapterat min syn på de kollektiva minnena, genom att bära olika uniformer 

och klädedräkter och passera rituella övergångar hade jag visat mig värdig en 

inkludering i den skandinaviska reenactment-gemenskapen, och jag hade även 

utvecklat en egen position i gemenskapen som stämde överens med 

förväntningarna och därmed gjort mig själv oundgänglig. Känslan av att bli 

bekräftad och vara bekväm i sitt eget deltagande är ett resultat av en 

anpassning till en utstakad linje i gemenskapen. När detta sker uppstår också 

en rädsla för att känslan ska försvinna och det blir då än viktigare att hålla fast 

vid den position som etablerats. Trots att jag nu var en etablerad medlem av 

gemenskapen skulle en förändring av de kollektiva minnena, i det här fallet 

synen på änkeståndet, kräva att jag fortsatte delta. Att etablera en position i 

gemenskapen och delta i konstruktionen av minnesplatsen innebär alltså att en 

person länkar sig själv till gemenskapen på ett sätt som det sedan är svårt att 

lösgöra sig ifrån. 

Delkonklusion 

I den tillfälliga minnesplatsen rör sig deltagarna mot olika materiella och 

immateriella ting, som exempelvis uniformer eller arbetsuppgifter, vilka 

påverkar deras fortsatta agerande i gemenskapen på olika sätt. Vissa kroppar 

förväntas interagera med vissa ting och undvika andra utifrån de normer som 

minnena av kriget för med sig. I detta kapitel beskrivs en övergång från 

outsider- till insiderskap i den skandinaviska reenactment-gemenskapen där 

denna rörelse är en avgörande faktor. Kläderna som medlemmarna bär är en 

del i initieringen in i gemenskapen. De är materiella bevis för att en medlem 

går igenom, eller har gått igenom, de olika stadierna som föregår en 
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fullständig inkludering. Genom att bära en viss typ av uniform eller kläder tar 

personen i fråga också på sig skyldigheten av att anpassa sig till de 

karaktärsdrag och arbetsuppgifter som är förbundna med kläderna. Precis som 

uppdelningen av tälten delar kläderna upp människorna i olika kategorier. 

Kläderna symboliserar olika egenskaper som antas ha varit styrande under 

inbördeskriget. De delar också upp deltagarna i två distinkta grupper, de som 

bär uniform och de som bär civila kläder. Dessa innebär möjligheter och 

begränsningar kombinerade med olika kroppar.  

Medlemmarna i gemenskapen kan själva bestämma vilka kläder de bär och 

därmed också hur de hanterar förväntningarna som finns inkluderade i dem. 

Kvinnliga reenactors erbjuds fler sätt att delta än manliga. Samtidigt påverkas 

alla reenactors av de övrigas reaktioner på de kläder de bär, de styrs mer eller 

mindre medvetet mot ett förväntat beteende och därmed också mot en viss typ 

av kläder. Att pendla mellan olika roller som kvinnor kan göra ger dem 

styrkan att själva styra hur de vill bli bemötta i gemenskapen, men det skapar 

också en osäkerhet om vilka de är då kontinuiteten saknas. Det förekommer 

grupper i gemenskapen där en strikt uppdelning mellan maskulint och 

feminint har anpassats så att en indelning i olika sfärer tonas ned och minnena 

av kriget adapteras, men det finns också grupper där skillnaden markeras och 

fungerar som ett tydligt karakteristikum. I de grupper där kvinnor i uniform 

inkluderas förblir kroppen ett hinder för att de fullt ut ska kunna levandegöra 

det förväntade beteendet. Detta blir som mest tydligt när de möter kvinnor 

klädda i civila kläder. Kombinationen av vissa kläder och vissa kroppar 

stämmer alltså mer eller mindre bra överens med de kollektiva minnena och 

påverkar därmed interaktionen mellan medlemmarna i gemenskapen.  

De kläder som deltagarna bär fungerar som en avgränsning från den 

samtida omvärlden och de normer som råder där. De som bär en viss typ av 

kläder inkluderas i minnesplatsen och förväntas anpassa sig till det beteende 

som är förbundet med kläderna för att forma och förstärka platsen som just en 

minnesplats. För att förstå gemenskapen och reglerna som gäller i 

minnesplatsen krävs vägledning av mer erfarna medlemmar. Dessa har stort 

subkulturellt kapital till följd av att de har mer kunskap om minnesplatsen och 

kan därmed dela med sig av den. För att påverka upprättandet av 

minnesplatsen positivt krävs subkulturellt kapital, alltså att medlemmen i fråga 

känner till gemenskapens normer, historia och förebilder. Det subkulturella 

kapitalet uppnås till viss del genom faktakunskap om inbördeskriget, men 

främst genom en förståelse för gemenskapen i sig. Det handlar också om en 

hängivenhet till det precisa återskapandet av tidigare tillfälliga minnesplatser. 

Med andra ord att nya minnesplatser utformas på samma sätt som tidigare. 

Reenactors som visar att de vet vad som är rätt och fel när det kommer till att 

skapa minnesplatser får också större subkulturellt kapital.  

Initiationen som kläderna är ett uttryck för innebär att endast de som passar 

in i de befintliga minnena av inbördeskriget tas med. Om en person avviker 
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för mycket leds den in mot samförståndet av de övriga deltagarna. Väljer 

personen att inte anpassa sig leder deltagandet till ett utanförskap som kan 

mynna ut i nya grupper som tillsammans kan nyansera de kollektiva minnena. 

Om mer än en person avviker blir uppfattningen om det förflutna inte ett brott 

mot normen, utan en nyansering. För att kunna utveckla de kollektiva minnena 

måste en person dock först initieras. Initiationen innebär att personen blir en 

viktig beståndsdel av minnesplatsen och hålls därför kvar. När en ny reenactor 

bemästrat normerna i gemenskapen och förstår hur de ska följas och hur de 

kan anpassas har medlemmen i fråga möjlighet att tänja på dem eller förstärka 

dem. Jag försökte utmana de kollektiva minnena i gemenskapen genom att 

bära änkedräkten och jag insåg att jag skulle behöva fortsätta att delta för att 

en förändring skulle kunna ske. Vidare insåg jag även att just bärandet av 

änkedräkten var det som etablerade min position i gemenskapen. Det 

subkulturella kapital som mitt deltagande som änka gav mig skulle efter hand 

kunna påverka de övriga deltagarnas beteende. Förändringen skulle dock inte 

trotsa de normer som rådde i det amerikanska 1860-talet utan det skulle vara 

en anpassning till dem. I förlängningen skulle det leda till ett distanserande 

från de grupper som inkluderar kvinnor i uniform. Detta beror på en 

konkurrens mellan olika uppfattningar om vad de kollektiva minnena innebär. 

Kombinationen av olika grupper som representerar olika uppfattningar 

hänger samman med det tvådelade syftet med reenactment, att å ena sidan 

delta för sin egen skull och å andra sidan lära en utomstående publik 

någonting om det förflutna. Det optimala vore om alla förmedlade samma 

version av de kollektiva minnena, men detta motarbetas av deltagarnas försök 

att komma nära det förflutna med hjälp av sina kroppar. Kropparna i sig gör 

ett likformande omöjligt. I stället för att hävda samsynen i gemenskapen 

trycker deltagarna därför på att de försöker nyansera minnena av 

inbördeskriget och av människorna som levde då. Deltagarna blir genom sina 

kroppar, kläder och agerande en del av de kollektiva minnena som till skillnad 

från den tillfälliga minnesplatsen fortsätter att leva genom deltagarna. Då 

minnena blivit en del av deras identitet kommer de tillbaka och hjälper till att 

etablera nya minnesplatser för att på det sättet ytterligare definiera sig själva. 

En lyckad initiation leder till att en reenactor upplever sig fylla en viktig 

funktion i gemenskapen och inte vill lämna den. Rörelsen mot vissa ting och 

den bekräftelse det ger säkerställer gemenskapens fortlevnad, och nya 

tillfälliga minnesplatser kan etableras.   
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Att agera enligt linjerna  

Det skandinaviska återskapandet av det amerikanska inbördeskriget fungerar 

som de tidigare kapitlen visat genom att en tillfällig minnesplats konstrueras 

med hjälp av performativa handlingar och interaktioner med materiella ting, 

exempelvis uniformer. Relationen mellan de olika deltagarna är ytterligare en 

faktor. I de föregående kapitlen behandlades hur det temporära fältlägret 

fungerar som ett sätt att kategorisera människorna som deltar utifrån andra 

premisser än de som är styrande i den samtida omvärlden. Grupperingar blir 

synliga genom placeringen av tält, men också med hjälp av de uniformer som 

hör ihop med de olika grupperna. Kläderna blir en tydlig markör av 

tillhörighet och skapar också utrymme för ett normativt beteende som är 

kopplat till specifika uniformer. När deltagarna träder in i och skapar den 

tillfälliga minnesplatsen ter sig andra sätt att vara som eftersträvansvärda. Det 

rör sig både om gruppspecifika beteenden och om ageranden som sträcker sig 

över hela gemenskapen.  

Genom att deltagarna rör sig mot olika materiella ting och anpassar sig efter 

förväntade beteenden som hänger ihop med dem skapas en kontinuitet som i 

fenomenologin kallas linjer. Linjerna kontrollerar deltagarna även om det 

också är möjligt att avvika från dem. I våra vardagsliv agerar vi ständigt, och 

ofta omedvetet, utifrån de linjer som formar vår samtid. När en tillfällig 

minnesplats konstrueras uppstår möjligheten att agera utifrån andra linjer än 

de som styr vardagen eftersom det förväntade är knutet till minnena av det 

förflutna. Att bära byxor kan till exempel gå från att vara något fullt accepterat 

för alla kroppar, till att bli något som är förbehållet vissa kroppar och inte 

andra. Som de tidigare kapitlen visat finns det en strävan mot att komma så 

nära det föreställt autentiska som möjligt inbyggd i konstruktionen av 

minnesplatsen. Detta leder till att deltagandet också kräver perfektion. 

Uniformerna ska inte se ut ungefär som de gjorde då utan exakt som de gjorde 

då, maten ska lagas från grunden, ljuden och lukterna ska vara desamma som 

då, inga moderna ting ska synas och så vidare. I praktiken fungerar det inte 

riktigt så, men strävan finns där.  

På samma sätt förväntas deltagarna anpassa sig efter tanken om hur 

människor interagerade och uppfattade sig själva och andra under 

inbördeskriget. Till skillnad från de linjer människor följer i sin vardag 

framträder linjerna här först när en person inkluderats i gemenskapen. Vid 

inträdet orienteras personen snabbt i en förväntad riktning och med hjälp av 

övriga reenactors och aktiva val av personen i fråga framträder den linje den 

nya medlemmen följer. Linjerna utgörs av de normer som gemenskapen 

formar och utgår till viss del från de linjer som formar deltagarnas samtida 

vardag, med skillnaden att de också ger uttryck för gemenskapens uppfattning 

om hur normerna såg ut under inbördeskrigets 1860-tal. I minnesplatsen är det 
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möjligt att forma och ge uttryck för de anpassade linjerna, och det är också 

världen utanför som sätter press på deltagarna att göra det så övertygande som 

möjligt. Det ska uppfattas som om betraktaren står och kikar in genom ett 

fönster mot det förflutna.  

I reenactment-gemenskapens förband förekommer olika former av 

genusideal där alla relaterar till en gemensam uppfattning om vad genus 

innebar under inbördeskriget. Även här är det tidigare inhämtad kunskap som 

ligger till grund för uppfattningen om det förflutna. Vissa saker har deltagarna 

lärt sig i skolan, andra har de tagit till sig genom populärkulturen. Trots att de 

olika grupperna representerar nyanser finns det en hierarki där en viss syn på 

genus uppfattas som mer autentisk än andra. I detta avsnitt presenteras de 

uppfattningar som styr gemenskapen och hur de olika gruppernas tolkningar 

av genus under det amerikanska 1860-talet relaterar till varandra.  

Hegemonisk krigarmaskulinitet  

Den minnesplats som konstrueras kretsar som sagt kring en militär miljö som 

förknippas med en dominerande maskulinitet. Grupperna i gemenskapen 

relaterar till denna på skilda sätt och i mötet mellan de olika grupperna 

framträder idealet, den hegemoniska maskuliniteten. Precis som Connell skrev 

när begreppet först definierades så rör det sig om ett ideal som ingen fullt ut 

kan uppnå. Vissa grupper i gemenskapen försöker dock framhäva det 

krigarideal som var styrande under inbördeskriget mer än andra. I de 

intervjuer jag gjorde med medlemmar av reenactment-gemenskapen ställde 

jag frågan hur de uppfattade manlighet och kvinnlighet under inbördeskriget 

och under evenemangen. I samtalen återkom en traditionell binär genussyn där 

kvinnor blev en viktig faktor i definitionen av maskulinitet. Jag ställde frågan 

till Adam innan han trätt in i gemenskapen, och det han beskrev var alltså den 

uppfattning han hade om det amerikanska 1860-talet.   

 

Adam:  Kvinnan var i huset och skötte om familjen och såg till 

att det gick runt där. Mannen var ute och jobbade på 

gården, men det känns som att man gjorde det ihop 

ändå, på något sätt. Så det var ändå ganska jämställt. 

För att det var ju för att överleva som man gjorde det. 

Det var på samma villkor. Men sen var det ju 

annorlunda i de stora städerna. För där hade nog 

kvinnorna möjlighet att bli mer självständiga för att de 

inte behövde stå och jobba. De kunde utveckla klädstilar 

och politiska åsikter, men det blev nog mindre jämställt 

då, för att det blev tydligare att de kanske hade andra 

intressen än männen hade. Det blev polariserat på grund 

av det, trots att förutsättningarna kanske egentligen 
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fanns för att få det mer jämlikt. Sen har jag ingen 

uppfattning om hur män såg på kvinnor då, men jag 

föreställer mig att det var då som kvinnorna började ta 

för sig. Onkel Toms stuga är ju skriven av en kvinna 

och det är ju en ganska starkt politisk skrivelse. Så de 

hade ju den möjligheten.
281

  

 

Den femininitet som Adam beskriver är starkt uppdelad efter klasstillhörighet. 

Kvinnan på landsbygden är nära knuten till hemmet och familjen och skulle 

kunna kopplas till de reenactors som lagar mat under evenemangen. Kvinnan i 

staden framstår som föränderlig, individualistisk och svår att beskriva. 

Maskuliniteten framställs som stabil, oföränderlig och som en motpol till 

femininiteten. Det är en uppfattning som stämmer väl överens med de 

genusrelationer som beskrivs i samband med krigarmaskuliniteten.  

När Adam beskriver just maskuliniteten under det amerikanska 1860-talet 

är klassperspektivet fortfarande viktigt, men den stora skillnaden lägger han i 

de stridande parterna i kriget.  

 

Adam:  Bland överklassens sydstatare var det ju Ivanhoe rakt 

av. Ridderliga herrar och kvinnor i pastell som stod på 

verandan och väntade. 

 

MB:  (Skrattar) Men du tror inte att det var så i nordstaterna 

då?  

 

Adam:  Nej, jag tror inte det. Hövlighet, mer som viktorianska 

herrar i England. Att man lyfte på hatten, men ändå var 

avståndstagande och inte lika ridderlig. Och att man 

verkligen såg upp till macho-kulturen. Den ensamma 

nybyggaren och cowboyen som skötte sig själv. Det är 

ju fortfarande en förebild när det gäller manlighet tror 

jag.
282

   

 

Trots att ridderligheten beskrivs som till viss del försvunnen framstår den 

ideala maskuliniteten som något som fortfarande lever kvar i samtiden. 

Femininiteten beskrivs av Adam vara nära knuten till ridderligheten, men 

frånvarande i relation till nordstatarnas viktorianska maskulinitet. Trots att den 

minnesplats som byggs upp är en militär och därmed också maskulin sfär har 

deltagarna svårt att beskriva maskulinitet utan att relatera till femininitet.  

                                                        
281 Intervju med Adam #1, 2018. 
282 Intervju med Adam #1, 2018. 
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I samtalet med Bosse återkommer en snarlik beskrivning och även där är 

kvinnorna centrala i beskrivningen av maskulinitet.  Han talar om Louisiana 

Tigers, det förband han ingår i. 

 

Bosse:  Det är en väldigt svår fråga det här med manlighet och 

vad det innebär. Jag tror att det förband vi porträtterar 

kanske inte hade den gentlemannamässiga synen på 

kvinnor som var förhärskande i södern. Söderns 

gentlemän och så vidare. Jag är inte säker på att det slog 

igenom bland de här busarna. Jag kan ha fel, men jag 

tror inte det var prio ett.  

 

MB:  Men tänker du att det är någon skillnad mellan hur du är 

till vardags och när du är här? 

 

Bosse:  Möjligtvis att jag kanske går in i en roll som jag inte 

borde göra som Tiger. Jag kanske är lite mer artig än 

vad man normalt skulle vara om det kommer en 

finklädd dam. Om du har sett de som verkligen klär upp 

sig och sådär.
283

 

 

Den maskulinitet som Bosse tar upp är alltså samma som Adam beskriver. 

Även Bosse gör en distinktion mellan de stridande sidorna och anger kvinnor 

som en förutsättning för att den maskulinitet han lyfter fram ska komma till 

uttryck. Trots att det förband Bosse porträtterar inte är exempel på utövare av 

”sydstaternas gentlemannamässighet” framstår idealet som så styrande under 

1860-talet att det faller sig naturligt även för honom att anpassa sig efter det. 

Med andra ord är det maskulinitetsidealet från the Lost Cause som framstår 

som det eftersträvansvärda i Bosses fall.  

Även Lars och Frederik nämner först av allt relationen till kvinnor när jag 

frågar dem om det är någon skillnad mellan hur de beter sig under 

evenemangen och i vardagen.  

 

Frederik: Inde i hovedet, nej. Og heller ikke ret meget i våres 

optræde, men og så gør vi alligevel noget av det som 

hør 1800-tallet til. Men vi forsommer i ret høj grad at 

vare høflige over for kvinder. Det er vi jo ikke vant til 

fra vores hverdag. Så den lille kedelige ting har vi slapt 

med her. Og der kunde vi godt lære noget mere. Næsten 

alle har det sådan.  

 

                                                        
283 Intervju med Bosse, 2017. 
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Lars:  Det är en sådan enkel sak som alla män borde göra; en 

gentleman reser på sig när det kommer kvinnor. 

 

Frederik: Ja. Og vi er heller ikke så gode til og hilse på 

overordnede når de går i lejret. Det burde vi faktisk også 

gøre.
284

 

 

Till skillnad från Bosse anser inte Lars och Frederik att det känns naturligt att 

ändra sitt beteende när de deltar i ett reenactment-evenemang, trots att de är 

medvetna om idealet. Även hos dem är dock närvaron av kvinnor viktig för att 

idealet ska kunna återskapas. Centralt för dem är också den militära aspekten 

av det återskapade beteendet där den militära hierarkin borde vara ännu mer 

styrande.  

Några år efter vårt samtal visar Lars prov på just den gentlemannamässighet 

han säger sig sakna i gemenskapen. Under ett evenemang på High Chaparral 

står jag som grindvakt och håller upp grinden för de förbipasserande 

soldaterna iklädd min svarta änkedräkt och i fältanteckningarna återfinns 

följande reflektion. 

 

Lars ledde sydstatsinfanteristerna. Han fick alla soldater att 
”face right”[titta åt höger] medan de marscherade förbi mig, i 

respekt för ”the lady”. Lars är något extra. Han är som 
sydstatsgentlemannen personifierad. Adam berättade att det 

hade gjort intryck på honom också, att faktiskt uppmärksamma 

och respektera kvinnor på det viset. På riktigt liksom. Jag stod 
där och höll i repet till grinden och mötte soldaternas blickar 

när de marscherade förbi mig. Ingen rörde en min. Det var inte 
en lek. När de tidigare hade marscherat in hade jag stått på 

samma sätt, men då hade de tittat rakt fram. Jag hade mött 

Adams och Jonas blickar, båda smålog. På vägen tillbaka var 
stämningen en annan. Det var allvar. De lydde order och jag 

inkluderades i deras värld. Jag stod inte bara vid sidan av och 

höll i repet mellan dem och publiken, jag var en del av dem.
285

 
 

När gentlemannamässigheten kommer till uttryck inkluderas de närvarande 

kvinnorna mer, i det här fallet jag själv. Den perifera position i minnesplatsen 

som jag innehade som grindvakt tycktes för en stund utbytt mot en central 

sådan.  

Detta är en händelse som också utmärkte sig för Adam och han lyfter fram 

agerandet som en förstärkning av den militära dimensionen av maskuliniteten. 

 

                                                        
284 Intervju med Frederik, 2016. 
285 Fältanteckningar, Civil War Weekend, High Chaparral, 2018. 
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MB:  Hur upplevde du att inställningen var till kvinnorna?  

 

Adam:  När man umgicks med Louisiana Tigers, då var det ju 

vanlig familjär stämning, men sen i rollerna när man till 

exempel spatserade förbi svarta änkan med militären, då 

var det uppmärksamhet och så. Det var intressant. Det 

var en ganska kul grej när hela kompaniet gjorde ”right 

face”. Det var snyggt.
286

  

 

Den familjära stämning som Adam nämner kopplar återigen samman de 

reenactors som lagar mat under evenemangen med de kvinnor under 1860-

talet som levde på landet och ansvarade för hem och familj. Den form av 

interaktioner där det fanns en större distans mellan kvinnor och män blir 

möjlig att förkroppsliga i den avvikande situation som beskrivs ovan. 

Eftersom situationen var tillfällig och jag som grindvakt endast fanns där en 

kort stund kunde jag fungera som en representation av the Lost Cause-idealet 

”kvinnan på verandan”, den form av femininitet där ett gentlemannamässigt 

bemötande förväntas. Krigarmaskuliniteten rubbas inte av detta temporära 

beteende, eftersom det sker unisont och alltså blir en förlängning av det 

militära uppträdandet. Genom att soldaterna gör samma rörelser får 

handlingarna större betydelse, vilket förstärker upplevelsen av att det är andra 

ideal som styr på minnesplatsen än i den nutida omvärlden. 

Ytterligare ett sätt att befästa den hegemoniska maskuliniteten är att 

inkludera pojkar. Precis som de vuxna deltar pojkarna i exerciser och slag 

samt tilldelas olika militära uppdrag under evenemangen. Närvaron av barn 

vid evenemangen ställer genusidealen på sin spets eftersom de vuxna då måste 

vara förebilder och skola in barnen i beteendet. Det första steget mot idealet är 

att skapa en större skillnad mellan sätten att behandla barn beroende på hur 

deras kroppar ser ut. De vuxna låter flickorna själva välja vilka uppgifter de 

vill ta del av och de får precis som de vuxna kvinnorna tillgång både till de 

militära och husliga sysslorna i återskapandet. Pojkar förväntas i högre grad 

delta i de militära aktiviteterna. Detta är också knutet till möjligheten att väva 

samman barnens närvaro i militära situationer med en föreställd autenticitet. I 

mina fältanteckningar förekommer flera noteringar om barnens deltagande, 

vilket visar att det var något som utmärkte sig. Under ett större evenemang där 

slaget vid Hanover Court House skulle återskapas inför publik deltog jag som 

artillerist och fick sällskap av ett barn vid kanonen. 

 

Det beslutades att [ett barn] skulle få vara powder-monkey, 
alltså det lilla barn som sprang fram med nytt krut till kanonen. 

Han skulle hålla sig vid ammunitionslådan och bara springa 

                                                        
286 Intervju med Adam, #1, 2018. 
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fram med nya patroner när det skulle sättas i nya. Han tog sitt 
uppdrag på stort allvar och verkade stolt över att få delta vid 

slaget inför publik.
287

 

 

Att använda den historiska termen för barnets uppgift förstärker allvaret och 

den föreställda autenticiteten i situationen, både för barnet i fråga och för mig 

som arbetade tillsammans med honom. Från att vara ett barn som deltar på 

sina egna premisser förvandlas pojken till en soldat i mängden som har 

specifika uppgifter att utföra som är avgörande för alla närvarandes säkerhet. 

På bilden nedan kommer pojken springande med ny ammunition till kanonen. 

Att fotografen tar med honom i bilden visar att han är en lika stor del av 

bemanningen av kanonen som de vuxna.  

 

 
 

 

I mina vidare fältanteckningar finns ytterligare reflektioner kring barnens 

deltagande och kontrasten mot vardagen i samtiden.  

 
Det finns även pojkar i leden, som får spela trumma och trumpet. 

Dessa är en uppskattad del av gruppen, men får en relativt strikt 

behandling. De ska vara uppe klockan sju för att vara redo att 
kalla till roll call [uppställning], de ska vara med och trumma 

när det marscheras, de ska behandla vapnen med största respekt 

                                                        
287 Fältanteckningar, Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. 

Slaget vid Hanover Court House, Järnavik, 2016. Foto: Bo Herbst 
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och de ska helt enkelt anpassa sig efter de vuxna. Pojkarna är 
också de som får hugga späntstickor till elden. Mer eller mindre 

på lek tvingas barnen anpassa sig efter de vuxnas regler, som 

troligtvis skiljer sig från vardagen.
288

 
 

De barn som har fått specifika uppgifter förväntas alltså, på samma sätt som 

de vuxna, utföra dem med militärisk disciplin. Detta ter sig för mig som ett 

brott mot det normala i vardagen. Jag uppfattar det som att barnen förstår att 

det inte är på fullt allvar men har trots det svårt att förhålla mig till det. Den 

tillfälliga minnesplatsen är synlig för mig som är vuxen men dess gränser blir 

mer flytande i för barnen. I behandlingen av barnen blir det också tydligt att 

andra genusideal råder i minnesplatsen. Den hegemoniska maskuliniteten som 

pojkarna skolas in i genom att delta får en mer distinkt form.  

Under ett evenemang på High Chaparral, där det som sagt blir ännu 

viktigare att upprätthålla minnesplatsens gränser mellan åskådare och 

reenactors, blev pojkarnas anpassning till det förväntade beteendet desto mer 

avgörande.  

 

Alla [soldater] ställde upp sig på vägen och [en man] röt åt sin 

son som var trumslagare att skynda sig. Det var inte på allvar, 
utan snarare en del av återskapandet, men pojkarna verkade inte 

vana vid att bli beordrade att göra saker.
289

 
 

Den militäriska delen av det förväntade beteendet är stark och jag uppfattar 

det som annorlunda från vardagen, eftersom pojkarnas reaktion är långsam 

och sökande. De inkluderas både i den militära delen av den hegemoniska 

krigarmaskuliniteten och i sättet att bemöta kvinnor. Den ovan beskrivna 

episoden där soldaterna fick titta åt höger medan de marscherade förbi mig 

inkluderade också pojkar som bland annat var trumslagare. Detta gör att 

barnen tidigt lär sig att olika uppdrag och olika sätt att agera står i relation till 

genus, även om det i barnens fall inte görs någon distinktion mellan 

maskulinitetsidealet i nordstaterna och sydstaterna. Även om det främst är 

pojkar som blir inkluderade i de militära delarna av återskapandet närvarar 

också en hel del döttrar till de vuxna medlemmarna i gemenskapen. Dessa har 

i likhet med de vuxna kvinnorna en större möjlighet att själva styra över sitt 

sätt att delta och de förväntas inte i lika hög grad delta på det strikta sätt som 

pojkarna gör. I fråga om vapen förväntas alla barn lära sig att hantera och visa 

respekt för dem, oavsett om de är pojkar eller flickor. Två av männen i 

Louisiana Tigers beskrev hur de såg på barn och vapen.  
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Det ska läras i tid, tyckte Hasse och berättade att han lärt sin 
systerdotter att skjuta med alla möjliga vapen när hon var sju. 

Olle har ju redan köpt en bössa till sin dotter, fortsatte han. 

Köpte den så fort hon föddes, fyllde Olle i. Så fort hon är stor 
nog ska jag lära henne.

290
 

 

Att flickor förväntas lära sig att hantera vapen är dock inte samma sak som att 

de förväntas anpassa sig till en militär hierarki och de strikta regler som gäller 

för en soldat. Den militära aspekten av maskuliniteten är genomgående för alla 

som deltar som soldater i reenactment-gemenskapen, medan relationen till 

kvinnor skiljer sig åt beroende på vilken femininitet som kvinnorna 

representerar och vilken av de stridande sidorna mannen tillhör.  

Det är i gemenskapen möjligt att skönja en splittring mellan de grupper som 

återskapar nordstatsförband och de som återskapar sydstatsförband, vilket är 

tydligt också i Adams och Bosses beskrivningar av maskulinitet under det 

amerikanska 1860-talet. Den hegemoniska maskuliniteten i gemenskapen är 

dock en blandning av det Adam kallar för viktoriansk manlighet och som går 

att härleda till minnet av the Union och den gentlemannamaskulinitet som 

förknippas med den amerikanska södern och the Lost Cause. Den främsta 

skillnaden mellan nordstatsförbanden och sydstatsförbanden i gemenskapen 

återfinns i antalet kvinnliga reenactors i uniform. Det förväntade torde vara ett 

större antal kvinnor i soldatroller bland nordstatsförbanden, eftersom den 

sidan har en större distans till femininitet, men så är inte fallet. Trots 

gentlemannamässigheten bland sydstatsförbanden är det där flest kvinnor 

deltar i uniform. Även om det uppstår en skevhet när kvinnor i uniform 

förväntas visa respekt för kvinnor i civila kläder, för gentlemannamässigheten 

också med sig en större närhet till kvinnor över lag. Det kan tänkas vara 

anledningen till att fler kvinnor deltar i uniform bland sydstatsförbanden.  

Det finns ändå en vilja att markera skillnad mellan olika förband och deras 

förståelse för maskulinitet under 1860-talet, så det går inte att dra alla 

sydstatsförband över en kam. Det förband med flest kvinnliga medlemmar 

som deltar i uniform är den paramilitära gruppen Quantrill’s Raiders. Mellan 

åren 2015 och 2019 var fyra av tjugo medlemmar kvinnor. Trots det 

jämförelsevis stora antalet nämns inga kvinnor när medlemmarna berättar om 

gruppen Quantrill’s Raiders under inbördeskriget. När jag talar med Markus 

beskriver han de historiska förebilderna på följande vis.  

 

Markus: De var ju värsta banditerna, får man väl säga. Det var ju 

ett jävla pack egentligen. (Skrattar) Det startade ju på 

grund av nordstatarna alltihop. Det var [en paramilitär 

grupp på nordstatssidan,] Red Legs som gick in i 

William Quantrill’s stad och brände ner allt och dödade 
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hans fru och barn. Det gjorde att han startade förbandet 

och sedan gjorde han likadant mot nordstatarna.  

 

MB:  Men om du hade förflyttats tillbaka i tiden, tror du att du 

hade passat in bland Quantrill’s då?  

 

Markus: Det hade man väl säkert gjort om man hade vant sig vid 

det. (Skott i bakgrunden) De hade ju väldigt mycket 

otäcka grejer för sig. (Skrattar) De intog hela städer och 

brände ner och våldtog och sådär. Så, det vete fan om 

man hade… Men det var ju en helt annan syn på 

människan då. Det var ju krig. Jag har ju inte riktigt den 

aggen mot nordstatarna, eller yankeesarna som de hade. 

Så jag hade aldrig kunnat göra nåt sånt idag. 

(Skrattar)
291

  

 

Det som kommer fram är de negativa sidorna av den hegemoniska 

krigarmaskuliniteten, där omsorgen om kvinnor och barn som är knutna till 

männen tvingar dem till ett brutalt agerande. Brutaliteten förklaras med det 

faktum att det var krig. Det som framhävs är alltså inte en grupp som var före 

sin tid och företrädde jämlikhet, utan tvärtom människor som styrdes av heder 

till den grad att de övergav de regler som gällde i krigstiden.  

Markus fortsätter och förklarar skillnaden mellan att återskapa förbandet i 

Skandinavien jämfört med USA. 

 

Markus: Det finns ju inget reenactment-förband för Quantrill’s i 

USA till exempel. Det är väldigt nedtystat om 

Quantrill’s, för de var ju i princip det värsta avskummet 

på sydsidan. Det är jättesvårt att få fram någon historia 

om dem, för i USA är det lite hyschhysch. Ungefär som 

att snacka Hitler och andra världskriget i Tyskland 

typ.
292

 

 

Inom gruppen finns alltså en mörk syn på förbandets förflutna och en 

medvetenhet om det tabubelagda i att återskapa det. Medlemmarna är överens 

om att de historiska personerna utfört oförsvarbara handlingar men anser att 

alla gjorde så i krig, oavsett sida, och gruppens mål är att ge en nyanserad bild 

av förbandet.
293

 I minnesplatsen skapas en möjlighet att just nyansera 

uppfattningen om det förflutna, och det medlemmarna i Quantrill’s Raiders 

framför allt lyfter fram är den egna friheten och att de vägrar att underkasta sig 
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en militär hierarki. Detta sätt att tänka är mycket likt det som framträder när 

Bosse berättar om Louisiana Tigers.  

Den stora skillnaden mellan grupperna ligger i den anarkistiska 

porträtteringen av Quantrill’s Raiders som gör det möjligt att inkludera 

kvinnor i militära roller. När jag deltog vid ett evenemang som 

nordstatsinfanterist upplevde jag, som framgår av kapitlet om uniformer, att 

jag inte passade in och att mina ansträngningar möttes av motstånd. Därför 

drogs jag i stället flera gånger till Quantrill’s Raiders. Där blev jag inkluderad 

bland annat genom att medlemmarna försökte värva mig till sitt förband. När 

jag åt lunch tillsammans med några ur gruppen berättade de om de historiska 

förebilderna. 

 

Isak var inte med i Quantrill’s utan i Red Legs, eller Jennison-

Jayhawkers, alltså en grupp som liknade Quantrill’s fast på 
nordstatssidan. De var ökända och kändes igen på sina röda 

benkläder som sades vara färgade av blod. Thomas berättade 

om de stora män som ridit med William Quantrill, bland annat 
Jesse James och bröderna Dalton och de andra stora män som 

ridit bland Red Legs, bland annat general Custer, Wild Bill 

Hickok och Buffalo Bill.
294

  
 

Den bild som Thomas ger av grupperna stämmer väl överens med den som 

Markus gav och båda för tankarna till den hegemoniska krigarmaskuliniteten, 

speciellt genom att förbanden kopplas samman med kända personer. I den 

skandinaviska reenactment-gemenskapen har Red Legs och Quantrill’s ett 

gemensamt läger och fungerar i praktiken som en enda grupp, utom vid de 

tillfällen då det pågår strider och slag. De markerar ändå skillnad genom att 

låtsas gnabbas om vilket av förbanden som är mest åtråvärt att ingå i.  

När de talade om att värva mig framstod inte min kropp som problematisk, 

trots att alla namngivna förebilder varit män.  

 

Isak tyckte att jag borde gå med i Red legs och försökte värva 

mig. Han frågade var jag bodde och jag pekade på mitt tält 
[längre bort]. Isak tyckte att jag borde komma över till dem i 

stället och Thomas flikade in att jag redan hade valt sida som 

umgicks med dem och inte med [dem jag bodde med]. Markus 

lade sig i och försökte värva mig till Quantrill’s. Isak 

protesterade och tyckte att de redan var så många. Markus 
framhöll att de är så trevliga i Quantrill’s och de har fina röda 

skjortor. Isak sa att enda kravet för att vara med i Red Legs var 
att vara otrevlig mot sydstatare och inte bry sig om order. ”Jag 
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får nog jobba lite på min attityd då” sa jag och skrattade. De 
andra höll med.

295
 

 

Bland medlemmarna i Quantrill’s Raiders och i Red Legs är det heller ingen 

som hänvisar till kvinnor i samtalen om maskulinitet, i stället suddas genus ut 

och ersätts med en gruppövergripande androgynitet. Genom att medlemmarna 

framhäver androgyniteten bleknar förbandets tabubelagda historia och i stället 

framstår det som mer modernt än andra förband.  

Det finns alltså en skillnad mellan minnena av de paramilitära grupperna 

och utformandet av reenactment-gruppen. Eftersom förbandet är paramilitärt 

tvingas inte medlemmarna anpassa sig efter strikta uniformsregler utan en mer 

personlig klädkod har vuxit fram. Gemensamt för gruppen är röda skjortor och 

ett svart märke med ett gult Q på som medlemmarna bär på hatten. Kläderna 

gör att medlemmarna ter sig som frigjorda och i vissa fall extravaganta i 

jämförelse med de reguljära förbanden. Det förekommer både läderplagg som 

för tankarna till den nordamerikanska ursprungsbefolkningen och kråsskjortor. 

Dessutom har ett jämförelsevis stort antal av medlemmarna långt hår och 

skägg. Bilden nedan föreställer en del av medlemmarna i Quantrill’s Raiders 

där kännetecknen är framträdande. De marscherar inte fram i någon 

organiserad linje, vilket ytterligare förstärker den paramilitära aspekten och 

gör dem tacksamma att fotografera.  
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Quantrill’s Raiders och Red Legs symboliserar ett alternativ till den 

hegemoniska krigarmaskuliniteten som med små skillnader annars spänner 

över både de reguljära nordstatsförbanden och de reguljära sydstatsförbanden. 

Genom att markera skillnaden mellan sig själva och den paramilitära gruppen 

förstärker de reguljära förbanden sitt hävdande av hegemonisk 

krigarmaskulinitet. Den paramilitära gruppen blir helt enkelt en motpol. Under 

ett mindre evenemang uppstod en diskussion om vilket slags gevär en ny 

medlem i gemenskapen, Pontus, skulle skaffa. Han ville inte bli medlem i 

Quantrill’s Raiders specifikt utan sökte efter en position i gemenskapen i stort. 

 

Beatrice ansåg att om han skulle vara infanterist skulle han ha 

ett ordentligt gevär. Pontus protesterade och tyckte att de 

verkade för tunga. De flesta infanterister tyckte att Pontus borde 
satsa på heavy infantry [tungt infanteri] där soldaterna hade 

större och tyngre gevär. Quantrill’s protesterade mot detta och 

tyckte att deras lättare gevär minsann också var bra. De var 
perfekta om man till exempel skulle skjuta från hästryggen. 

Beatrice svarade att det gjorde ju inte infanteriet. En sådan liten 

”frökenbössa” som Pontus fått låna under dagen kunde 
Quantrill’s få behålla för sig själva. Hon argumenterade hårt för 

att Pontus skulle ha ett större gevär och beskrev det han haft och 
sådana som Quantrill’s har som nätta, små, och anpassade för 

kvinnor. Quantrill’s protesterade, speciellt Sune och Thomas. 

Beatrice svarade att en frökenbössa inte passar alla, men den 
passar dem. Kanske har det med håret att göra tillade hon. Flera 

höll med och det skrattades gott åt kopplingen mellan de små 
gevären och männens långa hår. 

296
 

 

Både Beatrice och de övriga närvarande soldaterna ingick i reguljära 

sydstatsförband, men trots att alla närvarande alltså ingick i samma stridande 

sida markerades Quantrill’s särart. Genom att lyfta fram androgyniteten som 

förekommer i det återskapade Quantrill’s Raiders framhäver de reguljära 

soldaterna på ett smidigt sätt sin egen starkare anknytning till den 

hegemoniska maskuliniteten. När de förknippar Quantrill’s med ord som 

”fröken” och kopplar samman detta med medlemmarnas utseende feminiserar 

de det paramilitära förbandet. De maskulint konnoterade tingen ställs i 

förbindelse med feminina kroppar och en kontrast uppstår. Eftersom långt hår 

bland manliga reenactors inte är något ovanligt i gemenskapen i stort handlar 

det här främst om att skapa en distans mellan de reguljära förbanden och de 

paramilitära.  
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Att trycka på skillnad förekommer dock bland alla de reguljära förbanden i 

gemenskapen, oavsett sida. Under en uppställning vid ett större evenemang 

skämtade nordstatssoldaterna om Quantrill’s Raiders som stod uppställda 

bredvid dem.  

 

[En man] frågade vad Q:et stod för på Quantrill’s hattar. ”Det 

står för queer”, fortsatte han innan någon hann svara. Han 
varnade sedan en kamrat på skämt att inte stå för nära dem, för 

de var ”sådana där, queers”. 
297

 
 

Genom att mannen fjärmar sig från det som inte stämmer överens med den 

föreställda krigarmaskuliniteten förstärker han den egna gruppens närhet till 

sagda ideal. När han tar avstånd använder mannen också moderna begrepp 

som ytterligare skapar en skevhet i det paramilitära förbandets närvaro. De 

förknippas mer med nutiden än med det återskapade förflutna. Det 

maskulinitetsideal som genom framhävandet av olikhet kopplas samman med 

de reguljära förbanden får en förstärkt aura av autenticitet. De reguljära 

förbanden är närmare knutna till det föreställda 1860-talets USA och de ideal 

som var styrande då.  

Under ett annat evenemang utspelade sig en liknande händelse. 

Evenemanget var en tactical och jag ingick i en grupp sydstatare som vid 

tillfället i fråga kämpade mot Quantrill’s Raiders. Trots anakronismen är detta 

vanligt förekommande i just tacticals.  

 

Väl ute i skogen och några timmar in på tacticalen gick vi, på 
Quantrill’s inrådan till vårt designerade läger, ett vindskydd och 

en grillplats. Där hade de, på en informationstavla, målat ett 
stort Q med en kolbit. Någon skojade och sa att man kunde ju 

bara lägga till HBT innan Q-et. Alla skrattade och sa att nu 

kunde de kalla Quantrill’s för HBTQ-rörelsen. Namnet användes 
som ett skälsord. Det kom sedan upp vid ett flertal tillfällen.

298
 

 

Q-et på motståndarnas lägerplats var avsett som ett hån som följde Quantrill’s 

Raiders uppfattning om förebildernas krigarmaskulina agerande, men det 

bemöttes av motståndarna på ett sätt som gav motsatt effekt. De råa och högst 

heteronormativa Quantrill’s Raiders under 1800-talet som beskrivs av Markus 

omvandlas till motsatsen. I minnesplatsen går det att adaptera uppfattningen 

av det förflutna så att bilden av inbördeskriget pekar på diversitet i stället för 

enhetlighet när det kommer till genus. Quantrill’s Raiders androgynitet öppnar 

för möjligheten att det även i det amerikanska 1860-talet förekom brott mot 

normen. Trots detta har reaktionerna från gemenskapen i stort lett till att den 
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normativa krigarmaskuliniteten förstärkts. I stället för att peka på mångfald 

fungerar Quantrill’s Raiders som något att ta spjärn mot, en form av motsats.  

I den skandinaviska reenactment-gemenskapen förekommer alltså grupper 

som i sitt agerande följer linjer som påminner mycket om den 

krigarmaskulinitet som var styrande under inbördeskriget, och minnena av 

kriget förblir i stor utsträckning oförändrade. Denna form av maskulinitet 

förutsätter en distinkt uppdelning mellan maskulint och feminint, vilket 

kommer till uttryck i det större motståndet mot kvinnor som deltar i uniform i 

vissa grupper. De reguljära nord- och sydstatsförbanden anpassar sig efter de 

karaktärsdrag som föreställs ha varit utmärkande för de stridande sidorna: den 

distanserade viktorianska maskuliniteten som framhävs i minnet av the Union, 

och gentlemannamaskuliniteten i the Lost Cause. I det senare fallet adapteras 

minnet så att kroppens materialitet underordnas tanken om en gemensam 

strävan mot frihet där feminint definierade kroppar inte framstår som lika 

problematiska. Som en kontrast mot dessa båda står den paramilitära gruppen 

som i markeringen av avstånd inte bara associeras med femininitet av de 

övriga deltagarna utan också med samtida normer. Att använda Quantrill’s 

Raiders som en motpol är avgörande för att kvinnor ska kunna inkluderas i de 

reguljära sydstatsförbanden, vilket följande avsnitt visar. 

Hegemonisk femininitet 

Som en följd av den ideala krigarmaskuliniteten växer också en ideal 

femininitet fram som korresponderar med maskulinitetsidealet. Det rör sig om 

en hierarki där den hegemoniska femininiteten hamnar på toppen därför att 

den fungerar bäst ihop med den hegemoniska maskuliniteten. Andra former av 

femininitet är ett trotsande av den hegemoniska femininiteten och uppfattas 

som ett problem. Inom gemenskapen förekommer olika former av femininitet, 

vilka framför allt blir synliga genom de kläder som deltagarna väljer att bära. 

Det skulle gå att anta att i en gemenskap med så få kvinnliga reenactors skulle 

dessa känna en större samhörighet och solidaritet med varandra, men så är inte 

fallet. Istället leder det lilla antalet kvinnor till en större splittring. Hegemonin 

leder till en uppdelning mellan olika former av femininitet, vilket innebär att 

de kvinnor som ingår i de olika grupperna dras till varandra inom grupperna, 

inte till en feminin gemenskap som sträcker sig över hela reenactment-

gemenskapen. Återigen är det kläderna som är den främsta markören för 

grupptillhörighet. De skapar en uppdelning mellan de reenactors som bär 

civila kläder och de som bär militär uniform. Reenactors i civila kläder samlas 

i en förbandöverskridande grupp, medan de i uniform söker sig till andra 

kvinnliga soldater.  

När jag bar klänning upplevde jag att banden till reenactors i liknande 

kläder stärktes. Valet av uniformering leder som tidigare kapitel visat till att 

vissa reenactors utför vissa sysslor som definierar gruppen och ger en känsla 
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av gemenskap och samhörighet med de övriga. En rörelse mot vissa ting och 

vissa handlingar får med andra ord en positiv effekt. Kropparna i sig måste 

också ses som materiella ting som vissa rör sig mot och andra bort ifrån. När 

jag under ett evenemang stod vid sidan av och betraktade en militär 

uppställning fick jag sällskap av en kvinna som jag inte kände sedan tidigare.   

 

Mamman till tre pojkar, som jag senare skulle lära känna som 
Karin, kom och ställde sig bredvid mig med sin femårige son. De 

stod nära och Karin viskade till mig under samlingen. Det 
kändes mysigt, för fastän vi inte kände varandra blev vi som 

goda väninnor. Under uppställningen blev en soldat framkallad 

och befordrad till sergeant. Alla applåderade och Karin viskade 

till mig att det gick inflation i befordringar inom reenactment-

hobbyn. 
299

 
 

Viskandet och den självklara närheten skapade en känsla av gemenskap. Att 

materiellt likartade kroppar kopplas samman är avgörande för att känslan ska 

uppstå. Eftersom vi båda stod utanför de händelser som ägde rum legitimerade 

närheten vår närvaro. Vi stod inte längre som två separata åskådare i periferin 

utan som en enhet och genom att vi interagerade med varandra rörde vi oss 

längre in i minnesplatsen. Genom att skapa en egen grupp i gemenskapen 

endast bestående av kvinnor i civila kläder förstärks känslan av en autentisk 

femininitet som skiljer sig från nutida ideal. När gruppen växer fram blir det 

uppenbart att kvinnorna är skilda från männen till följd av uppdelningen i 

olika sfärer och att de är knutna till hem och familj.  

I en fältanteckning två år efter det första viskande mötet blir det än 

tydligare hur gruppen konstrueras. Samtalsämnena kretsar kring feminint 

definierade ting och vi placerar oss båda självmant i utkanten av slagfältet och 

därmed också i minnesplatsens periferi.  

 
Vi tog följe till slagfältet, satt bredvid varandra och tittade på 

och delade tips och råd om hattar och parasoller. Det kändes 

som att hon verkligen uppskattade mitt sällskap. Och jag höll 
[hennes son] i handen när vi gick till slagfältet, och det var inte 

alls konstigt. Hon sade åt honom att göra det och han gjorde 

det.
300

 

 

Samtalen om tingen som kopplas till femininitet i kombination med den 

fysiska närheten mellan kroppar som definieras som feminina bekräftar att vi 

båda rör oss längs med samma linje. Vi anpassar oss båda till samma 

uppfattade förväntningar i vårt deltagande. Förutom kropparna, 
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samtalsämnena och placeringen vid slagfältet förstärks gruppen också av att 

det finns ett barn närvarande. Utöver de husliga bestyren som matlagning och 

sömnad tillför barnomsorgen ytterligare en aspekt av föreställd autenticitet. 

Självklarheten som jag betonar i fältanteckningen visar behovet av bekräftelse 

från andra i gruppen, i det här fallet Karin. Genom att vissa beteenden 

bekräftas och andra inte gör det blir ett visst sätt att agera normativt i gruppen. 

Här konstrueras en hegemonisk femininitet genom ett ömsesidigt 

bekräftande. Att båda befinner sig i utkanten av minnesplatsen för oss samman 

och de gemensamma nämnarna som kläder blir till starka noder som samtalen 

kretsar kring. Bilden nedan visar vandringen till slagfältet och att det även för 

en besökare vid evenemanget tedde sig som en komposition som var värd att 

föreviga bekräftar att vi lyckats förkroppsliga en föreställt autentisk 

hegemonisk femininitet.  

 

 
 

 

Till skillnad från männens beskrivning av maskulinitet finns i kvinnornas 

beskrivning av femininitet inte samma närvaro av män. I stället är det aktiva 

handlingar som sömnad och matlagning som står i centrum. När jag deltog vid 

Grand November Ball utanför Köpenhamn var det även där just sömnaden 

som öppnade konversationerna.  

 

Civil War Weekend, High Chaparral, 2018. Foto: Christine Bennedahl 
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Jag kom i samspråk med en kvinna i röd klänning. Hon hette 
Matilda och hade precis som jag sytt sin klänning själv. Jag 

berömde hennes spets. Hon förklarade att hon utgått från ett 

1800-talsmönster och att hon sytt i korsettförstärkningar i livet. 
Matilda visade på fållen som hon sytt för hand. Jag var mycket 

imponerad och hon sa att hon känt sig som en historisk kvinna 

när hon gjort det. Det blev mekaniskt till slut och hon hade 
funderat mycket över att de sytt allt för hand. En äldre kvinna i 

en lila klänning i brokadtyg kom fram till oss och anslöt till 
diskussionen om klänningar. Hon berömde min klänning och vi 

hennes. Hon sade också att Matilda hade många fina 

klänningar. Det var ett enkelt samtalsämne som alla kunde delta 

i. Jag frågade dem om de brukade vara med, även på andra 

evenemang, men det verkade som om de främst deltog när det 
var bal. 

301
 

 

Det blir tydligt i fältanteckningarna att samtalen om kläderna fungerar som en 

ritual där varje ny reenactor blir inkluderad genom att båda kommenterar 

varandras klädsel. Det framgår också av mina fältanteckningar att jag 

uppfattar samtalsämnet som ”enkelt och något alla kunde delta i”. Detta visar 

vad kvinnliga reenactors förväntas kunna. Samtalsämnet upplevs som enkelt 

därför att det är förväntat och något som jag i förväg lärt mig något om. Redan 

innan jag möter de andra kvinnorna i civila kläder har jag alltså lagt grunden 

för att jag ska kunna bli inkluderad i gruppen. Kvinnorna på balen närvarar 

också nästan bara vid evenemang där den hegemoniska femininiteten har en 

mer självklar plats än vid evenemangen som äger rum på och kring slagfälten. 

På bilden nedan syns jag i samspråk med en av kvinnorna på balen. 

Kvinnornas kläder är en central punkt även i de fotografier som togs under 

evenemanget och detta är endast ett exempel av många.  
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Vid en annan uppställning fick jag kontakt med Malin just för att sömnad 

blev aktuellt. 

 

Sydstatsartilleristerna stod uppställda och var i full färd med att 

befordra några av dem. Med en stor kniv skar befälet av den 
tidigare graden på jackärmen på mannen som skulle befordras. 

Jag ställde mig bredvid Malin, Johns fru, som stod och tittade på 
iklädd en tjusig ljus klänning med krinolin och en vit sjal med 

långa fransar. Alla applåderade när artilleristen överräcktes 

sina nya grader. Ytterligare en man fick stiga fram. Han hade 
sytt fast sina grader med symaskin och arbetet med att få loss 

tygbiten med den stora kniven var inte enkelt. Malin fnissade åt 
det och sa till mig att det är nog smart att bara tråckla dit 

graderna för hand. Efter en stund, och ett antal pikar om att inte 

sy på maskin i fortsättningen, lyckades det ändå och mannen 
överräcktes en större gradbit. Alla applåderade återigen och 

befälet sa att nu hade de några timmar på sig innan drillningen, 

så nu kunde de sy fast sina nya grader. Tråckla, upprepade 
Malin menande till mig. Hon berättade att hon knappt hade 

Grand November Ball, Køge, 2016. Foto: Bo Herbst 
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någon mörk tråd kvar till alla knappar som lossnade, snart hade 
hon bara ljus. 

302
 

 

Det är i utanförskapet som kvinnorna möts, i de viskade kommentarerna till de 

händelser som står i centrum, men som de inte är involverade i. Jag förstärker 

utanförskapet genom att definiera Malin i relation till en man. Malin skiljer sig 

också från mängden genom sina kläder och det är just kläderna som blir den 

gemensamma samtalspunkten. Sömnad och de civila kläderna är ämnen som 

kvinnliga reenactors förväntas behärska och till skillnad från de militära 

uniformerna ger handsydda civila kläder högre status än köpta. När Malin 

förtroligt delar sin kunskap om sömnad med mig förväntar hon sig en 

bekräftelse på att hennes kunskap är den rätta. Bekräftelsen legitimerar hennes 

närvaro vid evenemanget, eftersom hon markerar behovet av sin expertis. 

Männen har ju bevisligen misslyckas med att utföra de feminint konnoterade 

sysslorna.  

Under intervjun kommer hon i samtalet in på just detta.  

 

Malin:  Här blir vi ju en gemenskap i och med att man öppnar 

upp sig lite mer. Man umgås och hjälps åt. Är det nån 

som bara: ”Min knapp flög!” (Jag fnissar) 
 

MB:  Ja.  

 

Malin:  Ja, men jag har nål och tråd. Kom hit så syr jag byxorna 

på plats liksom, det är inte mer med det. Det är så man 

gör, man hjälper varandra, för nästa gång är det jag som 

behöver hjälp.
303

 

 

Det Malin framhäver är just sin egen oundgänglighet i den specifika roll som 

den hegemoniska femininiteten skapar utrymme för. Vissa uppgifter kan 

endast vissa personer utföra. Uppdelningen av arbetsuppgifter efter genus ger 

tillträde för fler än de som egentligen borde ha tillgång till den militära sfär 

som minnesplatsen utgör. Genom att hävda det föreställt autentiska i att vissa 

arbetsuppgifter är förbehållna kvinnor som anpassar sig till den hegemoniska 

femininiteten blir minnesplatsen vidare och mer inkluderande.  

När kvinnor rör sig mot de ting och utför de sysslor som de förväntas göra 

förflyttas de in mot minnesplatsens centrum. Arbetsuppgifterna är begränsade, 

men i återskapandet av den hegemoniska femininiteten blir de också 

avgörande för att kvinnorna ska få ett existensberättigande. Bilden nedan 

förstärker uppdelningen mellan olika arbetsuppgifter i relation till kroppar och 

val av kläder. Kvinnan i förgrunden interagerar inte med soldaterna i 
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bakgrunden och tanken om de skilda sfärerna förkroppsligas i deltagarnas 

agerande. De olika linjerna kropparna följer blir synliga i bilden genom å ena 

sidan en rörelse mot feminint konnoterade ting som sömnaden för med sig och 

å andra sidan en rörelse mot maskulint och militärt definierade kroppar och 

handlingar.  

 

 
 

 

Förväntan på vad kvinnor som deltar i civila kläder ska göra skymtar också 

fram när jag talar med Frederik och Lars.  

 

MB:  Men det är ju ganska uppdelat? Alltså, att kvinnorna 

lagar maten och männen krigar.  

 

Frederik: Ja, de skal jo også lave noget. (Både Frederik och Lars 

skrattar) Og jeg tror gerne de vil. De kvinder der gør 

det. Ellers så sku de bare sige til og gøre noget andet.  

 

Lars:  Men eftersom de får vara med här med pojkarna, när vi 

leker, och de får anledning att ta på sig så fina 

klänningar, så är det bara rimligt att kvinnorna jobbar 

lite på kvällarna. (Alla skrattar) 

 

Frederik: Ja, det kan man sige.  

 

MB:  Ja.  

 

Lars:  Det var ett skämt. (Alla skrattar)   

 

MB:  Nej, men det är väl, ja. Kul att ha något att göra.  
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Lars:  Det finns ju de som bara är här för att det finns 

anledning att ta på sig fina kläder. (Tågvissla i 

bakgrunden)  

 

MB:  Ja.  

 

Frederik: Ja, det er jo rigtigt.  

 

Lars:  Precis som vi. Det är bara kläderna som är 

annorlunda.
304

 

 

Lars skämtar, men i hans ord framträder ändå problematiken i de civila 

kvinnornas plats i minnesplatsen. De saknar en tydlig uppgift och deras 

deltagande ter sig som mera ytligt. Detta bekräftar kvinnornas på balen tvekan 

att delta i de mer vanligt förekommande evenemangen som äger rum kring 

slagfälten. Frågan om den hegemoniska femininitetens vara eller icke vara vid 

evenemangen är uppenbar. Ändå syns det också i Lars och Frederiks ord att 

matlagning, sömnad och kläder är noder som kvinnornas deltagande kretsar 

kring.  

Även Malin lyfter fram kläderna som en anledning till att kvinnor blir en 

del av reenactment-gemenskapen, något som skiljer dem från männen. 

 

Malin:  Det är lite så man trillar in i en förening. Klänningarna 

är ju så fina. Alla kläderna. Jag menar, det är ofta så för 

tjejer, att det är kläderna. Medan gubben mer är, ”Oh, få 

skjuta, det smäller!” 
305

 

 

Förväntningarna på vilka ting som olika kroppar förväntas röra sig mot 

framträder i Malins ord, liksom tanken att det är en rörelse som påbörjats 

redan innan en ny reenactor träder in i gemenskapen.  

De aktiva handlingarna som sömnaden och matlagningen avgränsar 

gruppen av civila kvinnor som förkroppsligar den hegemoniska femininiteten 

mot resten av gemenskapen. Där skapas ett avstånd till de handlingar som hör 

ihop med det maskulina krigaridealet, alltså de militära sysslorna. När jag 

hade varit med och lagat frukost under ett evenemang och lugnet hade lagt sig 

frågade jag reenactorn Annika och hennes tonårsdotter Sofie vad de brukar 

göra under evenemangen. 

 
Annika svarade att de mest brukar sitta i lägret. Sofie gillar att 

diska fortsatte hon, och Sofie höll själv med och flikade in att 
hon gillar ordning och reda och att hon gärna vill ha fina burkar 
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uppradade med saker i. Jag frågade om de aldrig blir sugna på 
att marschera. ”Nej!” utbrast Annika ”Det är inte därför vi är 

här. Vi gillar att ta det lugnt” ”Slappna av” lade Sofie till. Det 

var som semester förklarade de, man slapp tänka på annat. Och 
att marschera verkade jobbigt tyckte de.

306
 

 

De uppgifter och handlingar som kopplas ihop med maskulinitet ställs som en 

rak motsats till det som kvinnorna själva ägnar sig åt. Den vardagliga sysslan 

att diska får ett exotiskt skimmer i minnesplatsen. Där blir de påtagna 

uppgifterna viktiga och värdefulla. Genom att kvinnorna ser uppgifterna som 

något ovanligt, något som för dem samman och något som kan ge känslan av 

gemenskap, får de ett värde. Uppgifterna är också det som definierar kvinnor i 

civila kläder och deras existensberättigande. Deras närvaro bygger på behovet 

av reenactors som utför arbetet som soldaterna inte gör. Malin bekräftar detta 

ytterligare när hon beskriver vad hon brukar göra under en dag på ett 

evenemang. 

 

Malin:  Man får serva manskapet lite. När man inte är ute på 

fältet själv så får man ju se till att de har kaffe när de 

kommer tillbaka. Och plocka fram ägg som de får koka 

och sådär. Däremot så fick ju min man serva mig med 

kaffe förut. (Jag skrattar) Jag fick ju sitta och sy åt 

honom. Nä, men han blev ju befordrad då så att.
307

 

 

Den hegemoniska femininiteten fungerar som ett komplement till den 

hegemoniska krigarmaskuliniteten och kvinnorna utför uppgifter som ingen 

annan skulle gjort om de inte var närvarande. Trots att krigaridealet förutsätter 

att de kvinnor männen kopplas samman med inte är närvarande utan i ett hem 

långt borta, tvingar kvinnorna som deltar på evenemangen minnesplatsen att 

inkludera även dem. Detta är något som inte sker utan problem och vissa 

reenactors väljer att endast delta på evenemang där det är förväntat att de ska 

vara med, som balen. Det leder också till att det finns ett stort behov av att 

kvinnorna i gruppen hela tiden bekräftar varandra och påminner alla om hur 

viktiga de är i återskapandet.  

Förutom den hegemoniska femininiteten finns i reenactment-gemenskapen 

också det som kan kallas parafemininitet, alltså en typ av femininitet som 

trotsar den hegemoniska och som inte kompletterar den hegemoniska 

maskuliniteten. Parafemininteten utgörs i den skandinaviska reenactment-

gemenskapen av kvinnor som väljer att bära uniform. Den gemenskap som 

uppstår i förkroppsligandet av hegemonisk femininitet begränsas till de 
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individer som bär likartade kläder och jag upplevde en kontrast när jag bytte 

från civila kläder till uniform.  

 

Efter att ha delat ut några skivor kassler vid frukosten tog Gittan 
över och jag gick bort till mitt tält och bytte om. Så fort jag bytt 

kläder kändes det som om jag blev del av en annan gemenskap 

än den jag nyss varit del av.
308

 
 

I stället för att fortsätta min rörelse mot de förväntade tingen och utförande av 

de förväntade handlingarna innebar mitt byte av kläder ett avsteg från linjen. 

Kvinnor som bär uniform är avskilda från dem som bär civila kläder, även om 

de på samma sätt förenas i just klädernas utformning. De som bär uniform rör 

sig mot andra som också gör det. Dock kretsar parafemininitets-gemenskapen 

kring aktiviteter som inte är de traditionellt feminina som matlagning och 

sömnad utan kring de maskulina handlingar som kvinnorna ovan tog avstånd 

ifrån.  

När jag bar uniform och skulle delta i mitt första stora slag inför publik bad 

Bosse Beatrice att visa mig hur det går till att rulla patronhylsor av papper och 

fylla dem med svartkrut. Detta visar att det också finns en förväntan hos andra 

att reenactors med likadana kroppar och kläder ska söka sig till varandra. 

Beatrice är som sagt en av de reenactors som nästan enbart bär uniform. 

 
Jag var glad att få prata lite mer med henne, men hade också 

stor respekt för henne och vi hade inte talats vid så mycket 

tidigare, mer än högst sporadiskt. Det visade sig bli en mycket 
trevlig stund. Beatrice var pedagogisk och visade mig hur man 

skulle klippa pappret, rulla ihop det och fylla röret med krut. […] 
Vi satt både länge och väl och rullade och fyllde och det 

resulterade i ett förtroligt samtal. Beatrice sa att hon var 

imponerad över hur snabbt jag lärde mig allt, vilket verkligen 
värmde. Jag svarade att jag gjorde mitt bästa, men att det var 

svårt att hänga med ibland.
309

 

 

I likhet med de reenactors som förkroppsligar den hegemoniska femininiteten 

är det de aktiva handlingarna som skapar en känsla av gemenskap. Här handlar 

det dock om maskulint konnoterade aktiviteter som är hör samman med den 

militära sfär som minnesplatsen är uppbyggd kring. I det aktiva görandet 

skapas gemensamma nämnare men också en möjlighet till ytterligare samtal. 

Samma behov av bekräftelse återfinns också här men i fråga om andra former 

av praktisk kunskap.  
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Beatrice är en förebild för mig och förekommer flera gånger i 

fältanteckningarna som ett rättesnöre när jag försöker förstå och anpassa mig 

efter normerna i gemenskapen, eller närmare bestämt i det utanförskap som 

kvinnor i uniform förenas i. I mitt deltagande växlade jag mellan olika roller 

och olika uniformer, men genomgående i mina fältanteckningar förekommer 

Beatrice som en förebild. När jag deltog vid ett evenemang iklädd änkedräkt 

hade jag sytt en ny bahytt som jag visade för henne.  

 

När jag hade visat min hatt för Beatrice hade hon direkt 
kommenterat att det var plastblommor jag använt. Jag erkände 

skamset att hon hade rätt, men ursäktade det med att det var 

alldeles för svårt att hitta riktiga tygblommor med ståltråd. Det 

är svårt att hålla sig till Beatrice standard. Hon syr saker för 

hand, exakt efter förlagorna. Jag vet inte om jag klarar det. Jag 
tar alltid genvägar. Även om min bahytt faktiskt är exakt efter en 

förlaga, trots plastblommorna.
310

 

 

Trots att sömnaden inte är något som reenactors i uniform använder för att 

markera rätten till den egna närvaron har också Beatrice den kunskap som 

krävs för att hävda ett kunnande.  

Möjligheten finns som tidigare nämnts för kvinnor i uniform, i likhet med 

de flickor som närvarar vid evenemangen, att byta till civila kläder och en 

stund lämna sina roller som soldater. Också i en sådan situation fungerar 

Beatrice som mitt rättesnöre. 

 
Beatrice satt och funderade över att gå och byta om till klänning. 

Gittan tyckte att hon borde det för hon var så fin i den. 
Problemet är att den är kall, funderade Beatrice. Jag sa att om 

hon gjorde det kanske jag också bytte om, för när skulle man 

annars få tillfälle att använda de civila kläderna.
311

 
 

Beatrice är alltså en förebild för mina egna handlingar men det blir tydligt att 

även hon ser en samhörighet mellan oss i gemenskapen. Under vårt samtal 

använder hon flera gånger ordet ”vi” i bemärkelsen kvinnor i uniform. Detta 

förstärks till viss del av att både hon och jag bar uniformer under tiden vi 

samtalade.  

 

Beatrice: Procentuellt är det ju väldigt få tjejer som är med och 

strider. Nu är vi ju ändå tre tjejer på sydsidan den här 

helgen så vi är väldigt många nu. Vi är nästan fyrtio 

procent av styrkan, vi tre! (Säger det med ett skratt och 
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jag fnissar under tiden hon säger det) Och nere i 

nordlägret är vi en. Kvinna. Men jag vet inte varför det 

inte lockar fler.
312

 

 

Att skapa en känsla av gemenskap är centralt i alla grupperingar i 

reenactment-gemenskapen, även om försöken är mer framträdande i de 

kvinnliga grupperingarna. Till skillnad från andra reenactors ingår kvinnor i 

uniform i två grupperingar samtidigt, å ena sidan i de grupper som utgörs av 

förband och å andra sidan i en förbandsövergripande gemenskap av kvinnor i 

uniform. Utöver detta kan de när som helst välja att gå in i den gruppering 

som utgörs av de reenactors som förkroppsligar den hegemoniska 

femininiteten. Det är därför viktigt för kvinnor i uniform att tydliggöra sin 

egen roll och motarbeta eventuella ifrågasättanden av den egna närvaron. 

Kvinnorna måste hävda sin rätt att delta och de använder olika strategier för 

att skapa ett existensberättigande.  

Beatrice förklarar att hon tidigt skapade en berättelse om sig själv som 

kunde motverka att andra ifrågasatte hennes närvaro.  

 

Beatrice: Jag gjorde mig en liten historia när jag började, att jag 

är en kvinna som vet att hennes bror fick rycka in. De 

kom och hämtade honom och sa ”Nu ska du rycka in, nu 

måste du strida för söderns rättigheter”. Och sen efter 

nåt år så kom hon på att, ”Nej, jag måste ut och leta reda 

på honom.” Så det är en kvinna som förklär sig till man 

för att leta reda på sin bror någonstans i sydstatsarmén.  

 

MB:  Okej!  

 

Beatrice: Jag har inte kommit på nåt bra namn.  

 

MB:  Nej?  

 

Beatrice: Alltså, jag vet fortfarande inte vad jag heter, (Säger det 
snabbare, med större entusiasm) mer än Private Hill. 

Men jag är ute och letar efter min bror. Som jag inte ens 

vet om han lever. Så är det.
313

 

 

Anledningen till att hon är där är grundligt uttänkt, medan berättelsen om 

henne själv är mindre detaljerad. Hon är där av omsorg för sin bror, inte av 

några andra skäl, vilket är en fullt acceptabel anledning som inte trotsar 

föreställningen om det amerikanska 1860-talet i alltför stor utsträckning. Det 
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centrala i Beatrice berättelse är att hon porträtterar en kvinna utklädd till man 

och alltså inte en man. Detta upprätthåller känslan av autenticitet i 

återskapandet, även om det också kräver att hon förklarar situationen och 

berättar sin påhittade livsberättelse för att upprätthålla känslan. Beatrice 

rörelse mot maskulint konnoterade militära ting och utförande av militära 

handlingar räcker inte för att hennes deltagande ska uppfattas som självklart. 

Trots att Beatrice har uniform på sig skiljer sig hennes deltagande också 

från de manliga soldaternas. När jag frågar henne vilka uppgifter som faller på 

henne under evenemangen placerar hon sig själv i samma fack som alla andra 

meniga soldater och som en del av det förband hon ingår i, men skillnaderna 

kryper ändå fram. 

 

Beatrice: Jag förväntas att hjälpa till med det som någon ber mig 

om. Och det är väl lite för att jag är en Private [menig]. 

Kommer det ett befäl som säger, ”Vi behöver hämta 

vatten. Gå och gör det.” Ja, då gör jag det. Tack och lov 

så behöver vi inte tömma utedass längre. (Skratt) Det 

var ju alltid ett typiskt private-uppdrag. ”Hörru private, 

gå och töm dasset”. (Båda skrattar) Det lyckades jag 

alltid slippa, det är nog för att jag är tjej.
314

  

 

Kroppen är det som skiljer henne från de andra soldaterna och även om hon 

ingår i samma grupp som de andra soldaterna i förbandet deltar hon inte på 

samma villkor. Hon reflekterar över det faktum att det ofta faller på kvinnor 

att sköta matlagningen. Från början ser hon det inte som sin uppgift, men efter 

hand som hon pratar blir det tydligt att hennes uniform inte hindrar henne från 

att ta på sig samma uppgifter som kvinnorna i civila kläder.  

 

Beatrice: Det blir ofta kvinnor som lagar mat. I Tigers så har ju 

Gittan fått den rollen. Jag vet inte riktigt hur det blev så, 

eller om hon tycker om det, men alla lyssnar ju på henne 

också. Hon har ju en väldig pondus liksom. Säger hon 

”Hjälp till att skala potatis” så står det tre man där redo 

att skala potatis. Som kvinna får man en ganska bra 

status ändå. Tycker jag. För alla vet ju att man inte hade 

klarat sig utan någon som skötte markservicen och såg 

till att det fanns kaffe och vatten och sådär. Nu är ju inte 

Gittan med den här helgen och då är det ju andra 

personer som träder in. Nu har jag lagat mat en del, och 

du har hjälpt till att laga mat och sådär. Och då får ju vi 

mycket tacksamhet för det.
315
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Precis som de reenactors som förkroppsligar den hegemoniska femininiteten, 

försöker Beatrice vända uppgifterna till något positivt. Uppskattning och 

oumbärlighet lyfts fram i relation till de arbetsuppgifter som förknippas med 

femininitet. Det bör noteras att det är i undantagsfall som kvinnor i uniform tar 

på sig uppgifter som matlagning, men det visar trots allt att kroppen är viktig i 

sammanhanget, inte bara kläderna. Även i det här fallet poängterar hon 

samhörigheten mellan oss båda i ett gemensamt ”vi”. Jag följer hennes 

exempel och lagar mat iklädd uniform, men eftersom ingen av oss utför 

uppgifterna ensam blir handlingen inte lika uppseendeväckande.  

Utöver de handlingar som är knutna till vissa kroppar i kombination med 

vissa kläder förväntas kvinnor i uniform också se ut på ett visst sätt. Det rör 

sig om en anpassning av kroppen. När jag talar med Bosse tar han upp 

Beatrice som en förebild för hur kvinnor i uniform ska se ut därför att hon går 

steget längre än andra för att upprätthålla en känsla av autenticitet i sitt 

återskapande.  

 

Bosse:  Nu bryr hon sig inte om det längre, men från början så 

gick hon in stenhårt för att reenacta en kvinna i en armé 

på den tiden. Vilket innebar att hon lindade sig jättehårt, 

så att hon suddade ut sin kvinnliga figur och hade 

jättesäckiga byxor så att inga former skulle synas.
316

 

 

I hans ord framträder ett ideal där kroppen reduceras så att den framhäver 

sökandet efter föreställd autenticitet, men också att en uniform förutsätter en 

maskulint definierad kropp. Det optimala deltagandet för en kvinna skulle 

innebära att det inte längre gick att urskilja något feminint i kroppen eftersom 

den anpassats så mycket. Det är därför enklare att förstå kvinnor i uniform 

som en parentes, inte som företrädare för en annan femininitet. Kvinnorna i 

uniform förpassas till en slags limbo där de inte riktigt hör till någon grupp 

och där deras kombination av kropp och kläder är något som de övriga låtsas 

som att de inte ser.  

När jag senare samtalar med Beatrice tar jag upp beskrivningen av hur hon 

snörde sig när hon precis blivit en del av gemenskapen och det visar sig att 

hon inte gått riktigt så långt som Bosse beskrivit det.  

 

MB:  Jag hörde att när du började med det här så snörde du 

dig och så? 

 

Beatrice: Nej, det har jag inte gjort. Vem har sagt det? (Jag 
skrattar högt) Nej, det tror jag inte. Inte vad jag kan 

minnas. Näe!  
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MB:  Men har du anpassat dig? För att smälta in typ?  

 

Beatrice: Lite gör man väl det. Men jag brukar få höra att jag har 

ganska kvinnliga former. (Skrattar) Så jag kan inte dölja 

mina former, hur mycket jag än snörar åt liksom. Men 

jag ser ju till att ha en lös skjorta till exempel och jag 

har en sport-bh i stället för en push-up. Man behöver ju 

inte överdriva sin kvinnlighet, utan man kan ju tona ner 

den. Alltså, att ha uniform över huvud taget ser ju mer 

manligt ut. Hellre lite för stora kläder än lite för små. 

Men det är ändå svårt att dölja det. Annie, hon brukar ju 

ha lösskägg och grejer. (Säger det med ett skratt) Hon är 

väldigt uppfinningsrik. Thomas gav mig en lösmustasch 

en gång, på skoj. Den hade jag faktiskt några gånger.
317

 

 

Till en början avfärdar Beatrice påståendet om de extrema försöken att 

anpassa sin kropp, men när hon fortsätter förklara skymtar samma ideal fram, 

även om hon själv inte går riktigt så långt som andra tror för att uppnå det. 

Även i hennes ord blir det uppenbart att kroppen är ett problem som behöver 

osynliggöras och att den militära uniformen är ett sätt att göra det. Uniformen 

i sig är kopplad till maskulinitet men inte tillräcklig för att upprätthålla 

känslan av autenticitet. I minnesplatsen uppstår ett olösligt problem, nämligen 

att alla närvarande vet vilka de andra är. Det optimala återskapandet av en 

kvinnlig soldat under inbördeskriget skulle innebära att alla andra blev lurade 

att tro att hon var en man, så som deltagarna föreställer sig att det uppfattades 

då. Det är i realiteten en omöjlighet, men idealet kvarstår.  

Detta olösliga problem har varit en central del av debatterna kring vem som 

har rätt att delta i det amerikanska återskapandet av inbördeskriget. Beatrice är 

en av dem som deltagit i ett reenactment-evenemang i USA och i hennes 

berättelse framträder en skillnad mellan den gemenskap hon själv ingår i och 

den amerikanska.  

 

Beatrice: När vi var i USA så var det ju ganska många förband 

där som inte hade några kvinnor med alls. Som inte 

tillät kvinnor att vara soldater. För historiskt sett fanns 

det inga kvinnor i soldatleden. Officiellt fanns det inga 

kvinnor i soldatleden. Sen fanns det ju det ändå. 

[Kvinnorna i USA] fick inte vara med för det var inte 

rätt. Men jag då som kommer härifrån, för mig är det 

självklart att jag får vara med och kriga. Då sa de 

ingenting. Då var det självklart för dem också att jag 
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fick vara med och kriga och skjuta kanon och sådär. 

Men deras egna kvinnor fick inte.
318

 

 

De amerikanska återskaparna fungerar alltid som förebilder och Beatrice ord 

bekräftar detta. För att återskapandet ska te sig så autentiskt som möjligt bör 

kvinnor inte alls delta i soldatroller, men här klargörs en skillnad mellan 

återskapandet i USA och i Skandinavien. Det skandinaviska återskapandet är 

modifierat för att fungera tillsammans med de samtida normer som råder och 

därmed tillåts alla delta. Medlemmarna är medvetna om att den egna 

gemenskapens syn på inkluderandet av kvinnor skiljer sig från andra.  

I samtalet med Bosse bekräftas detta ytterligare. 

 

Bosse:  Varför ska vi begära att folk ska linda sig idag och hålla 

på och fjanta på det viset för? Det är ju ett 

historieintresse och en gemenskap som är grunden till 

att vi gör detta. Och den ska vi kunna dela oavsett kön 

idag. Idag så tänker vi ju på ett annat vis. 

Förhoppningsvis. Jag gör det i alla fall. Och många med 

mig. Och det finns många grupper som anser att det inte 

är historiskt korrekt. Det finns grupper i USA där de 

upptäckte att det var tjejer med i gruppen som gjorde 

precis så som Beatrice gjorde i början. De blev 

uteslutna.
319

 

 

I likhet med Beatrice är Bosse kritisk till uteslutandet av kvinnor i uniform, 

trots att det är möjligt att hävda att inkluderandet av kvinnor i soldatroller går 

emot strävan mot en föreställd autenticitet. Kroppens materialitet aktualiserar 

skillnaden mellan det förflutna och tolkningen av det som hänt. Samtida 

normer gör att det går att förstå det förflutna på olika sätt, men beständigheten 

i kropparnas utformning är en ständig påminnelse om att den tolkning samtida 

skandinaviska reenactors gör går att bestrida. Jag ber därför Bosse utveckla 

sina tankar om varför inkluderingen av kvinnor är mer problematisk i USA.  

 

Bosse:  Jag vet inte riktigt varför det är så. De menar att det inte 

är historiskt korrekt. Och att det är precis så kvinnorna 

hade blivit behandlade om de hade blivit upptäckta då 

också. De blev ju hemskickade. Jag tror att det spelar en 

viss roll att det är skillnad mellan killar och tjejer i det 

läget. Det var kanske så de resonerade då med, att man 

inte ville ha med tjejer i förband. Man ville inte ha 
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slagsmål bland soldaterna om en tjej bland hundra andra 

karlar. Kunde bli rätt stökigt.  

 

MB:  Men om de inte visste att det var en kvinna?  

 

Bosse:  Nä, men det var alltid några som visste. De var kanske 

kompisar med henne och höll henne om ryggen. Och 

skyddade henne. Hon kanske var med i deras grupp. Då 

höll de borta andra.
320

 

 

Kroppens ofrånkomliga materialitet får Bosse att backa i fråga om sin egen 

övertygelse om allas rätt att delta. Vissa kroppar förväntas höra ihop med vissa 

ting, vissa kläder och vissa sätt att agera. I stället för att luta sig mot de 

samtida normer som färgar uppfattningen om det förflutna i gemenskapen 

talar Bosse om biologiska skillnader mellan olika kroppar. Han anser att det 

fanns en biologisk grund till att kvinnliga soldater inte tilläts delta i 

inbördeskriget och att samma grund kan användas även idag för att utesluta 

kvinnor. Inkluderingen i den skandinaviska gemenskapen är ett tecken på ett 

medvetet avsteg från strävan mot det föreställt autentiska som går att härleda 

till biologi. Tanken om det autentiska är avgörande för alla former av 

deltagande i reenactment, och trots att det är möjligt att på olika sätt vidga och 

anpassa minnesplatsen tycks vissa aspekter vara svårare att inkludera än andra. 

Parafemininiteten är problematisk och kräver stöd och bekräftelse från 

andra kvinnor som också klär sig i uniform. Reenactors med likartade kroppar 

i liknande kläder behöver varandra, men i samtalet med Beatrice framgår det 

att detta inte är en enkel sak.  

 

MB:  Men tänker du att det borde vara fler kvinnor som är 

med? 

 

Beatrice: Lite både och. (Skott i bakgrunden) Det är ju ändå en 

krigstid vi återskapar. Jag tycker att om det ska vara fler 

kvinnor med så behöver de ha en tydlig roll. Den fina 

fröken som bara glider runt i sin tjusiga klänning och 

inte behöver göra någonting, hon fanns inte. Det är 

trevligt på kvällarna när man ändå inte har så mycket 

andra åtaganden, men på dagarna behövs det ju folk 

som hjälper till med det som ska göras.
321

 

 

Det Beatrice efterfrågar är alltså andra kvinnor som utför handlingar som 

passar in i den militära sfären som konstrueras i minnesplatsen. Återigen 
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framträder en koppling mellan vissa kläder och vissa uppgifter. För att en 

person ska kunna delta måste uppgifterna och kläderna stämma överens. 

Kvinnorna på balen har ingen tydlig uppgift vid de evenemang som äger rum 

kring slagfälten och motarbetas därför av de övriga, även av andra reenactors 

som inte heller har en alldeles tydlig uppgift, som Beatrice. De linjer 

reenactors i civila kläder förväntas följa gör det omöjligt för dem att få stöd 

från andra vid evenemang i anslutning till slagfälten.  

I det fortsatta samtalet är Beatrice dock mer benägen att välkomna fler 

kvinnor, även om hon markerar att ett inkluderande skulle innebära en brist på 

föreställd autenticitet.  

 

Beatrice: Men visst behövs det lättas upp med lite fler kvinnor. 

Det tycker jag. Det är roligt. Det är väl bra att det 

blandas upp. Inte så historiskt korrekt, men för hobbyn i 

Sverige tror jag att det är bra. När jag började så fanns 

det väldigt få kvinnor i lägret över huvud taget. Vi har 

ju aldrig haft någon i North Carolina som bara har varit 

kvinna och bara har gått i klänning.  

 

MB:  Varför inte då?  

 

Beatrice: Näe, (Skrattar) det har ju bara varit jag nästan. Eller i 

början var det en tjej till, men vi är ganska manliga båda 

två, så vi har ju alltid gått i uniform i stället. Jag tror inte 

det är så många superfeminina tjejer som är med i det 

här över huvud taget. (Skrattar) 
322

 

 

Det lilla antalet reenactors i Skandinavien gör att behovet av fler medlemmar 

trumfar strävan mot en föreställd autenticitet. I Beatrice ord framträder dock 

genus som något valbart. Om en person bär en viss typ av kläder och utför en 

viss typ av handlingar blir personen en kvinna. Trots att Beatrice tidigare 

förklarat att hennes kropp inte går att dölja under några kläder framstår 

kroppens materialitet inte som ett problem här. De handlingar hon utför och 

hennes rörelse mot maskulint konnoterade ting för henne bort från 

definitionen kvinna.  

Parafemininiteten kan alltså ses som något som är influerat av samtiden och 

som endast fungerar för reenactors som också i sina vardagsliv uppfattar sig 

själva som avvikande från normen. Jag frågar Beatrice om hon tycker att det 

är någon skillnad mellan hur människor beter sig till vardags och hur de är i 

reenactment-gemenskapen.  
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Beatrice: Man porträtterar ju en väldigt mansdominerad situation 

med alla manliga soldater som fanns på 1800-talet. Det 

bidrar nog till en ännu mera manlig jargong. Att man är 

bara män och så ska man porträttera bara män, från en 

verklighet som var just väldigt mansdominerad.  

 

MB:  Ja.  

 

Beatrice: Och i stället för att det är helt naturligt att det rör sig 

kvinnor runt om en, så blir det något ovanligt när det 

kommer en tjej i klänning, såhär, ”Åh, vilket vackert 

damsällskap vi får helt plötsligt” (Säger det med en 

tillgjord röst) Då rätar man lite på ryggen. Eller, alla 

gubbarna gör det, inte jag. (Båda skrattar)Så, där är väl 

kanske skillnaden på mig som kvinna då. Jag är ju inte 

den som rätar på ryggen och bugar inför en kvinna. För 

att jag är kvinna. (Jag skrattar) Det är en ganska stor 

skillnad. Det gör de flesta männen. De skruvar lite på 

sig och försöker rätta till skjortan när det kommer en 

kvinna i klänning. Lite gentlemannastuket och det skiter 

ju jag i då. (Båda skrattar)
323

 

 

Återigen blir det uppenbart att en viss typ av deltagande är mer förväntat i den 

militära miljön i minnesplatsen. Så länge alla reenactors rör sig mot samma 

typ av ting är kroppen inte lika viktig som kategoriseringen av reenactors 

utifrån deras handlingar. Det förväntade i den militärt maskulina miljön är en 

rörelse mot ting och sätt att agera som förknippas med maskulinitet. I mötet 

med feminint accentuerade ting och kroppar förstärks de maskulina dragen 

och deltagarna anpassar sig till det förväntade beteendet i relation till den 

hegemoniska maskuliniteten. Här uppstår en krock och kroppens materialitet 

blir framträdande. Kvinnor som rör sig i olika riktningar kan inte mötas, 

eftersom de utmanar i stället för att bekräfta varandra. 

 I Beatrice beskrivning av männen i gemenskapen framträder både en ideal 

maskulinitet och kontrasten mellan kvinnor i uniform och kvinnor i civila 

kläder. Precis som när männen skulle beskriva maskulinitet relaterar Beatrice 

till femininitet när hon talar om männens agerande. I mötet med kvinnor i 

civila kläder framträder det utanförskap som kvinnor i uniform befinner sig i. I 

vårt vidare samtal framkommer det att även Beatrice växlar mellan olika 

former av deltagande på det sätt som endast är möjligt för kvinnor.  

 

MB:  Men du har ju alltid manskläder på dig. Eller?  
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Beatrice: Ja, i princip. Det händer väl ibland att jag tar på mig en 

klänning på kvällen, men jag trivs rätt bra i byxor och 

skjorta. (Skratt) Och jag tycker det är kul att vara ute 

och kriga och skjuta. Eftersom jag inte har hunnit sy 

någon vivandière-uniform ännu så skulle det vara svårt 

att springa i skogen och vara med och skjuta i klänning. 

Det är lite omständigt att vara kvinna. Så det är väl 

delvis därför. Men man kan ju få ganska många roliga 

kommentarer om man byter om och tar på sig klänning. 

”Oh, vad trevligt, en dam i tältet!” (Säger det med en 

tillgjord röst) Och man får många positiva 

kommentarer. Jag tror att det livar upp stämningen i 

lägret om det är lite kvinnor också. Skulle alla bara gå i 

soldatuniformer så… Nä, det lättar upp med lite 

klänningar. (Båda skrattar) Det behövs. Då är det inte 

bara svinen, utan då blir de lite gentlemän också. 
324

 

 

Ambivalensen som är knuten till feminint definierade kroppar gör det möjligt 

för reenactors som Beatrice att påverka det bemötande hon får av andra 

reenactors. Genom att byta kläder kan hon styra de övrigas beteende. Att bära 

civila kläder för med sig ett visst bemötande från andra reenactors, men det 

innebär också att andra kvinnor i uniform blir besvikna. Detta är knutet till 

behovet bland alla som deltar att hävda sin rätt att delta genom bekräftelsen 

från andra i samma gruppering, något som är än mer framträdande hos 

kvinnor. När en kvinna byter från uniform till civila kläder motarbetas de 

övriga kvinnorna som fortsatt bär uniform, eftersom kontrasten dem emellan 

blir uppenbar och skaver mot det föreställt autentiska.  

En annan kvinna i uniform, Elin, visade sitt missnöje när jag vid ett 

evenemang inte deltog i striden inför publik utan bytte om till civila kläder.  

 
När jag bar kjol fick jag en komplimang av Frederik för att jag 

såg fin ut, annars sa Elin, ”Jaha, du fick nog?” när vi möttes vid 

det stundande slaget. 
325

 
 

Elin ingår i det paramilitära förbandet Quantrill’s Raiders, där ovanligt många 

kvinnor deltar i militära uniformer. På bilden nedan syns två av medlemmarna 

i Quantrill’s Raiders, och jag själv till höger iklädd en artilleriuniform. Att 

bilden över huvud taget tagits visar att den föreställer något avvikande och 

värt att bevara med kameran. Samtidigt är den en del av en serie liknande 

bilder av de närvarande deltagarna i evenemanget och märker inte ut sig mer 
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än i fotografens val att endast inkludera de tre kvinnorna inom ramen för 

bilden.  

              

 
 

 

När jag talade med Markus, som också ingår i Quantrill’s Raiders, frågade 

jag honom om vad som utmärker förbandet.  

 

Markus: Det är väl gemenskapen. Vi har plockat in ett par goa 

gubbar lite här och var. Och kvinnor för den delen. Vi 

har lite samma intressen, så det blir väldigt tight. I och 

för sig så har ju nästan alla förbanden någon egen typ av 

gemenskap. Så det är väl egentligen inte jättespeciellt. 

(Skrattar)  
 

MB:  Nej. Men om man jämför med andra förband så är det ju 

många kvinnor.  

 

Markus: Ja. Det är ju nästan fler än vad det finns i alla de andra 

förbanden tillsammans. Kvinnor som är med och krigar 

 Tactical, Vessigebro, 2017. Foto: Johnny Funch 
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alltså, sen är det ju många kvinnor som bara är med 

också.  

 

MB:  Ja. Varför är det så då?  

 

Markus: Jag vet inte. Några är väl lite skjuträdda och någon 

måste ju ta hand om lägret och så. Det kanske inte 

riktigt är deras grej, de är mest här för gemenskapen, 

inte för krigandet.
326

 

 

Precis som de övriga för Markus fram behovet av reenactors som utför 

uppgifter i lägret som soldaterna inte gör, trots att det i hans förband inte 

förekommer några civila kvinnor. Reenactors i civila kläder har alltså 

outtalade krav på sig att utföra hushållssysslor, medan kvinnor i militär 

uniform hamnar i en form av limbo där de inte fullt ut ingår i någon kategori. 

Detta för också med sig ett mer trängande behov av lojalitet mellan kvinnor i 

uniform och en större besvikelse när kvinnor överger gruppen.  

Den hegemoniska femininiteten är, precis som Mimi Schippers skriver den 

femininitet som understödjer den hegemoniska maskuliniteten och alltså den 

som fungerar i symbios med maskuliniteten.
 327

 Parafemininiteten är i den 

skandinaviska reenactment-gemenskapen den form av femininitet som 

återfinns bland de kvinnor som bär uniform. Den linje som kvinnor förväntas 

följa blir synlig i kontrast till parafemininiteten. De militärt uniformerade 

kvinnorna går medvetet mot strömmen och undviker att anpassa sig till det 

förväntade agerandet. Linjen i den militära miljön förutsätter att kvinnor inte 

finns med vid evenemang som äger rum i anslutning till ett slagfält, men 

samtida normer resulterar i en anpassning och därmed blir det accepterat att 

kvinnor är närvarande. De förväntas då utföra sysslor som är knutna till hem 

och familj. Att alla kvinnor, oavsett om de bär uniform eller civila kläder, dras 

till matlagningen är ett exempel på anpassningen till linjen och förväntan om 

att vissa kroppar ska röra sig mot vissa ting. För att upprätthålla rätten att 

närvara bekräftar kvinnor i civila kläder respektive uniform varandra; ju fler 

som deltar desto enklare blir det. Inom grupperingarna poängterar deltagarna 

därför ofta sin gemenskap.  

Parafemininiteten som kommer till uttryck i de militära uniformerna 

påverkar också maskuliniteten och äventyrar därmed alla kvinnors rätt att 

delta. Om alla kvinnor som deltog bar uniform skulle strävan mot en föreställd 

autenticitet motarbetas och en effekt av detta skulle kunna vara ett uteslutande 

av kvinnor på det sätt som skett i vissa reenactment-grupper i USA. Till följd 

av detta finns inte samma lojalitet mellan grupperingarna av kvinnor i civila 

kläder och de i uniform. För kvinnorna i civila kläder som rättar sig efter den 
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hegemoniska femininiteten blir kvinnorna i uniform ett problem därför att de 

inte passar in i uppdelningen av olika kroppar i olika sfärer. Kvinnorna i civila 

kläder har ett syfte, nämligen att understödja den hegemoniska maskuliniteten. 

Att ta avstånd från kvinnor i uniform är ett sätt att visa lojalitet. Det omvända 

sker också, men inte på samma sätt. Kvinnorna i civila kläder är inte ett hot 

mot dem i uniform, men de som överger gruppen av kvinnor i uniform till 

förmån för dem i civila kläder uppfattas som ett hot mot gruppens existens. På 

grund av utanförskapet i förbanden som kan relateras till deras kroppars 

utseende är de kvinnor som deltar i militär uniform i starkt behov av andra att 

dela det med. Det konsekventa bruket av en viss typ av kläder blir därför än 

viktigare. 

Tvåsamhet och heder 

Återskapandet av det amerikanska inbördeskriget lyfter fram ett krigarideal 

som är sammanflätat med en traditionell binär genussyn. Det ideal som bland 

andra Mosse beskriver där mannen hör hemma på slagfältet och kvinnan i 

hemmet och där nya generationer uppfostras att följa i samma spår framträder 

också i den skandinaviska reenactment-gemenskapen. Detta ideal förutsätter 

att en kvinna knyts till en man. Den ensamme mannen är inget att sträva efter 

men är mindre av ett problem eftersom mannens främsta uppgift är att delta i 

de militära aktiviteterna. Kvinnans främsta uppgift är i teorin att sätta nya barn 

till världen, och därmed blir den ensamma kvinnan ett större problem. Det här 

är som sagt ett ideal, och i återskapandet av inbördeskriget framträder det i 

modifierad form i de linjer som deltagarna anpassar sig efter. Inte minst lyser 

idealet igenom i de tidigare beskrivna rörelserna hos deltagarna mot olika ting 

i minnesplatsen som stämmer mer eller mindre väl med definitionen av deras 

kroppar. Med minnesplatsen konstrueras en plats där det är tillåtet och möjligt 

att utforska ideal som inte längre är styrande. Att bända på idealet, till exempel 

genom att framställa det som att kvinnor i uniform var mer accepterade i vissa 

förband, skapar förutsättningar för att både levandegöra idealet och anpassa 

det.  

Mitt bruk av vissa former av uniformer och kläder framför andra gav mig 

möjlighet att komma undan de förväntningar som fanns på mig i relation till 

min kropp. I den militära uniformen kunde jag kringgå försöken i 

gemenskapen efter att länka samman varje kvinna med en man. För det mesta 

upplevde jag att det fungerade. I stället för att inkluderas och behandlas som 

en man i mängden uteslöts jag och hamnade i en parentes där jag inte ingick i 

någon gemenskap alls. I parentesen blev jag en del av parafemininiteten där 

den enda samhörigheten är den med andra kvinnor i uniform.  

Vid ett evenemang där jag burit klänning nästan hela tiden hade jag 

samtalat mycket med en man som för mig var ny i gemenskapen. Jag hade 

tolkat det som att vi byggde på en ömsesidig vänskaplighet, men på kvällen 
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förstod jag av hans ord och fysiska närmanden att han hade uppfattat det 

annorlunda. 

 

Jag stelnade till och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag 
satt helt stilla och tittade ner på det röda vinet i min mugg, tog 

en klunk och pendlade mellan att förebrå mig själv för att jag 

låtit det gå så långt och att behärska min bubblande ilska över 
situationen. Efter någon minut reste jag mig upp och sa att jag 

skulle gå på toaletten. Jag gick därifrån med snabba, 
snubblande steg och såg mig inte om. Jag gick inte tillbaka. Efter 

det talade jag inte mer med [mannen]. Under den 

efterkommande dagen gick jag klädd i uniform hela dagen för att 

ytterligare göra klart att jag inte var intresserad.
328

 

 

I fältanteckningarna framgår det att jag helt och hållet lägger skulden på mig 

själv och mitt val av kläder. Det jag där uppfattar som problemet är mitt eget 

val av roll och förvirringen som uppstår i avsaknaden av en man. Mina kläder 

som förknippas med femininitet framhäver att det finns en oklarhet i min 

närvaro och reaktionerna låter inte vänta på sig. Att jag byter till uniform visar 

att jag uppfattar det som att kvinnor i uniform hamnar i en parentes och tar ett 

steg utanför den binära uppdelningen i par.  

En liknande händelse ägde rum vid ett evenemang där jag enbart bar 

uniform, vilket visar att kläderna inte tar bort det faktum att kroppen fortsätter 

vara densamma och är något som inte går att komma undan.  En sen kväll stod 

jag och talade med en man jag lärt känna under evenemanget, Joakim, när en 

annan man kom fram och började tala med oss. Han var berusad och frågade 

mig om jag skulle gå hem och skriva en artikel om att reenactment-hobbyn 

bara bestod av män. Innan jag hann svara lade han till att jag trots allt inte 

hade blivit antastad.  

 
Jag skrattade lite besvärat och svarade att, nej det var ju tur. 

Han fortsatte prata om hur bra det var att det bara var fina 

människor där och att jag inte blev antastad. Därefter frågade 
[mannen] om jag kände Lucky Luke här, och pekade på Joakim. 

Han presenterade oss för varandra och vi försökte förklara att vi 

redan kände varandra, men det hörde han inte. Han kände ingen 

som sköt så snabbt som Joakim, fortsatte han, en riktig 

toppenkille. Han fortsatte prata om Joakims förträfflighet och 
vilket kap han var och det blev mer och mer pinsamt. 

329
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Mannens tal om antastande i kombination med hans enträgna försök att para 

ihop mig med kamraten klargjorde att det var min kropp som utlöste hans 

agerande. Mitt val av kläder raderade inte min kropp. Min kropp följde inte de 

linjer den borde följa och jag blev högst medveten om det. Även i detta fall 

lade jag ansvaret för mannens agerande på mig själv, och i de vidare 

fältanteckningarna förebrådde jag mig själv för att inte tidigare ha förstått 

förväntningarna som var knutna till min kropp, till tvåsamhet generellt och till 

föreställningen om femininitet i det förflutna. När jag återvände till mitt tält 

mötte jag en man som bodde i ett av tälten bredvid mitt. Han förberedde sig 

för morgondagen och hans närvaro var betryggande. Fältanteckningarna visar 

hur grupperna inom gemenskapen skapar en känsla av närhet och trygghet för 

dem som ingår i dem. Inom samma grupp finns en hederskänsla som hänger 

samman med den förväntade tvåsamheten. En kvinna som hör ihop med en 

man i gruppen måste försvaras. Min känsla av trygghet hör samman med detta 

då jag, trots att jag inte hörde ihop med någon av männen i gruppen, ändå 

tillfälligt ingick i deras grupp och stod under deras beskydd.  

Under det morgonslag som beskrivits tidigare uppstod en situation som 

vittnar om deltagarnas medvetenhet om heder. En kvinna som inte aktivt 

deltagit i händelserna inkluderades trots sin frånvaro i samtalet efteråt.  

 
Samtalet gled återigen över till stridens bravader och Bosse var 

mycket nöjd över kanonskjutandet inne i lägret. Han och Olle 
skrattade och sade att de var stolta över att de försvarat 

Isabellas heder. Kanonen hade stått precis utanför det tält där 

hon fortfarande låg och sov. Isabella gav dem en ironisk blick 
och sade att hon hade känt det i hela tältet när kanonen gick av, 

tältduken hade fladdrat. Bosse upprepade flera gånger hur 
hjältemodiga han och Olle varit och att Niklas, som blev 

”tillfångatagen” direkt, det vill säga valde att hålla sig utanför 

striden, borde vara tacksam över deras insats. De hade ju 
försvarat Isabellas heder åt Niklas, vem vet vad som hade kunnat 

hända annars.
330

 

 

Trots att Isabella medvetet ställt sig utanför inkluderar männen henne i 

händelserna, vilket skulle kunna ses som ett sätt att skapa en känsla av 

gemenskap även för de reenactors som inte har aktiva roller i stridsscenarion. 

Men Isabella knyts till en man som blir den aktiva parten, trots att även han 

stått utanför det som skett. Mannen borde skyddat henne och när han väljer att 

inte delta konstruerar de övriga ett narrativ som löser problemet. Med andra 

ord föser Olle och Bosse föreställda ting och en tanke om ett förväntat 

agerande i Niklas och Isabellas vägar. Enligt narrativet deltog Niklas i slaget 

och blev tillfångatagen, vilket legitimerar hans frånvaro. Bosse och Olle 
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inkluderar alla i minnesplatsen och skapar berättelser åt dem som fungerar 

tillsammans med det de själva upplever och agerar ut. Det som händer är i 

själva verket bara att männen avfyrar kanonen utanför kvinnans tält, men i 

återberättandet av händelserna får deras handlingar fler och djupare 

dimensioner. Genom berättelsen har de genom sitt agerande räddat en kvinna 

från att hamna i fiendens våld med allt vad det skulle innebära i fantasin. 

Tacksamhetsskulden läggs dock inte på Isabella utan på den man hon hör ihop 

med, Niklas. Kvinnans passiva närvaro aktiverar en hedersdimension i 

relationen mellan männen. Den visar både att män förväntas aktivt försvara 

kvinnor som hör ihop med dem och att kvinnor förväntas höra ihop med en 

man. Händelsen lyfter också fram det faktum att deltagarna inte helt och hållet 

styr över sina egna rörelser i rummet.  

Bosse berättar i intervjun om en tidigare händelse där tre reenactors 

iscensätter en våldtäkt. Han berättar om händelsen när jag frågar om det är 

någon skillnad mellan hur en kvinna i uniform behandlas jämfört med en 

kvinna i civila kläder. 

 

Bosse:  När en kvinna tar på sig en fin klänning då vill hon 

porträttera den andra sidan. Alltså, mer sin kvinnlighet. 

Det finns ju män som inte bryr sig om det och som lever 

sig in fullt ut.  Det har hänt på reenactment att de har 

ryckt tag i damer och slitit in dem i ett tält och så har de 

kommit ut med kläderna i världens oordning. Men det är 

ju bara rent på lek.   

 

Det blir tydligt att en kvinna i civila kläder aktualiserar sexuella relationer på 

ett annat sätt än en i uniform. Det första Bosse kommer att tänka på när det 

kommer till hur kvinnor i olika uniformer och kläder bemöts är denna 

situation. Jag blir förvånad och ber honom förklara närmare, varvid han 

framställer händelsen som ett brott mot normen. Händelsen är tydligt situerad 

inom ramen för minnesplatsen och Bosse använder ord som ”spelet”, ”på 

låtsas” och ”lek”. Samtidigt förklarar han hur människor förväntades bete sig 

under inbördeskriget och att han och de övriga anpassar sig efter denna 

förväntan.  

 

Bosse:  Och det var ju liksom med i spelet att det skulle hända. 

Men de två gossarna hann inte så himla långt förrän hon 

kom ut med håret i oordning och kläderna på trekvart. 

De blev ju direkt synade av nordsidan som i princip 

arkebuserade dem på en gång.  Och det hör ju också till 

spelets regler, att man. ”Fan, uppträder du som ett svin 

mot damer? Din jävel!” Då asar man iväg med den 

personen, på låtsas. Man leker att det här är inte okej. 
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Man försöker hålla på vad vi tror hade varit accepterat 

då. Eller vad vi läst oss till. Det var faktiskt ganska 

noga, du bar dig inte åt hur som helst. Och gjorde du det 

så kunde du råka riktigt illa ut.  

 

MB:  Men då var det andra som försvarade henne sen, eller? 

 

Bosse:  Jaja! Det var det.  

 

MB:  Vad gjorde hon då?  

 

Bosse:  Nä, hon förklarade att de försökte göra henne illa och 

sådär.  

 

MB:  Ja.  

 

Bosse:  Och det var både syd- och nordstatssoldater som tog 

hand om de två killarna. Band dem vid en skampåle och 

så fick de stå där.  Sen släppte vi dem naturligtvis, men 

just det är grejen. Även om det är på lek och låtsas så 

ska det vara rätt. Så, ja. Det är en ganska stor skillnad 

mellan hur man behandlar tjejerna. Beroende på vad de 

vill porträttera. 
331

 

 

Bosse förklarar den simulerade våldtäkten som ett exempel på hur kvinnor kan 

bemötas i gemenskapen utifrån den kunskap deltagarna har om den 

återskapade perioden. Med andra ord är det minnena av kriget och den 

hegemoniska krigarmaskuliniteten som styr beteendet. Männen agerar i 

enlighet med de styrande normerna och kvinnorna kan välja att följa eller 

kringgå dem. En kvinna i civila kläder bör behandlas på ett specifikt sätt, men 

hon får vara beredd på att även ett motsatt bemötande är vanligt. 

Gentlemannamässigheten eller det respektfulla avståndet till kvinnor är 

idealet, men i minnena förekommer också exempel på ett beteende präglat av 

sexuellt våld som uppfattas som lika autentiskt. Det senare beteendet går inte 

att förkasta eftersom det är starkt rotat i de remedierade minnena av 

inbördeskriget. I Bosses berättelse framgår det att kvinnorna själva förväntas 

ta ansvar för hur de vill bli bemötta. Detta kan jämföras med den tidigare 

nämnda händelsen under morgonslaget, där det underförstått framgick att om 

inte männen skyddat kvinnan hade också hon utsatts för våldtäkt, åtminstone i 

fantasin. I båda situationerna är kvinnorna passiva. I den tidigare är det 

mannens heder som i förlängningen skulle kunna fläckas, i den senare är det 

männens agerande som bryter mot en föreställd gentlemannamässighet. I båda 
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fallen hade en aktiv man i kvinnornas närhet varit lösningen på problemet. Sett 

till deltagarnas rörelser mot olika ting förväntas en kvinna röra sig mot en 

maskulint definierad kropp. Länken dem emellan är det som på ett föreställt 

autentiskt sätt kan undanröja risken för kvinnan att utsättas för sexuellt våld, 

om än endast i adapterad form.  

Efter en tid i gemenskapen och i takt med att projektet utvecklades började 

jag se effekterna av det förväntade beteendet både hos mig själv och hos de 

övriga deltagarna. Vid ett mindre evenemang deltog jag i en blandad grupp 

sydstatssoldater där det också fanns en tonårsflicka. Vid evenemanget bar jag 

omväxlande civila kläder och uniform, liksom hon. I hennes sällskap såg jag 

mig själv med andra ögon och mina fältanteckningar blev också mer 

reflekterande. 

 

Det gör mig illa berörd att se hennes strävan efter att anpassa 
sig till sexualiseringen. Jag ser mig själv i henne. Det enkla i att 

falla för uppskattningen och ge sig hän åt det feminina. Jag 

förstår känslan av att det är en konstant uppförsbacke att 
uppfattas som självklar i sin uniform. Det finns en bekvämlighet i 

att höra ihop med någon, men det är samtidigt frustrerande. Det 

är en påminnelse om att kvinnor alltid förväntas tillhöra en man. 
Trots att männen i sydstatslägret hela tiden upprepar hur ung 

hon är slinker det ändå ur dem sexualiserande kommentarer. 
Som att jag skulle lära henne hur mycket man fick visa av benen 

för att vara anständig, för tydligen hade hon visat mer än hon 

”borde” en kväll. Kvinnlig prydhet är något som förväntas och 
uppenbarligen var jag bättre på det än henne. Det resulterade i 

att också jag blev mer medveten om hur jag rörde och klädde 
mig, för att verkligen föregå med gott exempel. Detta var 

ytterligare en av anledningarna till att jag gick klädd i uniform 

hela sista dagen. 
332

 
 

Till följd av umgänget med flickan blir mitt eget agerande mer medvetet, och i 

stället för att se kommentarer och ageranden från de övriga deltagarna som 

engångsföreteelser börjar jag se mönster. Jag ser mig själv speglas i hennes 

agerande. Detta var ytterligare en ung kvinna som inte hörde ihop med någon 

man i gemenskapen och som sökte efter sin egen plats. I stället för att röra oss 

mot en maskulint definierad kropp rörde vi oss mot varandra. Denna rörelse är 

accepterad och precis som med Beatrice ledde närheten till en känsla av 

trygghet. 

 I mina vidare fältanteckningar framträder en ansvarskänsla hos mig därför 

att jag är äldre än flickan.  
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Jag känner ett ansvar för henne. Som en av få vuxna kvinnor i en 
stor grupp av män vill jag ge henne en möjlighet till trygg 

undanflykt. Hon agerar vuxet och jag förstår att många luras av 

hennes sätt. Det är inte lätt för mig heller att komma ihåg hennes 
ålder, men jag upplever att vi kommer varandra närmare ju mer 

vi umgås. Jag ser det inte som mitt ansvar att ta hand om henne 

och se till att hon inte gör något hon inte borde, men av egen 
erfarenhet vet jag att det är skönt med någon att vända sig till 

som inte sexualiserar en.
333

 
 

Det behov av bekräftelse av och gemenskap med andra reenactors i likartade 

kläder som beskrevs i avsnittet ovan framträder också här. I den periferi 

kvinnor i uniform befinner sig i blir samhörigheten desto viktigare. 

Utsattheten som framträder i Bosses berättelse om kvinnan som låtsas bli 

våldtagen återkommer också i mina egna känslor av att ständigt vara 

avvikande och aldrig helt och hållet nå upp till förväntningarna i mitt 

deltagande. Den enda relationen som inte har en antydan av denna utsatthet i 

sig är den med andra ensamma kvinnor.  

I samtal om hur kvinnor hade det på det amerikanska 1860-talet kommer 

ofta samma utsatthet upp. När jag talade med Axel använde han samtida 

populärkultur för att illustrera sin syn på det. 

 
Samtalet gled över på kvinnor på den tiden och hur de 

behandlades. Han trodde det var ganska sexistiskt och att det 

inte kan ha varit lätt, speciellt inte i krig. Jag höll inte med och 
sade att det var nog skillnad på hur man såg på och tänkte om de 

kvinnor som var kvar hemma, dem soldaterna var gifta med. 
Dem hade de säkert stor respekt för. Men kvinnorna som befann 

sig i lägret var det nog annorlunda med. Axel höll med. Han 

frågade om jag hade sett serien Westworld, vilket jag hade och 
vi talade länge om hur det är fokus på våld och sex i serien. Att 

det är konstigt att det är det folk verkar vilja ha, när det inte 

riktigt stämmer överens med vad folk inom reenactment-hobbyn 
strävar efter.

334
   

 

Det finns en koppling mellan kvinnor under 1860-talet och våld och sexualitet. 

Samtalen om kvinnor kretsar ofta kring det negativa och ensamma kvinnors 

utsatthet under perioden. Fältanteckningarna visar att jag också tänker mig en 

skillnad i hur ensamstående och kvinnor i förhållanden behandlades. Axel 

poängterar det han uppfattar som en skillnad mellan fiktionen och det 
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historiska återskapandet. Han anser att våldet och den negativa synen på 

kvinnorna tonas ner i reenactment-sammanhang.  

Min egen upplevelse var inte riktigt densamma och som det föregående 

kapitlet visade försökte jag hantera min frustration genom att bära den svarta 

änkedräkten i ett försök att kringgå sexualiserandet. Från början möttes jag av 

ökad respekt, hattar som lyftes av, beklaganden av sorgen och blev del av 

diskussioner om dödens närvaro under inbördeskriget. Sättet jag blev bemött 

på och mitt eget sätt att delta förändrades i takt med att jag anpassade mig till 

min nyetablerade position i gemenskapen.  

 

Ju längre tiden gick desto mer förvandlades min närvaro till 

någonting lite komiskt. Det skojades bland annat om att jag 

samlade på män. Jag delade tält med en av männen i 

gemenskapen och eftersom jag vid ett tillfälle bytt om från 
änkedräkten till min vanliga klänning skämtade de övriga om att 

jag hade lämnat änkeståndet bakom mig för hans skull. När jag 

sedan tog på mig änkedräkten igen sade de att även han hade 
dött och att jag var på jakt efter någon ny att gifta mig med. Jag 

spelade med i det. Det var lättare att hantera den rollen än den 

otydliga rollen som kokerska, eller vad jag nu var när jag bar 
vanliga kvinnokläder. Bär man vanliga kläder förväntas man 

höra ihop med någon och eftersom jag inte gör det har jag ingen 
tydlig plats. Genom att bära änkedräkten skapade jag min egen 

anledning att vara närvarande vid slagfältet. Vem som var min 

äkta man spelade inte så stor roll, jag hade ändå rätt att befinna 
mig där. Med den rollen var det lättare att spela med i skämten 

om att jag samlade på män. Jag blev i vilket fall sexualiserad, nu 
kunde jag styra över det själv.

335
  

 

När mitt sätt att delta utvecklades blev jag också mer medveten om att alla 

kroppar i kombination med olika kläder för med sig förväntningar och att även 

änkedräkten ställde specifika krav på mig. Det ovan nämnda evenemanget var 

det sista där jag bar kläder som inte uteslutande hörde till den svarta 

änkedräkten. När jag etablerande en position i gemenskapen anpassade jag 

mig också efter de förväntningar som fanns på mig i relation till min kropp. 

Den förväntade tvåsamheten är inkluderad i alla former av deltagande, vilket 

gör att kläderna underordnas de kroppar som bär upp dem. Kläderna ger dock 

kvinnor rätten att delta. Ett problematiskt ting, i det här fallet kroppen, kan 

vägas upp av kombinationen med accepterade ting och handlingar. Antingen 

döljs kroppen i en uniform och maskulint definierade handlingar, eller också 

framhävs den och flyttar ut i gränslandet där den är accepterad. Detta sker 
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både genom att personen i fråga aktivt rör sig mot vissa ting, men också 

genom att tingen flyttas närmare av andra medlemmar i gemenskapen.  

I fältanteckningarna blir änkedräkten en materiell markör för att mitt 

deltagande vid evenemangen är legitimt. Trots detta utvecklas min fiktiva 

livsberättelse utom min kontroll. Att min kropp definieras som feminin 

förutsätter, om inte en existerande relation med en man så i alla fall att jag 

söker efter en framtida relation. Precis som pendlandet mellan civila kläder 

och militär uniform skapar änkedräkten en oro hos de övriga deltagarna då jag 

inte helt och hållet passar in i det narrativ som den tillfälliga minneplatsen är 

uppbyggd kring. De övriga deltagarna motar därför effektivt in mig inom 

ramen för det förväntade beteendet.   

I mina vidare fältanteckningar beskriver jag hur jag inkluderas i det 

offentliga slaget och därmed både blir bekräftad i mitt deltagande som änka 

och tvingad att bygga vidare på den berättelse jag skapat om mig själv. 

 

När slaget var över och soldaterna fortfarande låg stilla på 

marken, gick jag över slagfältet iklädd min svarta änkedräkt och 
letade efter min äkta man bland de döda. Niklas, som var 

konferencier, berättade i högtalaren för publiken att det här 

hade hänt på riktigt, att det förekommit änkor som kom till 
slagfälten för att hämta hem sina mäns kroppar. Jag skulle 

föreställa en nordstatsänka och gick därför och letade efter en 
lämplig död nordstatare. Jag satt sörjande bredvid en av 

männen till dess att brigadgeneralen Göran, som var sydstatare, 

erbjöd mig handen och hjälpte mig upp. Niklas förklarade för 
publiken att nu fick nordstatsänkan ett nytt liv hos 

sydstatsgeneralen som var en riktig gentleman och som hade en 
stor, fin herrgård. Arm i arm med Göran skred jag nu bort från 

slagfältet till ljudet av publikens applåder. Min påhittade 

livsberättelse utvecklades utan att jag kunde påverka den. Jag 
var nu bortlovad till Göran eftersom min plan tydligen bara var 

att gifta mig med män med högre och högre rang, så att jag 

kunde ärva deras tillgångar när de dog.
336

 
 

Det djup och allvar som mitt deltagande som änka hade bidragit med i 

gemenskapen försvann delvis när jag inkluderades i slaget. Till skillnad från 

andra kvinnor i civila kläder som närvarade vid slaget fick jag möjlighet att 

träda närmare in mot minnesplatsens centrum. Jag stod inte längre som en 

grindvakt i minnesplatsens gränsland. Detta krävde en anpassning till kvinnors 

förväntade funktion i minnesplatsen och jag knöts därför till en man. Utan att 

jag aktivt hade strävat mot en utveckling av mitt sätt att delta hade de övriga i 
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gemenskapen fått mig att röra mig enligt den förväntade linjen, med andra ord 

skapat en koppling till en maskulint definierad kropp.  

Under samma evenemang ägde också något rum som i gemenskapen kallas 

”Stolskriget”. Det innebär att de stridande parterna sätter sig på rad mittemot 

varandra på varsin sida av ett fält. De skjuter på varandra och flyttar hela tiden 

stolarna lite närmare varandra. I relation till detta reflekterade jag vidare över 

min oförmåga att styra över mitt öde i gemenskapen. 

 

Jag försökte använda berättelsen till min fördel, som en styrka 
snarare än som en svaghet. När stolskriget led mot sitt slut och 

de som deltog hade börjat droppa av hade de kvarvarande vänt 

stolarna mot lägret och satt på en enda rad och sköt. Jag skulle 

hämta något i mitt tält och gick rakt förbi dem. Göran var den 

ende som sköt och vare sig han gjorde det medvetet eller inte, så 
sköt han mot mig. En av de andra på raden skrek, ”Akta änkan!” 

Då ropade jag, ”Vill du inte gifta dig med mig längre då, 

Göran?” Alla skrattade och det kändes stärkande att jag kunde 
ge svar på tal och använda min position till min fördel. Att 

vända sexualiserandet tillbaka mot dem. På något sätt fick det 

mig att känna att jag trots allt hade lite mer makt än andra 
kvinnor för att jag inte tillhörde någon man, jag har möjligheten 

att välja vem jag vill höra till själv. Eller ingen alls. 
337

 
 

I fältanteckningarna framträder en övergång i mitt deltagande, från att streta 

emot det narrativ jag inkluderats i till att följa förväntningarna men hålla fast 

vid min plats som änka. Även jag har makten att referera till förväntan på 

tvåsamhet i relation till män som i gemenskapen inte heller har en närvarande 

partner. Trots att en ensamstående kvinna till följd av krigarmaskuliniteten 

upplevs som ett större problem än en ensamstående man motarbetar alla 

reenactors utan partner den föreställda autenticiteten.  

Ett exempel på framhävandet av tvåsamhet återfinns under ett evenemang 

på High Chaparral. Två reenactors som också har utarbetade personor hade 

just gift sig och ställde därför också till ett bröllop i reenactment-

gemenskapen. Här accentueras den förväntade tvåsamheten och brudparet kan 

visa upp sin strävan mot en föreställd autenticitet. Brudgummen hade tidigare 

förklarat för mig att det var viktigt att allt gick rätt till och att han skulle fråga 

brudens far, som också är reenactor, om lov innan han friade under det 

evenemang som ägde rum före det på High Chaparral. På det sättet kunde de 

kungöra sig förlovning då.
338

 Under själva bröllopet såg jag på utan att delta 

aktivt. Brudgummen noterade ändå min närvaro. 
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[Han] ropade skämtande ut från kyrkan innan bruden anlänt att 
om hon inte dök upp fick jag hoppa in i hennes ställe. Vi hette ju 

ungefär samma sak. Alla skrattade.
339

 

 

Återigen blir det tydligt att min avsaknad av en man att höra samman med 

skiljer mig från mängden. Brudgumen var med största sannolikhet inte 

medveten om att han skapade en distans mellan sig själv och mig genom att 

poängtera att jag inte hörde samman med någon man.  

När jag deltog i evenemanget för slagen vid Rye Mountain 2019 hade jag 

med en kamera och mitt mål var att fånga min egen syn på reenactment och 

händelser som utmärkte sig. Ett av fotona föreställer paret på bilden nedan 

som inkluderar sin tillgivenhet för varandra i minnesplatsen. Mannen kom 

tillbaka från slaget och kvinnan hade väntat på honom i lägret. Detta exempel 

på tvåsamhet stod ut från de övriga händelserna, även för mig som försökte 

komma undan den förväntade tvåsamheten. Den positiva effekten av att 

anpassa sig till idealet var tydlig även för mig.  
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I fältanteckningarna framträder olika strategier som jag använder för att få 

kontroll över mitt eget deltagande och strävan att bryta normerna förändras 

gradvis till att arbeta med dem. När Adam introducerades för gemenskapen 

övergick jag till att enbart bära civila kläder från att omväxlande ha burit 

uniform. Jag anpassade mig nu efter samma sökande efter någon att höra 

samman med som jag sett hos tonårsflickan.  

 

Under dagarna på High Chaparral upplevde vi båda två att folk 
antog att vi var ett par, snarare än vänner och vi var alltid 

tydliga med att förklara det. Men ibland lyssnade inte folk ändå, 

och ibland kändes det som att det störde att förklara igen. Alltså 

lät vi det fortgå emellanåt, även om det för oss var självklart hur 

det låg till. Vi hade båda strategier för att klargöra vår relation 
för andra.

340
 

 

När jag hade sällskap av Adam anpassade jag mig till gemenskapens förväntan 

på tvåsamhet eftersom jag uppfattade att jag hade kontroll över vår relation.  

När min påhittade livsberättelse hade utvecklats av de övriga deltagarna hade 

det skett utan att jag helt och varit delaktig, men nu kunde jag själv styra den. 

Jag tog upp detta i ett samtal med Adam för att få klarhet i om det enbart 

var jag som uppfattat det som att det var en självklarhet att vi bemöttes som en 

enhet, inte som två separata personer.  

 

MB: Men du kände också att folk tog för givet att vi var ett 

par, fastän vi förklarade både en och två gånger extra, 

att vi inte var det?  

 

Adam:  Ja, absolut. Så hade ju inte varit fallet om [hans fru] var 

den som följt med. Det kan ju också förstärkts av att du 

var klädd som kvinna och inte soldat.  

 

MB:  […] Jag tycker det är intressant att folk gärna vill att 

man ska höra ihop med någon, som att det är lättare att 

relatera till en då.  

 

Adam:  Jag drog själv samma slutsaster om alla andra, tog för 

givet att alla var par.
341

 

 

Tvåsamhetsidealet som hänger ihop med den hegemoniska maskuliniteten och 

den hegemoniska femininiteten är starkt även i samtiden, vilket gör att en 
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anpassning sker närmast oreflekterat. I mina vidare fältanteckningar finns 

också en reflektion över utvecklingen av situationen, vilket visar att jag finner 

en trygghet och en enkelhet i att inte kämpa mot de förväntade linjerna. 

 
Det var en lättnad att få sjunka ner i rollen som änka. Men jag 

kanske ska ha uniform på mig hela nästa träff. Jag borde det för 

forskningens skull, men jag vet inte om jag kan. Jag tycker så 
mycket om änkedräkten och den rollen jag uppfunnit för mig 

själv. Vapnen och krigandet får mig att bli osäker.
342

  
 

Trots bekvämligheten i att rätta mig efter linjerna finns det en uppenbar 

ambivalens i mina fältanteckningar och jag brottas med olika linjer att följa. Å 

ena sidan finns en vilja att bevisa att reenactment-gemenskapen skapar 

möjligheter att anpassa krigaridealet efter samtida normer, å andra sidan 

pockar enkelheten i att bara anpassa sig efter det befintliga idealet på.   

En liknande utveckling finns i Beatrice berättelse. I intervjun beskriver hon 

hur hon blev en del av gemenskapen tack vare vänner som också blev 

intresserade och att hon gick med i sydstatsförbandet 3
rd

 North Carolina 

Infantry därför att de var med där. När vi samtalar berättar jag att jag hört 

rykten om att hon i stället ska bli medlem av Louisiana Tigers och frågar hur 

det gick till.   

 

Beatrice: Ja, det har ju blivit så eftersom att jag är ihop med 

Sigge som tillhör Tigers. Jag har ju bott i deras läger 

och lagat mat med dem och levt med dem. Så jag har ju 

varit som en del av dem, fast jag inte har varit medlem i 

Tigers. Så nu tyckte de att det var dags.
343

  

 

Beatrice beskriver hur hon, precis som jag, blivit puffad mot det förväntade 

beteendet utan att hon själv varit medveten om det. Från att ha deltagit som 

soldat utan närmare relation till någon av männen i gemenskapen har hon till 

följd av en relation blivit utvald att ingå i gruppen. Valet att byta position i 

gemenskapen är Beatrice eget, men genom att konformera till tvåsamheten 

visar hon att hon strävar mot en föreställd autenticitet. En relation mellan två 

personer som ingår i samma grupp fungerar bättre inom ramen för 

minnesplatsen än mellan två soldater i olika förband. I relation till vivandière-

uniformen sade Beatrice att hon såg fram emot att kunna delta utan att behöva 

låtsas vara man. Att kunna inkludera den relation hon har i sin vardag i den 

tillfälliga minnesplatsen fungerar på samma sätt som ovan nämnda bröllop.  

Tvåsamheten är en effekt av den hegemoniska krigarmaskuliniteten där 

mannen är den centrala och kvinnan är den perifera men båda är avgörande för 
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upprätthållandet av idealet. Även Gittan deltar därför att mannen hon hör 

samman med kände samhörighet med ett specifikt förband och hon är 

följaktligen också en del av samma grupp. Under ett evenemang frågade jag 

Gittan hur det kom sig att hon blivit en del av Louisiana Tigers. 

 

Hon svarade att de valde Tigers därför att männen i gruppen 

passar med hur de historiska männen var, lite laglösa. Hon 
följde dem och kunde vara vivandière. Vivandières tilläts inte 

delta i striderna förklarade Gittan vidare, de fick vara med på 
vägen dit, men inte i den faktiska striden. Hon trodde dock att 

kvinnorna hade klarat av det, för de var härdade. Det verkar inte 

störa Gittan att hon inte kan delta i striderna, tvärtom verkar 

hon stolt över att hennes karaktär inte bara är en vanlig 

kvinna.
344

 
 

På grund av tvåsamheten förväntas kvinnliga reenactors utföra vissa uppgifter 

och inte andra, men samhörigheten med en man gör det också enklare för dem 

att hävda sin rätt att inkluderas i minnesplatsen. Uppgifterna de utför får 

endast mening om de har en man att utföra dem åt. Att laga mat gör kvinnorna 

inte för sin egen skull utan för någon annans, för en mans skull. Att utföra 

vissa uppgifter kräver alltså att en kvinna hör ihop med en man. Om 

uppgifterna ska utvidgas inkluderas också barn så att kvinnorna kan ägna sig 

åt barnpassning. Denna uppgift hänger också ihop med en man. Samtidigt är 

det just de uppgifterna som skapar ett behov av kvinnor i minnesplatsen och 

de kan därför inte vägra att utföra dem. En man som har en kvinna som lagar 

mat åt honom kan också ägna sig åt föreställt viktigare uppgifter, som de 

militära aktiviteterna. Mannen kan ge sig hän åt krigaridealet och lyckas med 

sin uppgift tack vare tvåsamheten, liksom kvinnan lyckas med sina husliga 

och perifera uppgifter.  

En ensam man i minnesplatsen är i enlighet med den hegemoniska 

krigarmaskuliniteten lika problematisk som en ensam kvinna, men det går 

alltid att falla tillbaka på föreställningen att kvinnan som hör ihop med 

mannen befinner sig i ett gemensamt hem långt borta och att hon uppfyller alla 

krav för att krigaridealet ska upprätthållas, men på avstånd. En man som alla 

vet är ensam är i lika hög grad ett problem, vilket kan förklara situationen 

ovan där den berusade mannen gör sitt bästa för att para ihop sin kamrat med 

mig. Att paras ihop med en kvinna i uniform i minnesplatsen är bättre än ingen 

kvinna alls. Genom att medlemmarna i gemenskapen kopplar samman 

enskilda individer blir de enklare att relatera till och passar bättre in i 

hegemonin. 

En heteronormativ tvåsamhet är alltså en central del av minnesplatsen och 

den styr i stor utsträckning interaktionen mellan deltagarna i gemenskapen. 
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Det starka hederstänkandet utgår också från tvåsamheten där alla kvinnor 

underordnas och relateras till en man. De linjer som definierar genus i 

gemenskapen är nära knutna till både tvåsamheten och hedern. Om en 

reenactor avviker från linjerna leder de övriga deltagarna omedvetet in 

personen på den rätta vägen igen. En person som inte följer linjerna är svår att 

interagera med och för att inkluderas anpassar sig alla reenactors förr eller 

senare i olika mån. Även om samtida normer öppnar för att den förväntade 

tvåsamheten och hedern ifrågasätts, existerar de även i vardagen, vilket gör ett 

avståndstagande i minnesplatsen desto svårare. Föreställningen om det 

amerikanska inbördeskriget som framträder i den tillfälliga minnesplatsen 

förutsätter att män i gemenskapen står i centrum av återskapandet och att de 

övriga närvarande relateras till dem. Det rör sig fortsatt om en mansdominerad 

militär miljö. Strävan mot det föreställt autentiska leder därför till att såväl 

tvåsamhetsidealet som hederstanken upprätthålls. 

Delkonklusion 

De fenomenologiska linjer som framträder i gemenskapen är knutna till en 

hegemonisk maskulinitet, underordnade former av maskulinitet, hegemonisk 

femininitet och parafemininitet. Vad genus innebar under inbördeskriget är en 

uppfattning som styrs av hur deltagarnas kroppar ser ut. De olika kropparna 

för med sig möjligheter och begränsningar när de kombineras med olika ting.  

Tanken om vad genus innebar då skiljer sig från hur deltagarna uppfattar 

genus idag. När en tillfällig minnesplats konstruerats markeras en skillnad 

mellan olika kroppar och de handlingar de förväntas utföra som är tydligare än 

i vardagen.  

Den krigarmaskulinitet som styrde under inbördeskriget är också den som 

blir synlig i återskapandet, med vissa variationer. Den maskulinitet som 

framträder som hegemonisk i gemenskapen, alltså ett ideal som ingen kan 

uppnå men som alla förväntas sträva mot, personifieras i de grupper där 

avståndet till kvinnor är som störst. De stridande sidorna förknippas med två 

skilda varianter av krigarmaskuliniteten där sydstatssoldaterna företräder ett 

gentlemannaideal som förutsätter kvinnors närvaro för att komma till uttryck, 

men de kan också visa exempel på det i mötet med andra soldater. I 

kombinationen av krigarmaskulinitet och en inkludering av kvinnor i 

soldatroller uppstår dock en skevhet i föreställningen om genus, och 

gentlemannaidealet skapar ett större avstånd mellan kvinnor i uniform och 

kvinnor i civila kläder. Nordstatsarmén kännetecknas av en viktoriansk distans 

som också förekommer i vissa av gemenskapens sydstatsgrupper. Alltså 

inkluderas nästan inga kvinnor. Genom att deltagarna klär sig i kläder som 

passar ihop med deras kroppar och utför militära och maskulint betonade 

handlingar följer de linjerna. Den hegemoniska maskuliniteten definieras 

vidare av förekomsten av andra genusuppfattningar. I kontrasten till den mer 
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inkluderande paramilitära gruppen kan de reguljära förbanden synliggöra och 

framhäva sin egen strävan mot den hegemoniska maskuliniteten. Den 

paramilitära gruppen kan dock luta sig mot det stora antalet medlemmar och 

mot sin framtoning som mer nutida i sitt återskapande av genusideal än andra 

grupper. Detta kan de göra eftersom de representerar en paramilitär grupp och 

brottet mot den förväntade normen blir i deras fall ett steg närmare 

föreställningen om en autentisk anarki.  

Att utföra vissa handlingar som stämmer överens med kroppens utseende är 

en del i anpassningen till linjerna. Detta framträder än mer i den hegemoniska 

femininiteten i gemenskapen. Kvinnor som bär civila kläder och ägnar sig åt 

sysslor som matlagning, sömnad och barnpassning följer linjen för den 

hegemoniska femininiteten. Det finns en problematik i deras närvaro då de 

ständigt står i relation till och förväntas understödja den hegemoniska 

maskuliniteten, som egentligen förutsätter kvinnornas frånvaro från den 

militära miljö som minnesplatsen byggs upp kring. Att kvinnliga reenactors 

bekräftar varandra i de olika grupperna blir därför avgörande. Precis som i 

fallet med den paramilitära gruppen där ett stort antal medlemmar skapar 

trygghet leder ett större antal kvinnliga reenactors i gemenskapen till ett 

mindre behov av att hävda ett existensberättigande. Antalet medlemmar i sig 

är tillräckligt. Genom att utföra de sysslor som de reenactors som strävar mot 

den hegemoniska maskuliniteten inte tar på sig att göra skapar kvinnor också 

ett behov av sin närvaro i gemenskapen. Trots att krigarmaskuliniteten för 

med sig ett exkluderande av kvinnor från minnesplatsen anpassas den så att 

linjen för hegemonisk femininitet innebär ett aktivt deltagande. Så länge 

kvinnorna utför de specifika sysslorna i minnesplatsens gränsland är de 

accepterade.  

Den hegemoniska femininiteten utmanas dock av en parafemininitet. Den 

understödjer inte den hegemoniska maskuliniteten och kommer till uttryck i de 

kvinnor som deltar i de maskulint kodade militära uniformerna. Även här är 

det de aktiva handlingarna och rörelsen mot vissa ting och vissa kroppar som 

skapar en känsla av gemenskap, och för att följa linjen för parafemininiteten 

måste kvinnorna ständigt bekräfta den förbandsöverskridande gemenskapen. 

Att utföra maskulint kodade handlingar och motstå frestelsen att byta om till 

civila kläder samt stötta varandra i utanförskapet i förbanden är alla delar av 

en anpassning till linjen.  

I försöken att återskapa livet under inbördeskriget framträder förutom de 

linjer som formar genusuppfattningen också två viktiga element, nämligen 

förväntan på att kvinnor ska höra ihop med en man och att männen därför 

förväntas upprätthålla kvinnornas och i förlängningen sin egen heder. Dessa 

dimensioner av förståelsen av genus i det förflutna är inbyggda i 

krigarmaskuliniteten och den maskulint militära sfär som upprättas av 

minnesplatsen. Till skillnad från beslutet att bära vissa kläder, eller utföra 

vissa handlingar är anpassningen till tvåsamheten inte på samma sätt valbar. 
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Deltagarna styrs omedvetet mot det förväntade beteendet i sina försök att nå 

det föreställt autentiska. 
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Avslutning 

Konklusion 

För att sammanfatta de viktigaste resultaten går jag tillbaka till de 

frågeställningar som ställdes upp inledningsvis. Den första syftade till att 

besvara hur kroppslighet och genus bidrar till att etablera ett rum i samtiden 

där minnena av det förflutna kan förhandlas och det empiriska materialet visar 

att kroppslighet och genus inordnar deltagarna i andra kategoriseringar än i 

livet utanför reenactment-sammanhang. Detta skapar och upprätthåller ett 

avstånd till samtiden och en känsla av närhet till det förflutna och de minnen 

som aktualiseras i återskapandet. Kroppslighet och genus är också det som får 

deltagarna att röra sig på olika sätt i minnesplatsen. Den händelse som 

återskapas är militär vilket för med sig att maskulint definierade kroppar är 

mer självklara i rummet som konstrueras, och det är manliga reenactors som 

får tolkningsföreträde i fråga om uppfattningen om det förflutna. Kvinnor 

söker sig till varandra och till ting och handlingar som förknippas med 

femininitet. Följden blir ett gränsland och ökat avstånd till reenactors i militär 

uniform. Gränslandet förstärker den tillfälliga minnesplatsen och bildar en 

länk till den samtida omvärlden.  

Den andra frågeställningen lyfte fram interaktionen med materiella ting och 

materialet visar att i förberedelserna inför ett inträde i gemenskapen och i 

minnesplatsen skaffar sig varje ny medlem kunskap om minnena av kriget. 

Detta gör att personen bygger upp en förståelse för vilka ageranden som är rätt 

och vilka ting som personen förväntas interagera med i återskapandet. Denna 

förståelse förändras i mötet och interaktionen med andra reenactors, men den 

främsta utgångspunkten för interaktionen och förväntningarna är personens 

egen kropp. Det är ett materiellt ting som aldrig går att bortse från. En 

maskulint definierad kropp förväntas interagera med ting som förknippas med 

maskulinitet och utföra maskulina handlingar och en feminint definierad kropp 

förväntas göra detsamma med feminint konnoterade ting och handlingar. Detta 
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begränsar deltagarnas handlingsutrymme. En upprepad rörelse mot vissa ting, 

som här har exemplifierats med bruket av olika klädesplagg, leder till att en 

persons position i gemenskapen etableras. Detta kan innebära att en person 

anpassar sig till, eller gör motstånd mot förväntningarna. Med andra ord 

förhandlas minnena av det förflutna genom att olika materiella ting 

kombineras, i det här fallet kroppar och kläder. Uppdelningen i olika grupper i 

gemenskapen ger uttryck för varierande tolkningar av genus och förväntningar 

på kombinationen av vissa kroppar och vissa kläder. När en person ansluter 

sig till en av dessa grupper genom att bära vissa kläder och utföra vissa 

handlingar, eller genom att etablera en ny grupp bekräftas eller utmanas 

uppfattningarna om det förflutna.  

Den tredje frågeställningen fokuserade på deltagarnas interaktion med 

varandra och studien visar hur rörelsen med och mot andra kroppar i 

gemenskapen är en avgörande dimension i förhandlandet av minnena av det 

förflutna. Genom att kroppar som definieras på samma sätt söker sig till 

varandra skapas en trygghet och större möjlighet att påverka gemenskapen i 

stort. Den krigarmaskulinitet som är inbyggd i minnena av kriget går att arbeta 

med eller emot genom interaktionen med olika kroppar och grupper i 

gemenskapen. En person kan välja att associeras med specifika grupper eller 

ta avstånd från dem, men under alla förhållanden påverkas uppfattningen av 

dem. Det förväntade i minnesplatsen är en maskulint definierad kropp som 

utför maskulint konnoterade militära handlingar. När en person som avviker 

från detta kommer in uppstår förvirring. De kvinnor som deltar i militär 

uniform rör sig i en ständig uppförsbacke. De rör sig mot samma ting som 

manliga reenactors i uniform, men till skillnad från dem bär de alltid med sig 

ett materiellt ting som avviker från förväntningarna, nämligen sina egna 

kroppar. De kan få uppmuntran och bekräftelse från andra som också bär 

uniform, men de finner gemenskap endast med andra kvinnor i uniform. Trots 

att ett större antal kvinnor i uniform skapar en känsla av gemenskap leder 

också ett ökat antal till att gruppen rör sig längre bort från en föreställd 

autenticitet. Den maskulina förebilden gör att kvinnorna i uniform alltid är 

avvikande. Detta innebär att de också kan avvika från den linje de förväntas 

följa, eftersom de redan har avvikit från den från början. När deltagarna 

interagerar med varandra utkristalliseras kort sagt olika tolkningar av minnena 

av det förflutna och de fortsätter definieras så länge interaktionerna pågår. 

Syftet med avhandlingen var att undersöka genus och kroppslighet som 

dimensioner i det kollektiva förhandlandet av minnen i en historiskt 

återskapande gemenskap, och genom detta fokus har jag kunnat visa hur 

förhandlingar ständigt pågår i gemenskapen. Varje gång ett nytt evenemang 

äger rum etableras ett föreställt rum där kroppar förväntas delta på olika 

villkor. I likhet med Axelssons studie av teaterföreställningen om Alvastra 

kloster bygger utformningen av rummet både på remedierade minnen av det 

förflutna och på minnen av tidigare evenemang. I Axelssons fall var målet 
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med pjäsen att skapa en känsla av gemenskap i samtiden, inte att mynna ut i 

en djupare förståelse av det förflutna. Till viss del kan detta sägas stämma in 

även i mitt fall, men avsaknaden av manus och styrdokument leder till att 

förhandlandet av det förflutna ändå får en mer central plats. Upprätthållandet 

av en gemenskap leder till den existentiella och personliga dimension av 

historiebruk som tidigare forskning pekat på, men bristen på enhetlighet som 

framträder hos de olika grupperna i gemenskapen gör att förhandlingen av 

minnena av den händelse som återskapas inte kan sägas vara underordnad 

sökandet efter gemenskap.  

Den form av historiebruk som förekommer i återskapandet i Skandinavien 

av det amerikanska inbördeskriget regleras som sagt inte av minnespolitik 

eller styrdokument, men däremot visar studien hur genus och kroppslighet 

bidrar till att skapa en struktur i förhandlandet av det förflutna. Kropparna blir 

en utgångspunkt för hur olika reenactors ska förstås i gemenskapen och, i 

förlängningen, vilken möjlighet de har att påverka uppfattningarna om det 

förflutna. Det är i relationen med varandra som medlemmarna i en gemenskap 

förstår sig själva och det förflutna och hur det definierar dem. Den tidigare 

forskningen har visat att kroppslighet är en central del i förståelsen av det 

förflutna. Hur människor relaterar till och förstår det som hänt och 

människorna som levde i det förflutna utgår till stor del från våra egna kroppar 

och de upplevelser vi gör med hjälp av dem. Det min forskning har bidragit 

med är att visa hur kropparna genom sin materialitet är ofrånkomligt knutna 

till genus och att kollektiva minnen därför också är det. I mötet mellan olika 

medlemmar i en gemenskap blir kropparnas materialitet uppenbar, det är den 

som skiljer olika reenactors åt och gör att vissa personer är mer självklara som 

aktiva parter i förhandlandet av minnena än andra.  

Det är de remedierade minnena av inbördeskriget och livet under 1860-talet 

som är förebilder i fråga om kropparnas rörelse i minnesplatsen. När minnena 

blivit en del av ett globalt minneslandskap till följd av populärkultur, 

människors rörelser över nationella gränser, turism, samhällstrukturer och -

ideologier som sträcker sig utöver ett enskilt land, blir de tillgängliga utanför 

den gemenskap som de från början berörde och konstruerades för att hjälpa. 

De remedierade minnena av inbördeskriget utgör en del av den verktygslåda 

av föreställningar om vad som är typiskt och förväntat för olika kroppar i olika 

situationer, liksom nutida genusnormer. Minnena kommer till uttryck i den 

minnesplats som skapas när evenemangen äger rum. Studien visar att 

kropparnas rörelser i rummet är avgörande för dess utformning, för de gränser 

som ställs upp mot omvärlden och för vilka möjligheter och begränsningar 

som framträder för olika kroppars rörelser. I återskapandet sker en 

remediering när olika minnen flätas samman i minnesplatsen. Eftersom 

kropparna är det medium som används påverkas också remedieringen av vilka 

kroppar som är närvarande och hur de rör sig i rummet. Det finns i 

sammanhanget alltså ingen skillnad mellan kropp och sinne och därmed ingen 
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förståelse för det förflutna som inte är knuten till kroppen. Det är genom 

deltagarnas kroppar och rörelser som tolkningen av det förflutna görs och som 

remedieringen av minnena sker. 

En kropp är alltså inte bara en kropp utan något som är förbundet med olika 

förväntningar, möjligheter och begränsningar beroende på hur den ser ut. Sara 

Ahmed beskriver hur en kropp är orienterad i en viss riktning från den dagen 

en person föds och att det är kroppen i sig som avgör omvärldens bemötande. 

Den utstakade orienteringen åt ett visst håll och omvärldens formande är det 

som gör att en person rör sig i en viss riktning eller avviker från den och blir 

medveten om de ting som då finns tillgängliga. Ahmed beskriver människans 

levnad och rörelse genom livet i generella termer, men det går som 

avhandlingen visar att applicera samma tankar även i reenactment-

sammanhanget. När en person träder in i gemenskapen är den i förväg 

orienterad åt ett visst håll, vilket beror på tidigare erfarenheter som personen 

antingen gjort själv, eller tagit till sig från andra. Med andra ord innebär 

förkunskapen de minnen av kriget och av reenactment som personen tagit till 

sig genom remedieringar. När personen träder in i gemenskapen sker även ett 

möte med de övriga deltagarna, vilka också påverkar personens orientering. 

Vissa former av deltagande ter sig mer naturliga än andra och vissa grupper i 

gemenskapen framträder som mer välkomnande än andra. Detta beror alltså på 

mötet med de övriga deltagarnas rörelser i rummet som styrs av minnena av 

det förflutna.  

Vad som uppfattas som maskulint eller feminint beror på normerna, men 

om en kropp rör sig mot de materiella ting och idéer som förknippas med 

maskulinitet klistras de efter hand fast vid kroppen. Det som är möjligt att visa 

i avhandlingsstudien är vad det är som klistras fast vid olika kroppar, som 

olika typer av kläder, sätt att röra sig, sätt att tala, handlingar, arbetsuppgifter, 

sätt att interagera med andra människor, hårdhet och våld, omsorg. Det 

empiriska materialet visar hur medlemmarna i de olika grupperna dras mot 

liknande ting och att detta får följder för minnena av kriget. En kvinna 

förväntas ingå i vissa grupper och inte i andra, och grupperna utvecklas till 

följd av detta. Ju fler kvinnor som deltar i en grupp, desto mer accepterat blir 

det. Kvinnors närvaro resulterar i en annan remediering än i en gemenskap 

med uteslutande män. Detta innebär inte att minnena av kriget förändras 

drastiskt och att det plötsligt presenteras en föreställning om det förflutna där 

alla soldater kan ha varit kvinnor. I stället remedieras vissa av minnena för att 

det ska gå att närma sig tanken om att det kan ha varit möjligt. I detta fall är 

det minnena av the Lost Cause som framför allt har förändrats genom 

återskapandet. I stället för att avfärda kvinnliga soldater som en anakronism 

remedieras minnet av deras deltagande. Det ska dock betonas att detta inte är 

fallet i hela gemenskapen utan i vissa grupper. Subgrupperna skapar en 

mångfald i fråga om tolkningarna av det förflutna, men de ingår ändå i den 

övergripande reenactment-gemenskapen.    
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The Lost Cause är endast en av de fyra stora minnestraditioner som präglat 

tiden efter inbördeskriget. Till följd av att olika minnen har befästs och 

remedierats genom olika former av minnesaktiviteter återfinns främst the Lost 

Cause, the Union Memory och försoningsminnet i reenactment. Det 

emancipatoriska minnet som framför allt kretsar kring afroamerikanska 

erfarenheter av kriget har traderats genom andra former av minnesaktiviter, 

framför allt på en institutionell nivå. Det betyder inte att det emancipatoriska 

minnet inte kan påverka, men den traditionen är inte lika stark i föreliggande 

sammanhang.  

The Union Memory präglas framför allt av den hegemoniska 

krigarmaskuliniteten och de normer som hör till den. En anpassning till de 

förväntningar på olika kroppars deltagande som hör till krigaridealet blir här 

ett uttryck för kritik mot samtida genusnormer. Här upphöjs kamratskap och 

tryggheten i de konservativa genusrollerna. I den kroppsliga remedieringen i 

återskapandet förändras därmed inte minnet av the Union särskilt mycket, 

utom att frågan om slaveriet inte berörs. Detta resulterar i att män förväntas 

röra sig mot militärt betingade ting, medan kvinnor inte gör det. I stället 

framhävs systerskapet i matlagning och i gemenskapen vid sidan av slagfältet. 

Redan från det att barnen är små leds de in i detta sätt att röra sig i 

minnesplatsen. Samma krigarideal återfinns också i vissa av de grupper som 

återskapar sydstatsförband. The Lost Cause framträder där i en adapterad form 

som liknar den remedierade formen av the Union. I stället för att försköna 

slaveriet tystas det ned, men andra konservativa värderingar finns fortfarande 

kvar och lyfts fram som något föreställt autentiskt.  

I ytterligare en grupp i reenactment-gemenskapen har förväntningarna från 

minnena anpassats. Den paramilitära gruppen placerar sig själv i en parentes 

och anser sig inte ingå i den strikt militära miljön. Genom detta utanförskap 

kan kroppar inkluderas som annars inte är självklara i den militära miljön. En 

ny linje framträder och ett alternativt minne till de fyra minnestraditionerna 

växer fram. Detta är centrerat kring ett utanförskap i samhället där anarki 

framträder som en möjlighet. Enligt detta nya minne fanns det under kriget 

alternativ till uppdelningen i nord- och sydstater och de sätt att agera som är 

knutna till de båda sidornas minnestraditioner. I gemenskapen förekommer 

alltså olika tolkningar av minnena av det amerikanska inbördeskriget, och det 

är interaktionen mellan olika kroppar och deras handlingar som remedierar 

minnena. Det slutgiltiga resultatet är en mångfacetterad bild av kriget. 

Minnena har olika funktioner, i en del fall handlar det om kritik av samtiden, i 

andra fall ett ifrågasättande av det förflutna genom anpassning till samtida 

normer. Det intressanta här är att inbördeskriget är ett narrativ som fungerar 

för alla dessa former av historiebruk. Mångfalden av minnen gör att alla inte 

behöver likformas och friktionen mellan de olika tolkningarna leder till att 

minnena behåller sin aktualitet eftersom tolkningarna ständigt måste 

definieras.  
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Det går återigen att knyta an till Ahmeds queerfenomenologi. Ahmed talar 

om en vertikal och en horisontell axel. I en familjekontext är det blodsbanden 

som ska föras vidare så att en röd tråd kan fortsätta att löpa in i framtiden. I 

det här sammanhanget rör det sig om att upprätthålla ett övergripande minne 

av inbördeskriget och om livet i det förflutna. Medlemmarna i gemenskapen är 

alla del i detta och ingår i en vertikal linje som går tillbaka till kriget i sig. De 

är förmedlare av historia och tolkare av det som hänt. Den vertikala axeln 

kräver en utveckling och deltagarna måste hålla lågan vid liv. Det innebär att 

en horisontell axel upprättas. I familjekonstellationen består den av 

parbildningen, så att nya vertikala linjer kan tillkomma. Det krävs nya ”barn” 

för att den vertikala axeln ska upprätthållas, nytt blod. I reenactment-

sammanhanget betyder det de olika grupperingarna i gemenskapen, främst i 

form av förband. Nya medlemmar i de befintliga grupperna och grundandet av 

nya grupper är det som utgör den horisontella axeln i det här sammanhanget.  

Genom att gemenskapen tillåter avvikelser kan den vertikala linjen 

upprätthållas. Den vertikala axeln är reenactment-gemenskapen, en 

föreställning om en enhetlig historia och upprätthållandet av den. Den 

horisontella axeln är nyanserna i form av olika minnen av det förflutna som 

remedieras genom det kroppsliga återskapandet och olika kroppars 

inkludering för att den vertikala axeln ska kunna gå vidare. Kropparna som 

träder in i gemenskapen sorteras in i olika grupperingar i gemenskapen där 

förväntningarna på kropparnas rörelser är mer definierade. Varje person 

förväntas både föra vidare den vertikala linjen genom sitt fortsatta deltagande 

och utveckla den horisontella linjen med sitt bidrag till mångfalden. Att hitta 

sin ”familj” är helt avgörande. Den som har passats in i en grupp där kroppen 

och handlandet stämmer överens följer sedan de linjer som utstakas där.  

Fall in line, avhandlingens titel, ringar på flera sätt in resultaten. ”Fall in” är 

en order till soldaterna som innebär att de ska ställa upp sig på led och ”line” 

är endast ett förtydligande, men också en skandinavisk version av ordern som 

visar möjligheterna till adaption. Begreppen används på engelska, vilket 

framhäver strävan mot det föreställt autentiska, men anpassas till den 

skandinaviska gemenskapen, vilket tyder på flexibilitet. Detsamma kan sägas 

om minnena i sig. Deltagarna förväntas inordna sig och anpassa sig till de 

fenomenologiska linjer som skapas och upprätthålls i gemenskapen och som 

är knutna till genus och kategoriseringen av kroppar, men linjerna kan också 

anpassas till den skandinaviska gemenskapen och den nutida kontext som 

deltagarna relaterar till. Deltagandet i minnesplatsen ställer krav på 

anpassning, men en inkludering innebär också en möjlighet att över tid 

förändra linjerna. I avhandlingens inledande citat beskriver jag hur jag 

anpassar mig till de övriga soldaterna i marscherandet, framför att gå i den takt 

som jag beordrats att göra. De kollektiva minnena av det amerikanska 

inbördeskriget för med sig förväntningar, men till sist rör det sig om att 

anpassa sig till tolkningarna i den befintliga gemenskapen. Kroppen är den 
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som ska anpassas, mina rörelser i relation till de övriga soldaterna. Och i 

relation till dem upplever jag också att min kropp bryter mot normen. Trots 

inkluderingen påminns jag om att mitt deltagande har mer än ett syfte. Jag är 

inte bara där för att ha roligt, jag förväntas också förmedla de kollektiva 

minnena genom att förkroppsliga dem. Reenactment är en vidare spridning av 

minnena av det förflutna. 

Avhandlingen har bidragit till att utforska en form av icke-institutionaliserat 

historiebruk utifrån ett subjektsperspektiv. I stället för att studera en 

gemenskap som en del i en större struktur sätter jag här deltagarnas egna 

aktiva handlingar i fokus. I likhet med tidigare forskning har kroppslighet lyfts 

fram som en avgörande dimension i tolkningen av det förflutna, men min 

studie visar att det är omöjligt att skilja mellan kropp och genus och att båda 

aspekterna därför måste finnas med. I en gemenskap som inte regleras av 

styrdokument fungerar deltagarnas kategorisering av kroppar som en 

utgångspunkt för strukturalisering. I förlängningen innebär en förhandling av 

genus och kroppslighet att även minnena av det förflutna adapteras. 

Vidare har också valet av metod bidragit till att utveckla 

historievetenskapen. Den autoetnografiska metoden framhäver 

subjektsperspektivet och gör det möjligt att studera aspekter av historiebruk 

och tolkningar av det förflutna som andra ansatser inte tillåter. Forskarens 

egen kropp och upplevelser utgör en tillgång som inte bör undervärderas. Med 

en autoetnografisk metod möjliggörs en åtkomst av källor som traditionellt 

inte ingått i historievetenskapen, men som gör det möjligt att studera hur 

historia konstrueras genom en interaktiv pågående tolkning av det förflutna.  
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