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Förord 
I Länsstyrelsens uppdrag ingår ett ansvar för kulturmiljövården i länet. Det är ett 
uppdrag som delas med många andra, både organisationer och enskilda. Enligt 
Kulturminneslagens portalparagraf har alla ett ansvar för kulturmiljön. Hur kan 
man ta ett sådant ansvar? 
 
Lagstiftning om kulturmiljö handlar i stor utsträckning om hur särskilt värdefulla 
miljöer ska skyddas, så att de kan bevaras som en resurs för framtiden. En bärande 
tanke i detta är att fornlämningar, bebyggelsemiljöer och landskap gestaltar och är 
bärare av viktiga berättelser om den historiska utvecklingen och om sambandet 
mellan människor och platser. Ett sätt att förmedla berättelser är genom 
traditionella skyltar. 
 
Kulturmiljövårdande myndigheter har i Sverige en lång tradition av att skylta 
välbesökta platser med fornlämningar eller andra kulturhistoriska sevärdheter. I 
Skåne län ansvarar Länsstyrelsen i dagsläget för c:a 700 skyltar vid platser där det 
finns kulturhistoriska lämningar som skyddas genom Kulturminneslagen eller är 
utpekade på annat sätt. I en tid när betydelsen av berättelsen – eller snarare många 
berättelser – blir tydlig, finns det anledning att undersöka vad det är för slag av 
berättelser som Länsstyrelsen i kraft av sitt myndighetsuppdrag auktoriserar 
genom text och bild på dessa skyltar. 
 
Projektet Nya och gamla berättelser handlar om att granska det egna arbetet med 
skyltar. Vad är det vi berättar? Hur berättar vi? För vem berättar vi? Och vilka 
delar av historien är det som får komma till tals? Finns det sådant som är 
exkluderat i berättelsen, och finns det de som är exkluderade från möjlighet att ta 
del av berättelsen. Krävs det kanske särskilda förutsättningar för att man ska 
förstå och känna sig inkluderad? 
 
Med utgångspunkt i begreppsparet inkludering/exkludering har vi därför granskat 
ett antal skyltar som för närvarande möter besökare av kulturmiljöer i Skåne. 
Samtidigt har vi granskat vilka signaler som sänds ut om platsens betydelse 
genom det sätt som den vårdas och gestaltas på. I det sammanhanget diskuterar vi 
även hur kulturmiljöer kan tillgängliggöras i samarbete med andra aktörer. 
Undersökningen fokuserar på grundläggande praktik när det gäller förmedling av 
historia och samhälleliga värden. Det gör den därför att vi menar att detta är 
grundläggande för vårt arbete kring jämställdhet och ett socialt hållbart samhälle. 
 
Projektets primära syfte är att genom uppmärksamhet och medvetandegörande 
utveckla vardagspraktiken i det egna arbetet med skyltning och tillgängliggörande 
av kulturmiljöer i Skåne län. Förhoppningsvis kan projektet också inspirera till 
liknande insatser i andra verksamheter. 
 
Mats Riddersporre 
Kulturmiljödirektör 
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Nya och gamla berättelser –  
Ett pilotprojekt om att tänka nytt om gestaltning av och berättelser om 
fornlämningar och kulturmiljöer 
 
Under de många år som Sverige haft en institutionaliserad kulturmiljövård har 
fornlämningars och kulturmiljöers värden förändrats och omförhandlats i samspel 
med civilsamhällets förändrade trender, behov och önskemål (Pettersson 2003). 
Och så länge arkeologi varit en del av kulturmiljövården i Sverige har samtal förts 
om praktikens utformning (Carlie & Kretz 1998; Pettersson 2003; Lagerlöf 2008). 
Samtalens innehåll har förändrats över tid som en del av utvecklingen av andra 
samhällspolitiska diskussioner (Pettersson 2003). De senaste tio till femton åren 
har diskussioner i stor utsträckning handlat om förändringar av den antikvariska 
praktikens värdegrunder och samhällsuppdrag. I linje med andra samhällssektorer 
har fokus varit på diskussioner om exempelvis ökat medborgarinflytande i den 
antikvariska praktiken, vikten av att demontera en nationalistiskt präglad 
kulturmiljövård, alternativa berättelser som sektorn har att förmedla, vikten av att 
se möjligheterna med att införliva nya platser och miljöer i kulturmiljövården 
samt utveckling av kommunikativa insatser och samskapande praktiker i 
verksamheten (Beckman 1993; Burström, Winberg & Zachrisson 1996; Burström 
1999a, 1999b; Grundberg 2000; Burström, Elfström & Johansen 2004; Gustafsson 
& Karlsson 2004; Karlsson 2004, 2008; Högberg 2006, 2008; Svanberg & 
Wahlgren 2007; Synnestvedt 2008). Detta speglar också en internationell debatt 
om kulturmiljövårdens framtidsfrågor (Holtorf 2005, 2007, Jensen 2008; 
Waterton & Smith 2009). 
 
I Sverige har dessa diskussioner tydligast utkristalliserats i det landsomfattande 
projektet Agenda kulturarv, ett samarbete mellan länsstyrelserna, länsmuseerna 
och Riksantikvarieämbetet som bedrevs under åren 2001–2004. I projektet 
diskuterades inriktningen på det framtida kulturarvsarbetet i Sverige. Syftet var att 
öka kulturarvsarbetets demokratiska förankring och slagkraft. Även om vissa 
delar av projektet hade diskutabla utgångspunkter (Wall 2005) har det gett en god 
grund för den antikvariska praktiken inom kulturmiljövården att stå på för att 
arbeta med frågor om förändrade samhällsuppdrag (www.agendakulturarv.se).  
 
Det kan alltså konstateras att det finns en välpublicerad massa av 
forskningsresultat och praktiska erfarenheter att använda sig av för att utveckla 
det antikvariska dagliga arbetet. Men trots publicerade resultat av 
forskningsprojekt, debatt och praktiska erfarenheter har kulturmiljövården svårt 
att finna arbetsformer i en praktik som idag har till uppgift att tydligt arbeta med 
att utveckla verksamheterna i linje med de kulturpolitiska målen (Kritz 2010). Det 
är uppenbart att teoretiskt och praktiskt inriktad forskning har svårt att nå in i den 
dagliga praktiken. Varför det är så är inte undersökt. Hypotetiskt sätt kan det ha 
två orsaker: forskningen är inte relevant för den dagliga praktiken alternativt 
forskningen är relevant men den dagliga praktiken tillgodogör sig inte resultaten. I 
detta projektarbete har ambitionen varit att integrera forskning och praktik med 
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målet att finna relevanta och realistiska framtida arbetsformer för Länsstyrelsen i 
dess arbete med att gestalta och tillgängliggöra fornlämningar och kulturmiljöer. 
 
Projektets bakgrund och syfte  
Flera tidigare studier visar att det sätt som vilket den antikvariska praktiken i dag 
vanligen förmedlar kulturmiljöer och skyltar upp fornlämningar på präglas av ett 
myndighetsspråk och ett förhållningssätt till information som inte förändrats 
nämnvärt de senaste decennierna (Gustafsson & Karlsson 2004; Holtorf 2007; för 
en internationell diskussion se Watson & Smith 2009). Studier av hur 
fornlämningar och informationen om dessa gestaltas i landskapet har visat att 
miljöerna många gånger är uppskattade av besökare men att informationen om 
platserna skapar en känsla av exkludering (Pripp 2008). Orsaken till detta är att 
informationen är utformad på ett sätt som förmedlar en känsla av tillhörighet som 
förknippas med delade erfarenheter av att ha vuxit upp i samma kulturella eller 
sociala sammanhang. Det innebär att de som inte delar denna känsla av 
tillhörighet inte känner igen sig i det som platsen eller kulturmiljön förmedlar (se 
Mattsson 2005; Pripp 2008 för diskussion). Orsaken till detta går att finna i 
kulturmiljövårdens djupa förankring i förvaltningen av en nationellt 
essentialistiskt präglad berättelse om det förflutna (Burström, Elfström & 
Johansen 2004; Gustafsson & Karlsson 2004). Detta är inte något typiskt för 
kulturmiljövården utan går att finna i alla delar av den svenska förvaltningen och i 
civilsamhället (Reyes & Kamali 2005; Pripp 2007). Detta gäller inte minst Skåne 
län där aktuella studier med all tydlighet visar att det i Skåne idag finns djupt 
förankrade och etablerade exkluderande tendenser (Peterson, Fryklund & 
Stigendal 1988; Skånes kreativa kapacitet – talang, tolerans och den kreativa 
klassen 2010).  
 
Med detta som utgångspunkt är syftet med projektarbetet att komma fram till nya 
arbetssätt och nya sätt att gestalta och berätta om fornlämningar och kulturmiljöer 
i Skåne. Detta genom att hitta: 
 

• nya berättelser att koppla till befintliga kulturmiljöer, och 
• nya sätt att berätta om det vi tidigare berättat om. 

 
Dessa två punkter är basen för projektet. De kan vid ett första påseende verka 
banala, men om man tar dem på allvar innebär de en förändring i grunden av 
Länsstyrelsens arbetssätt. Detta eftersom det innebär att Länsstyrelsen, för att 
kunna arbeta på ett ansvarsfullt sätt med de två punkterna, måste etablera nya 
arbetssätt, det vill säga förändra något i den dagliga praktiken som vi idag lutar 
oss mot. Detta ser vi som viktigt för att långsiktigt kunna förändra vårt sätt att 
arbeta med gestaltning och skyltning av fornlämningar och kulturmiljöer. Syftet är 
att finna arbetsformer för att i framtiden kunna arbeta med detta på ett sätt som är 
mer inkluderande än exkluderande i jämförelse med vårt arbete idag. 
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Utgångspunkter 
I den dagliga praktiken har Länsstyrelsen Skåne främst två arbetsredskap för att 
på plats gestalta och tillgängliggöra fornlämningar och kulturmiljöer – 
information med hjälp av skyltar samt skötselplaner för fornvårdsobjekt. Dessa 
båda arbetssätt har lång tradition på Länsstyrelsen. Det innebär att den person som 
idag ansvarar för frågor om tillgängliggörande (EP) fick en uppsättning etablerade 
praktiker att jobba med i sitt dagliga arbete då hon började på Länsstyrelsen. Det 
innebär också att Skåne redan är fullt av uppskyltade fornlämningar och 
kulturmiljöer. Konsekvensen av detta är viktig att här poängtera:  
 

• Det är omöjligt att i ett arbete med gestaltning och tillgängliggörande av 
fornlämningar och kulturmiljöer i Skåne börja från ett nolläge där man kan 
välja vad man vill göra själv. Arbetet befinner sig i en redan etablerad 
praktik som styr resultatet av arbetet.  

 
Detta sker dels utifrån ett etablerat vedertaget bruk, dels utifrån det faktum att vad 
som finns att tillgå är ett redan gestaltat kulturlandskap. Denna etablerade praktik 
är inte tydligt formulerad på så sätt att den i alla delar finns noggrant nedskriven 
med mål, syfte, handlingsplaner, utvärderingar, konsekvensbeskrivningar, 
utvecklingsambitioner etcetera. Det är en etablerad praktik som istället kan liknas 
vid en organisk framväxt av årtionden av praktiker kopplade till såväl lagar, regler 
och förordningar som till enskilda tidigare medarbetares personliga preferenser 
och praktiker. Detta är inget unikt för Länsstyrelsen Skåne utan ett välkänt 
fenomen för organisationer med lång tradition (Giddens 1984).  
 
Arbetet med fornvården har under det senaste decenniet varit separerat från 
informationsdelen fram till för cirka två år sedan då en kollega gick i pension. 
Fornvården som bedrivits sedan dess har varit inriktad på att få igång samarbeten 
omkring vården av fornlämningar. Inom fornvården har arbetstid främst lagts på 
att få till stånd samarbetsavtal med kommuner och markägare om att 
fornlämningarna bör vårdas. Det som styrt fornvårdens inriktning har varit 
portalparagrafen i lagen om kulturminnen (1988:950): Det är ett gemensamt 
ansvar att skydda och vårda kulturmiljöer, såväl enskilda som myndigheter ska 
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Alla kommuner som kontaktats har 
inte varit positiva till att medverka i ett vårdavtal, men många har efterhand sett 
fördelar med att ha mindre besöksmål välskötta och vårdade i kommunen. På så 
vis har kommun och markägare även tagit sitt ansvar för kulturarvet.  
 
Skåne är ett till stor del öppet landskap där landskapsbilden med vårdade 
fornlämningar är något som uppskattas. Det ligger också i Länsstyrelsens uppdrag 
att skydda och vårda kulturmiljöer. Vården och hävden är ett sätt att visa att vi 
bryr oss om fornlämningarna, för om de växer igen hur kan man då motivera 
fornlämningarnas värden vid till exempel exploateringar? Vissa län har kanske 
haft lättare att lyfta oket från tidigare årtiondens praktik med stora resurser 
inkopplade. I mellanbygder med ömsom skog och odlingsmark blir kanske inte 
fornlämningarna fullt så uppseendeväckande som här i Skåne. Det senaste 
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årtiondet har andra län i Sverige arbetat med att minska ned antalet 
fornvårdsobjekt och att se över vad det är för objekt som vårdas och skyltas. 
Försök har gjorts här i Skåne att prioritera men det har funnits olika åsikter om 
vad som varit viktigast. Det finns behov av en fornvårdsstrategi. 
 
Detta är förutsättningar som är viktiga att utgå ifrån i ett pilotprojekt som detta 
som har som ambition att finna sätt att tänka nytt om gestaltning av och berättelser 
om fornlämningar och kulturmiljöer. Ska vi lyckas hitta nya eller förändrade 
arbetssätt måste vi tydligt förankra projektarbetet i en daglig praktik, det vill säga 
i de arbetssätt som Länsstyrelsen arbetar med i form av information med hjälp av 
skyltar och skötselplaner för fornvårdsobjekt. Vi måste också arbeta utifrån de 
förutsättningar som finns, det vill säga ett redan uppskyltat och gestaltat 
kulturlandskap och en etablerad praktik inom Länsstyrelsen.  
 
Vi har valt att hantera problematiken om gamla och nya berättelser med två 
utgångspunkter. Den ena handlar om en analys av hur fornlämningar och 
kulturmiljöer gestaltas och tillgängliggörs på plats ute i landskapet, den andra 
handlar om en text- och bildanalys av informationsskyltar på ett antal platser.  
 
För de miljöer vi valt ut för ingående analyser av hur de gestaltas och 
tillgängliggörs har vi inte specifikt, förutom vad gäller sättet de skyltats upp, valt 
att studera miljöerna utifrån exkluderingsperspektiv. Istället har vi fokuserat på 
hur dessa miljöer, med utgångspunkt i hur de gestalts nu, kan berättas om i 
framtiden. Här diskuterar vi konkreta förslag på hur insatser kan göras på 
respektive platser i samarbete med föreningar, kommuner etcetera som kan 
generera nya berättelser om eller med hjälp av platserna. Fokus har varit att 
genom förslag till konkreta insatser ge exempel på hur man kan försöka bryta 
invanda och nedärvda rutiner och traditioner som finns i Länsstyrelsens arbete och 
på så sätt jobba för nya sätt att gestalta platserna.  
 
I skyltanalyserna har vi fokuserat på att undersöka aspekter av texter och bilder 
som genom sin sammansättning kan vara exkluderande för den som läser eller 
tittar på dem. Detta har gjorts utifrån ett antal på förhand uppsatta kriterier som 
handlar om språkligt uttryck, bildkomposition och innehåll. Det är här viktigt att 
poängtera att vi inte analyserat skyltarna utifrån aspekter om att de ska vara 
specifikt exkluderande för någon enskild utpekad grupp eller sammansättning av 
människor (utifrån exempelvis kön, ålder, härkomst etcetera). Vi har inte heller 
valt att studera skyltarna utifrån tankar om att de ska vara specifikt inkluderande 
för någon (utifrån exempelvis kön, ålder, härkomst etcetera). Vi har alltså valt att 
inte studera skyltarna utifrån specifika målgruppsperspektiv. Istället har vi ställt 
upp kriterier som vi anser kan verka exkluderande oavsett vem det är som läser 
eller tittar på skyltarna.  
 
Detta innebär att skyltanalyserna främst fokuserar på den andra punkten i 
projektets syftesformulering ovan, det vill säga att finna nya sätt att berätta om det 
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vi tidigare berättat om, medan de ingående analyserna av ett antal utvalda miljöer 
har båda punkterna i fokus. 
 
Länsstyrelsen i Skåne län har tidigare arbetat med att handikappanpassa ett antal 
fornlämningsmiljöer. Erfarenheterna av detta arbete är publicerat varför vi valt att 
inte specifikt fokusera på frågor om detta (Tillgänglighet till kulturarvet, 2003). 
Vad som dock generellt kan sägas om handikappsanpassning är att så gott som 
ingen av de miljöer vi analyserat i denna studie är fysiskt enkelt tillgänglig eller 
gestaltad på ett förståeligt sätt för någon som är rullstolsburen, har nedsatt 
synförmåga, lässvårigheter, etcetera. På så sätt är miljöerna exkluderande för 
många.  
 
Vårt källmaterial, valda studieobjekt och metod 
Utgångspunkten för studien har varit frågan: Hur gestaltas och förmedlas de 
utvalda fornlämningarna och kulturmiljöerna idag? Detta har undersökts på två 
sätt: 
 

1. Ingående analyser av fyra platser. Här ingår analyser av skyltning, 
tillgängliggörande, skötsel, gestaltning av platsen, berättelser om platsen 
samt förslag på hur platserna kan förvaltas i framtiden.  

2. Text- och bildanalyser av skyltar som sitter uppsatta på totalt 44 platser, de 
fyra som detaljstuderats inräknade i detta antal, genom detaljstudier av det 
som står och syns på skyltarna. Totalt har 46 skyltar analyserats (två 
platser har två skyltar).  

 
De olika nivåerna som syns i valet av källmaterial återspeglas också i 
resultatpresentationen. För de fyra utvalda miljöerna som detaljstuderats för vi en 
ingående diskussion som resulterar i en presentation av förslag på nya berättelser 
för respektive plats. För de 44 platser där vi endast utfört analyser av skyltningen 
för vi en mer allmänt hållen diskussion som resulterar, inte i nya berättelser för 
respektive plats, utan i generella reflektioner om hur man i framtiden kan tänka 
om skyltning, figur 1.  
 
 
Fyra fornlämningsmiljöer 
 
Fyra fornlämningsmiljöer har valts ut för närmare studie. De ligger i 
Skurupsområdet, vid gränsen mellan Skurups och Ystads kommuner. Miljöerna är 
Disas Ting och Gravhögar vid Svarte, Vasahuset vid Svaneholms slott, 
Stjärneholms borgruin och Östra Vemmenhögs by, se figur 1 och appendix. Vi har 
försökt att välja lämningar som kan ge olika ingångar i projektet utifrån hur de 
gestaltas och tillgängliggörs. Det var också viktigt för oss att välja fornlämningar 
och miljöer som på något sätt är aktuella just nu i Länsstyrelsens arbete. Detta för 
att vi skulle få en tydlig koppling till en vardaglig praktik. Kriterierna för valet av 
de fyra miljöerna var att de:  
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• är vanliga lämningar på så sätt att det finns andra liknande lämningar i 
Skåne, 

• representerar olika typer av lämningar från olika tider, och 
• dels ligger lite otillgängligt och utanför områden där många bor eller 

vistas, dels ligger i områden där många bor och vistas 
 
Vi valde också miljöer som finns i ett avgränsat område så att vi skulle slippa 
lägga alltför mycket tid på att resa.  
 

 
 
Figur 1. Karta över Skåne med de platser som studerats markerats med nummer. För detaljer om 

respektive plats se appendix.  © Lantmäteriet 
 
 
Disas Ting och Gravhögar vid Svarte 
Disas Ting och Gravhögar är två platser som ligger nära varandra längs med 
kustvägen vid Svarte by. De är båda fullt synliga från vägen och framför allt Disas 
Ting lockar med sina iögonfallande resta stenar direkt intill landsvägen många att 
stanna till, stiga av sin cykel eller ur sin bil och gå runt på platsen en liten stund. 
Gravhögarna är mer anonyma då de i nuläget inte har någon skötsel varför de 
mest ser ut som kullar med högt gräs. Skylten vid Disas Ting är gammal och 
sliten. Den är smutsig och solblekt men går att läsa. Skylten vid Gravhögar är 
också gammal men inte så smutsig och sliten. Skyltarna presenteras i appendixet. 
Generellt kan sägas att de fungerar bra. Skylten vid Disas Ting redovisar folktro, 
arkeologiskt kunskapsunderlag samt olika tolkningar av platsen på ett sätt som är 
begripligt och utan att visa på osäkerhet tydliggör vad vi vet och vad vi inte vet. 
Skylten vid gravhögarna beskriver vad det är man kan se på platsen.  
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Figur 2. a) Disa Ting. b) Gravhögar vid Svarte, informationsskylt i gräs. Foto Anders Högberg.  
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Disas Ting vårdas av Ystads kommun. Fornlämningsområdet är alltid välskött och 
har aldrig varit i behov av åtgärd genom Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen. 
Gravfältet alldeles väster om Svarte har däremot under senare år endast slåttrats 
ett fåtal gånger, figur 2. Ett par i Svarte skickade in ett medborgarförslag till Ystad 
kommun om att platsen skulle hållas i ordning och kommunfullmäktige sa ja till 
förslaget om vård. När Länsstyrelsen sedan vände sig till kommunförvaltningen 
för att ingå vårdavtal för flera fornlämningar har vi inte fått något positivt svar. 
Kommunantikvarien i Ystad har också ställt sig positiv och jobbat för att få till 
stånd ett avtal om vård men inte lyckats få rätt tjänstemän intresserade. 
Länsstyrelsen brukar erbjuda cirka 50 000 kronor till vård av några fornlämningar 
i kommunen. Politikerna i Ystad kommun har alltså beslutat om att fornvård ska 
utföras, men tjänstemännen är inte intresserade av att ta tag i arbetet.  
 
När det inte finns långsiktighet i vårdplanerna så blir det en trist upplevelse att 
besöka platsen. De som kommer till Gravhögarna möts av skylt som knappt syns i 
det midjehöga gräset och en fornlämning som mest ser ut som en övervuxen kulle. 
Detta istället för att möta en välvårdad fornlämning med tydliga former och en 
synlig skylt. 
 
Nya berättelser 
Berättelserna som förmedlas vid Disa ting fungerar. Många stannar till på platsen. 
Orsaken till detta är att stenarna syns tydligt från vägen samt att platsen är 
välskött, det vill säga den har klippt gräs och en synlig skylt. På så sätt behöver 
Disa ting i nuläget inga nya berättelser annat än en uppfräschad skylt som ersätter 
den äldre väderbitna. 
 
Gravhögarna är i motsats till detta bedrövligt gestaltade. Så gott som ingen ser 
dem som annat än gräsbevuxna kullar. Det finns uppenbarligen ett engagemang i 
byn om att göra något åt detta eftersom någon tidigare lagt in ett förslag om att 
platsen skulle hållas i ordning. Ett förslag är att ta kontakt med Ystad kommun 
och försöka ta reda på vem som håller Disa ting i ordning och försöka få dem att 
göra en insats på Gravhögarna. Om man dessutom genom nya skyltar på platsen 
kopplar ihop Disa ting och Gravhögarna, till exempel med korsreferenser mellan 
platserna, skulle det ge en mer sammansatt berättelse om och gestaltning av denna 
kulturmiljö. 
 
Vasahuset 
Vasahuset ligger strax väster om Svaneholmssjön invid en vandringsled inom 
strövområdet vid sjön. Vasahuset är en torpruin från 1700-talet. På Skånska 
rekognocseringskartan från 1810-talet finns torpet markerat. Svaneholms slott är 
rikskänt på grund av enskiftesförordningen som tog sin början på godsets marker 
med Rutger Macklean som ägare och initierare.  
 
Lämningarna vid Vasahuset ingår i ett större komplex av historiska agrara 
lämningar i området runt Svaneholms slott. Skylten är modern och i gott skick. 
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Den sitter uppsatt så att den är lätt att läsa när man stannar till på stigen, figur 3. 

 
 
Figur 3. Informations-skylt vid lämningarna vid Vasahuset. Foto Anders Högberg. 

 
 
Det som tidigare, under 1970 till 1990 talet, vårdades i Skurups kommun var de 
traditionella fornlämningarna, det vill säga en större mängd gravhögar och någon 
borg och kyrkoruin. Länsstyrelsen ville därför lyfta in en karaktäristisk 
vardagsmiljö i fornvårdsprogrammet till skillnad mot de monumentala 
lämningarna. Vasahuset har förbisetts i fornminnesinventering men 
uppmärksammades när kommunen ville ställa ett vindskydd på torplämningen. 
Torplämningen är anmäld för registrering som fornlämning men väntar på att bli 
bedömd av en antikvarie. 
 
Anledningen till att en skylt har satts upp är att många strövare går genom 
torplämningen utan att förmodligen ha en aning om att här legat ett torp. I 
området finns husgrunder, diken, åkerhak med mera att se. Området har nyligen 
förändrats eftersom ett sjukt askbestånd har avverkats intill torplämningen. Ljuset 
som nu släppts in har gjort att sly slagit upp vilket gör lämningarna svåra att se på 
grund av växtligheten. Några initiala vårdinsatser gjordes på husgrunderna i 
samband med att lämningen skyltades upp. Annars står lämningen utan vård. 
 
Ambitionen med att skylta upp lämningarna efter Vasahuset är alltså att i en miljö 
där många människor rör sig, medvetandegöra lämningar efter den moderna 
historiens viktigaste jordbruksreform, enskiftet. Skylten vid torpet är därför ett sätt 
att få de som vandrar längs stigen att stanna upp och ta en titt på det landskap de 
befinner sig i och se att spåren av tidigare århundraden ännu finns på platsen. Men 
frågan är om detta egentligen räcker till för att berätta om enskiftet? Lämningen 
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synliggörs vilket är bra i jämförelse med att den inte synliggörs. Men berättelsen 
om enskiftet kommer inte riktigt fram.  
 
Nya berättelser 
På Svaneholm slott finns ett litet museum. Det drivs och förvaltas av 
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening. Ett av museets mål är 
att förmedla kunskap om Rutger Macklean och hans arbete med 
enskiftesförordningen. En idé för att ytterligare utveckla gestaltningen av 
lämningarna i landskapet skulle kunna vara att rikta ett engångsanslag från 
kulturmiljöbidraget till insatser där Länsstyrelsen i samarbete med föreningen och 
i anslutning till museiverksamheten skapar en enkel informations- och 
vandringsled i omgivningarna. Vandringsleder finns redan i området och behöver 
inte iordningställas. På Svaneholm och i anslutning till museets utställning om 
enskiftesförordningen kan man sätta upp en skylt som informerar om att man kan 
vandra i omgivningarna och titta på lämningar i landskapet efter tidigare hus, 
åkrar, ägogränser etcetera. På skylten ska finnas en karta med lämningarna 
utprickade samt korta informationstexter om respektive lämning. Vid skylten 
tillhandahålls en enkel karta där samma lämningar är markerade. Besökare kan då 
läsa informationsskylten, ta med sig kartan ut på vandringen, hitta lämningarna 
och på så sätt själva sätta samman sin upplevelse av ett tidigare landskap i 
området.  
 
Detta kan finansieras genom att en engångssumma betalas ut genom 
kulturmiljöbidraget. Istället för att Länsstyrelsen lägger pengar på att skylta upp 
ytterligare lämningar i området och sedan dras med kostnader för underhåll av 
dessa, satsar man en engångssumma på en informationsaktivitet som utförs i 
samarbete med den aktör som är närvarande på platsen och som blir den som i 
fortsättningen förvaltar informationen genom att tillhandahålla de enkla kartorna 
som besökare kan ta med sig ut i skogen.  
 
På så sätt skulle nya berättelser om platsen skapas, dels genom den information 
som produceras då projektet initieras, dels varje gång någon tar en karta med sig 
ut på vandringsleden och letar och upptäcker lämningarna efter tiden för enskiftet.  
 
Stjärneholms borgruin 
Stjärneholms borgruin ligger i Skurups kommun. Detta är en tydlig borgkulle med 
synliga stenruiner som ligger på en ö omgiven av en vattenfylld vallgrav. Skylten 
är ny, fräsch och fin och sitter uppsatt på en yttre vall precis intill den moderna 
bro som leder in besökare över den vattenfyllda gamla vallgraven och in på 
borgkullen. Dock präglas skyltens text av fikonspråk och otydligheter. Detta 
preciseras närmare i kommande kapitel. Högt gräs och sly på borgkullen döljer 
lite av ruinerna och kullens form. Flera rara arter växer på borgkullen, figur 4. 
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Figur 4. Stjärneholms borgruin. Foto Anders Högberg. 

 
Skurups kommun har haft avtal med Länsstyrelsen om skötsel under perioden 
2000–2007. Ett uppehåll gjordes och från och med 2011 vårdas några 
fornlämningar igen efter påpekanden från allmänheten till kommunen. 
Stjärneholm är därmed en av få fornlämningar inom kommunen som vårdas. När 
kommun drog sig ur vårdavtalet tog Länsstyrelsen istället kontakt med 
markägaren, Näsbyholms gods, och förhörde sig om de kunde tänka sig att ingå 
ett vårdavtal. De hänvisade till en fårskötare som de arbetat mycket med. 
Fårskötaren var intresserad av att använda borgkullen till betesmark för några får, 
gärna baggar på grund av att området är så litet och därmed fungerar bra för att 
lätt kunna skilja ut baggarna som ibland måste flyttas till nya hagar.  
 
När avtalet med markägaren och fårskötaren i princip var klart stämdes 
skötselplanen av med en biolog på Länsstyrelsen. Denna avråde då starkt att låta 
får beta området. Anledningen är att den rara rapunkelklockan växer där. Det var 
förvisso intressant att höra om rapunkelklockan och få veta att det var en 
kulturväxt där roten troligen använts i hushållet på Stjärneholm. Däremot var det 
mindre kul att inte kunna vårda området som planerat. Här på området finns 
nämligen inte bara den sällsynta rapunkelklockan utan även gullvivor, orkidéer 
och en ganska rik flora som under årens lopp gynnats av att marken inte brukats. 
Biologen från Länsstyrelsen menade att Stjärneholms borgkulle är en viktig sydlig 
utpost för sällsynt flora med riklig förekomst av gullviva. Denna skulle försvinna 
om man släppte får på området, då dessa betar av blommorna innan de pollineras. 
 
Istället beställdes slåtter av vissa partier av området. Slåttern är dyr, 
arbetskrävande och kräver att tjänsten upphandlas genom konkurrensutsättning 
enligt Lagen om offentlig upphandling, medan fårbete är gratis och inte behöver 
upphandlas. Betet hade varit perfekt på Stjärneholm om inte den fina floran varit 
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där. Vilket värde väger tyngst kan man fundera på, fornlämningen eller floran? 
Men frågan är ju inte relevant. Alla värden måste beaktas på ett bra och hållbart 
sätt. Många besöker säkert platsen just på grund av floran medan en del besöker 
området enbart för fornlämningens skull. 
 
Platsen i dag är alltså gestaltad genom sporadisk slåtter av utvalda partier, en skylt 
samt genom bron som leder över vallgraven in på borgkullen. Det är vad som 
möter besökaren på platsen. Fornlämningen är också skyltad med vägskylt från 
väg E65:an som går mellan Malmö och Ystad. Här finns en skylt med namnet 
Stjärneholm tillsammans med kringlan uppsatt. Ytterligare sådana skyltar leder 
besökare till rätt väg mot Stjärneholm, figur 5a. Så långt kommen börjar det dock 
bli lite förvirrat för besökare till platsen. På den mindre väg som leder mot gården 
där borgruinen ligger i närheten finns en klassisk gammal R-fornminne skylt. 
Sidan om denna skylt finns en mindre skylt med en kringla uppsatt på en brun 
stolpe. De två skyltarna pekar åt samma håll, figur 5b. Som ovan besökare är det 
lätt att man undrar om det finns två sevärdheter, en skyltad med kringla och en 
med R. När man kommer fram till gården finns ingen tydlig skylt om att man är 
framme. Det finns en mossbeväxt blå P-skylt, figur 5c. När man väl parkerat bilen 
ser man en liten R-fornminnesskylt som visar vägen nedför en stig på baksidan av 
en av gårdens ekonomibyggnader, figur 5d & e. Efter ett tag svänger stigen 
kraftigt åt vänster. I svängen sitter ytterligare en mossbeväxt R-fornminnesskylt 
som hade visat vägen om den inte varit dold av trädgrenar, figur 5f. Nu leds man 
in på en ännu smalare stig som kantas av midjehögt gräs och brännässlor, figur 5g. 
Efter ett tag kommer man fram till borgkullen och ser där informationsskylten och 
bron, se figur 4. Då förstår man att man nått Stjärneholms borgruin.  
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Figur 5a-g. Olika skyltningar och sätt att 

tillgängliggöra vägen till Stjärneholms 

borgruin. Är man inte en van besökare av 

kulturmiljöer finns stor risk att variationen i 

skyltningen och otydligheten i sättet som 

vägen till lämningen tillgängliggjorts skapar 

mer förvirring än tydlighet. Foto Anders 

Högberg.  

 
 

Denna skyltning är förvirrande och otydlig. Sättet som man lockar människor till 
fornlämningen är inte tydligt. Det är enkelt att ändra detta genom att skylta upp 
enhetligt, sätta upp en skylt som tydligt visar att parkeringen är till för besökare 
till Stjärneholm, tvätta de skyltar som är fulla med mossa och klippa trädgrenar 
som skymmer skyltar. I röjningsavtalet med kommunen skulle kunna ingå att 
stigarna till borgkullen blir lite bredare och kantas lite mindre av brännässlor. Men 
samtidigt är detta inte enkelt. Det kostar pengar och kommunen har varit svår att 
få med på ett vårdavtal. Som det ser ut nu får man vara glad att kommunen utför 
begränsad slåtter lite då och då på borgkullen. Så hur kan man agera här för att 
uppdatera platsens gestaltning och få in nya berättelser? 
 
Nya berättelser 
Precis som var fallet med Vasahuset vid Svaneholm skulle man kunna satsa en 
engångssumma av kulturmiljöbidraget för att gestalta platsen. Målgruppen för ett 
sådant arbete skulle kunna vara kommunens alla grundskolor. Man kan ge något 
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av Skånes museer eller någon av musei- eller kulturmiljöpedagogerna som är 
verksamma i Skåne i uppdrag att utarbeta ett enkelt lärandeunderlag som med 
platsen som utgångspunkt ger kommunens lärare pedagogiska tips, lärandestöd, 
infallsvinklar och kunskap om platsen och hur den kan användas i undervisningen. 
Det är viktigt att poängtera att detta inte handlar om att tillhandahålla information 
till skolorna om platsens historia. Det handlar om att ge kommunens lärare ett 
lärandeunderlag som ger information om hur man kan använda platsen och dess 
historia i undervisningen. För att detta ska lyckas måste lärandeunderlaget 
utformas i samarbete med lärare. Detta är viktigt. Lärandeunderlaget måste 
baseras på realistiska förutsättningar och behov. Det ska specialdesignas så att 
platsen kan användas som läromedel med utgångspunkt i de nya kursplaner för 
samhällsämnena (exempelvis historia, geografi, samhällskunskap) och de 
naturvetenskapliga ämnena (exempelvis biologi, kemi) som Sveriges skolor har 
att arbeta efter från och med 2011. Genom samarbete med lärare skulle 
lärandeunderlaget bli relevant för kommunens skolor och kunna användas i minst 
5–10 år framöver. Kombinerar man detta med att arrangera platsen på ett sätt så 
den lämpar sig för skolor att besöka, till exempel med ett enkelt vindskydd där 
man kan förvara skolväskor och packning utan att detta blir vått om det regnar och 
en eldstad med lite stockar att sitta på där skolklasserna kan grilla eller äta 
medhavd matsäck, då har man skapat en plats som lämpar sig för skolbesök och 
en lärandeaktivitet som motiverar skolorna att besöka platsen. Förhoppningsvis 
kan detta leda till att till exempel alla 3:e eller 5:e klassare i kommunen besöker 
platsen när de ska lära sig om medeltiden, riddare, kulturmiljöer, läsa landskapet, 
om rara blommor, vattenlevande insekter och kräldjur, ett vattendrags ph-värde 
etcetera.  
 
Om detta lyckas och platsen blir ett uppskattat besöksmål för kommunens skolor, 
då kommer förmodligen kommunen, självmant eller på uppmaning från skolorna, 
att se till att hålla platsen i lite bättre skick. På så sätt får man forn- och 
kulturlandskapsvård på köpet samtidigt som platsen gestaltats utifrån en specifik 
målgrupps behov och önskemål.  
 
Östra Vemmenhög 
Platsen är en sammanhållen kulturmiljö som förutom byn består av en kyrka, en 
gravhög intill kyrkan, en runsten och ett antal broar över ett gammalt vad. På 
platsen finns två skyltar, båda med Länsstyrelsen i Skåne län som avsändare. De 
står sidan om varandra, så nära att det går att läsa dem var för sig utan att flytta på 
sig, figur 6. Den ena av dem är en så kallad Linnéskylt som sattes upp 1999 i 
samband med 250 års jubileet av Carl von Linnés skåneresa 1749. Den andra 
skylten är av nyare slag. Skyltarna är fulla av motsägelser och konstigheter vilket 
förvirrar läsningen, se appendix. 
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Figur 6. Informationsskyltar i Östra Vemmenhög. Foto Anders Högberg. 

 
Sedan 2007 finns ingen löpande vård av området. Vården av runstenen hanteras 
av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsens informationsskylt är nyligen utbytt efter 
ett omtryck med justering av loggan. Något fältbesök görs i regel inte vid omtryck 
av skyltar eftersom tiden inte medger det. Skylten innehåller alltså en äldre 
återanvänd text. Linnéskylten är i behov av att bli ersatt. Det är dock oklart vem 
som hanterade beställningarna av Linnéskyltarna, även om en del 
bakgrundsinformation finns på Kulturmiljöenheten. Det är också oklart vem på 
Länsstyrelsen som idag ansvarar för Linnéskyltarna.  
 
Det finns stora problem med hur platsen gestaltas idag. Skyltarna står i högt gräs. 
Det ser ut som de är utslängda där utan någon egentlig mening. Innehållet på dem 
är motsägelsefullt och förvirrande. Texterna tar inget samlat grepp om den 
speciella kulturmiljö som byn utgör. Runstenen står också i högt gräs. Det går inte 
att läsa runraden. Den är inte ifylld. Det finns ingen skylt som återger runraden. 
Den återges endast i översättning på skyltarna. Då med olika översättningar, se 
appendix.  
 
Nya berättelser 
På platsen skulle man behöva ta ett samlat grepp om gestaltningen av 
kulturmiljön. Skyltarna behöver bytas ut. En ny text skulle kunna fokusera på 
platsens unika kulturmiljö, det vill säga ett landskapsarkeologiskt perspektiv. 
Lämpligen placeras skylten vid runstenen eftersom denna är en given fokuspunkt 
för besökare till platsen. Skylttexten skulle enkelt kunna guida besökare genom 
uppmaningar som till exempel ”tittar du åt vänster ser du tre generationer av 
broar”, eller ”vänder du dig om ser du en gravhög och byns kyrka. Den första 
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kyrkan byggdes år…”. Länsstyrelsen har kontaktat Riksantikvarieämbetet för att 
få runstenen ifylld. Stenen kommer att målas under hösten 2011 eller våren 2012. 
 
Östra Vemmenhög är en sammansatt och levande kulturmiljö. Lämningarna är 
komplexa och finns precis där människor bor. Detta är omständigheter som skulle 
kunna nyttjas i ett fortsatt arbete med kulturmiljön. Ett förslag är att använda ny 
digital media. Riksantikvarieämbetet har lanserat plattformen Platsr 
(http://www.platsr.se). Genom utskick till hushållen i byn och kontakter med till 
exempel skolor, lokala föreningar eller byalaget kan enskilda eller grupper 
uppmanas att bidra till Platsr med sina platser och berättelser. På så sätt skulle 
Platsr kunna användas för att visa mångfalden och komplexiteten i kulturmiljön 
Östra Vemmenhög. Resultatet av detta kan i sin tur användas i Länsstyrelsens 
arbete med att gestalta eller skylta upp byn.  
 
En viktig fråga som ett förslag som detta väcker är var gränsen för Länsstyrelsens 
respektive museernas ansvar eller uppdrag går. Förslaget med Platsr kan fungera 
om ett museum söker bidrag hos Länsstyrelsen. I nuläget blir det svårt att hinna 
med i Länsstyrelsens ordinarie arbete. Frågan är hur man får ut mesta möjliga 
effekt av de medel som avsätts? Om Länsstyrelsen genomför förslaget blir det stor 
effekt lokalt men mindre effekt regionalt. Frågan om ansvarsfördelning och 
resurssatsningar är viktigt att diskutera vidare.  
 
 
Sammanfattning, fyra fornlämningsmiljöer 
De fyra fornlämningsmiljöer som valts visar stor variation i hur de är 
tillgängliggjorda. Några platser funderar bra, andra är svåra att hitta till eller att 
förstå. Vi har i kapitlet gett ett antal förslag på hur platserna kan utvecklas. Dessa 
förslag bygger på samverkan med lokala aktörer.  
 
Vid Disa Ting och Gravhögar vid Svarte fungerar skötseln av Disa Ting bra men 
Gravhögarna dåligt. Här skulle det kunna göras försök att få dem som vårdar Disa 
Ting att också vårda Gravhögarna. Nya skyltar på platserna skulle kunna koppla 
ihop Disa Ting och Gravhögarna till en sammansatt berättelse om kulturmiljön.  
 
Vid Vasahuset föreslår vi att museet på Svaneholms slott erbjuds en 
engångssumma av kulturmiljöbidraget för att skapa en informations- och 
vandringsled i omgivningarna. På så sätt skapas information om lämningarna i 
landskapet, information som kopplas till enskiftesreformen, utan att Länsstyrelsen 
behöver satsa resurser på skyltar och underhåll av dessa.  
 
Vid Stjärneholms borgruin är underhåll och tillgängliggörande eftersatt. Här 
föreslår vi att en engångsumma av kulturmiljöbidraget satsas på att, i samarbete 
med museipedagoger och Skurups skolor, skapa ett pedagogiskt lärandeprogram 
som skolorna i Skurup kan använda. Tanken är att om borgruinen blir ett 
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”läromedel” kommer också kommunen att sköta underhållet och 
tillgängliggörandet av platsen.  
 
Östra Vemmenhög är en sammansatt kulturmiljö som vi föreslår borde skyltas 
upp som en sådan. Runstenen på platsen är då en given fokuspunkt för 
informationen. I samarbete med något museum kan föreningar och gillen i 
området engageras och med hjälp av Platsr kan information och kunskap om 
kulturmiljön växa till den sammansatta miljö den faktiskt är. Detta kan sedan i sin 
tur användas av Länsstyrelsen som kunskapsunderlag för omskyltning av området.  
 
 
Text och bildanalyser av skyltar 
 
I en omfattande studie av hur fornlämningar i Bohuslän gestaltats över tid har 
Anders Gustafsson och Håkan Karlsson (2004) diskuterat informationsskyltar vid 
fornlämningar. De visar att skylttexterna många gånger är den enda informationen 
besökare vid en fornlämning eller kulturmiljö möter. På så sätt bidrar innehållet i 
skylttexterna till en väsentlig del av upplevelsen av miljön (Gustafsson & 
Karlsson 2004:83).  
 
Skylten är en metod för Länsstyrelsen att berätta om något vid fornlämningen. Det 
är en antikvarisk metod med lång tradition. De första officiella skyltarna vid 
fornlämningar i Sverige sattes upp under mitten av 1920-talet. De utgjordes av 
varningsskyltar med texten ”Lagskyddat fornminne”. De var en del av den 
fornvård som började växa fram under 1920-talet (Pettersson 2003) och avsikten 
med skyltarna var att skydda fornlämningen från att fördärvas vid exempelvis 
oaktsamt markarbete (Gustafsson & Karlsson 2004:89).  
 
I takt med att privatbilismen ökade och arbetare fick semester och tid att turista 
började fornlämningar också att skyltas upp med informations- och 
hänvisningsskyltar. Längs med vägarna kom det upp skyltar som visade vägen till 
intressanta fornlämningar, det är nu de smala skyltarna markerade med R dyker 
upp, och på ett urval av platser sattes informationsskyltar upp som berättade om 
fornlämningen.  
 
I början av 1970-talet initierade Riksantikvarieämbetet ett omfattande arbete med 
att skylta upp fornlämningar. Det är nu som de välkända blå skyltarna med 
standardiserade texter i stående A4 format med skydd av plexiglasskiva eller 
plastlaminering dyker upp. Det är också nu som vägskyltar med S:t Hanskringlan 
börjar sättas upp av dåvarande Trafiksäkerhetsverket. Produktionen av skyltarna 
var centraliserad och en standardiserad nationell utformning av skyltarna och 
textinnehållet eftersträvades. Detta innebar att massproducerade skyltar med små 
skillnader i texterna sattes upp vid en stor mängd fornlämningar. Konsekvensen 
blev att en skylt vid ett järnåldersgravfält i Bohuslän kunde innehålla samma 
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informationstext som en skylt vid ett järnåldersgravfält i Skåne (Gustafsson & 
Karlsson 2004:102f).  
 
Vid mitten av 1980-talet genomfördes förändringar som innebar att 
informationsarbetet med skyltar vid fornlämningar decentraliserades till länsnivå 
och Länsstyrelserna och länsmuseerna fick nu större inflytande över skyltarnas 
utformning. Detta har lett till att skyltarna ser olika ut i olika delar av Sverige (af 
Geijerstam 1998).  
 
Det är viktigt att utifrån denna korta historik över skyltar vid fornlämningar 
poängtera att även om skyltarnas innehåll och utformning förändrats över tid har 
en del saker varit konstanta på så sätt att de tagits förgivet med en oemotsagd 
självklarhet. För det första måste konstateras att skylten i sig själv som en metod 
att nå ut med information på plats etablerades på 1920-talet och har sedan dess 
inte ifrågasatts på ett sätt som gjort att alternativ vuxit fram. Skylten som metod är 
cementerad inom den antikvariska verksamheten. Vad som också kan konstateras 
är att även om skyltarnas innehåll förändrats har en sak varit konstant. Detta är 
texter som innehåller arkeologisk eller antikvarisk information om fornlämningen 
(Gustafsson & Karlsson 2004:83ff).  
 
Skyltar i Skåne 
I samband med decentraliseringen på 1980-talet kom ett mer omfattande 
skyltningsprogram igång i de båda dåvarande Skånelänen och fram till 1998 hade 
Riksantikvarieämbetet samt Kristianstad län och Malmöhus län producerat skyltar 
i minst tre olika utformningar, till exempel skyltar i plast uppsatta på 
aluminiumstativ som dock relativt snabbt blev oläsbara då plasten immade igen. 
Därtill fanns också andra skyltar från hembygdsföreningar, speciella projekt med 
mera.  
 
År 1997 ägde länssammanslagningen mellan Malmöhus län och Kristianstad län 
rum. Det ansågs då finnas ett behov av att ta ett samlat grepp i den skyltflora som 
fanns. Detta fick till följd att en ny skyltstrategi arbetades fram. En logga 
beställdes som tydligt skulle visa att skyltarna var kulturmiljöskyltar producerade 
genom Länsstyrelsen. Detta var innan Länsstyrelsen hade någon formell logga 
eller profil utöver länsvapnet och därför står det Kulturmiljöer i Skåne på många 
av skyltarna och nere i vänstra hörnet finns en sevärdhetskringla och ordet 
”Länsstyrelsen”. Den tidslinje som syns längs ner på alla skyltarna idag togs 
också fram vid denna tid.  
 
Skyltarna är i impresslaminat med stativ i rostad korténstål. Skyltarna 
producerades i samarbete med Svanströms repro AB i Malmö och KNM-
Information som numera är uppköpt av Svanströms. Underlagen för texterna som 
är tryckta på skyltarna har producerats av museer, hembygdsföreningar med flera 
och beställningarna har utförts genom Länsstyrelsen.  
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De problem som visade sig efterhand var att skyltarna bleknade och blev prickiga. 
Det handlade om att dekorpapperet var av bristande kvalitet och att vissa färger 
inte var beständiga utan blektes. Förändringar har vidtagits och ett nytt 
dekorpapper används. I ursprungslayouten skulle texten vara i roströd färg för att 
passa till stativets rostfärg, men eftersom läsbarheten och hållbarheten minskade 
med den roströda färgen, så används nu svart färg till texten i stället. Loggan är 
utbytt och ”Kulturmiljö i Skåne” har avlägsnats eftersom detta gav mer plats till 
text och bild på skylten. Kontaktuppgifter har lagts till för att man ska kunna 
meddela Länsstyrelsen om man upplever brister på skylten. 
 
Linnéskyltar 
År 1999 vid 250-årsjubileet efter Linnés skånska resa 1749 sattes ett stort antal, 
cirka 110 stycken, informationsskyltar upp på ett antal platser i Skåne. Skyltarna 
är gjorda så att de liknar kulturmiljöskyltarna. Det saknas en strategi för vård av 
dessa skyltar. Idag är dessa skyltar slitna och behöver bytas ut eller tas ner. Dock 
är det oklart var ansvaret för detta ligger på Länsstyrelsen, det vill säga på vilken 
avdelning eller hos vem.  
 
Nuvarande hantering av skyltar 
Under 1970 och 80-talen var det framför allt fornlämningar som skyltades upp. 
Därefter har man efter hand skyltat upp andra kulturmiljöer. Sedan Skåne län 
bildades så har skyltar satts upp vid kyrkor, byggnadsminnen och andra 
kulturhistoriska lämningar. Speciella miljöer som Bromöllaslingan, Svarta 
Bergen/Stenriket, Lövestad by, Båstads bronåldersstigar, Humleslingan med flera 
har också skyltats upp. I dag finns det 679 skyltar uppsatta på olika platser i 
Skåne. Av dessa finns drygt hälften i åtta kommuner, tabell 1.  
 
Kommun Antal skyltar 

Sjöbo 100 

Kristianstad 69 

Klippan med Söderåsen 62 

Osby 49 

Bromölla 41 

Simrishamn 29 

Malmö 26 

Landskrona 22 

 
Tabell 1. Antalet skyltar i respektive av de åtta kommuner där drygt hälften av Skånes 679 
skyltar är uppsatta. 

 
I takt med att antalet skyltar växte insåg vi på Kulturmiljöenheten att vi behövde 
få bättre kontroll över var skyltarna fanns utplacerade och när de var producerade. 
Skyltarna digitaliserades och kan nu hämtas in som ett GIS-skikt och uppdateras 
vid förändringar. Vidare finns en lista över alla producerade skyltar, med 
produktionsår med mera, samt en lista som utgör årets beställningsbehov.  
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År 2011 kom en ny bidragsförordning och enligt den får medel användas till 
”tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer”. Det innebär inte någon större 
förändring från tidigare förordning.  
 
Text- och bildanalys av 46 skyltar från sammanlagt 44 platser 
Då skyltar är en stor del av Länsstyrelsens arbete med att tillgängliggöra och 
gestalta fornlämningar och kulturmiljöer har vi valt ut ett antal platser för att i 
detalj analysera respektive informationsskylt som möter besökaren på platsen, se 
figur 1 och appendix.  
 
Kriterierna för valet av dessa platser är att de: 

• är vanliga lämningar på så sätt att det finns flera andra liknande lämningar 
i Skåne, och 

• representerar olika typer av lämningar från olika tider 
 
I detta kapitel redovisas iakttagelser som gjorts som gäller generellt för alla eller 
merparten av skyltarna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
För detaljuppgifter om varje enskild skylt, se appendix.  
 
Skyltarna vi studerat är uppsatta från 1980-talet och framåt, figur 7. Merparten av 
skyltarna är i liggande A3 format. De är disponerade på samma sätt och ser, med 
små variationer, likadana ut. Dispositionen av skyltarna bygger på en indelning av 
ytan i tre spalter. Undantag från detta finns. En rubrik finns alltid uppe till vänster 
över första spalten. Rubriken utgörs vanligen av namnet på fornlämningen eller en 
klassifikation av vad fornlämningen är, typ ”Gravhögar”. På skyltarna finns en 
svensk text som består av en ingress och löptext. Texten är vanligen satt i två eller 
tre spalter. Ingressen är alltid placerad längst upp till vänster. En komprimerad 
version av den svenska texten är översatt till engelska och tyska. Den engelska 
texten är ofta en spalt i mitten och i undre halvan av skylten, den tyska är ofta i en 
spalt till höger och i undre halvan av skylten. På ytan uppe till höger på skylten 
finns ibland en bild. Då och då finns någon form av enkel bildtext eller hänvisning 
till vem som gjort bilden. Längs skyltens nedre kant löper en tidslinje, indelad 
antingen från 10 000 f.Kr. fram till nu eller från 1 000 e.Kr. fram till nu, beroende 
på vilken datering den fornlämning eller kulturmiljö som skyltats upp har. 
Länsstyrelsens logga finns ibland med uppe till höger på skylten, ibland nere till 
höger. En del skyltar saknar logga men har istället en kringla med ordet 
”Länsstyrelsen” under. På vissa skyltar finns, som nämnts, längs hela vänstra 
sidan av skylten en stående textbox med orden ”Kulturmiljö i Skåne”. Flera av 
skyltarna har i nedre högra hörnet en text som berättar att skylten är producerad av 
Länsstyrelsen i Skåne län samt kontaktuppgifter till Länsstyrelsen. Om en skylt är 
gjord i samarbete med någon lokal förening eller dylikt, finns ibland ytterligare en 
logga eller kontaktuppgifter med, typ ”www.humleslingan.com”.  
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Figur 7. Ett exempel på hur skyltarna i Skåne är disponerade, skylt från Malen i Båstad. Trots en 

del mindre olikheter har samtliga skyltar ett likartat utseende vilket gör dem lätta att känna igen 

när man besöker en skyltad kulturmiljö.  

 
Skyltarna ser, trots en del olikheter, ut på liknande sätt och är disponerade på ett 
sätt så att om man åker runt på flera fornlämningar och ser många olika skyltar 
har de en tydlig igenkänningseffekt. Detta innebär att om man har sett några 
skyltar tidigare, känner man direkt igen en skylt när man besöker en ny miljö. 
Denna igenkänningseffekt förstärks av att skyltarna sitter monterade på likadana 
stålstativ, i ungefär samma höjd och med liknande lutning på skylten. Det enda 
som förvirrar är vid de tillfällen då det står två skyltar med till delar olika 
utseende på en och samma plats.  
 
Vi har valt att studera skyltarna utifrån följande kriterier:  
 

• språkets sammansättning, 
• förgivettaganden, 
• motsägelser, och  
• bilden.  

 
Språkets sammansättning handlar om huruvida skylten är saklig, rak och enkel att 
förstå utifrån det språk som använts. Det handlar också om huruvida den inte är 
det utan istället är rörig och präglas av fikonspråk. Vår utgångspunkt är att om en 
skylttext är rak, tydlig och enkel att förstå finns liten risk att den som läser den 
känner att skylten är skriven för någon annan än sig själv. Om skylten är skriven 



 

26 

på fikonspråk är risken stor att skylten uppfattas som skriven för någon annan och 
en känsla av att vara exkluderad infinner sig. Vi har alltså inte analyserat skyltarna 
utifrån någon tanke om att texten skulle vara extra inkluderande för någon 
specifik grupp i samhället, oavsett hur en sådan grupp kan definieras. Vad som är 
eller inte är rakt och enkelt respektive svårt att förstå är såklart beroende av 
läsarens förkunskaper och därför inte lätt att definiera. De kriterier vi valt för att 
definiera en text som lätt att förstå är att den ska vara rak och enkel i sin 
meningsbyggnad, inte innehålla syftningsfel och tempusblandningar samt förklara 
facktermer om sådana används, alternativt använda facktermer i en kontext där de 
görs begripliga. Vi har inte valt förenklingar som kriterier. 
 
Förgivettaganden handlar om att det som står skrivet på skylten refererar till saker 
som inte förklaras utan som tas förgivet att läsaren vet något om. Detta är ofta 
saker som många som har samma kulturella kapital och som delar erfarenheten av 
en barndom i Sverige och att ha gått i svensk skola tar förgivna. Det är sådant som 
vanligen ses som en allmän kunskapsmassa delad av alla, men som i själva verket 
egentligen är mer eller mindre specifikt för den sociala gemenskap personer 
fostrats in i.  
 
Under motsägelser tas sådant upp som i skylttexterna är motstridigt eller 
motsägelsefullt och som på grund av detta försvårar förståelsen av det som skylten 
förmedlar. Tanken är den samma som vad gäller språkets sammansättning. Är 
skylttexten svår att förstå på grund av motsägelser ökar risken att någon inte 
förstår vad som skylten är tänkt att förmedla och därmed känner att texten är 
skriven för någon annan. 
 
Bilden och bildens samspel med texten kommenteras om det rör sig om saker som 
går utöver de generella iakttagelser som redovisas nedan.  
 
Resultat 
För att få en första kvantitativ överblick av resultaten av skyltanalyserna, har 
iakttagelserna sammanställts i tre tabeller, tabell 2, 3 & 4. Som framgår av tabell 2 
är det något mer än hälften av platserna med analyserade skyltar som på något sätt 
kommenterats utifrån de fyra kriterierna språkets sammansättning, 
förgivettaganden, motsägelser och bilden. (Observera att kommentarer vi 
uppfattat som petitesser, som exempelvis stavfel, inte finns upptagna i tabell 2.) 
Detta innebär att lite mindre än hälften av de studerande skyltarna inte fått några 
kommentarer och därmed har de bedömts som att fungera bra utifrån de kriterier 
studien bygger på. Som framgår av tabell 3 finns det flera skyltar som endast fått 
en kommentar, medan andra skyltar fått flera. Tabell 4 visar att flest kommentarer 
handlar om språkets sammansättning, men både förgivettaganden och motsägelser 
har totalt fått en stor mängd kommentarer. Det mindre antalet kommentarer för 
kriteriet bilden beror sannolikt på att flera skyltar saknar bild.  
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Antal platser med skyltar som kommenterats Antal platser skyltar som inte kommenterat 

24 20 

 
Tabell 2. Antalet platser som har skyltar som fått respektive inte fått någon kommentar om brister i 

förhållande till de fyra kriterier vi satt upp för denna studie. För definitioner av kriterierna se ovan.  

 
Antal 

kommentarer per 

skylt 

Antal skyltar som 

uppvisar detta antal 

kommentarer 

Antal 

kommentarer per 

skylt 

Antal skyltar som 

uppvisar detta antal 

kommentarer 

1 9 6 2 

2 4 7 1 

3 3 9 2 

4 2 15 1 

 
Tabell 3. Tabellen redovisar det antalet kommentarer som varje skylt uppvisar, från nio skyltar 

med endast en kommentar till en skylt med femton kommentarer. 

 
Kriterier Språkets 

sammansättning 

Förgivettaganden Motsägelser Bilden 

Antal 

kommentarer 

40 23 16 7 

 
Tabell 4. Tabellen redovisar det totala antalet kommenterar på kriterier, sammantaget för alla 

analyserade skyltar. 

 
Sammanställningarna i tabellerna 2-4 ger en kvantitativ överblick av antal, 
fördelning och typ av kommentarer. Men, sammanställningen säger inget om 
kommentarernas innehåll. Att exempelvis en skylt endast har fått en kommentar 
säger inget om hur omfattande denna kommentar är och hur det som 
kommenterats påverkar förståelsen av skylten. Därför är det viktigt att gå vidare i 
presentationen av analysen och kvalitativt redovisa vilka typer av kommentarer vi 
gett skyltarna.  
 
Det är tydligt att Länsstyrelsen i Skånes nuvarande skyltar på ett annat sätt än 
tidigare generationer av skyltar kontextualiserar platserna, fornlämningarna och 
kulturmiljöerna (se diskussion i Gustafsson & Karlsson 2004). Detta görs 
exempelvis genom att äldre sägner och historier berättas om i texterna eller att 
äldre kartmaterial och illustrationer valts som bilder. Detta innebär att skyltarna 
förmedlar den antikvariska och arkeologiska tolkningen av platsen men att de 
också många gånger placerar in platsen i ett historiskt sammanhang eller en 
samtida kontext. På så sätt förmedlas information som ger utrymme för reflektion 
som går utöver arkeologisk kunskap och antikvariska iakttagelser. Skyltarna 
förmedlar dock inte någon mångtydighet i bemärkelsen att flera olika samtida 
tolkningar av platsen förmedlas, exempelvis esoteriska eller nutida religiösa 
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uppfattningar om specifika platser (se Karlsson 2008 för diskussion). Det går inte 
här att redogöra för alla iakttagelser vi gjort då varje skylt är unik, se appendix. 
Istället fokuserar vi på ett antal generella iakttagelser.  
 
För att fördjupa analysen av på vilket sätt flera av de studerade skyltarna är 
exkluderande har vi delat in skyltarna som fått kommentarer, se tabell 2 och 
appendix, i fyra grupper – medveten och uttänkt exkludering, oreflekterad 
exkludering, exkludering genom oreflekterade och omedvetna förgivettaganden 
samt exkludering genom oförmåga. Till varje indelning finns ett kort förslag till 
åtgärder för att i fortsättningen inte reproducera sättet som dessa skylttexter 
exkluderar. 
 
Medveten exkludering 
En av de tydligaste och absolut mest genomgående exkluderingsmekanismerna 
som vi iakttagit finns i tidslinjen som återfinns längst ner på alla skyltar, figur 8. 
Här är årtalet 1658 angivet, det vill säga året för Roskildefreden då Skåne 
övergick från danskt till svenskt styre. Årtalet 1658 finns med i tidslinjen oavsett 
om denna presenterar 12 000 eller 1 000 år.  

 
Figur 8. Alla skyltar har en tidslinje. Den är uppdelad antingen i 12 000 år eller i 1 000 år. Oavsett 

vilket, är årtalet 1658, inringat med rött i figuren, alltid med som det enda specifika årtalet på 

tidslinjen som i övrigt endast täcker perioder eller epoker. 
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Att lyfta fram ett enskilt årtal, 1658, på en tidslinje som i övrigt är indelad i 
tusentals år är en övertydlig signal om att detta årtal anses som mycket viktigt för 
den som gjort skylten, det vill säga Länsstyrelsen i Skåne län. Men årtalet lämnas 
helt utan förklaring. På tidslinjen i övrigt har epoker som stenålder, bronsålder och 
järnålder markerats med början och slut i århundrade eller årtusenden. På så sätt 
visas tydligt att dessa perioder är just epoker och därmed behöver de ingen vidare 
förklaring. Men i detta sticker årtalet 1658 ut och kräver på så sätt en förklaring.  
Men någon förklaring ges inte. Vad de som ser detta årtal dock förstår, är att det 
är ett kodat meddelande till dem som förstår årtalets innebörd. På så sätt är det 
också ett meddelande till dem som inte förstår årtalets innebör i form av 
budskapet att vi vet något viktigt som du inte vet. Det gör att du inte är med i vår 
gemenskap. På så sätt är det ett exkluderande historiebruk utan dess like.  
 
I de fall då tidslinjen omfattar 1 000 år eller mindre har historiska epoker 
markerats. Då anges att tiden efter 1658 kallas ”Svensk stormaktstid”. Detta 
anspelar på samma exkluderande historiebruk som angivelsen av årtalet 1658 gör. 
Det är dessutom fel. De flesta historiker skriver under på definitionen att svensk 
stormaktstid startar i början av 1600-talet. Den startar inte 1658, inte ens i Skåne. 
 
Jag (AH) bor i Skåne och vet att årtalet 1658 markerar det år då Skåne blev 
svenskt. Jag vet också att årtalet används som en symbol av extrema 
skåneregionalister för att markera det år då Skåne ockuperades och för att 
tydliggöra att vi i Skåne fortfarande är under ockupation och att det bästa vore om 
vi antingen blir en självständig region eller återgår till att vara Danmarks 
östligaste landskap (se Peterson, Fryklund & Stigendal 1988 för diskussion).  
 
Årtalet 1658 används också av betydligt mindre extrema regionalister som 
markering och kod för att framhäva gemenskap inom rörelser (politiska och 
medborgerliga) som vill positionera sig mot ”makten i Stockholm” och skapa 
tydliga markeringar att Skåne är en särpräglad region som skiljer sig från övriga 
landet, har en egen historia och egna traditioner och bör särbehandlas vad gäller 
regionalt självbestämmande, figur 9. Denna regionalism syns inte minst i Region 
Skånes regionfullmäktige där inlägg och tal återkommande refererar till detta årtal 
som epokavgörande.  
 
Har man inte dessa kunskaper, då är årtalet endast förvirrande. Det signalerar 
tydligt att de som inte vet vad årtalet 1658 symboliserar, inte ingår i den 
gemenskap som vet vad 1658 symboliserar. Detta i kombination med dels att flera 
av skyltarna nämner att det är danskar som på ett eller annat sätt satt sin prägel på 
miljön, utan att förklara att Skåne varit danskt, dels att de skyltar som sitter vid 
historiska eller moderna lämningar har en markering i tidslinjen som säger att 
svensk stormaktstid börjar efter 1658, vilket är en historieförfalskning utan dess 
like, är mycket tydliga exempel på exkluderande historiebruk. Det anspelar på ett 
historiebruk med rötter i 1800-talets nationalism, ett historiebruk som i flera 
studier har visats vara en grogrund för radikal extremism, främlingsfientlighet, 
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stigmatisering av den andre och exkludering (Mattsson 2005). I ljuset av Region 
Skånes rapport från 2010 som tydligt visar att det finns starka exkluderande 
trender hos människor som bor i Skåne idag (Skånes kreativa kapacitet – talang, 
tolerans och den kreativa klassen 2010) är årtalet 1658 på skyltarna nog inte 
heller det bästa sättet att motverka dessa trender.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. När de två länen Malmöhus län och Kristianstad län 1997 slogs ihop till Skåne län, sedan 

1999 Region Skåne, gavs denna pamflett ut av landstingen. Syftet var att utifrån ett historiskt 

perspektiv informera om länssammanslagningen. I pamfletten går bland annat att läsa dessa 

formuleringar: ”Från tidig medeltid framträder Skåne som en historisk provins, organiskt 

framvuxen under en lång period, med byar och städer, kyrkor och kloster och med egna 

institutioner och en egen identitet …. Skåne med sin historia avviker från det svenska 

majoritetssamhället. Regionen har en tydlig kulturell särprägel, ett eget talat språk, egna symboler 

och traditioner, kort sagt alla förutsättningar för en egen kulturell identitet.” samt ”De båda 

skånska länen, Malmöhus och Kristianstad, är skapelser från början av 1700-talet och har aldrig 

kommit att konkurrera med landskapet som identitetsskapare för skåningarna". Dessa 

formuleringar är tydliga exempel på hur det förflutna användes som rotmetaforer i politiskt syfte 

att positionera Skåne som något unikt i förhållande till resten av Sverige. Formuleringarna är 

extremt exkluderande för de som inte känner att de kan ställa upp på dem. Om någon till exempel 
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flyttat från Umeå till Lund för att läsa biomedicin och efter ett antal års studier blivit färdig doktor 

med ett internationellt patent och planerar starta ett kunskapsföretag och får läsa denna pamflett, 

kommer denna person då att känna att Skåne är en plats som verkar för inkludering av någon som 

kommer från Umeå och en plats tillräckligt inkluderande för att starta ett sådant företag på? All 

forskning om rotmetaforer visar att formuleringarna som pamfletten förmedlar mer skapar känsla 

av att inte höra till än att höra till (Mattsson 2005).  

 
Det är här viktigt att påpeka att detta är ett historiebruk som någon som idag 
arbetar på Länsstyrelsen inte personligen kan hållas ansvarig för. Som påpekats 
tidigare är skyltningen av fornlämningarna i Skåne en konsekvens av en sedan 
länge etablerad praktik. I denna praktik har ingått tankar om att det är viktigt att 
årtalet 1658 markeras. Så är det inte i dag. Ingen jag (AH) talat med försvarar att 
årtalet finns där. Men så länge det finns på skyltarna, så finns det där och fungerar 
exkluderande. Jag har intervjuat personen som var ansvarig på Länsstyrelsen när 
tidslinjen på skyltarna introducerades. Jag frågade henne om varför årtalet 1658 
finns med. Det visade sig att hon aldrig tänkt på att det finns med. Det var en 
arkitektfirma som från början fick uppdraget att göra ett förslag på hur skyltarna 
skulle se ut. Det var också firman som då gjorde tidslinjen. Förmodligen kom 
årtalet med redan då. Därefter har ingen reflekterat över att det finns med 
(Wigren, muntligen).  
 
Åtgärd 
Denna form av historiebruk kan åtgärdas genom ett aktivt ställningstagande om 
att det inte är förenligt med hur Länsstyrelsen i Skåne län vill att dess 
myndighetsrepresentation ska uppfattas. På skyltar som nyproduceras kan årtalet 
1658 tas bort, svensk stormaktstid kan markeras från början av 1600-talet och när 
danskar nämns på skyltarna kan en förklaring om att Skåne då var danskt skrivas i 
texten.  
 
Oreflekterad exkludering 
Det finns en skev fördelning av män, kvinnor och barn på skyltarnas bilder, figur 
10 & 13. Totalt finns 33 bilder i det analyserade materialet. Av dessa är det 14 
som på något sätt visar människor på bilden. På dessa totalt 14 bilder visas 56 
människor. Av dessa är 28 oidentifierbara gestalter, 14 är män, 9 är kvinnor och 5 
är döda gestalter. Inga barn finns med på bilderna. Merparten av kvinnorna, 6 
stycken, finns på två bilder som är två foton i svart och vitt från Skäralid. Tar man 
bort dessa bilder från analysen återstår 3 kvinnor som är illustrerade. Detta 
innebär att förhistorien och historien till största delen består av oidentifierbara 
gestalter. När människor kan identifieras till annat än det, är det män som syns. 
Kvinnor och barn är mindre representerade än döda.  
 
Alla männen i bilderna utom en är aktiva på så sätt att de utför någon form av 
arbete eller uppgift som kräver kroppsarbete eller inlärd kunskap för att utföras. 
De bär vapen, offrar, slipar, kör traktor, gravlägger en död och blåser i lur. Endast 
en man återges utan att göra något annat än att stå och se på när en död gravläggs. 
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Ingen av de tre kvinnorna utför något arbete av denna sort. En sitter och vakar 
över en död och två står tillsammans med den passiva mannen och tittar på en 
gravläggning. Det innebär att männens arbete som gestaltas kräver fysisk styrka, 
rörelse eller inlärda kunskaper för att utföras, medan kvinnornas arbete kräver 
känslomässigt deltagande.  
 

 
Figur 10. Representationen av män, kvinnor och barn på skyltarna är ojämn, båda vad gäller 

antalet och vad de olika individerna gör. På bilden syns en av tre kvinnor som illustrerats på 

skyltarna som ingår i analysen och som handlar om förhistorien. De andra två syns i figur 13.  

 
Representationen vad gäller antalet män, kvinnor, barn och döda på skyltarnas 
bilder återspeglar en sned köns- och åldersfördelning som bidrar till att bekräfta 
nutidens könsroller och oreflekterade uppfattningar om vem som är drivande i 
samhället (Arwill-Nordbladh 2001). Utöver skyltarnas bilder där detta är, som 
diskuterats ovan, övertydligt, är skylten från Öveds kyrka ytterligare ett exempel, 
se appendix. I texten nämns mannen, Hans Ramel, vid namn. Hans hustru, Amalia 
Beata Lewenhaupt, nämns inte vid namn utan endast som en ägande- och 
funktionsbeteckning i förhållande till mannen i form av ”hans hustru”. Detta 
handlar om hur vi idag har ett etablerat sätt att se på historien som männens 
historia, där männen står för framgång och kvinnorna reducerats till hustrur, 
älskarinnor eller mödrar. Det har inget med hur man uppfattade kvinnor och män 
då att göra och bidrar endast till att bekräfta etablerade könsroller idag.  
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Att barn inte syns på bilderna eller nämns i texterna är också ett tydligt exempel 
på hur vi idag ser på historien. Flera studier har visat att barn var en mycket 
påtaglig del av förhistorien och historien, men att detta återspeglas lite i 
vetenskapernas och förvaltningarnas berättelser om det förflutna (Sofaer 
Derevenski 2000).  
 
Genom att skyltarna så tydligt bekräftar etablerade uppfattningar om vem, vad 
gäller kön och ålder, som är drivande i det förflutna, är de exempel på 
exkluderande historiebruk. Människor som vi vet utfört handlingar av betydelse 
utelämnas ur berättelser, då som nu.  
 
Återigen är det viktigt att här påpeka att vi inte menar att någon enskild person på 
Länsstyrelsen i Skåne län medvetet arbetar för att bekräfta rådande könsordning. 
Vi ser det mer som en oreflekterad exkludering. Skyltarna som de ser ut idag är, 
som tidigare påpekats, konsekvenser av en lång förvaltningshistoria. 
 
Åtgärd 
Kan åtgärdas genom att medvetandegöra problemet och att i framtida arbete med 
skyltar tänka mer på vad man vill att text och bild ska representera.  
 
 
Förgivettaganden, kanske inte bara oreflekterade utan också 
omedvetna 
I skylttexterna används ett antal begrepp vars innebörder är allmängods för 
merparten av de som delar erfarenheterna av att ha gått i svensk grundskola. Det 
handlar om begrepp som allmoge, tionde och husförhörslängderna, figur 11. 
Vilket innehåll dessa begrepp ska ges har många lärt sig genom skolundervisning 
i historia och religion. Många delar upplevelsen av ett besök på friluftsmuseet 
eller hembygdsgården i småskolan. Där fick de gå in i de gamla husen och höra 
berättelser från det gamla bondesamhället. De som en gång bodde i dessa hus är 
vad som förknippas med begreppet allmogen. De som delar dessa erfarenheter 
fick också ta del av berättelser om barska präster på husförhör och om kämpande 
bönder som svalt på grund av kyrkans utkrävande av en särskild skatt, det så 
kallade tiondet. Begreppen är på så sätt fullt förståeliga för de som delar dessa 
upplevelser. Men delar man inte dessa upplevelser är det svårt att förstå dessa 
begrepp. Andra studier har visat att begrepp som dessa om de inte förstås, bidrar 
till att skapa en känsla av att texten är till för någon annan än en själv (Pripp 
2008).  
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Figur 11. På denna skylt står det: ”Godsägaren hade patronatsrätt över Skurups kyrka och därmed 

rätt att uppbära tionde från församlingens bönder…”. Detta är en formulering som är självklar för 

många, men har man inte gått i svensk grundskola är det stor risk att man inte vet vad begreppet 

tionde har för betydelse.  

 
En annan typ av begreppsanvändning på skyltarna är mer metaforiskt. Det är 
beskrivningar av fynd i gravar och gravgåvor som ”saker att ha med på färden” 
eller keramikskålar med ”mat för resan”. Exempelvis på skylten vid Gravhögar i 
Svarte, se figur 1, 2b & appendix, står det: ”Den döde begravdes i sina kläder och 
försågs med gravgåvor som vapen, redskap, smycken och kanske lerkärl med mat 
och dryck för färden”. Det är många människor som delar den metaforiska 
betydelsen att livet efter döden inleds med en resa eller färd, ofta till ett dödsrike. 
För dessa är skylttexter där mat och saker för färden och till resan fullt begripliga. 
Men det finns också många som inte delar denna metaforska betydelse om livet 
efter döden som en resa. För dem är det inte en metafor, utan något som kräver en 
förklaring. Ett bra exempel på en sådan förklaring är texten på skylten till 
Domarring i Billinge, se figur 1 & appendix. Där står det ”Gravgåvor för ett fortsatt 
liv eller för resan till ett dödsrike finns ofta med i graven”. Här används inte 
metaforer. Istället förklaras både gravgåvor och resan på ett enkelt och begripligt 
sätt.  

 



 

35 

En annan metafor som används för beskrivningen av bronsålderslandskapet är 
”parklandskap”. Ett exempel är i texten på skylten vid Kungshögarna i Oxie, figur 
12. Där står det att ”Landskapet kan liknas vid ett öppet parklandskap”. Detta är 
en landskapsmetafor som många förstår, men lika många gör det inte. Är man 
uppvuxen på Island, i Kalahari, i Norges fjällvärld eller någon annanstans där 
parker inte hör till vardagen, så är detta inte en metafor, utan något som kräver en 
förklaring. Ett bra exempel på hur detta kan hanteras är i texten på skylten vid 
Galgebacken. Där står det att ”Landskapstypen brukar ibland kallas ett 
parklandskap med vidsträckta ängsmarker med lövträd som betats från undersidan 
och här och där lövskogar och skogsridåer”. Detta är ett utmärkt sätt att förklara 
begreppet parklandskap som annars i andra texter används på ett sätt som 
förutsätter att alla förstår det.  

 
 

Figur 12. Vid Kungshögarna i Oxie står en skylt med många konstiga formuleringar. Förutom att 

”parkmetaforen” används, se diskussion i texten, finns här också otydligheter som att pluralis och 

singularis blandas så det blir svårt att förstå: ”Högarna ligger ofta på högt belägna platser som en 

territoriell markör i landskapet”. Är det alla högar tillsammans som är en markör, eller är det många 

markörer i form av enskilda högar? Och var skulle högarna ligga om inte i landskapet? Ett annat 

exempel på en otydlig formulering är: ”… ligger en koncentration av högar längs den yttre ringvägen 

samt väg E65 mot Ystad”. Detta är information som är svår att förhålla sig till. Är det viktigt att 

bronsåldershögarna ligger längs motorvägar? Ligger högarna där för att motorvägarna ligger där, eller 

är det tvärtom? Eller finns det inget annat samband än att de just ligger där de ligger och 

skyltförfattaren tycker det är kul att skriva? Här finns också andra konstigheter: ”….har urnor med 

brända ben det vill säga sekundära begravningar gravsatts såväl under yngre bronsålder som äldre 

järnålder”. Sekundära begravningar gravsätts inte, de är redan gravsatta. ”På toppen av högen är en 



 

36 

nedgrävning om 10 meter i diameter…”. Det är ingen nedgrävning, det är en grop. Nedgrävning är en 

arkeologisk fältterm. ”Högen har även plågats av kaniner under senare år.” En hög kan inte plågas. 

Levande saker plågas, högen lever inte. Och hur vet skyltförfattaren att kaninerna kommit dit ”under 

senare år” och inte tidigare? 

 
En del skyltar har referenser till böcker under illustrationerna för att visa varifrån en 
bild eller teckning är tagen. Exempelvis står det ”Efter Ödman 2002” under bilden på 
skylten vid Stjärneholm, se figur 16. För de som i sin vardag arbetar med text och 
referenser är det tydligt att Ödman 2002 refererar till en bok skriven av Ödman. Är 
man arkeolog så vet man dessutom att det är Anders Ödman som skrivit boken och 
att den heter Borgar i Skåne. Men är man inte arkeolog eller van att arbeta med texter 
eller referenser, då förstår man inte vad Ödman 2002 betyder. Ytterligare konstiga 
referenser på skyltarna är till platser, exempelvis till ”Svaneholm” på skylten vid 
Stjärneholm. Dessa referenser görs utan att platserna förklaras. Många vet vad 
Svaneholm är, många vet det inte.  
 
 

 
Figur 13. a) På skylten vid Borrebacken har en profilritning kompletterats med en teckning i tre 

dimensioner. Detta underlättar förståelsen av bilden. 13 b) Skylten från Galgebacken är ett exempel på 

en bild där dåtid i form av en gravläggning blandas med en nutida uppfattning om gravens struktur i 

form av en sektion med centralgrav och sekundärbegravningar. Detta försvårar förståelsen av bilden. 

Här syns också tydligt hur män och kvinnor representeras på bilderna. Männen gör saker som gräver 

fysisk aktivitet eller inlärd kunskap. Kvinnorna är passiva eller gör saker som inte behöver inlärd 

kunskap.  
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Flera illustrationer är teckningar av profiler (sektioner) av till exempel högar. Vissa 
förstår dessa teckningar, andra inte. På skylten vid Borrebacken har profilritningen 
kompletterats med en teckning i tre dimensioner. Tillsammans med texten på skylten 
är detta ett gott exempel på hur högens uppbyggnad kan illustreras, figur 13a. På 
skylten vid Galgebacken har profilritningen kompletterats med en illustration av en 
gravläggning, figur 13b. Detta är mycket svårt att förstå. Tider blandas, handlingar 
då och profiltolkningar nu, på en och samma bild och det ser ut som om högen under 
bronsåldern uppfördes med en profilvägg där cirka 700 år av begravning (ekkistan i 
primärgraven från cirka 1500 f.Kr. och urnegravarna i högens fyllning från cirka 800 
f.Kr.) var synliga samtidigt. Detta är mycket svårt att förstå för någon som inte har de 
rätta förkunskaperna. Och förstår man inte, finns stor risk att en känsla av 
exkludering infinner sig.  
 
Åtgärd 
Detta kan enkelt åtgärdas genom att mångfaldsfrågor finns på agendan i det dagliga 
arbetet.  
 
Exkludering genom oförmåga 
Det finns många skyltar som innehåller röriga texter med motsägelser, syftningsfel, 
tempusblandningar och fikonspråk. Dessa är mer eller mindre otydliga. Vissa är 
begripliga, vissa innehåller meningar och påståenden som inte går att förstå. Som 
med all otydlighet finns risken att det inte uppfattas som otydlighet på grund av 
avsändarens oförmåga att uttrycka sig, utan otydlighet hos mottagaren på grund av 
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oförmåga att förstå. Och då är det lätt att läsaren känner att skylten är för någon 
annan. Några av många exempel, se också figur 12 med figurtext: 

 
I texten på skylten vid Stjärneholms borgruin, figur 16, står det ”… vallgraven rinner 
ut i det låglänta området, söder om borgen, som före utdikningen var en del av 
Näsbyholmssjön”, vilken utdikning undrar man? Här tas det förgivet att läsaren har 
koll på detta. Man kan istället skriva något i stil med: ”som före utdikningen av 
Näsbyholmssjön var en del av denna”. ”Svaneholm” nämns i texten som om alla 
delar en förståelse av vad Svaneholm är. Det gör inte alla. Man skulle istället kunna 
skriva något i stil med ”närliggande slottet Svaneholm”.  

 
 
Figur 14. Skylten från Mölleröds slottsruin innehåller flera formuleringar som bidrar mer till 

otydlighet än förståelse.  

 
I texten på skylten vid Mölleröds slottsruin, figur 14, står: ”Borgen byggdes aldrig 
upp igen utan blev ett ”stenbrott”.” – Detta förutsätter att man vet att ruiner använts 
för att ta sten och bygga nytt. Detta är i och för sig något som många känner till och 
som händer världen över. Men orden ”blev ett stenbrott” förklarar inte detta. De 
förvirrar. Stenbrott är en plats där man bryter sten i berggrunden, inte en plats där 
man plockar sten som någon tidigare redan brutit. Man skulle istället kunna skriva 
något i stil med: ”sten från borgen användes till att bygga annat med”. ”Borgfrun” 
används och syftar då på Beate Hultfeldts som bodde på borgen. Men för att förstå 
detta krävs att man förstår ordet ”borgfru” som få med svenska som modersmål har 
en klockren förståelse av. Som det är skrivet nu är det lätt att tro att Beate och 
Borgfrun inte är samma person. Man skulle istället kunna skriva något i stil med 
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”Beate, som var borgfru,”. Det står ”… spisades en myckenhet med mat” i texten. 
Vad betyder det? Åt man med maten? Rimligen borde man väl ha ätit maten, inte 
med den. Här kan man istället skriva ”åt man mycket (mat)” eller ”det bjöds på ett 
överflöd av god mat”. Det står också följande mening: ”Mölleröds stenhus blev en 
kärv variant av en borgtyp i mera förfinad renässansanda”. Detta är en i det närmaste 
totalt obegriplig mening. Det är mycket svårt att bilda sig en uppfattning om vad 
textförfattaren velat ha sagt med den. 

 
Åtgärd 
Kan åtgärdas genom att texterna i fortsättningen skrivs på bättre svenska alternativt 
korrekturläses av någon som klarar av att se dessa konstigheter i språket.  
 
 
Bra och dåliga skyltar, två exempel 
 
Så här långt in i texten har vi presenterat såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter 
av våra analyser av skyltarna. Vi ska här avsluta med att konkretisera vad som hittills 
sagts genom att lyfta fram två exempel, ett på vad vi ser som en bra skylt och ett på 
vad vi ser som en dålig skylt, allt med utgångspunkt i de kriterier som satts upp för 
denna studie.  
 
Malen i Båstad 
Många av skyltarna har texter som kan sägas fungera bra utifrån de kriterier som 
denna studie utgår ifrån, det vill säga lättförståeliga texter med krav på tydlighet, rak 
och enkel meningsbyggnad, inga syftningsfel eller tempusblandningar, facktermer 
som förklaras, inga motsägelser, inga ord eller begrepp som syftar på 
förgivettaganden om delade referenser i form av något som ses som allmänkunskap 
och att bild och text fungerar bra ihop, se tabell 2. Med andra ord, texten på dessa 
skyltar är enkel att läsa och innehåller få formuleringar som förvirrar eller 
komplicerar läsningen. Gemensamt för dessa skyltar är vanligen en text som 
beskriver vad man vet om platsen, hur den använts, sett ut eller förändrats i olika 
tider samt refererar kort information om den tid som pekas ut som viktig för platsens 
utformning, till exempel några korta meningar om bronsåldern på skyltar vid 
bronsåldershögar. Dessa texter nämner också återkommande folksägner, lokala 
berättelser eller myter om platsen. 
 
Ett exempel på en skylttext vi tycker fungerar mycket bra är den vid Malen i Båstad, 
se figur 1, 7 & 15 samt appendix. Nedan återges skyltens hela svenska text. Därefter 
görs en analys av vad det är som vi anser gör att texten fungerar bra. På skylten står 
det: 
 
Kring sekelskiftet 1900 blev Malen populärt som bad- och kurort och en bebyggelse 
med villor, pensionat och restauranger växte fram. År 1903 byggdes det första 
badhuset med tillhörande restaurang. Badandet var naturligtvis det centrala, med 
långa vita sandstränder, badhytter och kallbadhus, men minst lika viktig var den 
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friska havs- och barrskogsluften samt att dricka brunn. En liten vattenpaviljong 
uppfördes där det serverades friskt källvatten eller mineralvatten från ett tiotal andra 
kurorter. En särskilt anställd läkare tog hand om gästerna och ordinerade allt från 
stärkande skogspromenader till uppfriskande bad. Malen växte och blev med tiden 
ett eget samhälle. I öster finns fortfarande karaktären av badort kvar, med stora 
friliggande villor och pensionat på väl tilltagna tomter. Här syns många exempel på 
det tidiga 1900-talets fantasifulla arkitektur. 
 

 
Figur 15. Skylten vid Malen i Båstad. För skylttext och layout se figur 7. Foto Anders Högberg.  

 
 
Malen utgörs av området från den nu till större delen igenlagda Iglabäcken (torget 
Lyckan) i väster till Stensån i öster. Ordet mal betyder grovt grus och avslipade 
stenar vid stranden. Innan badortens tillkomst ansågs marken som ganska dålig 
och bestod huvudsakligen av utmarker, använda för bete och tångtäkt. 
Sandflykten var ett stort problem och i början av 1800-talet planterades tallar för 
att binda sanden i den östra delen. En skogsvaktare anställdes och en tjänstebostad 
uppfördes i kanten av skogen. Huset, kallat Roxmansgården efter den siste 
skogsvaktaren, blev ett av de första på Malen. Det revs 1988 men är återuppbyggt 
på samma plats.  

 
Den lilla höjden du står på var under en del av stenåldern strand till det hav som 
kallas Litorinahavet. Mellan cirka 6000 och 3000 f.Kr. hade inlandsisens mängder 
med smältvatten tillsammans med landhöjningen skapat ett landskap där 
strandlinjen ändrades vid flera tillfällen och avsattes i långa smala vallar. Längs i 
stort sett hela Bjärehalvöns kust kan vi se sådana strandvallar belägna 5–15 m 
över nuvarande havsyta. Dessa var (och är fortfarande) utmärkta boplatslägen och 
med all sannolikhet har stenåldersmänniskorna levt här under kortare eller längre 
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perioder. Båstads huvudgata – Köpmansgatan – är bitvis byggd på en av 
Litorinahavets forna stränder.  
 
Även bronsåldersmänniskorna utnyttjade strandvallarna på Malen. Höjdryggarna 
var idealiska att uppföra monumentala gravhögar på och strandängarna var 
utmärkta betesmarker för djuren. Dessutom var förutsättningarna goda för jakt, 
fiske och insamling. Det kustnära läget gjorde också området attraktivt för 
kontakter med omvärlden. 
 
Flera gravhögar finns fortfarande kvar, både inne bland bebyggelsen och i 
Malenskogen. Här intill, på en av strandvallarna, har bronsåldersmänniskorna 
byggt en gravhög. Den är inte undersökt men utifrån andra bronsåldershögar vet 
vi att flera människor har begravts i den under en mycket lång tidsrymd – 
bronsåldern och början av järnåldern. Kanske finns det även en stenåldersgrav i 
marken under den. I den östra kanten är högen förstärkt med en stenmur. Den 
tillkom under den tid som den berömda restaurangen ”Malens Havsbad” låg här 
(1905–1987). Restaurangen fick en betydande roll för badortens expansion.  
 
Texten är bra av flera anledningar. Språket flyter. Det finns inga motsägelser i 
texten. När svåra begrepp används, exempelvis Littorinahavet, sker det på ett sätt 
som ger en förklaring till begreppet. Det finns inga referenser till kunskap som vi 
alla förväntas dela som lämnas oförklarat. Vi uppfattar det som att texten förklarar 
på ett sätt som gör att man känner sig delaktig.  
 
Genom att börja med varför Malen är en plats som varit populär tas man som 
läsare in i ett nära förflutet som än i dag präglar platsen, det vill säga som turist- 
och badort. Genom att referera till sådant som finns att se i landskapet, 
exempelvis stränder, barrskog, villor och pensionat, förankras platsens historia i 
dess kulturmiljö. Successivt förflyttas läsaren i nästa stycke till tiden strax innan 
det som präglar platsen i dag skapades. På så sett ges ett avstamp i läsningen som 
tar en längre tillbaka i tiden. Detta görs i nästa stycke då vi kastas tusentals år 
tillbaka och får veta om de postglaciala naturprocesser som skapat platsens 
geografi. Här famnar texten ett större område och på så sätt blir Malen en del av 
hela Bjärehalvöns landskap.  
 
Det direkta tilltalet ”den lilla höjden du står på” ger en närvaro i texten. Sättet som 
stenåldersmänniskan introduceras i texten, förvandlar en beskrivning av 
naturprocesser och landskap till förutsättningar för boplatser. Genom att knyta an 
till nutid kopplas det vi ser idag ihop med det som fanns då. Genom att 
återkommande referera till naturförutsättningarna, strandvallarna, för texten 
läsaren fram i tiden till bronsålder. Först i sista stycket nämns den bronsåldershög 
som skylten står framför. Då har läsaren berättelsen klar för sig och högens 
kontext blir enkel att förstå.  
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Genom att avsluta med att berätta om varför det i högens ena kant finns en 
stenmur, kopplar texten ihop berättelsen på ett pedagogiskt sätt och lämnar läsaren 
i samma tid som den drog in läsaren i, tiden då orten blev vad den är idag. 
 
Stjärneholms borgruin i Skurups kommun 
Många skyltar har texter som inte fungerar bra utifrån kriterierna som här ställts 
upp. Det är texter som är otydliga, förvirrande och motsägelsefulla. Det är texter 
som innehåller olika former av koder, signaler eller förgivettaganden om att 
läsaren delar samma förförståelse som textförfattaren och som på så sätt signalerar 
att alla inte har samma möjlighet att ta del av skylttexterna på samma sätt. Detta 
gör skyltarna mer eller mindre exkluderande. Det är också texter som 
reproducerar vår samtids könsroller.  
 

 
 

Figur 16. Skylten vid Stjärneholms borgruin.  

 
Ett exempel på en skylt med många konstigheter är den vid Stjärneholms 
borgruin, se figur 1, 4 & 16 samt appendix. Skylten har diskuterats ovan. Här 
återges skyltens hela svenska text. Därefter görs en analys av vad det är som gör 
att vi anser att texten inte fungerar bra. 
 
Skåne är en borgtät provins med fler än 150 borgar från medeltid och renässans. 
Borgbyggandet har ”gamla” traditioner, redan under yngre järnålder byggdes 
enkla tillflyktsborgar – fornborgar. Under 900-talet kom de första offensiva 
borgarna, trelleborgarna, med militär bemanning. Under vikingatiden uppfördes 
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också enkla försvarsvallar vid en del handelsplatser. Under 1100-talet infördes 
kavalleriet. 
 
Den danske rikshovmästaren Mogens Gyllenstjerna lät uppföra Stjärneholm under 
första hälften av 1500-talet. Borgen var inte i första hand en försvarsanläggning. 
Den kunde snarare liknas vid en senmedeltida herrgård, men vallgravar och 
vindbrygga höll allmogen och oönskade gäster borta. Man vet att anläggningen 
ännu inte var färdigbyggd 1554. År 1613 kom borgen i ”Predbjörn Gyldenstens” 
ägo och lades under Svaneholm. Stjärneholm raserades under åren 1613-27.  
 
På borgholmens norra del finns lämningar av en huvudbyggnad med två flyglar. 
De kvarvarande grundmurarna visar att västra flygeln och norra längan har haft 
källare, fortfarande ett par meter djupa. 
 
Gårdsplanen låg omkring 2 meter över vallgravens vattenyta och en ramp leder 
fram mot platsen för vindbryggan. Vallen utanför vallgraven förhindrar att vattnet 
i den högre än omgivningen liggande vallgraven rinner ut i det låglänta området, 
söder om borgen, som före utdikningen var en del av Näsbyholmssjön. Inom 
området finns en intressant flora t ex rikligt med gullviva, orkideén Sankt Pers 
nycklar samt den rödlistade arten Rapunkelklocka som är en kulturväxt tidigare 
odlad för rotens smaklighet. 
 
Språket är rörigt och präglas av ett oklart fikonspråk som inte förklaras, 
exempelvis så nämns yngre järnålder utan att denna epok finns med på skyltens 
tidslinje. Begreppen offensiva borgar, trelleborgar och borgar utan militär 
bemanning används utan att förklaras. Borgens historik redovisas på ett rörigt sätt. 
Det nämns att borgen inte var färdig 1554. Som läsare undrar man varför den inte 
var färdig, om det har någon speciell betydelse att man får veta det och man 
undrar också när den blev färdigbyggd. Man får också veta att den borgen 
raserades under åren 1613–1627, men man får inte veta varför det tog 14 år att 
rasera borgen. Man får heller inte veta vad som hände mellan att den inte var 
färdig och att den raserats.  
 
Dåtid och nutid blandas på ett förvirrande sätt, exempelvis: ”De kvarvarande 
grundmurarna visar att västra flygeln och norra längan har haft källare, fortfarande 
ett par meter djupa” och ”Gårdsplanen låg omring 2 meter över vallgravens 
vattenyta och en ramp leder fram mot platsen för vindbryggan”.  
 
Danska namn och titlar nämns men Skånes historia som en del av Danmark 
lämnas oförklarad. Det leder till obegriplig läsning för den som inte känner till att 
Skåne varit ett danskt landskap. Och varför används ordet provins i första 
meningen. Sverige har landskap, inte provinser (Belgien och Italien till exempel 
har provinser och inte landskap). Och ordet borgtät som används i första 
meningen, vad är det? Varför skriver man inte ”I Skåne finns fler än 150 borgar 
från medeltid eller renässans”? 
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Läsningen av texten förvirras också av att begrepp som allmogen, rikshovmästare 
och rödlistad inte förklaras och egennamn som Svaneholm och Näsbyholmssjön 
nämns på ett sätt som förutsätter att läsaren har full koll på vad dessa namn 
representerar. Har man inte det, är man inte delaktig i den kunskaps- och 
referensvärld som skylten förmedlar.  
 
Det sammantagna intrycket av läsningen av skyltens text är mer otydlighet än 
tydlighet, mer förvirring än klarhet. Texten är kryddad med så många konstigheter 
att den lämnar fler frågor än svar. Begreppsanvändningen kräver en förförståelse 
som få delar. På så sätt är den ett tydligt exempel på en text som mycket lätt kan 
få läsaren att känna att den är författad för någon annan än en själva.  
 
 
Sammanfattning, text och bildanalyser av skyltar 
Totalt har 46 skyltar från 44 platser studerats. Detta har gjorts utifrån fyra 
kriterier: språkets sammansättning, förgivettaganden, motsägelser och bilden. 
Resultatet visar att många skyltar fungerar bra utifrån de kriterier studien utgår 
ifrån. Resultatet visar också att många skyltar är otydliga, har språkliga 
felaktigheter, har felaktiga meningsbyggnader och förmedlar motsägelser. 
Resultaten visar också att flera skyltar förmedlar kunskap som genom otydlighet 
och antaganden om delade förförståelser fungerar exkluderande för många. Det 
rör sig om formuleringar som bidrar till medveten exkludering, oreflekterad 
exkludering och exkludering genom förgivettaganden. Flera skyltar nämner till 
exempel danska namn utan att förklara att Skåne tillhört Danmark. Fördelningen 
av representationen av män, kvinnor och barn på skyltarna bilder är skev, där män 
är flest och så gott som konsekvent framställs som fysiskt aktiva, i rörelse eller 
utförande av något som kräver inlärd kunskap, medan kvinnorna är få, är passiva 
eller utför sysslor som inte kräver inlärd kunskap. Barn saknas helt. Fler döda än 
kvinnor syns på skyltarnas illustrationer. Flera skyltar använder begrepp eller 
metaforer som kräver specifik tillhörighet till en social gemenskap, en gemenskap 
som grovt kan definieras som ”gått i svensk grundskola”, för att förstå. Många 
skyltar uppvisar texter med syftningsfel, tempusblandningar och fikonspråk.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de skyltar som inte fungerar bra bidrar till att 
fungera exkluderande för fler än färre av de som läser dem.  
 
 
Tidigare berättelser om platserna 
Frågan om vilka berättelser som tidigare har funnits om de olika platserna togs 
med i vår ursprungliga projektplan eftersom tidigare studier av skyltar vid 
fornlämningsmiljöer visat att sådant som exempelvis folksägner och myter inte 
var med i berättelserna på skyltarna. Istället fanns enbart arkeologins eller 
kulturmiljövårdens berättelser om utgrävningar och restaureringar med i texterna. 
Resultatet av tidigare studier visar att när så är fallet blir det en akademisk text 
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som utelämnar äldre berättelser (Gustafsson & Karlsson 2004). Därför antog vi att 
skyltarna i Skåne inte heller hade med till exempel myter och folksägner i texterna 
och att vi därför kunde komplettera berättelserna som förmedlas om platserna med 
den typen av berättelser.  
 
Men, resultatet av vår studie visar att flera av skyltarna tar upp äldre berättelser 
om platserna och förmedlar delar av dessa på skyltarna. Därför har vi inte ansett 
det nödvändigt att ytterligare undersöka vilka äldre berättelser som förknippats 
med platserna. Denna kunskap är redan tillgänglig.  
 
 
Nya och gamla berättelser, projektsammanfattning 
Syftet med projektarbetet har varit att komma fram till nya arbetssätt och nya sätt 
att gestalta och berätta om fornlämningar och kulturmiljöer i Skåne. Detta genom 
att hitta: 
 

• nya berättelser att koppla till befintliga kulturmiljöer, och 
• nya sätt att berätta om det vi tidigare berättat om. 

 
Genom en ingående studie av fyra utvalda kulturmiljöer har förslag på hur 
Länsstyrelsen i framtiden kan arbeta med gestaltningen av dessa platser utifrån 
nya tankar om delaktighet, målgruppstänkande och bidragsfördelning utarbetats. 
Genom en ingående analys av skyltar vid ett 40-tal fornlämningar och 
kulturmiljöer har detaljerade studier av vad som fungerar bra och vad som 
fungerar mindre bra vad gäller texter och bilder på skyltarna genomförts.  
 
Projektets resultat har gett nya infallsvinklar på hur arbetet med att gestalta och 
tillgängliggöra kulturmiljöer kan organiseras. Det har också resulterat i en insikt 
om hur en text och bild på en skylt vid en fornlämning ser ut som fungerar bra 
respektive hur en sådan ser ut som har stor risk att fungera exkluderande.  
 
Genom att projektarbetet tydligt kopplats till Länsstyrelsens dagliga praktik och 
genomförts tillsammans med den på Länsstyrelsen (EP) som arbetar med de 
frågor som projektet berör, har projektresultatet redan börjat omsättas i 
Länsstyrelsens dagliga arbete.  
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APPENDIX 
 

Disas Ting och 
Gravhögar i Svarte 
(Karta sist referensnr  0 
och 1) 

Fornlämning 
Balkåkra 7:1, 
Balkåkra 6:1 

Fornvårdsnr 
M246, M427 

Svarte, Ystad kn 

Disas Ting och Gravhögar är två platser som ligger nära varandra längs med 
kustvägen vid Svarte by. Skylten vid Disas Ting är gammal och sliten. Den är 
smutsig och solblekt men går att läsa. Skylten vid Gravhögar är också gammal 
men inte så smutsig och sliten. Nedan diskuteras skyltarna tillsammans. 
 
Språkets sammansättning 

• Klart och tydligt språk, enkelt och därför lätt att följa vid läsningen. 
Skylten vid Disas ting redovisar folktro, arkeologiskt kunskapsunderlag 
samt olika tolkningar av platsen på ett sätt som är begripligt och utan att 
visa på osäkerhet tydliggör vad vi vet och vad vi inte vet. 

 
Förgivettaganden 

• På skylten vid Gravhögar står det: ”… och kanske lerkärl med mat och 
dryck för färden”. Frågan är vilken färd? Det är många som ser livet efter 
döden som en färd, men det är lika många som inte förstår denna metafor. 
De har inte det kulturella kapitalet för den förståelsen. 

 
Vasahuset (4) 
 

Fornlämning 
registreras 

Fornvårdsnr 
M389 

Svaneholm, 
Skurups kn 

Detta är en övervuxen torplämning som skyltats upp intill en vandrings- och 
motionsled. Lämningarna ingår i ett större komplex av historiska agrara 
lämningar. Skylten är modern och i gott skick. Den sitter uppsatt så att den är lätt 
att läsa när man stannar till på stigen. Lämningen i sig själv är övervuxen med sly 
och lite svår att se. 
 
Språkets sammansättning 

• Språket är enkelt och bitvis lätt att förstå.  
• I en diskussion i ingressen om skillnaden mellan hus och torp blandas dock 

nutid och dåtid på ett sätt som gör det svårt att förstå vad som menas.  
• Det står ”Idag återstår husgrunden med spismursröse och en 

ekonomibyggnad på båda sidor om stigen”. Men det är inte en 
ekonomibyggnad som syns, utan spåren av en dylik. Och frågan är om det 
är en ekonomibyggnad som idag syns som spår på båda sidor stigen, eller 
om det är spåren av två byggnader, en på var sida om stigen? 

 
Bild 

• M:et saknas i Svaneholm.  
• Bildtexten är lite konstig då den talar om den historiska kartan som 

Skånska rek.kartan utan att berätta att det är just denna karta som syns på 
bilden 
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Stjärneholms borgruin 
(7) 

Fornlämning 
Skurup 1:1 

Fornvårdsnr 
M12 

Stjärneholm, 
Skurups kn 

Detta är en tydlig borgkulle med synliga stenruiner som ligger på en ö omgiven av 
en vattenfylld vallgrav. Skylten är ny, fräsch och fin och sitter uppsatt på en yttre 
vall precis intill den moderna bro över den vattenfyllda gamla vallgraven som 
leder in besökare på borgkullen. Högt gräs och sly på borgkullen döljer lite av 
ruinerna och kullens form. 
 
Språkets sammansättning 
Språket är rörigt och präglas av ett oklart fikonspråk som inte förklaras, 
exempelvis: 

• ”yngre järnålder” nämns, men finns inte med i tidslinjen på skylten. 
• ” … offensiva borgarna, trelleborgarna, med militär bemanning …”. Vad 

är en offensiv borg? Och var de befolkade av trelleborgare, det vill säga 
folk från staden Trelleborg, eller vad är trelleborgarna? Fanns det borgar 
utan militär bemanning, vem bodde där då? 

• ”Under 1100-talet infördes kavalleriet.” Vad har det med Stjärneholms 
borgruin att göra? Vad har det med borgar överhuvud taget att göra? 

• ” … anläggningen ännu inte var färdigbyggd 1554”. Hur vet man det? 
Varför var den inte färdigbyggd? När blev den färdigbyggd? Och varför är 
det viktigt för mig som läsare att veta att den inte var färdigbyggd? 

• ”Stjärneholm raserades under åren …” Varför då? Vad var det som hände? 
• Ordet ”borgholme” används. Det är möjligt att det är ett ord som används 

inom borgforskningen, men holme används vanligen för att beteckna en 
obebodd ö, något som sticker upp ur exempelvis en våtmark eller i en 
skärgård. Ön som borgen låg på var bevisligen bebodd.  

• Dåtid och nutid blandas på ett förvirrande sätt, exempelvis: ”De 
kvarvarande grundmurarna visar att västra flygeln och norra längan har 
haft källare, fortfarande ett par meter djupa” och ”Gårdsplanen låg omring 
2 meter över vallgravens vattenyta och en ramp leder fram mot platsen för 
vindbryggan”. 

• ”… vallgraven rinner ut i det låglänta området, söder om borgen, som före 
utdikningen var en del av Näsbyholmssjön”, vilken utdikning undrar man? 
Här tas det förgivet att läsaren har koll på detta.  

• Begreppet ”rödlistade arten” används. Vad är rödlistad? 
• ” … odlades för rotens smaklighet”. Vad är smaklighet? Det är ett ord som 

ofta används om djurfoder som uppskattas av djur på så sätt att de vill äta 
mycket av det.  

• Ordet orkidé är felstavat. 
 
Förgivettaganden 

• Det står: ” … höll allmogen och oönskade gäster borta”. Vad är allmogen? 
För de som delar erfarenheter av grundskolans besök på friluftsmuseer och 
hembygdsgårdar är det solklart. Allmogen är de som bodde i trästugorna 
som etnologerna räddade för eftervärden för lite mer än 100 år sedan, de 
vars liv förknippas med hårt jobb i det så kallad ”bondesamhället”. Många 
har ett kulturellt kapital som innehåller en essentiell bild av allmogen. De 
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som inte delar dessa erfarenheter förstår inte ordet, eller så förstår de ordet 
på ett sätt som inte textförfattaren gör.  

• ”Den danske rikshovmästaren …”. Vad är en rikshovmästare? Och varför 
var han dansk? Om man inte förklarar att medeltidens Skåne var danskt 
blir det obegripligt. Det blir ett påstående som refererar till en 
allmänkunskap som många delar, men lika många inte delar.  

• ”Svaneholm” nämns som om alla delar en förståelse av vad Svaneholm är. 
Det gör inte alla.  

• Under bilden står Efter Ödman 2002. Jag som är akademiker vet att detta 
betyder att bilden är tagen från en bok som är författad av Ödman och 
utgiven 2002. Men, många vet inte det. Då blir ”Efter Ödman 2002” 
obegripligt. Och blir det obegripligt är det lätt att en känsla av att detta inte 
är för mig infinner sig. Och då sätter exkluderingsprocesser igång.  

 
 
Östra Vemmenhög 
(2) 

Fornlämning 
Östra 
Vemmenhög 
42:1, 3:1 

Fornvårdsnr 
M258 

Östra 
Vemmenhög 
Skurups kn 

Platsen är en sammanhållen kulturmiljö som förutom byn består av en kyrka, en 
gravhög intill kyrkan, en runsten och ett antal broar över ett gammalt vad. På 
platsen finns två skyltar, båda med Länsstyrelsen i Skåne län som avsändare. De 
står sidan om varandra, så nära att det går att läsa dem var för sig utan att flytta på 
sig. Den ena av dem är en så kallad Linnéskylt som sattes upp år 1999 i samband 
med 250 års jubileet av Carl von Linnés skåneresa 1749. Denna skylt är sliten. 
Den är solblekt och smutsig och till delar svår att läsa. Den andra skylten är av 
nyare slag. Den är fräsch och fin och lätt att läsa.  
 
Språkets sammansättning 
Språket i sig är förhållandevis rakt och enkelt på båda skyltarna. Dock, 
motsägelser och konstigheter på skyltarna och mellan dem gör det hela förvirrande 
och därmed svårläst.  

• På den nya skylten ges runstenen väldigt många funktioner. Den sägs 
markera samhörighet mellan Bror och kungen, är en markering över ett 
maktövertag, kan ha ingått i ett vägbygge och kanske ett brobygge och är 
rest för att Bror skulle visa sin status. Som arkeolog vet jag att en runsten 
kan ha många funktioner, men skrivet i en text på en skylt på detta sätt blir 
det obegripligt.  

 
Förgivettaganden 

• På den nya skylten står: ”På stenen omtalas en tid av stora omvälvningar i 
Skåne. Tidigare hade landskapet styrts av lokala stormän, nu hade de 
sydvästra delarna inordnats i det växande kungariket Danmark och styrdes 
av danske kungens män”. Detta är en mycket konstig formulering. Implicit 
tas det förgivet att dagens landskap Skåne också fanns i samma 
geografiska och administrativa utsträckning på vikingatiden. Det finns 
ingen forskning som visar att det var så. Formuleringen är också märklig 
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på så sätt att den skiljer lokala stormän från kungens män. De flesta 
forskare menar att kungens män var just lokala män som av hävd haft stort 
inflytande i ett område och fortsatte ha det när de blev kungens män. 
Dessutom, kungens män bodde på platsen och då var de väl lokala, oavsett 
om de flyttat dit eller deras släkt bott där länge? Formuleringen är 
besvärlig i sitt sätt att hantera dynamiken mellan lokalt och inte lokalt. Den 
har en underton av att det lokala är oproblematiskt, essentiellt, medan 
kungamakten är något annat.  

 
Motsägelser 

• Den nyaste skylten har rubriken ”En bro och en runsten”. Men tittar man 
upp från läsningen av skylten ser man inte en bro utan tre broar – en 
gammal, den som skylten beskriver, en något yngre, kanske från 1930-
talet, samt en modern från då vägen lades om runt byn istället för igenom 
som tidigare. Det är förvirrande att läsa att det finns en bro och samtidigt 
se tre. Dessutom, om jag läser på Linnéskylten, så står det där att det finns 
tre broar. Och, kulturmiljön består ju inte av ”En bro och en runsten” som 
rubriken säger. En mer passande rubrik skulle vara ”Tre broar, en by, en 
kyrka, en gravhög och en runsten”. Linnéskylten har dessutom kyrkan på 
bild. Och tittar man på Linnéskylten så har den den mer passande rubriken 
”Östra Vemmenhög”. Men, ingen av skyltarnas text kopplar ihop 
kulturmiljön till en enhet. Enskilda objekt beskrivs, men inte det 
sammantagna intrycket av den ganska så speciella kulturmiljö som Östra 
Vemmenhög är.  

• Båda skyltarna återger runstenens runrad översatt från fornnordiska. Fast 
de återger den olika. På Linnéskylten kan man läsa: ”Broder reste denna 
sten efter sin broder Buse en mäkta förnäm man”, på den nyare skylten står 
det: ”Bror reste denna sten efter sin broder Buse (han var) en mäkta man”. 
Skillnaderna är inte stora men de är där. Även om runor är svåra att tolka 
så är det förvirrande med två översättningar när det inte förklaras varför de 
är olika.  

• På Linnéskylten står det att: ”År 1749 hade de vägfarande endast ett 
vadställe över vattendraget…”, och på den nyare skylten står att den äldsta 
bron är från 1800-talet och att ”Tidigare fanns här ett vadställe…”. Så 
långt inga problem. Men det står också att runstenen: ”kan ha ingått i ett 
vägbygge och kanske ett brobygge …” Frågan infinner sig då: Om 
runstenen är från vikingatid och den då ingick i ett brobygge, hur kan det 
då komma sig att vägfarare år 1749 endast hade ett vadställe att tillgå? Var 
tog bron vägen som runstenen ingick i? Jag (AH) är arkeolog och vet att 
det kan ha byggts en bro på vikingatid som försvunnet under medeltid, 
eller att ordet bro kan betyda vadställe eller överfart. Om man inte vet det 
så blir informationen på skyltarna motsägelsefull och förvirrande.  

 
Bild 

• På Linnéskylten finns kyrkan med som bild. Lite märkligt med tanke på att 
om man vänder på huvudet när man läst skylten ser man kyrkan.  

• På den andra skylten syns ett av de senare run-alfabeten. Varför det är med 
på skylten framgår inte.  
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Nunnäsgravfältet 
(5) 

Fornlämning 
Fulltofta 2:1 

Fornvårdsnr 
M108 

Nunnäs,  
Hörby kn 

Språkets sammansättning 
• Ingress och löptext är saklig, rak och enkel att förstå.  

 
Förgivettaganden 

• En formulering är problematisk. Det står: ”Keramikkrukan har ibland varit 
behållare för de brända benen, ibland för mat eller dryck för resan”. Frågan 
är vilken resa? Det är många som ser livet efter döden som en resa, men 
det är lika många som inte förstår denna metafor. De har inte det kulturella 
kapitalet för den förståelsen.  

 
 
Vätteryds gravfält 
(6) 

Fornlämning 
Norra Mellby 
1:1 

Fornvårdsnr 
L9 

N Mellby, 
Hässleholms kn 

Språkets sammansättning 
• Ingress och löptext är saklig, rak och enkel att förstå.  

 
Förgivettaganden 

• Bilden är mycket märklig. Vad har en slaktad gris på ett offerbord med 
skylttexten och fornlämningen att göra? Texten handlar om gravar och 
gravgåvor. Det finns inget i texten om offer eller ritual. Bilden kräver en 
enorm förförståelse om järnålderns gravritualer och samhälle för att man 
ska kunna förstå varför den ser ut som den gör. Den refererar till kunskap 
som alla får i svensk tidigskola (lågstadiet) om blot och offer under 
vikingatid. Har man inte denna kunskap blir bilden obegriplig och 
förvirrande. Varför till exempel offrar man på ett gravfält och inte i ett 
tempel? Dessutom är get, lamm och oxe vanliga offerdjur i flera samhällen 
och förhistoriska mytologier. Gris är för många ett extremt orent djur och 
helt otänkbart som offer i många kontexter.  

• En formulering är inte bra. Det står: ”Ännu under 1800-talet trodde man, 
att stenarna hade rests över krigare som stupat i ett slag”. Här berättar man 
vad man tidigare trodde, men utelämnar vad man tror idag. Genom att 
skriva på ett sätt som berättar vad man trodde förr och med en formulering 
som, implicit, visar att detta tror man inte idag, samtidigt som man inte 
berättar vad man tror idag, skapas en känsla av att ”alla” vet vad som gäller 
idag, utom just jag som läser skylten men inte vet detta. På så sätt är det ett 
skolexempel på en exkluderande formulering. Samtidigt är det också så att 
den arkeologiska forskningen visar att den yngre järnåldern var till delar 
extremt våldsam, så det är faktiskt inte speciellt konstigt att tänka sig att 
många av de som begravts på Vätterydsgravfältet dött i strid.  
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Mölleröds slottsruin 
(41) 

Fornlämning 
Hässleholm 
16:1 

Fornvårdsnr 
L52 

Mölleröd, 
Hässleholms kn 

 
Språkets sammansättning 
Språket består till stora delar av ett otydligt fikonspråk som är svårt att förstå. 
Exempelvis står det: 

• ”Borgen byggdes aldrig upp igen utan blev ett ”stenbrott”.” – Detta 
förutsätter att man vet att ruiner använts för att ta sten och bygga nytt. 
Detta är i och för sig något som många känner till och som händer världen 
över. Men orden ”blev ett stenbrott” förklarar inte detta. De förvirrar. 
Stenbrott är en plats där man bryter sten i berggrunden, inte en plats där 
man plockar sten som någon tidigare redan brutit.  

• ”… hörnbastioner av lavad gråsten” – Vad är det? Bastion är ett 
fackuttryck men som förstås av många, gråsten begriper de flesta. Men 
lavad gråsten, är det stenar med lava på?  

• ”Under hela huset fanns välvda källare”. – Att det fanns en källare är 
begripligt. Men vad är en välvd källare? Jag vet att det betyder källare med 
valvslaget tak, men jag är doktor i arkeologi. Välvd källare, är det en 
sammansatt källare (som i välla i smedjan då man smider ihop järn eller 
järn och stål), eller vad är det? 

• ”Mölleröds stenhus blev en kärv variant av en borgtyp i mera förfinad 
renässansanda.”  Jag har ingen som helst aning om vad denna mening 
betyder. Svårt att tro att någon annan har det.  

• ”Borgfrun” används och syftar då på Beate Hultfeldts som bodde på 
borgen. Men för att förstå detta krävs att man förstår ordet ”borgfru” som 
få med svenska som modersmål har en klockren förståelse av. Som det är 
skrivet nu är det lätt att tro att Beate och Borgfrun inte är samma person.  

• ”… spisades en myckenhet med mat”. – Vad betyder det? Åt man med 
maten? Rimligen borde man väl ha ätit maten, inte med den.  

 
 
Förgivettaganden 

• Det står ”Huset brändes i augusti 1678, under skånska kriget och på order 
av danske generalen Fredrik von Arensdorff.” Detta förutsätter en delad 
kunskap om att det då var krig mellan Sverige och Danmark, ett krig som 
utkämpades bland annat i Skåne och som vi idag kallar Skånska kriget. Vet 
man inte det tror man att det var krig i Skåne mellan Skåne och Danmark, 
alternativt att en dansk general var och härjade i Skåne på eget bevåg, 
alternativt att det var inbördeskrig i Skåne och en dansk general hyrts in 
som legoknekt.  

 
 
Motsägelser 

• I ingressen står det ”den dåvarande kungsgården”, i avslutande stycket står 
det ”År 1680 drogs Mölleröd in till kronan och blev kungsgård …”. Här 
undrar man om det var en kungsgård eller blev en kungsgård och i så fall 
när detta inträffade? 
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• I ingressen står det ”Dess historia blev inte lång, knappt etthundra år.”, i 
avslutande stycket står det ”Nuvarande huvudbyggnad är uppförd 1837. De 
två gråstensmurade ladugårdslängorna fanns troligen redan på Beate 
Hultfeldts tid.” Uppenbarligen har platsen haft en historia på minst 400 år, 
vad var det som då inte blev långt, knappt hundra år? 

 
 
Sliperiet 
(32) 

Kulturhistorisk 
lämning i 
Örkened sn  

 Gylsboda, Osby 
kn 

Språkets sammansättning 
• Klart formulerad och informativ text som är enkel att förstå. Några få 

konstiga formuleringar som ”dagliga beteckningen på” istället för ”hette” 
eller ”kallades”. Men, det är petitesser.  

 
Saritslövs kyrkoruin 
(7) 

Fornlämning 
Skurup 12:1 

Fornvårdsnr 
M140 

Saritslöv, 
Skurups kn 

Språkets sammansättning 
Löptexten är till delar tydlig och till delar förvirrande, se nedan. 
 
Förgivettagande 

• Det står ”godsägaren på Svaneholm!”, men det framgår inte vad 
Svaneholm är. Det kräver förkunskaper som många har, men lika många 
inte har. 

• Ordet ”tionde” nämns. Det är ett ord som de som delar erfarenheten av att 
ha gått i svensk skola ser som ”kulturellt allmängods”. De vet att det var en 
typ av skatt till kyrkan. De som inte delar denna erfarenhet begriper inte 
vad det är.  

 
Motsägelser 

• I ingressen nämns att kyrkan ödelades på kungens befallning för att det 
hävdades att socknen var liten och kyrkan i dåligt skick, men lite längre 
ner i texten står att det var en god affär för godsägaren. Lite oklart om detta 
bara var en slump eller om kungen och godsägaren kände varandra och 
kungen gjorde godsägaren en tjänst.  

 
 
Kommunikationer 
(9) 

Fornlämning 
Södra Sallerup 
44:1 

 Kvarnby, 
Malmö kn 

 
Språkets sammansättning 
Texten fungerar bra. Sista meningen är duktigt krystad, men det är en petitess.  

• Det står: ”Den första kända järnvägen ovan jord i Sverige anlades 1798 i 
Höganäs” Blir en märklig association i denna text till att man vet att det 
funnits järnväg under jord innan dess.  
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Bild 
• Ingressen handlar om en väg från bronsåldern, bilden visar ett lok. Hänger 

inte ihop.  
 
 
Kungshögarna i Oxie 
(8) 

Fornlämning 
Oxie 1:1 

Fornvårdsnr 
M9 

Oxie,  
Malmö kn 

Språkets sammansättning 
Skylttexten präglas rakt igenom av otydlighet och fikonspråk utan dess like: 

• Pluralis och singularis blandas så det blir svårt att förstå: ”Högarna ligger 
ofta på högt belägna platser som en territoriell markör i landskapet”. Är det 
alla högar tillsammans som är en markör, eller är det många markörer i 
form av enskilda högar? Och var skulle högarna ligga om inte i 
landskapet? 

• ”… ligger en koncentration av högar längs den yttre ringvägen samt väg 
E65 mot Ystad”. Detta är information som är svår att förhålla sig till. Är 
det viktigt att bronsåldershögarna ligger längs motorvägar? Ligger högarna 
där för att motorvägarna ligger där, eller är det tvärtom? Eller finns det 
inget annat samband än att de just ligger där de ligger och skyltförfattaren 
tycker det är kul att skriva? (Yttre Ringvägen stavas med stort Y och R.) 

• ”….har urnor med brända ben det vill säga sekundära begravningar 
gravsatts såväl under yngre bronsålder som äldre järnålder”. Sekundära 
begravningar gravsätts inte, de är redan gravsatta.  

• ”På toppen av högen är en nedgrävning om 10 meter i diameter…”. Det är 
ingen nedgrävning, det är en grop. Nedgrävning är en arkeologisk fältterm.  

• ”Högen har även plågats av kaniner under senare år.” En hög kan inte 
plågas. Levande saker plågas, högen lever inte. Och hur vet vi att 
kaninerna kommit dit ”under senare år” och inte tidigare? 

 
Förgivettaganden 

• Det står att ”Landskapet kan liknas vid ett öppet parklandskap”. Men vet 
alla vad ett parklandskap är? Om man kommer från till exempel Kuala 
Lumpur, Nairobi, Reykjavik eller Tokyo har man då en referensbild av ett 
parklandskap så texten blir begriplig, associerar man till en metafor som 
motsvarar skyltförfattarens bild av ett parklandskap? Så är det nog inte.  

 
Motsägelser 

• Det står ”Besvikna har plundrarna nog konstaterat att gravarna endast 
innehåller rester av t ex en kam, dolk eller urna som lades med som 
gravgåvor”. Men, vi har ju flera exempel på högar som innehåller 
guldföremål och bronssvärd. Vad man vill ha sagt med dessa ”besvikna 
plundrar” är totalt oklart.  

• Det står att den ekonomiska basen under bronsåldern grundade sig på 
boskapsskötsel och åkerbruk. Det är inte fel att många under bronsåldern 
ägnade sig åt boskapsskötsel och åkerbruk. Men att säga att detta var den 
ekonomiska basen är som att säga att den ekonomiska basen för oss i dag i 
västvärldens samhälle är boskapsskötsel och åkerbruk eftersom vi 
producerar, säljer och konsumerar kött och spannmålsprodukter.  
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Bild 

• Profilteckningen är fullt begriplig för en arkeolog och för någon som lärt 
sig förstå att en profilteckning i två dimensioner representerar ett tvärsnitt. 
Det är dock en förståelse som inte alla delar.  

 
 
Hällkistan 
(10) 

Fornlämning 
Ivetofta 18:1 

 Ivetofta, 
Bromölla kn 

Språkets sammansättning 
• Texten är rak, saklig och tydlig.  

 
Borrebacke 
(11) 

Fornlämning 
Västra 
Klagstorp 3:1 

Fornvårdsnr 
M347 

Västra 
Klagstorp, 
Malmö kn 

Språkets sammansättning 
• Det står: ” … det finns med all säkerhet inte någon penningkista …” men 

det ges inte någon förklaring varför det inte finns. Förvirrande. 
• Det står ”Under de senare perioderna brändes de döda”. Senare än vad? 

 
Förgivettaganden 

• Det står: ”… samt keramikkärl med mat och dryck för färden”. Frågan är 
vilken färd? Det är många som ser livet efter döden som en färd, men det 
är lika många som inte förstår denna metafor. De har inte det kulturella 
kapitalet för den förståelsen. 

• ”På grund av långvarig hävd genom bete och slåtter växer på högen en 
genuin och artrik flora.” Orden långvarig hävd är mycket svåra att förstå 
för någon som inte delar en förföreståelse där dessa ord använts tidigare. 
Då meningen som orden ingår i dessutom har en märklig meningsbyggnad 
blir det ännu svårare att förstå.  

• Det står att ”Landskapet kan liknas vid ett öppet parklandskap”. Men vet 
alla vad ett parklandskap är? Om man kommer från till exempel Kuala 
Lumpur, Nairobi, Reykjavik eller Tokyo har man då en referensbild av ett 
parklandskap så texten blir begriplig, associerar man till en metafor som 
motsvarar skyltförfattarens bild av ett parklandskap? Så är det nog inte. 

 
Motsägelser 

• Det står att den ekonomiska basen under bronsåldern grundade sig på 
boskapsskötsel och åkerbruk. Det är inte fel att många under bronsåldern 
ägnade sig åt boskapsskötsel och åkerbruk. Men att säga att detta var den 
ekonomiska basen är som att säga att den ekonomiska basen för oss i dag i 
västvärldens samhälle är boskapsskötsel och åkerbruk eftersom vi 
producerar, säljer och konsumerar kött och spannmålsprodukter.  

 
Bild 
Bilden är bra, här har den tvådimensionella profilritningen ritats in i en 
tredimensionell bild så att det blir begripligt.  
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Öveds kyrka 
(12) 

Öveds sn Byggnadsminne 
Övedskloster 

Övedskloster, 
Sjöbo kn 

Språkets sammansättning 
Klart och tydligt formulerad text. Den innehåller svåra facktermer, men dessa 
används på ett sätt så de inte utgör något hinder i läsningen och förståelsen. 
 
Förgivettaganden 

• Det står: ”i … gravkoret, vilar bland annat Hans Ramel vid sidan av sin 
hustru”. Detta är en formulering som bekräftar ett förgivettagande om 
könsroller. Det framställs som självklart att mannen är viktigare än 
kvinnan, då han nämns med namn, inte hon. Genom att kalla henne 
”hustru” ges hon en funktion som endast relaterar till mannen. Hon är hans 
hustru. Hon är inget i sig själv. Detta är en formulering som handlar om 
hur vi idag har ett etablerat sätt att se på historien som männens historia, 
där männen står för framgång och kvinnorna reduceras till hustrur, 
älskarinnor eller mödrar. Det har inget med hur man uppfattade kvinnor 
och män då att göra.  

 
 
Sövde kyrka 
(40) 

Fornlämning 
Sövde 65:1 

Kyrka Sövde, Sjöbo kn 

Språkets sammansättning 
Klart och tydligt formulerad text. Den innehåller svåra facktermer, men dessa 
förklaras eller används på ett sätt så de inte utgör något hinder i läsningen och 
förståelsen. 
 
 
Andrarums kyrka och 
Verkakyrkan 
(13) 

Fornlämning 
Andrarum 
113:1 

Kyrka Andrarum, 
Tomelilla kn 

Språkets sammansättning 
Till delar klart och tydligt formulerad text.  

• En formulering försvårar läsningen. Det handlar om att Everlövsmästaren 
definieras som ”snarare en verkstad”. Det är svårt att förstå att en mästare 
är en verkstad, speciellt eftersom det också i andra delar av texten används 
uttrycket ”hans” om mästaren. Det är också svårt att förstå att en verkstad 
utfört målningar. Det är ju personer verksamma i en verkstad under 
ledning av en mästare som gör målningar. 

• Det står att ”Everlövsmästarens stil är folklig och något summarisk”. Svårt 
att förstå vad summarisk är för något.  

 
Förgivettaganden 
Namnet ”Christina Piper” och beteckningen ”alunbruket” nämns flera gånger utan 
förklaring. Möjligt att det inte gör något med tanke på att skylten står på Pipers 
ägor.  
 



 

58 

Sliprännor 
(14) 

Fornlämning 
Kvistofta 4:1 

Fornvårdsnr 
M165 

Gantofta, 
Helsingborgs 
kn 

Språkets sammansättning 
Språket är rakt och enkelt och när det förekommer svåra uttryck förklaras de. Man 
redovisar tydligt vad man tidigare trodde om sliprännorna och vad man i dag tror 
om dem. Men, motsägelser och otydligheter förvirrar läsningen, se nedan. 
 
Motsägelser 
Texten har motsägelser som kraftigt förvirrar läsningen: 

• Det står att rännorna är spår av kulthandlingar där själva rännorna är det 
man strävat efter att forma. Men bilden visar en stenåldersman som slipar 
vad som, eftersom det ligger oskaftade och skaftade yxor vid sidan av 
mannen, framstår som vara en yxa i en ränna. Duktigt förvirrande! 

• Det står att där sliprännor påträffas förekommer spår av neolitisk 
fångstkulturer. Samtidigt ägnas ett helt stycke åt att beskriva neolitikum 
som tiden då marken började odlas. Duktigt förvirrande! 

• Det står: ” … har vi emellertid inte några belägg för att det finns ett 
samband mellan slipskårorna och stenålderns människor.” Ändå handlar 
väldigt mycket av texten om stenåldern och bilden illustrerar en 
stenåldersman (varför inte en kvinna?) från stenålderns trattbägarkultur 
(vilket för mig som arkeolog är konstigt eftersom texten handlar om 
gropkeramisk kultur). Det är duktigt förvirrande att det står att det inte 
finns en koppling till stenålder samtidigt som stenålder är så närvarande i 
text och bild. 

• Det står att kustnivån var 10 meter över dagen under senneolitikum. Det är 
fel. Så stor skillnad i kustnivån fanns inte i Skåne så sent in i förhistorien.  

 
Gantoftadösen 
(15) 

Fornlämning 
Kvistofta 14:1 

Fornvårdsnr 
M118 

Gantofta, 
Helsingborgs 
kn 

Språkets sammansättning 
Rakt och enkelt språk. Det finns dock ett långt stycke om utgrävningar i Vellinge 
kommun som förvirrar. Det är oklart vad detta har med Gantoftadösen att göra. Är 
det så att det som hittades i Vellinge kommun är vad man förväntar sig här också, 
eller visade utgrävningarna på ett unikum?  
 
Förgivettaganden 

• Första meningen lyder: ”Under bondestenåldern för mellan 5600 och 5300 
år sedan uppfördes våra storstengravar, dösar och gånggrifter”. 
Användningen av ordet våra i denna mening är konstigt. Vem är vi:et som 
syftas på? Ordet våra är skrivet i en form som betecknar ägande (som min, 
din, vår, er, deras) och har inbyggt i sig en uppfattning om att det finns en 
motpol (det är våra, det är inte era, det ni har är era och inte våra), det vill 
säga att det finns någon som inte ingår i definitionen av ”våra” och därmed 
inte kan göra anspråk på ägande. Att använda ordet våra på detta sätt är ett 
mycket typiskt exkluderande historiebruk. Storstensgravar ägs inte av 
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någon, de delas av alla. Ordet kan tas bort ur meningen utan att den 
förlorar i betydelse vad gäller beskrivningen av fornlämningen.  

 
Bild 
Bilden är mycket bra och illustrerar konkret det som texten förmedlar.  
 
Trulshög, Klockarens 
hässle i Brunnby socken 
(16) 

Fornlämning 
Brunnby 61:1, 
62:1 

Fornvårdsnr 
M123 

Brunnby, 
Höganäs kn 

Språkets sammansättning 
Språket är till övervägande delen rakt och enkelt och uttrycker klart informationen 
som förmedlas. Några konstigheter finns dock som försvårar läsningen: 

• Det står: ”… vissa högar har sitt ursprung till och med i den yngre 
stenålderns slutfas”. Vad till och med syftar på eller varför det står i denna 
mening är oklart och försvårar läsningen.  

• Det står: … ”var ett ”vandrande” jordbruk …”. Ordet vandrande står inom 
citat tecken men det är obegripligt vad som menas. Jag (AH) är arkeolog 
och förstår, men få delar mina kunskaper om så kallade vandrande byar 
under förhistorien. Dessutom står det vandrande jordbruk inte vandrande 
byar, vilket förvirrar även för mig.  

• Det står: ”På traditionell tomt nära kyrkan ….” Vad är traditionell tomt? 
Jag har ingen aning. Kanske menar man att det är mycket vanligt att 
kyrkan och prästgården ligger nära varandra? 

• Det står: ”Vissa byggnader bevarar ett äldre byggnadsskick …”. 
Byggnader bevarar inte. Något kan bevaras i en byggnad. Men byggnader 
är döda och kan inte vara aktiva agenter. Det går såklart att skriva att en 
byggnad bevarar, men det komplicerar förståelse av texten rejält.  

 
Bild 
Profilteckningen är fullt begriplig för en arkeolog och för någon som lärt sig förstå 
att en profilteckning i två dimensioner representerar ett tvärsnitt. Det är dock en 
förståelse som inte delas av alla.  
 
Det gamla Hovdala 
(17) 

Fornlämning 
Brönnestad 
18:1 

Fornvårdsnr 
L160 

Hovdala, 
Hässleholms kn 

Språkets sammansättning 
Texten är mycket klar och tydlig och redovisar på ett lättbegripligt sätt platsens 
historia utifrån de arkeologiska och historiska källor som finns. Enda konstigheten 
är utropstecknet i första meningen, men det är en petitess.  
 
Stora Bernstorp 
(18) 

Fornlämning 
Burlöv 25:1? 

 Burlövs kn, 
Stora Bernstorp 

Språkets sammansättning 
Texten är till delar klar och tydlig men innehåller en konstighet: 

• Det står: ”Mest utmärkande var dock den omfattande och stratigrafiskt 
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komplexa yngre järnåldersbebyggelsen …”. Vad betyder stratigrafiskt 
komplexa? Och det är väl knappast bebyggelsen under yngre järnålder som 
var stratigrafiskt komplex, det var nog de arkeologiska lämningarna från 
yngre järnålder som var det. Förvirrande läsning.  

 
Förgivettaganden 

• ”Uppåkra-området” nämns som om alla vet vad det är. Det vet inte alla.  
 
Bild 
Bilden är illustrativ.  
 
 
Domarring i Billinge 
(19) 

Fornlämning 
Billinge 75:1 

Fornvårdsnr 
M321 

Billinge,  
Eslövs kn 

Språkets sammansättning 
Texten präglas av ett komplicerat och otydligt språk. 

• Det står: ”Domarringen framför oss …”. Att använda ordet oss på detta sätt 
är förvirrande, vad menas. Vem är oss? 

• Det står: ”Området tväras av en stenmur ..:” Ordet tväras är svårt att förstå.  
• Ordet ”folkvandringstid” förklaras inte och tidsperioden finns inte utsatt i 

tidslinjen. 
• Man blandar funktion under förhistorien med iakttagelser nu: ”I dag anser 

man att domarringen inte hade denna funktion, utan att den helt enkelt var 
en grav, ofta relativt fyndfattig och med ett kremerat benmaterial”. Först 
pratar man om vad man idag anser den hade för funktion då. Sedan 
kommer en bisats som handlar om vad man hittar i den. Den är fyndfattig 
för arkeologer, knappast för människor under järnålder. 

 
Motsägelser 

• Det står: ”Domarring är benämningen på en stensättning som främst 
tillkom under folkvandringstiden.” Här låter det som att det finns en 
stensättning med benämningen domarring. Men i nästa mening står det: 
”De flesta av Sveriges domarringar hittar man …”. Är det en eller flera? 
Det är benämningen på en typ av stensättning som avses, inte 
benämningen på en stensättning. Felskrivningen förvirrar för läsaren.  

• I en mening står att domarringar innehåller kremerat benmaterial. I en 
annan står att den döde kremerats och att askan grävt ner. Det är stor 
skillnad på kremerat benmaterial och aska och att båda nämns i texten på 
detta sätt förvirrar.  

 
Stenvalvsbro 
(4) 

Fornlämning 
? 

 Klippans kn ? 

Språkets sammansättning 
Mycket tydligt formulerad text som rakt och enkelt formulerar fakta om broar och 
stenvalvsbroar. 
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Försvar på 1700- och 
1900-talen 
(20) 

Fornlämning 
Kvistofta 1:1 

Fornvårdsnr 
M226 

Rydebäck, 
Helsingborg 

Språkets sammansättning 
Texten är tydlig, rak och enkel och förklarar begrepp. Den redovisar väl platsens 
historia. Yngre järnåldern nämns men finns inte i tidslinjen. Sista meningen är 
något otydlig, men det är en petitess. 
 
”Offerstenen” 
(4) 

Fornlämning  
Brönnestad sn 
? 
 

 Hässleholms kn  

Språkets sammansättning 
Texten är informativ med ett rakt och enkelt språk.  
 
Valhall park 
(21) 

Fornlämning 
Barkåkra 
18,22,23 

 F10, 
Ängelholms kn 

Språkets sammansättning 
Texten är informativ och mycket välformulerad. Den redovisar väl platsen 
historia. 
 
Förgivettaganden 

• Det står: ”Den döde begravdes i sina kläder och försågs med gravgåvor 
som vapen, redskap, smycken och kanske lerkärl med mat och dryck för 
färden”. Frågan är vilken färd? Det är många som ser livet efter döden som 
en färd, men det är lika många som inte förstår denna metafor. De har inte 
det kulturella kapitalet för den förståelsen.  

 
Rävshög – en pampig 
grav från bronsåldern 
(22) 

Fornlämning 
Norra 
Nöbbelöv 4:1 

Fornvårdsnr 
M295 

Gunnesbo, 
Lunds kn 

Språkets sammansättning 
Texten är informativ och välformulerad. Den berättar tydligt om den arkeologiska 
kunskapen om gravhögar. En sak är otydlig, bronsteknologin beskriv som ”väl i 
klass med tekniken i övriga Europa”, men det framgår inte varför det är viktigt att 
positionera sydskandinavisk bronsteknologi i förhållande till teknologin i övriga 
Europa. Det är också en formulering som förutsätter att all teknologi i Europa var 
av hög klass. Den variation som vi vet fanns försvinner i denna formulering.  
 
Edvins torp 
(23) 

Kulturhistorisk 
lämning 

 Söderåsens 
Nationalpark,  

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen och 
berättelser om människor som levt där på ett snyggt sätt. 
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Killehuset 
(25) 

Kulturhistorisk 
lämning 

 Söderåsen, 
Klippans kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen och 
berättelser om människor som levt där på ett informativt sätt.  
 
Förgivettaganden 

• Begreppet ”husförhörslängderna” används. För de som gått i svensk skola 
eller sett Emil i Lönneberga på teve är begreppet solklart. De har en klar 
uppfattning om vad det är. För de som inte delar denna förförståelse är 
begreppet svårt att förstå.  

 
Kopparhatten 
(26) 

Kulturhistorisk 
lämning 

 Söderåsen, 
Klippans kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen och 
berättelser om människor som levt där på ett informativt sätt. 
 
Liagården 
(24) 

Kulturhistorisk 
lämning 

 Söderåsen, 
Klippans kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen och 
berättelser om människor som levt där på ett informativt sätt. Men, i ingressen 
finns en text som uppenbarligen är ett citat från en äldre text. Det är oklart var 
denna text kommer ifrån och vad den egentligen beskriver.  
 
Gränser 
(9) 

Fornlämning 
Södra Sallerup 
44:1 

 Kvarnby, 
Malmö kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. 
 
Förgivettaganden 

• Ordet ”tionde” nämns. Det är ett ord som de som delar erfarenheten av att 
ha gått i svensk skola ser som självklart och enkelt att förstå. De vet att det 
var en form av skatt till kyrkan. De som inte delar denna erfarenhet har 
svårt att förstå vad ordet betyder.  

 
Järnvägen Sölvesborg – 
Älmhult 
(29) 

Kulturhistorisk 
lämning i 
Örkened sn  

 Gylsboda,  
Osby kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett informativt sätt. Det enda som förvirrar är Älmhult med Ä i rubriken och E i 
texten. Men det är en petitess.  
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Vallabacken 
(28) 

Fornlämning 
Vitaby 37:1 

Fornvårdsnr 
L57 

Vitaby, 
Simrishamns kn 

Språkets sammansättning 
Språket är bra men ingressen rörig och präglas av fikonspråk.  

• Yngre järnåldern nämns men finns inte i tidslinjen. 
• Det står: ”offensiva borgarna, trelleborgarna, med militär bemanning”. Vad 

är en offensiv borg? Och var de befolkade av trelleborgare, det vill säga 
folk från staden Trelleborg, eller vad är trelleborgarna? Fanns det borgar 
utan militär bemanning, vem bodde där då? 

• ”Under 1100-talet infördes kavalleriet”. Vad har det med Vallabacken att 
göra? 

 
Bild 
Bilden är illustrativ och ett gott komplement till texten.  
 
 
Galgebacken 
(30) 

Fornlämning 
Östra 
Vemmenhög 
8:1 

Fornvårdsnr 
M190 

Östra 
Vemmenhög, 
Skurups kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. 
 
Motsägelser 

• Det står att den ekonomiska basen under bronsåldern grundade sig på 
boskapsskötsel och åkerbruk. Det är inte fel att många under bronsåldern 
ägnade sig åt boskapsskötsel och åkerbruk. Men att säga att detta var den 
ekonomiska basen är som att säga att den ekonomiska basen för oss idag i 
västvärldens samhälle är boskapsskötsel och åkerbruk för att många är 
bönder och ingår i samhället där de producerar, säljer och konsumerar kött 
och spannmålsprodukter.  

 
Bild 

• Teckningen är en mycket svår sak. Profilritningen är svår att förstå för dem 
som inte är vana vid att förstå vad sektionsritningar illustrerar. Bilden 
blandar också dåtid och nutid på ett sätt som är svårt att förstå. Det är lätt 
att utifrån bilden tro att högen under bronsåldern uppfördes med en profil / 
sektion synligt.  

 
Immeln 
(31) 

Hjärsås sn  Immeln, Östra 
Göinge 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. 
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Bild 
Bilderna är illustrativa och kompletterar texten på ett snyggt sätt. 
 
 
Gisslaboda 1:45 
(34) 

Kulturhistorisk 
lämning 
Örkened sn  

 Gylsboda, Osby 
kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen och 
berättelser om människor som levt där på ett snyggt sätt. 
 
Missionshuset - 
Föreningslokalen 
(33) 

Kulturhistorisk 
lämning 
Örkened sn 

 Gylsboda,  
Osby kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. 
 
Transformatorstationen 
(35) 

Kulturhistorisk 
lämning 
Örkened sn 

 Gylsboda, 
 Osby kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. 
 
Arbetarkasernerna 
(44) 

Kulturhistorisk 
lämning 
Örkened sn 

 Gylsboda, Osby 
kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. 
 
Grosshög – den stora 
gravhögen 
(38) 

Fornlämning 
Östra 
Nöbbelöv 1, 76 

 Skillinge, 
Simrishamns 
kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. Den är rak och enkel och lätt att förstå.  
Förgivettaganden 

• Det står ”Strömberg 1985” i bildtexten. Jag som akademiker vet att detta 
betyder att bilden är tagen från en bok eller artikel publicerad 1985 av 
Märta Strömberg. Men, många vet inte det. Då blir ”Strömberg 1985” 
obegripligt.  
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Motsägelser 
• En liten motsägelse finns. I texten står att bronslansen är funnen vid 

Grosshög, i bildtexten i Grosshög. Men det är en petitess.  
 
Bild 
Bilden kopplar tydligt till texten.  
 
Knutsvik – forntida 
vardagsliv och 
gudomliga offer 
(37) 

Fornlämning 
Östra 
Nöbbelöv 
18,19 

Fornvårdsnr 
L96 

Brantevik, 
Simrishamns kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den presenterar information om platsen på 
ett snyggt sätt. Den är rak och enkel och lätt att förstå.  
 
Bild 
Bilden kopplar tydligt till texten.  
 
Gislövshammar – litet 
fiskeläge med lång 
historia 
(36) 

Fornlämning 
Östra 
Nöbbelöv 4:1 

Fornvårdsnr L51 Gislövshammar, 
Simrishamns kn 

Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den är rak och enkel att förstå. 
 
Bild 
Bilden kopplar tydligt till texten.  
 
Malen – Båstad 
39 

Fornlämning 
Båstad 19:1 

Fornvårdsnr 
L141 

Båstad,  
Båstad kn 

Skylten är mycket sliten av väder och vind. Det går att läsa texten. Det går inte att 
se vad bilden föreställer. 
 
Språkets sammansättning 
Texten är välskriven och informativ. Den är rak och enkel att förstå och kopplar på 
ett snyggt sätt ihop nutid och dåtid. 
 
Bild 
Bilden är helt utsuddad, det går inte att se vad den föreställer.  
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Fig. 17. Karta över alla studerade skyltar som redovisas ovan i text och appendix.  
© Sveriges Meterologiska 
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