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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att med ett 
kritiskt förhållningssätt studera, analys-
era och jämföra de publika insatser som 
genomförts under arkeologiska utgräv-
ningar i Tingby (Tingby 4:1, RAÄ 156, 
Dörby socken) och kvarteret Gesällen 
(Gesällen 4 och 25, RAÄ 93, Kalmar 
stad) i Sverige. De första utgrävningarna 
i Tingby, utfördes på grund av att nya 
rörledningar i marken skulle dras, i 
slutet på 1980-talet. På samma plats i 
Tingby utfördes ytterligare utgrävningar 
genom en seminariegrävning med 
utbildnings- och forskningssyften under 
år 2012. Den senare grävningen var för 
mig personligen den första arkeologiska  
utgrävningen jag deltog i samt en del  
av min utbildning i arkeologi. Under 
åtta månader år 2012 grävdes det även i 
kvarteret Gesällen i centrala Kalmar då 
ny bebyggelse blev aktuellt i området.  

Utgångspunkten är att undersöka dessa 
publika arenors förutsättningar och 
möjligheter till att utgöra mötesplatser 
för människor som intresserar sig för 
arkeologi likväl som att de ska fungera 
som arbetsplatser för arkeologer.  
Var, när, hur och varför ska allmän-
heten göras delaktiga i arkeologin?  
Med ovanstående perspektiv har jag 
utforskat vad det är som möjliggör 
publik arkeologi, vilka mål som ställs 
upp och hur arkeologin når ut till valda 
målgrupper och/eller den breda allmän-
heten samt om det finns mätbara effek-
ter och resultat. 

Min studie påvisar att varierande eko-
nomiska förutsättningar genom läns-
styrelsers beslut och utförarens (det  
vill säga arkeologernas) intresse och 
engagemang är avgörande för eventuella 
publika insatser i samband med arkeo-
logiska utgrävningar oavsett om under-
sökningarna sker med exploaterings- 
eller utbildningssyften.  

En stor målgrupp för publika insatser är 
barn i olika åldrar och i samarbete med 
skolor behöver den publika verksam-
heten anpassas till lagstadgade läro-
planer. Ett övergripande mål, med stöd 
av de kulturpolitiska målen och andra 
kulturinstitutioners regelverk, är att för-
medla kunskap och det finns exempel 
på hur det kan ske under demokratiska 
former med fokus på dialog. Inspirer-
ande och fungerande metoder finns 
bland annat inom musei- och kultur-
miljöpedagogiken.  

Lokala samarbeten framstår tydligt som 
ytterst viktiga för att få kontakt och nå 
ut till publiken, det kan handla om sam-
verkansprojekt med lokala hembygds-
föreningar, universitet, företagare och 
boende i närområdet. Fortsatta diskus-
sioner och forskning kring olika meto-
der för publik verksamhet är avgörande 
för den vidare utvecklingen.  

Mätbara resultat av publika insatser kan 
ses genom antal besökare och räck-
vidden i olika media. Effekterna skulle 
kunna undersökas närmare genom att 
följa upp målgrupper som till exempel 
lärare och elever på skolor. Det finns 
mer eller mindre tydligt formulerade 
problem och värden inom den publika 
arkeologin. Demokratiska och etiska 
frågeställningar är liksom ett kritiskt 
förhållningssätt viktigt för att undvika 
ojämlika förhållanden när publik verk-
samhet skapar delade möjligheter till 
kunskap och upptäckarglädje.  

Konkret kan arkeologen dokumentera 
publik verksamhet genom att skriva  
fältarkeologisk dagbok och fotografera. 
Arkeologisk dokumentation vid utgräv-
ningar utgör en viktig källa och bidrar 
till utvecklingen av arkeologins roll i 
samhället.



 

Abstract 

Bernhard, E 2013, Möten i kulturmiljöer. 
Publika insatser i samband med arkeologiska 
utgrävningar (Meetings at heritage sites. Public 
efforts connected to archaeological excavations), 
Faculty of Arts and Humanities at 
Linnaeus University. 

This essay is focused on the questions 
of and responsibility for where, when, 
how and why communication and 
meetings through archaeology should 
take place. I have critically studied 
Swedish public archaeology through 
three diverse archaeological excavations, 
one took place in the end of the 1980s, 
and two others in 2012.  

I have asked for under what circum-
stances and with which goals the public 
efforts become possible. I have inter-
viewed leaders for the archaeological  

excavations and/or the public efforts 
and questioned how and why they 
reached out to the public. I also 
searched for results and effects in order 
to problematize and value the public 
activities. 

Through interpretation of the resear-
ched material it becomes clear that 
economic issues as well as archaeo-
logists interests and engagements are of 
vital importance for public archaeology. 
Co-operation in the local community 
and archaeological documentation is 
crucial for the development of 
archaeology and its role in society. 

Keywords: Public archaeology, Community 
archaeology, Heritage, Communication, 
Management, Historic environment education, 
Time Travel, Living history 

 



 

Förord 

 
Emelie Bernhard i Tingby. Foto: Konstantinos 
Iordanidis 2012. 

Bilden ovan visar den upptäckarglädje 
jag upplevde när jag just hittat mitt 
första arkeologiska fynd i Tingby 2012. 
Fyndet är ett avslag från stenåldern och 
är ett av många tolkningsbara fynd på 
stenåldersboplatsen (Tingby 4:1, RAÄ 
156, Dörby socken). Under de arkeolo-
giska utgrävningarna som pågick i fyra 
veckor deltog jag även i publika insatser. 
Möten med människor och frågor som 
uppstod i samband med dessa möten på 
utgrävningsplatsen var mycket intres-
santa och givande. Lokala öppna mötes-
platser är något jag värnar om och har 
tidigare erfarenhet av då jag arbetat som 
fritidsledare på parklekar och fritids-
gårdar i Stockholm. Innan jag påbörjade 
mina arkeologi- och kulturmiljöstudier 
har jag främst utbildat mig inom, och 
under nästan tjugo år arbetat med, 
grafisk formgivning och produktion 
samt skrivit och redigerat informations- 
och reklamtexter. Kommunikation 
genom text, bild, färg och form ligger 
mig därför nära.  

Människors behov av att mötas i samtal 
blev bland annat tydliga för mig under 
några sommarmånader 1989, då jag 
vikarierade på ett stort tidningsförlags 
kundtjänstavdelning. Jag tog emot  

många telefonsamtal och ofta ringde 
ensamma människor som pratade länge 
och väl om allt annat än tidningsprenu-
merationer. Bland yngre generationer 
(födda på 1980- och 1990-talen), som 
jag pratat med under senare tid, finns 
ofta önskningar om platser där man  
kan mötas på riktigt, ”in real life” (IRL). 
Platserna ska möjliggöra aktiva och 
kreativa möten mellan olika genera-
tioner och samhällsklasser. Möjliggör-
andet och utformningen av arenor för 
möten, samtal och skapande är av stort 
intresse för mig. 

Att skriva uppsats är en spännande, 
lärorik och kreativ process, ibland så 
uppslukande att jag blivit störd av mat- 
och sömnbehov. Regelbundna pauser 
från skrivandet är dock nödvändigt,  
ger nyttig distans till arbetet och 
rekommenderas därför bestämt.  

Tack först och främst till min kloka 
handledare Bodil Petersson för stöd, 
engagemang och alla konstruktiva syn-
punkter. Och tack till Mats Larsson för 
läsning och kommentarer med tydlig-
görande av viktiga kritiska frågeställ-
ningar. Jag vill också rikta ett särskilt 
tack till Ebbe Westergren, Ludvig 
Papmehl-Dufay och Emma Angelin 
Holmén för att ni framförallt genom 
intervjuerna men även genom tillhanda-
hållandet av bilder starkt bidragit till 
innehållet i denna uppsats. För kom-
mentarer, korrekturläsning och form-
givningsidéer vill jag även tacka min 
morfar Jan-Olov Bernhard och mamma 
Anna Bernhard. Inser att detta stycke 
skulle kunna bli flera sidor långt, bland 
annat med tanke på mina referenser, 
och avslutar därför med att tacka 
samtliga personer som på olika sätt 
bidragit.
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1. Introduktion 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med ett kritiskt förhållningssätt studera, analy-
sera och jämföra de publika insatser som genomförts under arkeologiska ut-
grävningar i Tingby (Tingby 4:1, RAÄ 156, Dörby socken) och kvarteret Gesäl-
len (Gesällen 4 och 25, RAÄ 93, Kalmar stad) i Sverige. De första utgrävning-
arna i Tingby, som ligger cirka tio kilometer väster om Kalmar, utfördes i slutet 
på 1980-talet i samband med att nya rörledningar skulle dras i marken. Under 
2012, tjugotre år senare, utfördes ytterligare utgrävningar genom en seminarie-
grävning med utbildnings- och forskningssyften i Tingby. Den senare grävning-
en var för mig personligen den första arkeologiska utgrävningen där jag deltog 
samt en del av min utbildning i arkeologi. Under åtta månader år 2012 grävdes 
det även i kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i centrala Kalmar då ny be-
byggelse blev aktuellt för området. Uppsatsens innehåll begränsas till de valda 
kulturmiljöerna och de arkeologiska publika insatser som utförts där eller i 
närområdet under vissa avgränsade tidsperioder. Platserna och utgrävningarna 
skiljer sig åt på flera sätt vilket ger det valda ämnet bredd och komplexitet. Min 
ambition är att bidra till ökad kunskap gällande publik kommunikation inom 
arkeologin. I materialet söker jag efter frågeställningar, problem och värden 
som berör arkeologins publika sida. Kulturmiljöerna i Tingby och kvarteret Ge-
sällen (det vill säga platserna som varit föremål för arkeologiska utgrävningar) 
kan betraktas som publika arenor i samtiden. Utgångspunkten är att undersöka 
dessa publika arenors förutsättningar och möjligheter till att utgöra mötesplat-
ser för människor som intresserar sig för arkeologi likväl som att de ska fungera 
som arbetsplatser för arkeologer. Var, när, hur och varför ska allmänheten 
göras delaktiga i arkeologin? Med ovanstående perspektiv har jag genom fall-
studier utforskat följande frågeställningar: 

1. Vad är det som möjliggör publik arkeologi? 

2. Hur når publik arkeologi ut och till vilka målgrupper? 

3. Hur kan effekter och resultat av publik arkeologi mätas? 

Bakgrund med inblick i tidigare forskning 

På 1980-talet ägnade sig arkeologer åt folkbildning och en häpnadsväckande 
snabbt växande publik önskade och krävde mer än så. Arkeologin blev mass-
mediaunderhållning och kulturturism. Publiken blev därtill deltagande genom 
att den bildade arbetsgrupper och föreningar, byggde fornbyar och utställ-
ningar, besökte lokalforskande studiecirklar och utgrävningskurser, ordnade 
vikingagästabud och medeltida rollspel. Gränsen mellan den institution-
aliserade arkeologin och dess publik upphävdes. Arkeologin förändrades 
under 1900-talet från elitistisk folkbildning till en deltagandets folkrörelse 
(Welinder 2003).  
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Statens kulturråd (1999) genomförde under 1998 en enkätundersökning av 
museernas barn- och ungdomspedagogiska verksamhet. I skriften Upptäckar-
glädje! Om museipedagogik beskrivs den allra främsta uppgiften för museerna vara 
att de ska utgöra en del av samhällets kollektiva minne. Vidare står det att 
museer ska verka för en bred bildning som ger människor i hela landet möjlig-
het att utveckla sin kunskap genom intellektuella och estetiska upplevelser. Den 
pedagogiska verksamheten framhävs i det perspektivet som en av de nyckel-
funktioner som konstituerar ett museum (Berg 1999). En generell kritik av den 
arkeologiska disciplinen (universitet, museer, kulturmiljövård) riktad till arkeo-
loger finns i Arkeologins publika relation – en kritisk rannsakning (Karlsson & 
Nilsson 2001), författarna uppmanade till självkritisk reflektion rörande arkeo-
logins publika relation. Emma Angelin Holmén (2001) skriver om museers 
publika verksamhet under 1900-talet och drar slutsatsen att förmedlingen har 
varierat över tid men att dess former ändå varit liknande. Hon nämner verk-
samhet som att visa föremål i utställningar och att hålla guidningar, föreläs-
ningar och studiecirklar. Ett undantag som sticker ut genom att det drog till sig 
en delvis ny publik är rekonstruktionernas genombrott på 1980-talet (jfr 
Petersson 2003). Angelin Holmén (2001) menar att utvecklingen av förmed-
lingsformerna kanske nått som längst när det gäller museernas publika verk-
samhet som är inriktad på barn.  

Uppdragsarkeologiska utgrävningar är en situation när den fysiska kontakten 
mellan arkeologer och boende, mellan fornlämning och människor, blir på-
taglig. Det är ett utmärkt tillfälle att utnyttja för dialog med människor vars 
omgivningar vid en exploatering förvandlas till schaktade ytor och dumphögar. 
Genom att låta andra människor än arkeologer ställa frågor kan arkeologin 
komma åt andra delar av den mångtydiga förhistorien. Om människor tillåts 
ställa frågor, är de kanske också intresserade av svaren. Uppdragsarkeologins 
förhållande till samhället synliggör en ansvarsroll. En naturlig del i ansvars-
tagandet borde vara att ställa frågor kring den egna verksamheten och dess sätt, 
vilja, förmåga och lyhördhet att möta förändringar (Högberg 2002, 2003). 

Ett intressant arkeologi- och kommunikationsprojekt, med syftet att skapa en 
kulturmiljö dit människor söker sig för att dela kunskap, bli inspirerade och 
känna glädje startade med sorg då en medeltida träkyrka brändes ner år 2001 i 
Södra Råda socken, Värmland. Sommaren 2002 påbörjades en arkeologisk ut-
grävning på platsen som en del i ett projekt med inriktning på kommunikation 
och kunskapsuppbyggnad. Tanken var att kommunikation skulle värderas lika 
högt som den vetenskapliga delen i projektet och det arbetades aktivt med 
bland annat mediakontakter. Amatörarkeologer från trakten deltog i de arkeo-
logiska undersökningarna efter att ha gått en studiecirkel i arkeologi. Cirka 
1 700 människor besökte Södra Råda under de fyra veckor som utgrävningen 
pågick. Det ordnades visningar, föreläsningar, barn- och ungdomskväll, hem-
sida, en utställning på platsen och guidade turer vid utgrävningen. Satsningen 
föll väl ut och finns utförligt beskriven i rapporten Arkeologi- och kommunikations-
projektet i Södra Råda 2003 (Karlsson 2003).  
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Anders Högberg skriver om historiemedvetande och uppdragsarkeologi och menar 
att ord som demokrati, delaktighet, deltagande, kulturarv och kulturmiljövård i 
sig inte har någon självklar mening. De måste fyllas med innehåll. Kulturarvet 
brukas inom ramarna för brukarens historiesyn. När uppdragsarkeologin för-
medlar resultat, som en del av kulturarvet, kommer detta att ingå som en del i 
brukarens historiesyn. Om den uppdragsarkeologiska verksamheten konkret 
och kritiskt ska ta ställning till kulturarvet och diskutera frågor och värden som 
bildar grunden för ett demokratiskt samhälle, måste andra ambitioner än att 
passa in resultat i rådande historiebruk utvecklas (Högberg 2004).   

Den kommunikativa relationen mellan kulturarvsförvaltning och medborgare 
lyfts i rapporten Kulturarv som samhällsdialog? En betraktelse av kulturarvsförmedling 
av Anders Gustafsson och Håkan Karlsson (2004). Författarnas utgångspunkt 
är skyltning vid fasta fornlämningar och det framhävs att relationen mellan 
”experter” och ”amatörer” på ett djupare plan handlar om demokrati och 
etik. Gustafsson och Karlsson pekar på att frågeställningar av denna typ har 
förts upp på kulturarvsförvaltningens agenda under senare år, inte minst gen-
om Agenda kulturarv. Projektet Agenda kulturarv var en stor gemensam satsning 
på arbetet med kulturarv. Bakom projektet stod länsstyrelserna, länsmuseerna 
och Riksantikvarieämbetet med syftet att öka kulturarvsarbetets demokratiska 
förankring och slagkraft. Målet var att i samverkan med övriga samhället ta 
fram en programförklaring för arbetet med kulturarv – Agenda kulturarv. Pro-
gramförklaringen blev klar i augusti 2004 och en idébank på Internet samlar 
en del av förslagen som indelats i fem huvudområden; aktualitet, tillgänglig-
het, engagemang, långsiktighet och verksamhetsutveckling (Riksantikvarieäm-
betet 2012a). 

Peter Aronsson (2004) behandlar frågor om hur det förflutna används genom 
begreppen historiebruk (användningen av det förflutna) och historiemedvetande 
(den grundläggande uppfattningen om sambanden mellan dåtid, nutid och 
framtid som styr reproducerandet av historiebruket). Begreppet historiebruk 
rymmer relevanta frågeställningar för arkeologin och används i arkeologisk 
forskning av bland andra Högberg (2003, 2004). I Högberg & Holtorf (2005) 
diskuteras begreppet community archaeology som handlar om att involvera all-
mänheten i arkeologiska projekt, vilket skett i England och USA. Författarna 
menar att framtidens arkeologer måste arbeta mycket nära publikens förståelse 
och deras förväntningar på arkeologin. Det framhävs att publikens intresse och 
community archaeology kan inspirera till diskussioner och perspektiv inom svensk 
uppdragsarkeologi.  

Ett uppdragsarkeologiskt projekt med det övergripande namnet Slättbygdspro-
jektet genomfördes av Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska verksamhet 
(UV Öst) tillsammans med Östergötlands länsmuseum under 2000-2005. I pro-
jektet prioriterades kommunikationen med allmänheten redan från början gen-
om att lägga vikt vid förmedling och dialog inom ett fastställt utrymme av pro-
jektbudgeten. Även utvärdering av den publika verksamheten planerades initialt 
med syftet att tydliggöra förmedlingsinsatsernas roll i uppdragsarkeologin gen-
om att använda projektet som ett konkret fallstudium. Peter Aronsson, Joakim 
Andersson och Bodil Petersson har tagit sig an utvärderingen vilket resulterat i 
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en omfattande studie som beskrivs i rapporten Uppdragsarkeologins publika sida – 
Slättbygdsprojektet. Deras studie syftar till att ge kunskap om hur arkeologiska 
utgrävningar kommuniceras och används av professionella, besökare, med-
borgare och turister. Denna kunskap behövs för att kunna prioritera rätt och 
motivera en integration av förmedlingsinsatser i samhälls- och exploaterings-
kostnaderna (Andersson et al. 2005).  

Anders Högberg (2006) beskriver hur han mötts av ett stort intresse från all-
mänheten under utgrävningar i sitt arbete som arkeolog. Högberg menar att det 
stora intresset ställer stora krav på arkeologen att berätta om vad han eller hon 
gör och varför. I ett publikt sammanhang kan det förflutna handla om etnicitet, 
nationalitet, religionstillhörighet och kulturell identitet. Det kan vara konflikt-
fyllt, politiskt hett och föremål för motsättningar och oliktänkande. Men det 
kan också upplevas som positivt, stärkande, bekräftande och tryggt. Kulturmiljö-
pedagogik är ett begrepp som samlar mängder av publika aktiviteter och som i 
huvudsak sysslar med kommunikation om det institutionellt utpekade kultur-
arvet. Ebbe Westergren har skrivit om tidsresor vid Kalmar läns museum, 
skrifterna inkluderar även andra författare genom samarbeten i den internatio-
nella organisationen ”Bridging Ages” som hade sin första konferens om tids-
resor och kulturmiljöpedagogik i Sverige 2004 (Westergren et al. 2006a; Wester-
gren 2006b; Westergren 2006c; Westergren et al. 2010). Cornelius Holtorf 
(2009) har i Lund Archaeological Review 15 skrivit en artikel med rubriken ”On the 
possibility of Time Travel”, författaren behandlar och diskuterar tidsresor som 
ett av flera populära fenomen i upplevelsesamhället. 

 
Arkeologerna Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgren (2007) använder be-
greppet publik arkeologi i en bok med samma namn och i den refererar de bland 
annat till ovan nämnda Högberg (2003, 2004, 2006). Publik arkeologi kan i en vid 
definition beskrivas som all slags publik kommunikation inom arkeologin. Pub-
lik arkeologi kan också beskrivas som en utveckling av idéer och former för 
arkeologisk förmedling. Författarna menar att den publika arkeologin ska ta 
tillvara de erfarenheter som publikmöten ger samt analysera hur detta samspel 
återverkar på arkeologin. De diskuterar även målgrupper och konstaterar att 
arkeologin har mycket arbete framför sig om man på allvar ämnar nå ut till den 
så ofta omnämnda breda allmänheten (Svanberg & Wahlgren 2007). Publik 
arkeologi har kopplingar till och kan jämföras med det engelska och internati-
onella begreppet public archaeology (Merriman 2004). 

Begreppet kulturell ekonomi innefattar en möjlighet att diskutera de samspel och 
motsättningar som finns mellan kultur och ekonomi. Lars Aronsson (2007) 
skriver att ekonomiseringen av kulturen är motsättningsfylld. Marknaden upp-
fattas ibland att tränga allt längre in i kulturens finrum, till exempel i form av 
företags sponsring av kultur i marknadsförings- och legitimeringssyfte, vilket av 
kulturarbetare kan upplevas som problematiskt. I de flesta fall handlar kritiken 
om att kulturen kommersialiseras, vilket är en del av en större process, näm-
ligen ekonomiseringens erövring av samhällets alla sfärer. Kulturaliseringen av 
ekonomin är tydlig och mindre ifrågasatt i dagens samhälle. Varor och tjänster, 
inom en rad områden, kan betraktas som kulturella varor, eller annorlunda ut-
tryckt – de är kulturellt kodade. 
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Högberg (2008a) tydliggör att arkeologer är experter på den arkeologi de prakti-
serar. Men det betyder inte att arkeologer är experter på alla uttryck, uppfatt-
ningar, tolkningar och undersökningar av det förflutna. Det betyder inte heller 
att de är experter på att formulera alla typer av frågor om det förflutna. Sam-
skapandets arkeologi handlar om mycket mer än att allmänheten är mottagare 
av arkeologisk kunskap vid publika förmedlingstillfällen, alternativt ”agerar 
spadar” vid en arkeologisk undersökning. Det handlar om att omforma den 
arkeologiska processen, om att redan i initieringsfasen involvera andra än 
arkeologer och att igenom hela den ärendehantering som arkeologiska utgräv-
ningar innebär fullt ut samarbeta med andra intressenter. En samskapandets 
arkeologi kräver genomgripande förändringar i inställningar till vad uppdrags-
arkeologi kan vara. 

Om kulturarvet betraktas som något som delas av alla handlar det inte om vi 
och dem utan istället betonas det att kulturarvet är något vi skapar här och nu. 
Att enas i processer med rum för samtidsanalys och reflektion kan vara en 
modell, vilket diskuteras av Högberg (2008b), i förhållande till skolans ämnes-, 
kursplaner och måldokument. Publik verksamhet på två öländska stenålders-
boplatser framhävs i en arkeologisk rapport skriven av Kenneth Alexandersson 
och Ludvig Papmehl-Dufay (Alexandersson & Papmehl-Dufay 2009). I en 
artikel reflekterar och diskuterar Papmehl-Dufay (2010) vidare, med exempel 
på arkeologiska utgrävningar på öländska stenåldersboplatser, om vikten av att 
nå publiken. I det sammanhanget lyfter han frågor om vilka media som 
används och vilka budskap som förmedlas.  

Bodil Petersson, Kristina Jennbert och Cornelius Holtorf (2009) skriver att 
arkeologi fascinerar. Det visar sig inte bara i det stora antalet tv-program och 
tidningsartiklar om arkeologi utan även i den stora uppslutningen när arkeo-
loger bjuder in till visningar i samband med utgrävning. Författarna framhäver 
att arkeologin i sin helhet förutsätter en debatt, där arkeologisk forskning och 
utbildning är både samtidsberoende och politisk till sin karaktär. De pekar på 
förändringar för arkeologin i samhället, till exempel är det så idag att den allra 
största delen yrkesverksamma arkeologer ingår i den så kallade uppdrags-
arkeologin som genomför arkeologiska undersökningar och forskning enligt 
lagstiftningen, styrd av politiska mål och kommersiella villkor. Stefan Larsson 
(2009) menar att i det offentliga samtalet kring uppdragsarkeologin finns ett 
ensidigt fokus på ekonomi, och att diskussioner om arkeologins kvalitet, 
mening och innehåll lyser med sin frånvaro liksom alla former av strategiska 
måldokument. 

Göran Gruber (2010) har studerat bruket av medeltiden i en samtida kontext av 
vad han benämner som mobiliseringsprocesser (till exempel politiska processer som 
berör kulturarvets bevarande och tillgänglighet, min anmärkning). Grubers av-
handling uppvisar ett antal relaterade problem till hur det förflutnas värde 
skapas, gestaltas och förhandlas, bland annat pekar författaren på att möten 
inom och mellan processerna visar att samverkan mellan aktörerna inte alltid är 
så bred och utvecklad som retoriken vill ge sken av. Det finns cementerade 
hinder, sega strukturer och ojämlika förhållanden mellan aktörer till följd av 
lagstiftningen. Skiftande förhållningssätt till kognitiva, emotiva och normativa 
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värden genom olika idégrunder och varierande handlingsnormer skapar spän-
ningar. Mobiliseringsprocesser och samarbetsbyggen inom svensk uppdrags-
arkeologi med dess publika verksamhet har också behandlats i en artikel av 
Mats Engström och Göran Gruber (Engström & Gruber 2011). Författarna 
problematiserar begreppen samarbete och dialog som de menar framhävs som 
centrala av kulturarvsinstitutioner. Genom ett exempel på publik verksamhet 
med elever pekar de på vikten av diskussioner om etik och förutsättningar för 
önskade samarbeten. 

Åsa Thelander och Karolina Rosenqvist (2011) skriver i boken Strategisk kom-
munikation – forskning och praktik om att utmaningarna för kulturinstitutionerna 
är många men inte unika för branschen. De menar att det finns en tendens att 
fokusera på inarbetade och bekanta målgrupper och att det har likheter med 
ett traditionellt varumärkesperspektiv. Bristen på helhetstänkande gör att det 
blir svårt att möta förändrade villkor och författarna framhäver vikten av ett 
annat synsätt och att organisationen bör försöka forma sina egna förutsätt-
ningar (proaktivt förhållningssätt). Detta menar de vara nödvändigt för kultur-
institutioners överlevnad. 

De kulturpolitiska målen (Kulturpolitiska mål 2009/10:3) är av betydelse för 
arkeologins tillgänglighet. Riksantikvarieämbetet föreskriver att Länsstyrelsen 
ska verka för att de av riksdagen angivna målen för kulturmiljöområdet ska 
vara vägledande för den arkeologiska undersökningsverksamheten (KRFS 
2007:2). Arkeologins regelverk grundar sig på lagen om kulturminnen (SFS 
1988:950) och i den framgår att Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnes-
vården i länet och Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnes-
vården i Sverige. Det innebär att länsstyrelserna har i uppdrag att besluta om, 
följa upp och utvärdera uppdragsarkeologisk verksamhet och dess samhälls-
nytta. De har därmed en ansvarsfull roll inte minst när det gäller arkeologins 
ekonomiska förutsättningar. I en rapport från Riksantikvarieämbetet med 
rubriken Verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologi. Återrapportering av regerings-
uppdrag framkommer det att länsstyrelserna inte alls hinner med sin uppgift att 
utvärdera uppdragsarkeologins effekter eller samhällsnytta (Riksantikvarieäm-
betet 2012b).   

Jag deltog i ett kulturarvsseminarium som anordnades i Oskarshamn den 17 
oktober 2012 (Kalmar läns museum & Länsstyrelsen i Kalmar län 2012). Under 
temat Angelägen arkeologi belystes frågor om hur arkeologin kan nå ut med 
arkeologiska forskningsresultat och göra arkeologin tillgänglig för alla. Om 
utgångspunkten är att arkeologin ska ta ansvar för sin roll i samhället så är 
givetvis reflektioner och fortlöpande diskussioner om och genom publika rela-
tioner väsentliga. Ett kritiskt förhållningssätt är i det sammanhanget självklart 
nödvändigt och därigenom bör såväl värden, problem och risker med publik 
arkeologi ges utrymme. 
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Teori och metod 

Arkeologins post-processuella teoribildning innehåller ett spektrum av olika teore-
tiska inriktningar, till exempel empiri, kritisk teori, funktionalism och strukturalism 
(Olsen 2003). De teoretiska inriktningarna med dess olika perspektiv inspirerar 
mig till reflektioner och upplyser om användbara metoder. Det förflutna är 
liksom samhället föränderligt bland annat genom att det kan betraktas från 
olika vinklar och med varierande fokus. När arkeologin utgår från samtida 
frågeställningar är det kunskap om hur det är att vara människa idag som blir 
centralt. I letandet efter forntiden träder nutiden fram. Berättelser om det 
förflutna kan tjäna som exempel och artefakter kan betraktas som metaforer i 
samtiden (Lowenthal 2011). Med det perspektivet blir det viktigt att titta 
närmare på hur arkeologi kommuniceras i samhället och samtiden, till exempel 
genom att undersöka hur arkeologi framstår och används som ett kommu-
nikativt varumärke i populärkulturen. Det finns en stark dragningskraft till 
arkeologin. Publikens intresse utgör en utgångspunkt och ett gott skäl till att 
agera kommunikativt på arkeologiska arenor. Ett utmärkt sätt är att tillmötesgå 
publikens vilja att få prova på att gräva själva. Då kan människor tillåtas att få 
uppleva arkeologi på det sätt som de önskar (Holtorf 2005, 2006, 2007). Med 
medvetenhet om att arkeologin fungerar kommunikativt på flera sätt inom 
samhället blir det viktigt att med ett kritiskt förhållningssätt värdera, proble-
matisera och diskutera, till exempel genom att lyfta demokratiska och etiska 
frågeställningar, i olika arkeologiska kontexter (jfr Aronsson 2004; Gustafsson 
& Karlsson 2004; Högberg 2006, 2008ab; Holtorf 2009, 2012; Gruber 2010). 

Jon Hunner (2002) skriver i boken Konsten att lära och viljan att uppleva. Historie-
bruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli om att levande 
historia, egna tolkningar av historien, historiska rollspel och upplevelser utgör 
lämpliga metoder för att på ett engagerande sätt presentera det förflutna för en 
publik. Rötterna till det han benämner som levande historia (”living history” på 
engelska) är över hundra år gamla och här lyfts Skansen fram som det första 
levande historiska museet som genom Arthur Hazelius startade sin verksamhet 
år 1891 i Stockholm. Bodil Petersson (2002) skriver i samma bok att det arkeo-
logiska källmaterialets grund för att återskapa det förflutna innebär andra ut-
gångspunkter än historievetenskapens. Spåren är mer glesa, kunskapsluckorna 
måste fyllas med en större portion fantasi för att det återskapade ska kunna 
förmedla en upplevelse och inte lämna det sedan länge förflutna i ett fragmen-
terat tillstånd. Petersson skriver också att eftersom upplevelsen är en viktig 
ingrediens i lärandet, har nog upplevelsepedagogiken kommit för att stanna. 
Bland flera exempel på olika former av upplevelsepedagogik omnämns kultur-
miljöpedagogik och tidsresor på Kalmar läns museum som haft ett nationellt upp-
drag i sin verksamhet.  

Pia Sillanpää (2003) tydliggör, i en rapport från Riksantikvarieämbetet, att varie-
rande kulturmiljöer kan kännetecknas utifrån individers personliga världsåskåd-
ningar och värdesystem som vägleder hennes tankar, smak, beslut och hand-
lingar. En medvetenhet om detta är av betydelse vid kommunikation om kul-
turmiljöers olika kännetecken och egenskaper. Genom människors mångfald av 
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värderingar formas individuella och kollektiva identiteter. Resultatet är en 
kultur. En grupps kultur verkar som en spegel genom vilken individen och 
gruppen identifierar sig själv i relation till sin omvärld. På så sätt kan samma 
kulturmiljö ses med olika ögon beroende på vilken kultur och vilka erfarenheter 
individen utgår ifrån. Detta är av största vikt då en kulturmiljö exempelvis ska 
analyseras, bevaras och brukas samt när kulturarvsinstitutioner ska kommu-
nicera sina varumärken och verksamheter för att nå fram till medborgarna och 
målgrupperna. 

Anders Högberg (2006) pekar på kulturinstitutionernas makt. Makt över det 
förflutna eftersom vi kan berätta om avlägsna tider, men också om det 
förflutna som makt, eftersom de berättelser vi presenterar får betydelser som 
påverkar nuet och framtiden. Här i ligger även ett ansvar över den makt som 
man innehar i egenskap av expert, ledare eller kulturmiljöpedagog. De viktiga 
frågorna som därför bör finnas med i dessa sammanhang är: Vad berättar vi 
om, hur gör vi det, varför gör vi det, varför tycker vi det är väsentligt och vilken 
betydelse får det? Möjligheter och skyldigheter kopplat till kulturmiljöer inne-
fattar ett ansvar som varje medborgare har. I en expert- och/eller ledarroll blir 
detta mer tydliggjort och större beroende på och av sammanhanget. 

Arkeologiskt arbete i dialog med publik kräver kunskaper om hur det förflutna 
skapas och används i samtiden samt om vad skapandet av det förflutna gör 
med sina deltagare och med samtida förhållanden. Andra (alternativa) värden 
och mål än de traditionellt kulturhistoriska blir aktuella – integration, demo-
krati, terapi, historiemedvetande. I de sammanhangen måste arkeologerna både 
vara nyfikna och ödmjuka. Det finns kunskap att hämta från andra ämnes-
områden där dessa frågor inte är alternativa mål utan primärt fokus, till exempel 
inom etnologi, konst och sociologi (Svanberg & Wahlgren 2007). 

Demokrati och jämlikhet är viktiga ledord och det som utgör grunden för ett 
hållbart samhälle. Richard Wilkinson och Kate Pickett (2010) har genom forsk-
ning i västvärlden påvisat hur socialt nedbrytande ojämlika samhällen är och 
varför jämlika samhällen är bättre. Ovanstående teorier utgör en viktig grund 
som ger övergripande och relevanta perspektiv på arkeologin i samhället. 
Teorierna pekar på olika angreppssätt och metoder som jag använt mig av i 
mina undersökningar. Valda metoder, som framhävs i följande textstycken, är 
sammankopplade med teorierna. 

Som beskrivs under rubriken syfte och frågeställningar så har jag använt mig av 
ett kritiskt förhållningssätt. Med kritiskt förhållningssätt menar jag att noggranna 
och granskande undersökningar utförts. Den metoden tillsammans med olika 
analyser och analogier (jämförelser) synliggör en variation av frågeställningar, pro-
blem och värden i källmaterialet. De teoretiska perspektiven ger olika analysmöjlig-
heter vilket innebär att materialet under arbetsprocessen har kunnat delas upp i 
mindre delar och belysas med olika fokus. Genom metodiska jämförelser av 
olika delar i materialet har både likheter och skillnader framträtt och behand-
lats. Empiri (kunskap grundad på erfarenhet) och fenomenologi (betraktelser av 
företeelser) har använts, bland annat genom mina deltagande observationer  
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under utgrävningarna i Tingby 2012. Funktionalism (funktion bör styra form) 
och strukturalism (hur en helhet påverkas av växel- och samverkande delar) har 
genomgående beaktats under mitt arbete. 

En lämplig metod som använts för att få en närmare bild av de publika 
insatserna i Tingby och kvarteret Gesällen är kvalitativ intervju. Metoden för 
kvalitativ intervju har jag studerat och fått kunskap om i boken Kvalitativ intervju 
– från vetenskapsteori till fältstudier av Ryen (2004) och i Björklund & Paulsson 
(2003). Jag har valt att intervjua ledare på de arkeologiska utgrävningsplatserna 
om de publika insatserna. Det gör att de valda arkeologiska ledarnas erfaren-
heter av publik arkeologi får en framträdande roll. Intervjuerna har utförts 
strukturerat med sex tydliga frågeställningar (bilaga 1) och tidsomfattningen var 
cirka trettio minuter per intervjuperson. Inspelningar av intervjuerna utfördes 
när frågorna ställdes under möten i Kalmar. Materialet har vid avlyssning 
bearbetats om till skriftligt berättande. Svaren har även i viss omfattning redige-
rats genom att tillägg och strykningar gjorts med syfte att förtydliga vissa upp-
gifter och undvika upprepningar. I övrigt har jag strävat efter att innehållet i 
svaren ska återges så korrekt som möjligt. Undersöknings- och intervjumateri-
alet analyseras och diskuteras i kapitel fyra, utifrån arbetets frågeställningar samt 
med hjälp av ovanstående teorier och metoder. 

Källkritik 

Det har i inledningen nämnts, och av källkritiska skäl vill jag understryka, att 
uppsatsens innehåll begränsas till de valda kulturmiljöerna och de arkeologiska 
publika insatser som utförts där eller i närområdet under vissa avgränsade tids-
perioder. Utgrävningsplatserna representerar exempel med helt eller i stora 
delar skilda förutsättningar. Fallstudiernas diversitet gör att de inte är lämpliga 
för alla former av analogier, till exempel gäller det utgrävningsprojektens olika 
ekonomiska förutsättningar. Om fallstudierna inte skiljt sig åt på flera sätt hade 
dock sannolikt inte samma bredd och komplexitet framkommit i min studie. 

De arkeologiska utgrävningarna i Tingby och kvarteret Gesällen under 2012 har 
alldeles nyligen (Tingby i oktober och Gesällen i november 2012) avslutats, och 
i båda fallen saknas arkeologiska undersökningsrapporter på grund av att de 
inte hunnit bli framställda. Avsaknaden av rapporter begränsar underlaget för 
min studie. Denna uppsats gör dock inga anspråk på att vara heltäckande utan 
välkomnar framtida kompletteringar, diskussioner och slutsatser. 

I kapitel två anges i tabell 3 att publika insatser genom tv, tidningar och radio 
förekommit i samband med utgrävningarna i kvarteret Gesällen, dock har om-
fattning och räckvidd av tidsskäl inte undersökts och därför saknas siffrorna. 
Tabell 1, som ger en översiktlig bild av publika insatser i samband med arkeo-
logiska utgrävningar i slutet på 1980-talet, innehåller till stor del ungefärliga 
siffror på grund av att dessa uppgifter inte finns dokumenterade. I samtliga 
tabeller saknas vissa uppgifter angående besöksantal, publicitet och räckvidd i 
olika media, då dessa inte varit tillgängliga eller möjliga att undersöka. 
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Publikintervjuer har tyvärr inte varit möjligt att genomföra inom ramarna för 
uppsatsarbetet. Den publika verksamheten hade, om mer tid funnits, kunnat 
undersökas ytterligare genom exempelvis publikenkäter och/eller personlig 
kontakt med Länsstyrelsen. De utförda kvalitativa intervjuerna är strukturerade, 
det är tänkbart att mer information framkommit om jag valt att enbart delvis 
strukturera dem. Ett delvis strukturerat upplägg av intervjuerna hade kunnat ge 
utrymme för eventuellt ytterligare intervjumaterial. Delvis strukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer (med utrymme för följdfrågor och spontanitet) ger 
möjligheter till ett utökat källmaterial (relevant kunskap till den som intervjuar) 
men riskerar samtidigt att tappa fokus, till exempel genom att svårigheter kan 
uppstå med att tydligt avgränsa och sortera information som framkommer 
under intervjusituationen. 

De teorier och metoder som diskuteras under rubriken ”teori och metod” kan 
liksom alla vetenskapliga teorier och metoder givetvis problematiseras. Struk-
turalism innebär till exempel inte för mig att en helhet oproblematiskt kan eller 
bör brytas ner till minsta möjliga beståndsdelar eller att individualism (indivi-
ders val och dess påverkan på till exempel samhällstrukturer) saknar betydelse. 
För- och nackdelar med olika teoretiska perspektiv är något som självklart bör 
klargöras och diskuteras. En mer omfattande och djupgående diskussion kring 
olika teorier och metoder, som till exempel framkommer genom den tidigare 

forskningen, har av tidsskäl inte genomförts i samband med denna studie. 
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2. Undersökning av publika arenor 

I föregående kapitel har uppsatsens syfte, frågeställningar, bakgrund, tidigare 
forskning, teori, metod och källkritik behandlats. I detta kapitel, presenteras de 
undersökta platserna i Tingby och kvarteret Gesällen i Kalmar. Fokus ligger på 
dessa arenors publika verksamhet i samband med de arkeologiska utgrävning-
arna. Utgrävningsplatserna har valts ut för fallstudier då de för mig var kända, 
intressanta genom diversitet (urvalet har gett bredd, djup och komplexitet) och 
därmed ansågs väl lämpade för analys och diskussion. 

 

Kartan visar det geografiska läget för de platser som valts ut för denna studie. Tingby är 
markerat med cirkeln som överlappar y:et i ortsnamnet Smedby och pilen pekar på kvarteret 
Gesällen som ligger i centrala Kalmar. Arkeologiska utgrävningar med publika insatser har 
förekommit på båda platserna. Kartbild: Ludvig Papmehl-Dufay 2012. 

Tingby i slutet på 1980-talet 

Mellan åren 1987-1989 utförde Kalmar läns museum arkeologiska undersök-
ningar i Tingby, cirka 10 kilometer väster om Kalmar. Anledningen var att av-
lopps- och gasledningar skulle läggas ned i ett område med registrerade sten-
åldersboplatser. Vid 1987 års utgrävningar hittades stolphålskoncentrationer 
som tolkades som resterna av ett stolpbyggt hus. I artiklar som publicerades i 
tidskriften Populär Arkeologi, med rubrikerna ”Det äldsta kända huset i Norden” 
(Westergren 1988), ”Var Tingbyhuset från järnåldern?” (Johansson 1989) och 
”Flera indicier stöder dateringen” (Rajala & Westergren 1989), framkommer 
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konflikter kring dateringen. Kritisk granskning och medvetenhet om proble-
matiken med dateringsmetoder och tolkningar av olika slag bör tas i beaktande 
vid tolkning av fynd såsom exempelvis stolphålen i Tingby liksom på andra 
platser. Intressant i detta sammanhang, där ”Nordens äldsta hus” hetsigt debat-
terades, är frågan om vikten av att något förmedlas som störst, äldst, längst 
etcetera inom arkeologin.  

En rekonstruktion, av det som tolkats som resterna av ett stenåldershus blev 
klar 1999 och finns i ett skogsområde i Tingby, cirka 700 meter väster om ut-
grävningsområdet. Det rekonstruerade huset beskrivs som välbesökt än idag av 
framförallt lärare och elever på skolor i närområdet. Då jag 2011 läste en kurs i 
kulturmiljöpedagogik vid Linnéuniversitetet kom jag själv i kontakt med det re-
konstruerade huset genom att vi hade en mycket trevlig kursavslutning i huset. 

 

Rekonstruktion av stenåldershus i Tingby. Huset har behov av renovering.  
Foto: Emelie Bernhard 2012. 

I den arkeologiska undersökningsrapporten (Nilsson et al. 2002) beskrivs att 
utgrävningen i Tingby väckte stort intresse bland allmänheten och att mycket 
uppmärksamhet gavs i media. Under två år besökte över 15 000 personer 
stenåldersboplatsen och flera skolor använde sig av platsen i sin undervisning. 
En årligen återkommande stenåldersdag arrangerades av Kalmar läns museum 
och Dörby-Kläckeberga hembygdsförening mellan 1988-1993. Besökarna upp-
ges ha varit mellan 1 000 och 3 000 personer varje år. Tankarna om en rekon-
struktion av huset samt att skapa ett stenålders- och upplevelsecenter i Tingby 
föddes genom det stora intresset hos allmänheten. En av ledarna för de 
arkeologiska utgrävningarna var Ebbe Westergren som berättat att idén om ett  
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center ursprungligen framfördes av Jan Herstad, dåvarande chef på Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Kalmar, under en guidning på utgrävningsområdet (Källa: 
Ebbe Westergren, muntlig uppgift den 3 december 2012).  

Under 1987 och 1988 utreddes möjligheterna att göra en rekonstruktion av 
huset samt att skapa ett stenålders- och upplevelsecenter i Tingby. En kom-
munal utredning tillsattes 1988 som fick i uppdrag att arbeta med olika förslag 
kring verksamhetsidéerna. Ett av förslagen var att skapa ett mycket stort center 
utan motsvarighet i övriga Europa. Förhoppningen var att tiotusentals besök-
are årligen skulle besöka centret och att det skulle bli ett forum för arkeologisk 
forskning och experimentell arkeologi. Tanken var att besökarna själva skulle få 
uppleva hur det kan ha varit att leva under jägarstenåldern genom att delta i 
aktiviteter som stockbåtspaddling, flintslagning, matlagning, fiske och bågskytte 
med mera. Idén med ett upplevelsecenter väckte mycket starkt gensvar hos 
lokala politiker, företagare, skolor och intresserad allmänhet i Kalmarregionen. 
Projektet med att skapa ett stenålders- och upplevelsecenter fick dock efter en 
tid läggas ner då det tidiga 1990-talets ekonomiska nedgång gjorde det nästintill 
omöjligt att få finansiering för denna typ av verksamhet (Nilsson et al. 2002).  

Arwo Pajusi (2002) skriver i den arkeologiska undersökningsrapporten att det 
rekonstruerade huset i Tingby användes inom den pedagogiska verksamheten 
”Alla tiders historia” på Kalmar läns museum. Rekonstruktionsarbetet på-
börjades med ledning av länsmuseet i samarbete med Dörby-Kläckeberga hem-
bygdsförening och Barkestorpsskolans högstadium. En stor del av arbetet ut-
fördes av högstadieelever. Rekonstruktionsarbetet pågick i flera år med nya 
kullar av elever. Det visade sig vara svårt att arbeta med en byggnation under så 
lång tid, och 1997 knäcktes taket av ett tjockt snölager. Efter flera diskussioner 
beslöt Kalmar läns museum att återuppta rekonstruktionen i september 1998. 
En arbetsledare anställdes, och i augusti 1999 invigdes huset efter att två till 
fem personer, under ledning av Arwo Pajusi, kontinuerligt arbetat med bygget 
under nästan ett år. Den främsta målsättningen med att uppföra rekonstruk-
tionen av det mesolitiska huset i Tingby var att platsen skulle fungera som en 
fast punkt för den pedagogiska verksamheten vid Kalmar läns museum. 

De arkeologiska fynden från utgrävningarna i Tingby ställdes ut på Kalmar läns 
museum och även på Statens historiska museum i Stockholm i samband med 
grävningarna under 1987-1989. I ett inslag på tretton minuter från Sveriges 
television i Växjö presenterades utgrävningarna i Tingby. I inslaget visades 
bland annat bilder från grävningen och när forskare utförde slitspårs- och 
pollenanalyser (Nilsson et al. 2002). 
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Tabell 1. De publika insatserna i tabellen är genomförda i samband med 
arkeologiska utgrävningar i Tingby under slutet av 1980-talet och redovisas här 
med antal tillfällen och besökare. Tabellen är framställd med hjälp av uppgifter 
ur Nilsson et al. (2002) och från Ebbe Westergren (intervju och muntlig uppgift 
den 3 december 2012). 

Publika insatser Antal tillfällen Antal besökare 

Visningar och 
evenemang 

>>100 under 1987-1989 Över 15 000 

Stenåldersdagar 6 under 1988-1993 1 000 till 3 000 varje år 

Tv, radio och tidningar >>2 - 

Rekonstruktion av 
stenåldershus 

Bland annat 1 
gång/vecka under ett år 
på 1990-talet, heltid 
under 1998-1999, 
invigningsdag 1999 

Bland annat 10-12 
elever under ett år på 
1990-talet, 2-5 personer 
under 1998-1999, 1 000 
på invigningsdag 1999 

Pedagogisk verksamhet 
vid det rekonstruerade 
huset 

Stort antal tillfällen med 
pedagogisk verksamhet 

Stort antal deltagare i 
pedagogisk verksamhet 

Utställningar på Kalmar 
läns museum och Statens 
historiska museum 

På respektive museum 
under några månader 

-  

Tingby år 2012 

Hösten 2012 fortsatte jag med mina studier i arkeologi som jag valt som 
huvudämne för Kulturmiljöprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vid introduk-
tionen informerades jag och mina medstuderande om att vi under fyra veckor 
skulle bedriva seminarieutgrävningar i Tingby. Denna plats hade under slutet av 
1980-talet grävts ut och kring denna tid varit föremål för mycket uppmärk-
samhet och varit omstridd i media beroende på att man trott sig hitta en 
huskonstruktion från stenåldern som då saknade motstycke. Vi studenter skulle 
med arkeologisk ledning undersöka platsen utifrån de frågeställningar som 
formulerats i undersökningsplanen (bilaga 2) för utgrävningarna och som god-
känts av länsstyrelsen i Kalmar. Information gavs om att pressmeddelanden 
skulle skickas till tv, tidningar och radio och att vi skulle vara beredda på att 
utgrävningen skulle kunna väcka stor uppmärksamhet med tanke på den upp-
märksamhet som de tidigare utgrävningarna under slutet av 1980-talet fått.  
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Den 18 oktober besökte reportern Mari Strålman från Sveriges Radio Kalmar platsen för de 
arkeologiska utgrävningarna i Tingby vilket resulterade i en medverkan i det direktsända 
radioprogrammet ”Din förmiddag”. Foto: Emelie Bernhard 2012. 

I undersökningsplanen som antagits för utgrävningarna beskrivs platsens 
möjligheter till publika insatser och att studenterna genom övningar och litter-
aturstudier ska göras uppmärksamma på vikten av kommunikation av fältarkeo-
logiska resultat. Vidare står det att i samband med undersökningen kommer 
olika typer av visningar att arrangeras, såväl riktade inbjudningar till närbelägna 
skolor som öppna visningar för allmänheten och att studenterna i hög grad 
kommer göras delaktiga i dessa aktiviteter, då ambitionen är att de ska lära sig 
att kommunicerandet av nya resultat är lika viktigt som att ta fram dem 
(Papmehl-Dufay & Alexandersson 2012). Rapporten för våra utgrävningar är 
under produktion och kan därför inte användas som underlag. Det är mitt eget 
deltagande och min dokumentation i form av fältarkeologisk dagbok och foto-
grafier som här använts för att beskriva de publika insatserna.  

Den publika verksamheten i Tingby omfattade en variation av öppna visningar, 
riktade visningar, besök från media, spontana besök och bild- och textinlägg på 
Internet. Besökare på de riktade visningarna var bland annat förskolegrupper 
och skolelever med lärare i närområdet. En grupp kom från Högalids folkhög-
skola och en annan grupp var en förberedelseklass med barn i mellanstadie-
åldern som varit max två år i Sverige. Förberedelseklassen fick prova på och 
hjälpa till under de pågående utgrävningarna. Bland besökarna fanns även en 
personalgrupp från Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet 
och engelskspråkiga utbytesstudenter som läste en arkeologikurs vid universi-
tetet. Reportrar på P4 Kalmar och Radio Kanon samt från tidningarna Baro-
metern, Östran och Kalmar Läns Tidning kom till platsen vilket resulterade i 
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bland annat ett radioinslag i radioprogrammet ”Din förmiddag” (Strålman 
2012) och en helsidesartikel i Barometern (Arenius 2012). De arkeologiska ut-
grävningarna beskrevs även av projektledaren Ludvig Papmehl-Dufay på ett 
helsidesuppslag i en annonsbilaga för Kalmar läns museum som publicerats i 
Barometern. Mer eller mindre spontana besök fick vi av arkeologer, förbipas-
serande, orienterare, anhöriga, filmarbetare, och efter att radioinslaget i P4 Kal-
mar direktsänts kom nyfikna radiolyssnare i närområdet till platsen. De publika 
insatserna har grupperats och redovisas med antal tillfällen och antal besökare 
(alternativt räckvidd eller antal visningar) i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. De publika insatserna i tabellen är genomförda i samband med 
arkeologiska utgrävningar i Tingby 2012 och redovisas här med antal tillfällen 
och besökare. Tabellen är framställd med hjälp av egen dokumentation i form 
av anteckningar i fältarkeologisk dagbok och fotografier.* 

Publika insatser Antal tillfällen Antal besökare 

Öppna visningar 4 Cirka 50 

Riktade visningar Cirka 10 Cirka 130 

Radio och tidningar 5 57% dygnsräckvidd för 
P4 Kalmar1 
107 000 läsare/dag av 
Barometern-OT2 (all 
medial räckvidd är inte 
undersökt) 

Spontana besök  Cirka 25 Cirka 50 

Bild- och textinlägg på 
Kalmar länsmuseums 
arkeologiblogg 

4 424 visningar3 

Bild- och textinlägg på 
Facebook-sidan 
”Kulturmiljöprogrammet 
vid Linnéuniversitetet” 

20 2023 visningar4 

1Källa: TNS SIFO Radioundersökningar Rapport II 2012.  
2Källa: TS och ORVESTO® Konsument Helår 2011. 
3Antalet är en sammanslagning av antalet för de respektive fyra inläggen på Kalmar läns museums blogg. Antalet 
visningar är framtaget 2012-12-10 i Bloggers statistikfunktion av Ludvig-Papmehl Dufay.  
4Antalet är en sammanslagning av antalet visningar av unika användare per dag mellan 2012-09-24 och 2012-10-19 och 
de gäller för hela sidan (Kulturmiljöprogrammet vid Linnéuniversitetet) och inte enbart för bild- och textinläggen om 
utgrävningarna i Tingby. I det använda statistikverktyget Facebook Insights redovisning angavs antal unika användare 
som nåtts per dag under den valda perioden och dessa uppgifter togs fram i december 2012 av Cornelius Holtorf som 
är administratör för sidan. 
*Uppgifterna har stämts av med Ludvig Papmehl-Dufay genom muntliga uppgifter den 3 december 2012. 
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Kvarteret Gesällen år 2012 

I kvarteret Gesällen i Kalmar pågick arkeologiska utgrävningar under åtta 
månader 2012 och i samband med det satsades det på publik verksamhet. Ut-
grävningarna utfördes genom ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetets 
uppdragsarkeologiska verksamhet (UV Öst) och Kalmar läns museum. Tjugo 
arkeologer arbetade från april till november med att gräva ut området under en 
parkeringsplats då platsen blivit aktuell för ny bebyggelse. Redan i länsstyrel-
sens förfrågningsunderlag ställs krav på kunskapsförmedling och redogörelser 
för hur visningar i fält, utställningar med mera ska genomföras och nå den 
intresserade allmänheten. Även i mallen för kostnadsberäkning (bilaga 3) finns 
eventuella publika insatser med som en post (Sundström 2011).  

I undersökningsplanen beskrivs formerna för den publika verksamhet (bilaga 4) 
som senare kom att ingå i ett arkeologiprogram för alla intresserade (Tagesson 
2011). Arkeologiprogrammet (bilaga 5) togs fram av UV Öst, Kalmar kommun 
och Kalmar läns museum. Programmet består av en variation av föredrag och 
visningar. Ett evenemang innehöll aktiviteter för familjer där man bland annat 
fick prova på arkeologernas jobb och ytterligare ett evenemang var en vernis-
sage där en skola visade hur de arbetat i ett arkeologiskt projekt. Program-
punkterna är grupperade i olika typer av publika insatser i tabell 3 nedan, för 
närmare detaljer se bilaga 5. Bilder, texter och filmer har lagts upp på en blogg 
med namnet ”Kvarnholmen blogg” (kvarnholmen.arkeologiuv.se). I undersök-
ningsplanen för de uppdragsarkeologiska utgrävningarna beskrivs bloggen som 
central för fortlöpande presentationer av resultat även i samband med analys- 
och rapportskrivande. Genom ett studiebesök har jag fått en visning på plats 
och även följt en del av de bild-, text- och filminlägg som gjorts av arkeologer 
på en öppen Facebook-sida med namnet ”Riksantikvarieämbetet UV: Arkeo-
logi på Kvarnholmen”. Ett roligt inslag var några filmer som publicerades på 
sidan under rubriken ”Gissa fyndet?”. Fyndinnehållet från historisk tid, 1600-
tal och framåt, vid utgrävningarna har varit rikt.  
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Bilden är tagen vid ett studiebesök den 5 oktober på de uppdragsarkeologiska utgrävning-
arna i kvarteret Gesällen under samma period som seminarieutgrävningarna i Tingby pågick. 
Foto: Emelie Bernhard 2012. 
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Tabell 3. De publika insatserna i tabellen är genomförda i samband med 
arkeologiska utgrävningar i Gesällen 2012 och redovisas här med antal tillfällen 
och besökare. Tabellen är framställd med hjälp av arkeologiprogrammet (bilaga 
5) som togs fram för de publika insatserna. 

Publika insatser Antal tillfällen Antal besökare 

Visningar för skolklasser  15 Cirka 4501 

Öppna visningar 702  6302 

Öppna visningar med 
inriktning mot familjer 

112 Cirka 2202 

Föredrag  13 Cirka 5381 

Evenemang  2 Cirka 6201 

Vandringar 6 
 

4731, 3 (siffran anger 
besöksantalet för fyra av 
de sex vandringarna) 

Tv, radio och tidningar - - 

Bild-, text- och filminlägg 
på blogg 

282 - 

Bild-, text- och filminlägg 
på Facebook-sidan 
”Riksantikvarieämbetet 
UV: Arkeologi på 
Kvarnholmen”  

1352 - 

Utställning på Kalmar 
läns museums kafé 

1 (utställningen har 
pågått sedan 
utgrävningarna 
påbörjades och pågår 
ännu i skrivande stund) 

Ingen tillgänglig statistik 
över antalet besökare på 
länsmuseets kafé finns. 
Kafét kan besökas utan 
att betala entréavgift. 

1Källa: Emma Angelin Holmén, muntlig uppgift den 13 december 2012.  
2Källa: Göran Tagesson via e-post den 19 januari 2013. 
3Källa: Sigrid Oldenburg via e-post den 14 december 2012. 
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Analys av undersökningsmaterialet 

Genomförda publika insatser vid de arkeologiska utgrävningsarenorna i Tingby 
och kvarteret Gesällen har undersökts och redovisats i detta kapitel. En viktig 
källa för mina undersökningar är arkeologisk dokumentation. I mitt källmaterial 
finns undersökningsplaner, en rapport och ett förfrågningsunderlag för de 
arkeologiska undersökningarna (bilaga 2, 3, 4 och 5). Min fältarkeologiska dag-
bok och foton som togs under utgrävningarna har varit viktiga källor. Före-
komsten och variationen av publika insatser; med exempel på visningar, före-
drag och prova-på-aktiviteter; har med hjälp av de olika källorna blivit synlig-
gjorda. Genom tabellerna vill jag ge en överskådlig bild med information om 
antal tillfällen samt antal besökare för respektive gruppering av de publika 
insatserna.  

Genom exemplet i Tingby under slutet på 1980-talet framkommer en konflikt 
genom skilda arkeologiska tolkningar av stolphålslämningar. Problematik med 
analyser och tolkningar av materiell kultur inom arkeologin synliggörs. I det 
sammanhanget lyfter jag frågan om vikten av att något tolkas, som till exempel 
i detta fall, det äldsta huset i Norden. Uppmärksamheten som gavs åt frågan i 
media under slutet av 1980-talet diskuterades i samband med att seminariegräv-
ningen påbörjades 2012. Internet var inget alternativ för arkeologisk kommuni-
kation på 1980-talet vilket kan jämföras med att en blogg på Internet gavs en 
central roll bland de publika insatserna i samband med utgrävningarna i kvart-
eret Gesällen cirka tjugo år senare. I en jämförelse konstrasterar fynden av 
flintaavslag i Tingby 2012 mot ett betydligt mera rikt och varierat fyndinnehåll 
från historisk tid under utgrävningarna i kvarteret Gesällen. Arkeologiskt arbete 
är mycket inriktat på fynd av materiell kultur samt analys och tolkning av dessa. 
Även bland allmänheten efterfrågas ofta fynden och där finns fyndfokus, vilket 
kan tänkas ha en mer eller mindre betydelse för publika insatser. 

En målgrupp som framträder tydligt är barn i skolåldern. Mätbara resultat av de 
publika insatserna kan ses genom antal besökare, visningar på Internet och 
räckvidden för olika media. Förutsättningarna för och krav på fallstudiernas 
publika insatser framkommer exempelvis i omnämnandet av publika insatser i 
förfrågningsunderlaget från Länsstyrelsen. För en fördjupning i mina frågeställ-
ningar, med fokus på ytterligare faktorer i möjliggörandet av publik arkeologi, 
hur målgrupper och den breda allmänheten nås samt om publika effekter mäts 
eller utvärderas, har intervjuer utförts med de arkeologiska utgrävningarnas 
ansvariga ledare. Intervjuerna återges och analyseras i nästa kapitel. 
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3. Intervjuer om publika insatser 

I föregående kapitel undersöktes fallstudiernas publika arenor och genomförda 
publika insatser i samband med respektive arkeologiska utgrävning. Som metod 
i det följande har jag valt att intervjua ansvariga ledare för de arkeologiska 
utgrävningarna och/eller dess publika verksamhet med syftet att fördjupa min 
undersökning innan min avslutande analys och diskussion tar vid i kapitel fyra.  

Ebbe Westergren är antikvarie och arkeolog på pedagogiska enheten på Kalmar 
läns museum. Westergren har arbetat med att utveckla användandet av den 
lokala historien och lokala historiska platser genom undervisning, folkbildning 
och turism. Tidsresor framträder som en tydlig metod i Westergrens kultur-
miljöpedagogiska arbete (Westergren 2006a, 2006b, 2006c, 2010). Jag har inter-
vjuat Westergren om den period då han var en av de ansvariga ledarna vid 
arkeologiska utgrävningar som inkluderade publika insatser i Tingby under 
slutet av 1980-talet. 

Ludvig Papmehl-Dufay är arkeolog och yrkesverksam som antikvarie på 
Kalmar läns museums arkeologiska enhet. Papmehl-Dufay var tillsammans med 
sin kollega arkeologen och antikvarien Kenneth Alexandersson ansvarig för de 
arkeologiska utgrävningarna i Tingby 2012. Seminariegrävningen i utbildnings- 
och forskningssyfte genomfördes av Kalmar läns museum inom ramen för 
Linnéuniversitetets grundutbildning i arkeologi.  

Emma Angelin Holmén är arkeolog och arbetar som antikvarie och enhetschef 
på pedagogiska enheten på Kalmar läns museum. Angelin Holmén ansvarade 
för arkeologiprogrammets innehåll (bilaga 5) och var delaktig i den publika 
verksamheten samt utgrävningarna i kvarteret Gesällen på Kvarnholmen 2012. 

Intervju med Ebbe Westergren 

Vad möjliggjorde de publika insatserna i samband med de arkeologiska utgrävningarna i 
Tingby under slutet av 1980-talet? 

De publika insatserna var en del av en större publik satsning på Kalmar läns 
museum som påbörjades i början av 1980-talet som handlade om att arbeta 
med sin lokala kulturmiljö. Ett antal skolor var redan involverade i en 
försöksverksamhet när utgrävningarna i Tingby blev aktuella, så det var ganska 
självklart att det skulle bli guidningar och visningar redan innan stolphålen som 
tolkades som ett stenåldershus upptäcktes och uppmärksammades. När sten-
åldershuset blev känt kom både lokal och nationell media att uppmärksamma 
utgrävningarna. Inslag i till exempel Smålandnytt och Riks-tv sändes och det 
gjordes en specialbilaga i tidningen Östran med en skiss av Björn Jigstam på 
hur huset skulle kunna ha sett ut. Visningarna kom att bli fler och fler, det var 
både vuxna grupper av olika slag och skolklasser, och sammanlagt blev det flera 
hundra visningar. Grupperna deltog även i arbetet med utgrävningarna. Fem 
skolor fanns inom gångavstånd i förhållande till utgrävningsområdet.  
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Engagemang och intresse hos ledarna för de arkeologiska utgrävningarna och 
bland människor som ville undersöka sin närmiljö med dess kopplingar till 
stenåldern var en förutsättning för den publika verksamheten. Tankar på att 
man måste göra något mer av det stora intresset och inte bara trampa runt på 
visningar uppstod. Jan Herstad, som vid den här tiden var chef på kultur- och 
fritidsförvaltningen i Kalmar, kom med idén om ett stenålderscenter vid en 
guidning. Kalmar kommun kom att stå för kostnaderna av ett promotion-mat-
erial så att ett seminarium kunde ordnas utifrån idén om ett stenålderscenter. 
Idéer om stenålderscenter låg i tiden (jfr Petersson 2003, min anmärkning) med 
satsningar som det på Institutet för forntida teknik i Östersund och olika 
forntida centra som var på väg att bildas, till exempel Eketorps borg på Öland.  

En stenåldersdag ordnades genom ett samarbete mellan Kalmar läns museum 
(6 personer) och Dörby-Kläckeberga hembygdsförening (5-10 personer) unge-
fär ett år efter att utgrävningarna påbörjats. Det var under en lördag som 
stenåldersdagen för första gången arrangerades med aktiviteter som att prova 
på att slå flinta och skjuta med båge. Det kom upp emot tusen personer och 
arrangörerna var nästan chockade, folk bara vällde in vilket de inte var beredda 
på och det var svårt att hålla ordning på det hela. Besökarna och arrangörerna 
tyckte det var väldigt roligt och beslut togs om att fortsätta med stenåldersdagar 
och därefter utökades besöksantalet med ungefär femhundra personer under 
varje stenåldersdag som arrangerades under de följande fem åren.  

För att få mer ordning på arrangemanget organiserades olika gruppaktiviteter, 
en aktivitet var vid ett år klippning med flintkniv på stenåldersvis som en 
kvinnlig student forskat om och höll ordning på. Det blev ett roligt reportage i 
tidningen Barometern där reportern blir klippt. Arrangörerna ville att man 
skulle uppleva stenåldern med alla sina sinnen. Bland aktiviteterna som ordna-
des fanns återkommande ceremonier med sång som upplevdes som otroligt 
mäktiga. Under några år anordnades stenåldersdagarna under olika teman, 
exempelvis skinnberedning, jakt och fiske. I samband med det engagerades 
människor från olika utbildningar och det resulterade i att det var 30-40 
personer inblandade i organiserandet. På de allra sista stenåldersdagarna var det 
upp emot tretusen besökare. Hundra personer, varav cirka 15-20 personer från 
museet, 25 från hembygdsföreningen samt ett antal arkeologistuderande och 
frivilliga i trakterna, arbetade då på stenåldersdagarna. Det var storslaget och de 
ideella krafterna från människorna som kom från utbildningar var till god hjälp. 
Det hela baserades mycket på ideellt arbete, de enda som var avlönade var per-
sonalen från Kalmar läns museum. 

Sattes några mål upp för den publika verksamheten? 

Arrangörerna ville att det här med stenåldern inte bara skulle handla om att 
någon berättade hur det var utan de ville ge en känsla kring stenåldern. 
Frågorna om vilka verksamheter, attityder och livsmönster som var viktiga för 
en stenåldersmänniska skulle vara i centrum. Att uppleva på olika sätt med 
olika sinnen var viktigt för att förmedla en känsla av stenåldern. Inte minst 
skulle stenåldersmänniskorna ses som moderna människor genom olika inno-
vationer som man arbetade med. Eftersom det byggde mycket på aktiviteter 
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och publikens aktiva deltagande (allt skulle man göra själv, inte titta utan delta) 
fanns det ingen tid för berättande om vad man gjorde, därför fanns olika 
hörnor där man kunde lyssna och prata om de pågående aktiviteterna. En gång 
i timmen var det visningar på platsen och det var ofta hundra personer eller fler 
på dem. Landskapet lästes av och strandlinjeförskjutningar samt val av boplats 
diskuterades vid visningarna. Lärandeaspekten om att människor skulle få lära 
sig genom att ha möjlighet att ställa frågor drev arbetet. Det publika arbetet har 
nog betytt mycket. Genom den publika verksamhetens aktiva upplevelser för 
alla sinnen sitter kunskapen troligtvis bättre hos många människor och är 
därför av större betydelse. 

Hur nådde ni ut till den breda allmänheten? 

Det handlade mycket om att tiden var mogen. Förutsättningar skapades för att 
människor skulle få se och förstå sin egen och stenåldersmänniskornas värld. 
Det gjordes inte mycket ”promotion-material”, förutom lite affischer, men det 
fick stor uppmärksamhet i media. Vädret är viktigt och som tur är var det alltid 
fint väder under de sex stenåldersdagarna. Ett högt tempo med exempelvis en 
aktivitet som matlagning gjorde att hundra personer varje halvtimme alltså 
sammanlagt upp emot tusen personer under en dag kunde delta. Organisation 
krävdes för att alla skulle få möjlighet att prova på de olika aktiviteterna. Många 
människor kom även vid andra tillfällen än stenåldersdagarna. Det rekonstru-
erade huset som uppmärksammades i media hade självklart betydelse för till-
strömningen av intresserade personer.  

Fanns det riktade visningar till specifika målgrupper? 

De flesta var riktade visningar (utom vid stenåldersdagarna och andra allmänna 
visningar) genom att det var grupper som tog kontakt och ville komma. Gräv-
ningarna pågick under tre år och det var ett tungt arbete. De flesta visningar 
utfördes genom efterfrågan och vid ett tillfälle var det en grupp med byggnads-
arbetare. Under visningen uppkom spännande diskussioner kring byggnads-
material, isoleringar och temperaturer.  

Har några resultat av de publika insatserna kunnat mätas eller värderas? 

De publika insatserna, som en del av den större satsningen med att synliggöra 
närmiljöer, fick troligtvis en stor effekt. Bland annat spreds kunskap om publik 
verksamhet genom arrangemangen i Tingby. Över tiotusentals människor var 
där. Det är många som pratar om stenåldersdagarna och bland besökarna fanns 
många lärare. Inga utvärderingar har gjorts men det samlades mycket erfaren-
heter som påverkat människor. Kanske någon som var med har blivit arkeolog 
senare? 
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Hur, när, var och varför ska allmänheten göras delaktig i arkeologi? 

Kulturarvet är något som alla människor är del i, från stenålder till nutid, oav-
sett om man vet om det eller inte. Alla är faktiskt en del av kulturarvet. Upp-
täcker man det så kan det ha en betydelse för hur man formar sitt samhälle, 
sina liv och sin framtid. Erfarenhet och kunskap handlar dels om det förgångna 
men kanske ännu mer om att den miljö man lever i har spår från olika tider. 
Alla avsätter spår i sin tid och det är av betydelse för samhällets identitet och 
uppbyggnad. Det är en självklarhet att man utgår från de kunskaper och 
intressen som finns idag för det är det enda sättet att göra återkopplingar till 
historisk tid. Man ska till exempel på museum utgå från vad besökarna vill veta 
och arbeta med det som människor är engagerade och intresserade av, det är 
det som ska styra verksamheten. Sen ska man förstås relatera det till arkeo-
logiska fynd, men det är ett mindre problem. Att kunna relatera till både sig 
själv och till samhället är viktigt.  

Ska vi arkeologer betyda något i samhället måste vi jobba med att möta män-
niskors intressen. Det handlar om att släppa lite på kontrollen. Man kan 
exempelvis fundera på betydelsen av att något ska förmedlas så autentiskt som 
möjligt. Det viktiga är kanske inte att flintan ska slås på ett helt korrekt sätt 
genom att titta på någon som kan stenålderstekniken utan det handlar istället 
om att själv få prova på att slå flinta. Oavsett hur man gör så hade nog sten-
åldersmänniskorna skrattat ihjäl sig. 

 

Arkeologen Ebbe Westergren talar vid invigningen av det rekonstruerade Tingbyhuset.  
Foto: Kalmar läns museum 1999.  
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Intervju med Ludvig Papmehl-Dufay 

Vad möjliggjorde de publika insatserna i samband med de arkeologiska utgrävningarna i 
Tingby 2012? 

Det som möjliggjorde dem rent ekonomiskt var att det handlade om en semi-
nariegrävning vilket tillät fri disponering över tiden. Redan i undersöknings-
planen prioriterades publika insatser och planeringen av publik verksamhet 
kunde senare göras under förutsättning att undersökningsplanen följdes.  

Vid exploateringsgrävningar kan det bli svårare att prioritera publik verksam-
het. Fokus ligger oftast på att först och främst undersöka fornlämningarna och 
det kan då bli svårt att klämma in publik verksamhet. Även eget intresse för 
publik verksamhet avgör om det är ett prioriterat område. Publik verksamhet är 
en viktig del av arkeologiska utgrävningar och därför ska förutsättningarna 
kring det alltid undersökas. Är det till exempel frågan om ett tätbebyggt område 
och finns det några skolor i närheten? 

Sattes några mål upp för den publika verksamheten? 

Inga direkta mål för verksamheten sattes upp och det fanns ingen annonsering 
riktad till lokalbefolkningen. Men det fanns ett fokus på skolor och inbjud-
ningar skickades via e-post till rektorer på några skolor som låg i närheten 
någon vecka innan utgrävningarna påbörjades. Först nappade ingen men sen 
hörde nästan alla av sig samtidigt. En tjej som deltog i ett projekt som heter 
KISC (Kulturvetenskapligt innovations- och samverkanscentrum på Linné-
universitetet, min anmärkning) i Kalmar fick höra talas om utgrävningarna och 
hjälpte till att ta kontakt med skolor, kanske var det hennes påminnelser som 
gjorde att folk hörde av sig så småningom. Det var kul med folk som kom förbi 
men det fanns inget tydligt mål. 
 
Hur nådde ni ut till den breda allmänheten? 

Barn och ungdomar i olika åldrar på förskolor och skolor var prioriterade redan 
på planeringsstadiet. Indirekt vänder man sig till hembygdsintresserade. 
Området runt utgrävningsplatsen speglade ett ganska heterogent område 
genom de olika typer av människor som kom förbi. Det var personer som bott 
hela sina liv i området, nyinflyttade med representanter från olika nationer, 
pensionärer, folk från lokala idrottsklubben och orienteringsklubben. Äldre 
människor som mindes utgrävningarna under slutet av 1980-talet kom förbi. 
Något slags tvärsnitt av den breda allmänheten kan man nog se i spannet av 
besökare. Det var roligt att det var en heterogen besöksgrupp och att folk i 
olika åldrar var intresserade.  

Bland besökarna fanns elever från högstadiet, en folkhögskola och en 
förberedelseklass med mellanstadieelever som knappt kunde prata svenska kom 
på besök. Första visningen med en förskoleklass som kom på besök var mycket 
lärorik genom att det, trots viss oro om att barnen var för små, verkligen gick 
att genomföra på en nivå som nådde femåringarna. 
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Fanns det riktade visningar till specifika målgrupper?  

Kontakt togs med Hembygdsföreningen som var intresserad av en visning på 
kvällstid, vilket det inte fanns möjlighet till så därför blev det inte av. En 
arkeologikurs på universitet och Institutionen för kulturvetenskaper på Linné-
universitetet fick specifika inbjudningar till visningar. Den lokala orienterings-
klubben kom på spontant besök och de fick en egen visning. En specialvisning 
knöt an till ett skolprojekt som en högstadieklass arbetade med. 

Har några resultat av de publika insatserna kunnat mätas eller värderas? 

Ingen utvärdering har gjorts, men det skulle vara intressant att följa upp genom 
att till exempel kontakta skolor. Minns och pratar de om denna upplevelse? Det 
är troligen en upplevelse man minns. Den arkeologiska undersökningsrappor-
ten är under produktion och under kapitlet för resultat kommer de publika 
insatserna finnas med. Men det kommer mest bli beskrivningar om vilka och 
ungefär hur många som kom utan några djupare analyser. För djupare analyser 
skulle man ha pratat med lärarna redan då om en framtida kontakt och haft 
med sig den tanken från början. Vilket utfall fick det hos barnen? En högstadie-
klass arbetade med ett större projekt i skolan, där den utförda specialvisningen i 
Tingby ingick, det skulle vara intressant att följa upp deras arbete till exempel. 
Risken är att de publika insatserna blir ett ”helikopternedslag” och därför ses 
man inte mer. Man vet inte vilka de bestående intrycken blir och det är trist. 
Det är något man kan ha i tankarna till nästa gång.  

 
Hur, när, var och varför ska allmänheten göras delaktig i arkeologi? 

Fältarkeologiskt arbete är tacksamt att bjuda in till med sin äventyrsaspekt. 
Upptäckarglädje finns hos alla. Att hitta saker är spännande för många. 
Arkeologi är ju mycket mer än fältarkeologi men det är inte lika lätt att få 
människor att tycka att fyndhantering är spännande. Fältarkeologiska samman-
hang är en arena som kan användas för publik verksamhet och det ska 
utnyttjas, vilket också görs i stor utsträckning. Ett klassiskt exempel är visningar 
där arkeologen berättar hur det var förr och det är ibland lite tråkigt. Det kan 
göras mer attraktivt genom att göra besökarna delaktiga. Ibland brukar man 
prata om deltagande arkeologi inom publik arkeologi, besökarna får då vara 
delaktiga genom att gräva, sålla och annat. Aktiviteter av det slaget är extremt 
uppskattat och det är nästan så att man får dra folk därifrån. Den metoden kan 
man använda och under tiden föra ett samtal så att det inte bara handlar om att 
man får gräva i ”sandlådan”. En enorm pedagogisk potential finns när man 
sitter på knä och gräver.  

Det har förekommit att fyndrika anläggningar först grävts ut till hälften av 
arkeologer och sen får besökare ta över grävandet samtidigt som samtal med 
arkeologer förs. Resultatet har varit många samtal och det är ett fantastiskt sätt 
att göra människor delaktiga. Inom exploateringsarkeologin sker de flesta 
arkeologiska utgrävningar och orsaken är till exempel att något ska byggas. 
Exploateringsgrävningar har ett ganska dåligt rykte. Det finns en opinion som 
tycker att arkeologin bara försinkar, förstör och kostar pengar. För att få folk 
att förstå betydelsen av utgrävningar är det bra att göra dem intresserade och 
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delaktiga. Och att det faktiskt kostar pengar. I samband med publik arkeologi 
har man chans att visa för folk att arkeologi kan vara meningsfullt och viktigt. 
Eftersom det är mycket skattepengar som används så är det inte mer än rätt att 
göra folk delaktiga. Centralt ifrån Riksantikvarieämbetet har det på senare år 
framkommit att arkeologin ska kunna relateras till de kulturpolitiska målen och 
att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla. Hur gör vi arkeologin angelägen och 
tillgänglig för alla? Det är ingen lätt sak.  

 

Bilden visar arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay (till vänster, sittande på huk) tillsammans 
med en grupp barn och en lärare från en förberedelseklass som under ett besök på stenålders-
boplatsen i Tingby fick prova på att gräva. Foto: Emelie Bernhard 2012. 

Intervju med Emma Angelin Holmén 

Vad möjliggjorde de publika insatserna i samband med de arkeologiska utgrävningarna i 
kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar 2012? 

Möjliggörandet handlade naturligtvis om att det fanns avsatta pengar och en 
vilja från exploatören. Länsstyrelsen som fattar beslut måste också vara med på 
tåget. Det hänger också på utföraren, hur den lägger upp det här med pedago-
giken och om den tycker det är viktigt eller inte att ta med de delarna. Alla gör 
inte det. I det här fallet var det samarbetet mellan UV Öst och Kalmar läns 
museum som gjorde att det fanns tankar och förslag redan med i offerten, 
upphandlingen och undersökningsplanen som sen godkändes av Länsstyrelsen. 
Det kom alltså att bli ett godkänt beslut för publik verksamhet i rätt så stor 
omfattning. Länsstyrelsen kunde ha valt att besluta om mindre omfattande 
publika insatser. Beslutet kan sättas i samband med platsen för de arkeologiska 
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utgrävningarna, det påverkades av att kvarteret Gesällen ligger centralt i 
Kalmar. Läget ger stora möjligheter eftersom det var lättillgängligt för många 
människor. Om det legat mitt i skogen hade inte möjligheterna varit lika stora. 
Grunden till möjliggörandet av de publika insatserna är naturligtvis pengar. 

Sattes några mål upp för den publika verksamheten? 

Ett syfte med att bjuda in till den arkeologiska processen är att människor ska 
få möjlighet till att vara delaktiga istället för att det bara händer och sen så 
presenteras de arkeologiska resultaten. Diskussioner med skolan har förts för 
att titta på vilka mål de har utifrån läroplanen. Undersökningar gjordes innan 
arkeologiprogrammet (bilaga 5) formades och mycket anpassades till skolan. 
Annars går det inte att bjuda in skolor nu för tiden. Skolorna är hårt styrda av 
läroplanen och därför måste publika insatser vara anpassade till skolans 
verksamhet, vilket även innebär att det har gjorts olika former av anpassningar 
till låg- respektive mellanstadiet. 
 
Hur nådde ni ut till den breda allmänheten? 

Genom arkeologiprogrammet som blev färdigt när grävningarna startade kunde 
den breda allmänheten nås. Det var mycket jobb att få ihop programmet, till 
exempel med experterna som skulle komma till Kalmar och deras övriga 
scheman. Lång framförhållning och mycket jobb krävdes, programmet sträckte 
sig från april till november. Barn och vuxna nåddes med aktiviteter som att 
prova på att laga mat och en mer specialintresserad publik tilltalades av exem-
pelvis arkeobotanik (studiet av växtrester knutna till arkeologiska lämningar, 
min anmärkning). Aktualiteter vill man också ha med och de förmedlades både 
genom visningar samt inlägg på bloggen. Det skulle vara öppet för en bred 
publik.  

Fanns det riktade visningar till specifika målgrupper? 

Ett pedagogiskt projekt genomfördes med Lindöskolan. Riktade visningar till 
skolor och familjer var ett initiativ som genomfördes. Det blev väldigt upp-
skattat, information fanns på webben via Kalmar kommun och det blev 
fullbokat på bara ett dygn. Visningarna pågick i ungefär 45 minuter och vi hade 
lagt det på en tid som passade skolorna också med tanke på restiden för 
omkringliggande skolor. Samarbetspartners har varit oerhört viktigt för den 
publika verksamheten. Samarbeten har bland annat skett med Hembygds-
föreningen, Kyrkan, Vuxenskolan, Centrumföreningen, två pubar och några 
näringsidkare som upplät sina skyltfönster. På Fastighetsförmedlingen anpas-
sades till exempel ett skyltfönster med hjälp av en rekonstruktion av ett 1600-
talshus från kvarteret Gesällen och intill det fanns texten ”hus till salu med 
utedass och plats för grisar på innegården…”. Samarbete är nyckelordet för att 
få folk intresserade.  
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Har några resultat av de publika insatserna kunnat mätas eller värderas? 

Inga resultat har formellt kunnat mätas eller värderas än eftersom under-
sökningsrapporten inte är klar. Ingen utvärdering har gjorts då utgrävningen 
avslutades nyligen. Spontana kommentarer har framförts, som till exempel ”det 
här ska väl fortsätta till våren också” och ”Åh, vad bra och vad mycket!”. Det 
har varit många positiva gensvar som inte är mätbara.  
 
Hur, när, var och varför ska allmänheten göras delaktig i arkeologi? 

Alla är med och betalar för den arkeologiska utgrävningen. I Gesällen betalades 
utgrävningarna genom exploatören Kalmar kommun med skattemedel. Rent 
ekonomiskt är det självklart att folk ska kunna få ta del av resultaten. Som 
arkeolog är det fantastiskt att få vara med och gräva upp allas gemensamma 
historia. Resultaten ska komma alla till glädje. Så på ett sätt finns inte frågan för 
det är så självklart att det inte bara är några experter som ska hålla på med det 
här. Experterna kan plocka fram, ta reda på och forska men hela tiden ska man 
involvera allmänheten. Det är första steget, både barn och vuxna, alla ska få 
vara med.  

Alla arkeologer kan bli insnöade på sitt område. Arkeologen ställer frågor och 
det ska han eller hon naturligtvis göra, men det kan vara bra med andra 
ingångar och frågeställningar. Barn har ofta intressanta frågor som kan ge 
arkeologen andra perspektiv. Som arkeolog vill man gärna berätta men man vet 
kanske inte alltid hur man ska göra. Man sitter där med sitt lilla område och det 
är inte alltid lätt att kommunicera det utåt. Det kan vara särskilt intressant att 
kommunicera när det är så närliggande historia, 1600-tal till 1800-tal i fallet 
med Gesällen, det finns människor som kom ihåg när det stod hus på platsen 
och som bott där. Deras erfarenheter tillsammans med det historiska käll-
materialet är värdefullt. Det finns inte några som ”äger” arkeologin utan den 
ska finnas för alla och det är det självklara svaret på denna klassiska ”Welinder-
fråga” (Stig Welinder är professor i arkeologi och har producerat stora mängder 
forskningslitteratur, se referenser, min anmärkning).  

Fokus har legat på processen, sen är det ju resultaten man vill få ut också, vilket 
det har diskuterats mycket om. En tidning med artiklar som riktar sig till alla, 
och som inte ska kosta så mycket, ska produceras. Tidningen ska innehålla fina 
bilder och de snabba resultaten från Gesällen-utgrävningen. Det kommer ta tid 
att bearbeta resultaten för rapportskrivningen och rapporten är kanske inte 
heller så intressant för alla. Genom tidningen kan tolkningar och analyser, så 
här långt, förmedlas till intresserade. Kunskapen måste finnas kvar och hur gör 
vi då? Det gäller inte bara den arkeologiska undersökningsrapporten utan på 
vilka andra sätt kunskapen kan nå ut. Den som ska förmedla arkeologi ska vara 
lämpad och förmedlingen är en viktig del av jobbet, det vore bra att få in den 
biten på arkeologiutbildningar. Så är det inte riktigt idag men så borde det vara.  
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Bilden visar grävande barn i kvarteret Gesällen. Prova-på-aktiviteterna var en del i ett 
pedagogiskt projekt som riktade sig till den närliggande Lindöskolan. Projektet beskrivs av 
Emma Angelin Holmén på Kvarnholmens blogg (kvarnholmen.arkeologiuv.se/#post72). 
Foto: Emma Angelin Holmén 2012. 

Analys av intervjumaterialet 

Intervjuerna påvisar att varierande ekonomiska förutsättningar och arkeolog-
ernas egna intressen och engagemang är avgörande för prioriteringen av pub-
lika insatser i samband med arkeologiska utgrävningar, oavsett om undersök-
ningarna sker med exploaterings- eller utbildningssyften, även om det fram-
kommer att bättre förutsättningar för publik verksamhet finns i samband med 
en seminariegrävning. Alla är med och betalar för arkeologiska undersökningar 
genom skattemedel och därmed anses det finnas en självklar och god anledning 
till att kommunicera med och involvera alla medborgare. Den breda allmän-
hetens intresse och engagemang är viktigt och har en stor roll i förutsättning-
arna för publik arkeologi.  

Huset som blev omnämnt som ”Nordens äldsta hus” i media under 1980-talet 
hade inverkan på antalet besökare. Hembygdsföreningars intresse framhävs och 
de framträder även som en betydande samarbetspartner för publika insatser i 
Tingby under slutet av 1980-talet. Barn i olika åldrar framträder, genom inter-
vjuerna ännu starkare, som en stor och tydlig målgrupp för publika insatser vid 
arkeologiska utgrävningar. Anpassningar och samarbeten med skolor behövs i 
det sammanhanget för att den publika verksamheten ska överensstämma med 
lagstadgade läroplaner. Lokala samarbeten beskrivs på flera sätt som viktiga för 
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att få kontakt och nå ut till publiken, det kan handla om samverkansprojekt 
med hembygdsföreningar, universitet, företagare och boende i närområdet. 
Samarbeten mellan arkeologer kan även ha betydelse för omfattningen av 
publik verksamhet, som i samarbetet mellan UV Öst och Kalmar läns museum. 

Det finns idéer om hur den breda allmänheten kan nås och även fångas upp 
efter redan genomförda publika insatser i samband med utgrävningar. För att 
inte tappa publiken ska snabba delresultat från utgrävningarna i Gesällen 
publiceras i en tidning. Kulturmiljöpedagogiska metoder där publiken görs del-
aktig och ges möjligheter till att uppleva med alla sinnen används och utvecklas. 
Stenåldersdagarna som arrangerades i slutet på 1980-talet framstår som mycket 
välbesökta sett både till besöksstatistik samt intervjumaterial. Vädret har betyd-
else för antalet besökare vid utomhusaktiviteter. Den publika verksamheten vid 
utgrävningarna i kvarteret Gesällen belyses genom några kommentarer, som 
vittnar om lyckade genomföranden av arkeologiprogrammets verksamhet. 
Seminariegrävningen i Tingby 2012 fick mycket medial uppmärksamhet med 
tanke på den begränsade tidsperioden på fyra veckor. Tankar om att den 
publika verksamhetens möjligheter till utvärdering kan vara bra att tydliggöra 
från början uttrycks i materialet. Sammanfattningsvis har de publika insatserna 
troligtvis gett effekter av olika slag. Inga publikenkäter, eller andra former av 
utvärderingar, som skulle kunna tydliggöra effekter av verksamheten finns 
dock. I samtliga fall kunde säkert fler publika insatser ha gjorts för att nå ut till 
den breda allmänheten. Skälen till att omfattningen av de publika insatserna 
varit begränsade kan tänkas bero på ekonomiska förutsättningar och/eller 
intresset hos arkeologer och allmänhet.  
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4. Analys och diskussion 

Analysmöjligheterna av de publika insatserna har fördjupats i föregående kap-
itel genom intervjuerna med ansvariga ledare för de arkeologiska utgrävning-
arna och/eller dess publika verksamhet. Här följer min analys av undersök-
nings- och intervjumaterialet som jag utfört genom analogier. Tidigare forsk-
ning, teorier och metoder, som behandlats i kapitel ett, har använts för analys 
och diskussion. Relevanta frågeställningar belyses genom diskussionen i detta 
avslutande kapitel. Vikten av demokrati och etik understryks bland annat 
genom att jag pekar på post-processuella frågeställningar gällande genus (män 
och kvinnors sociala kön). I strävan efter ökad jämlikhet behöver ojämlika soci-
ala förhållanden självklart uppmärksammas. 

De publika insatserna som behandlas i denna uppsats skiljer sig åt genom olika 
förutsättningar. En grävning sträcker sig över flera år i slutet på 1980-talet, de 
andra två begränsas till tidsperioderna åtta månader respektive fyra veckor 
2012. Två av grävningarna har skett inom uppdragsarkeologin och en har ut-
förts som en seminariegrävning i forsknings- och utbildningssyfte. Trots över-
gripande skillnader har publika insatser i samtliga fall prioriterats. Gällande fall-
studiernas ekonomi så utmärker sig grävningarna i kvarteret Gesällen genom att 
Länsstyrelsen i det fallet godkänt utförarnas föreslagna och mycket omfattande 
publika verksamhet.  

 

 

En kille i tonåren kom förbi och pratade med mig. Killen visade  

stort intresse för vad som pågick på platsen för de arkeologiska  

utgrävningarna, frågade mig om vad som var det finaste fyndet jag  

hittat och berättade att han själv ville studera arkeologi” 

Ur fältarkeologisk dagbok skriven av Emelie Bernhard 2012  

 

Av betydelse för möjligheterna till publika insatser är utgrävningsplatsernas 
geografiska läge. Stenåldersboplatsen i Tingby ligger i ett lantligt område med 
ängsmark, träd och stenmurar. En promenadväg intill utgrävningsområdet an-
vänds främst av boende samt förskole- och skolgrupper i området vilket kan 
jämföras med mängden passerande människor i centrala Kalmar. Uppmärk-
samhet kring utgrävningarna i kvarteret Gesällen kan därmed tänkas ha varit 
svår att undvika medan jag i Tingby funderade över hur vi skulle kunna syn-
liggöra våra utgrävningar mer, exempelvis genom skyltning ute på den närmaste 
större vägen. Och inte som det fortsatt under utgrävningarna kom att bli, 
endast en informationskylt på plats intill gångvägen. Utgrävningar som görs i  
isolerade områden, ”mitt i skogen”, försvårar givetvis tillgängligheten för 
allmänheten och därmed publik verksamhet på platsen. Det kan då vara extra 

” 
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angeläget att nå ut till allmänheten exempelvis genom tv, tidningar och radio. 
Mätbara resultat av de publika insatserna kan ses genom antal besökare och 
räckvidden i olika media. Effekterna skulle kunna undersökas närmare genom 
att följa upp målgrupper som till exempel lärare och elever på skolor.  

Skolor med lärare och elever i olika åldrar framträder som en mycket tydlig 
målgrupp. Här sker riktade och anpassade publika insatser så som visningar 
och prova-på-aktiviteter. Anpassningar till skolornas lagstadgade läroplan är 
nödvändiga. Visningar för femåringar har visat sig fungera bra i Tingby 2012. 
En förväntat intresserad målgrupp och samarbetspartner är hembygdsfören-
ingar. Både eget intresse och tillgängliga metoder hos arkeologerna själva samt 
allmänhetens intresse framstår som viktiga ingredienser i möjliggörandet av 
publika insatser. I denna kontext vill jag tydliggöra att intressen inte uppstår ur 
tomma intet. Det innebär att arkeologer ansvarar för att både visa upp och 
bjuda in till arkeologin så att medborgare ges möjligheter att både skapa och 
utveckla intressen.  

 

 

Barnen i 9-årsåldern delades in i två grupper, killarna och tjejerna  

för sig. Killarna fick först en visning och när det var tjejernas tur bad  

de vuxna om en kortare visning för dem” 

Ur fältarkeologisk dagbok skriven av Emelie Bernhard 2012 

 

Prova-på-aktiviteter på utgrävningsplatserna är uppskattade upplevelser och det 
finns anledning att närmare studera den metoden. Alternativa metoder för 
publik verksamhet bör kreativt och konstruktivt diskuteras. Ska möten exem-
pelvis bara ske i fält? Förslagsvis kan människor bjudas in för att delta i tolk-
ningsarbetet då arkeologiska fynd undersöks efter en utgrävning. I min 
genomgång av den tidigare forskningen framkommer vikten av demokratiska 
och etiska frågeställningar i det publika sammanhanget.  

Hos arkeologer finns en önskan om att bemöta kritiker av uppdragsarkeolog-
iska kostnader. Genom dialog med (kritiska) medborgare på utgrävningsplatser 
kan förutsättningar för delaktighet och kunskap inom arkeologin skapas. Del-
aktighet och samarbeten är viktiga nyckelord för publik verksamhet. Ekonomi-
ska förutsättningar genom beslut fattade av länsstyrelser tillsammans med enga-
gemang och intresse hos utföraren (det vill säga arkeologerna själva) framstår 
som de viktigaste faktorerna för möjliggörandet av publika insatser vid arkeolo-
giska utgrävningar. Ideellt arbete som till exempel utfördes genom samarbeten 
med arkeologiutbildningar satte ordentlig fart på de publika insatserna i Tingby 
under slutet av 1980-talet. Kritik riktas mot arkeologiutbildningar som sägs 
brista när det gäller att framhäva den självklara och viktiga publika kommunika-
tionen inom arkeologin.  

” 



 34 

 

Aktörer som framkommer i mina undersökningar är förutom de grävande 
arkeologerna till exempel lokala skolor, företagare, museer, hembygdsfören-
ingar, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska verksam-
het. Både övergripande kulturpolitiska mål och lokala politiska beslut är av 
betydelse för publik verksamhet. De olika aktörerna kan tänkas ha skilda intres-
sen och syften. Att formulera gemensamma mål kan underlätta samarbeten 
men det kan självklart också uppstå intressekonflikter. Riskerna kan vara att 
sega maktstrukturer och ensidiga kommersiella intressen får styra.  

Det lokala och geografiska läget utgör en viktig grund men det finns också 
möjligheter till global samverkan. Genom Internet kan människor nås som inte 
kan delta på utgrävningsplatsen, till exempel på grund av geografiska skäl eller 
funktionshinder. Det finns anledning att fundera kring alternativa kontaktytor 
för att nå ut till allmänheten. Även om intresset kanske främst ligger hos lokal-
befolkningen när det gäller att lära känna sin nära omgivning så kan inspiration 
och kunskap kring publik verksamhet i kulturmiljöer delas av många män-
niskor. Problematiseringar och diskussioner kring tillvägagångssätten för detta 
är naturligtvis viktiga liksom medvetande om hur olika aktörer verkar i sam-
hället och omvärlden. 

 

 

Mannen som var engagerad i hembygdsföreningen kom fram till mig  

och sa i bekymrat tonläge att han iakttagit att några tjejer bland  

besökarna från folkhögskolan verkade helt ointresserade av visningen  

och satt sig en bit bortom utgrävningarna” 

Ur fältarkeologisk dagbok skriven av Emelie Bernhard 2012  

 

Vid möten konfronteras människor med sina egna och andras föreställningar 
och fördomar. Föreställningar och fördomar kan se ut på olika sätt och är 
åtminstone delvis nödvändiga för att tillvaron ska kunna hanteras. Utan några 
former av förutfattade meningar kan verklighetens kaos tänkas bli förlamande. 
Arkeologin liksom all annan kunskap och vetenskap upprätthålls, i större eller 
mindre omfattning, av bland annat beprövade och vedertagna föreställningar. 
Inom vetenskapen kan också föreställningar, fördomar och så kallade axiom 
(förmodade sanningar) kritiseras och ifrågasättas.  

 
Fördomar kan självklart stå i vägen för empati och möjligheter till skapande av 
kunskap vid mänskliga möten. Möten mellan människor är inte oproblematiska. 
Hur ska konflikter som uppstår hanteras? Hur underlättas ett jämlikt givande 
och tagande vid möten i kulturmiljöer? Arkeologin utgör en del av vårt sam-
hälle och kan ta ansvar genom att till exempel möta och ifrågasätta destruktiva 
fördomar i vår samtid. Fornlämningar och andra kulturmiljöer kan i denna 
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kontext användas för att uppmärksamma och samtala om vad det innebär att 
vara människa. På arkeologins arenor behövs utrymme för kritiska diskussioner 
som till exempel kan handla om demokrati och etik.  

Frågor om jämlikhet, mångfald och hållbarhet är viktiga för samtiden och 
därmed för arkeologin. Att bjuda in den breda allmänheten och lyssna på den 
lilla människan i samband med arkeologiska utgrävningar kan innebära svårig-
heter men det finns ingen anledning att avstå från det arbetet. Arkeologin kan 
ta ansvar för utvecklingen av möjliga samarbeten och på så sätt tillföra kunskap 
och värden i samhället. Effekterna och resultaten av publika insatser; det vill 
säga den publika verksamhetens mål, värden och problem; behöver dokumen-
teras för kritiska utvärderingar med syftet att skapa bättre förutsättningar för 
framtida publika arkeologiska projekt.  

Det framkommer i denna studie att det saknas resurser vid länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna hinner inte med sitt uppdrag gällande tillsyn och utvärdering av 
publik verksamhet. Och än så länge har jag inte sett något förslag på om och 
hur detta problem ska åtgärdas. Dokumentation under pågående utgrävningar 
är dock en möjlig förutsättning för utvärderingar och därmed av betydelse för 
den publika arkeologins utveckling. Konkret handlar det om att fånga en bild 
av den publika verksamheten exempelvis genom att skriva fältdagbok och foto-
grafera. Detta borde inte innebära några svårigheter, då arkeologer är väl insatta 
i olika dokumentationsmetoder. Jag och andra kan således fortsätta dokumen-
tera vid utgrävningar och på så sätt bidra till utvecklingen av publik arkeologisk 
verksamhet. 

 
 

Vid dagens slut hörde jag en del av ett samtal på gångvägen intill 

utgrävningarna mellan två pojkar i 10-årsåldern som cyklade förbi.  

Den ene pojken sa till den andre: Dom letar efter smycken och sånt!  

Då undrade den andre pojken: Varför gör de det?” 

Ur fältarkeologisk dagbok skriven av Emelie Bernhard 2012 

 

Bruk riskerar alltid att övergå i missbruk. Jämlikhet motverkar allvarliga 
konsekvenser som kan uppvisas i ojämlika samhällen. Med vetskap om dessa 
förhållanden framträder vikten av ett kritiskt förhållningssätt och att ge möjlig-
heter till en mångfald av perspektiv som ytterst relevant. Frågorna som berör 
var, när, hur och varför allmänheten ska göras delaktiga i arkeologi är aktuella. 
Ett kritiskt förhållningssätt till alla former av publik verksamhet är grund-
läggande för att upprätthålla och sträva efter jämlikhet samt motverka risker 
och missförhållanden. Det arbetet kan ständigt förbättras. 
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Förändrade synsätt gör att samtidens strålkastare belyser olika delar av arkeo-
login. Det betyder naturligtvis inte att det som inte är ”på tapeten” i samtiden 
inte är relevant. En arkeolog vet att tapeten (som metafor) kan undersökas 
närmare genom att undersöka underliggande tapetlager. Med kunskapen om 
dessa lagers existens och komplexa mönster samt medvetenheten om omgiv-
ningens föränderlighet kan förståelse sökas.  
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5. Slutsatser 

Min utgångspunkt har varit att undersöka publika arenors förutsättningar och 
möjligheter till att utgöra mötesplatser för människor som intresserar sig för 
arkeologi likväl som att de ska fungera som arbetsplatser för arkeologer. Syftet 
har varit att studera, jämföra och analysera arkeologisk publik verksamhet. 
Undersökningar av och intervjuer om publika insatser som genomförts i sam-
band med arkeologiska utgrävningar i Tingby och kvarteret Gesällen har valts 
ut för mina fallstudier och avgränsar materialet. Jag vill framhäva att utan 
tillgänglig arkeologisk dokumentation och information som delgivits mig under 
intervjuerna hade inte denna uppsats kunnat skrivas. Materialet har gett mig en 
god och komplex kunskapsbild innehållandes både bredd och djup. 

Jag har utforskat uppsatsens frågeställningar och besvarar dem avslutningsvis i 
en kortfattad form nedan: 

Vad är det som möjliggör publik arkeologi? 

Avgörande för möjliggörandet av publik arkeologi är intresset för arkeologi, 
politiska mål, länsstyrelsernas beslut och gällande lagstiftning. Arkeologers egna 
intressen av förmedling, kunskap och metoder för att nå ut till målgrupper 
och/eller den breda allmänheten är av vikt. Metoder för olika former av pub-
lika insatser finns inom musei- och kulturmiljöpedagogiken. Vid publika arr-
angemang och aktiviter krävs planering, välfungerande samarbeten och en bra 
organisation. Ekonomiska förutsättningar såväl som intresse och engagemang 
hos arkeologer och medborgare är klart avgörande för möjliggörandet av publik 
arkeologisk verksamhet.  

Hur når publik arkeologi ut och till vilka målgrupper? 

Genom en variation av visningar, prova-på-aktiviteter, föredrag, skyltningar, 
mediakontakter och inlägg på Internet når publik arkeologi ut. En tydligt och 
starkt framträdande målgrupp är barn i olika åldrar. Det framhävs att sam-
arbeten med skolor kring gällande läroplaner behövs för att möjliggöra publika 
aktiviteter för skolbarnen. Att nå den breda allmänheten är något som efter-
strävas och här finns stöd i de kulturpolitiska målen samt av varierande slag hos 
länsstyrelserna. Samarbeten mellan olika aktörer i samhället har en stor betyd-
else för att nå ut till målgrupper och den breda allmänheten. Förutsättningar 
och undersökningar gällande utgrävningsplatsens geografiska och lokala förhål-
landen styr planering och utformning av publik verksamhet. Det fokuseras ofta 
på lokala samarbeten men det finns även globala samarbetsmöjligheter. 

Hur kan effekter och resultat av publik arkeologi mätas? 

Resultat kan ses i besöksstatistiken för respektive publik insats. För närmare 
undersökningar av effekter är publikenkäter en tänkbar metod. Dokumentation 
av publik verksamhet behövs för att kunna mäta både resultat och effekter av 
publika insatser. Genom noggrann dokumentation kan olika värden, problem 
och risker inom publik arkeologi urskiljas och kritiskt diskuteras. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

Frågeställningar för tre kvalitativa intervjuer utförda i december 2012 

1. Vad var det som möjliggjorde de publika insatserna i samband med de 
arkeologiska utgrävningarna? 

2. Sattes några mål upp för den publika verksamheten? 

3. Hur nådde ni ut till den breda allmänheten? 

4. Fanns det riktade visningar till specifika målgrupper? I så fall beskriv 
målgrupperna. 

5. Har några resultat av de publika insatserna kunnat mätas eller värderas? 

6. Hur tänker du i grova drag kring frågorna om hur, när, var och varför allmänheten 
ska göras delaktig i arkeologi? 
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Bilaga 2. Undersökningsplan för Tingby 2012 

Undersökningsplan Tingby 2012 

Tingby 4:1 

RAÄ 156, Dörby socken 

Tidigare undersökningar: 1987–1989 

 
Föreliggande undersökningsplan beskriver en planerad arkeologisk undersökning 

av stenåldersboplatsen RAÄ 156 i Dörby socken, Kalmar kommun, även känd 

som Tingbyboplatsen. Markägare är Kalmar kommun, och arrendator är 

Ingelstorpsgymnasiet. Båda är underrättade och har samtyckt utan invändningar. 

Undersökningen genomförs som ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och 

Kalmar läns museum, och fungerar som seminariegrävning på kursen arkeologi 

III (C-nivå) vid Linnéuniversitetet hösten 2012. Planerad grävningstid är fyra 

veckor från mitten av september 2012. Rapporten färdigställs senast ett år efter 

avslutad undersökning. Ansvariga för undersökningens planering, genomförande 

och avrapportering kommer att vara Ludvig Papmehl-Dufay och Kenneth 

Alexandersson från Kalmar läns museum. 

 

Bakgrund 

I slutet av 1980-talet undersöktes här delar av en boplats med fynd av slaget 

stenmaterial från tidig/mellanmesolitisk tid (ca 6500–5200 f Kr), samt i 

anslutning till detta lämningar efter ett hus som ansågs samtida med fynden 

(Nilsson m.fl. 2002). På platsen finns även lämningar från senare tider, bland 

annat brandgravar som antas vara från bronsålder och/eller järnålder. Dateringen 

av huset blev mycket omstridd, inte minst fyndens samband med huset 
ifrågasattes. Saken diskuterades livligt i ett flertal debattartiklar. Det undersökta 

huset låg i nära anslutning till schaktkanterna åt V och SV, och området utanför 

åt dessa håll undersöktes aldrig. Fyndmängden utanför huset mot öster var ytterst 

sparsam, samtidigt påpekas det i rapporten att merparten av fynden ofta finns i 

matjordslagret vilket just på denna plats banades av med maskin. Vidare nämns 

att flera anläggningar inte undersöktes i sin helhet, bland annat finns den 3x1 m 

stora stenpackning som hittades öster om huset och som tolkades som en 

stenlagd gång fram till husets ingång fortfarande kvar. 

 

Frågeställningar 

Med bakgrund i detta har vi formulerat ett antal frågeställningar som vi tror kan 

besvaras med hjälp av en begränsad arkeologisk undersökning i anslutning till 

det år 1987 undersökta huset. Frågorna rör dels själva huset men också 

aktiviteterna i anslutning till det. 

 Husets avgränsning/gavel mot SV. Går det att påvisa 
anläggningsförekomst i området söder och sydväst om huset, och kan 

dessa i så fall kopplas till konstruktionen? 

 Stenläggningen ”framför” huset. Den 3x1 m stora stenpackningen 
tolkades som en stenläggning framför ingången. Kan en förnyad 

undersökning, där stenarna lyfts bort och där underliggande lager 

undersöks, ge information som stärker eller kullkastar denna idé?  
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 Förekomst av mesolitiska fynd V och SV om huset. Ett starkt argument 
för husets mesolitiska datering var att dess utbredning sammanföll med 

spridningen av mesolitiska fynd. Samtidigt undersöktes alltså inte 

området V och SV om huset. Kan en förnyad undersökning i området 

stärka alternativt försvaga detta argument? 

 

Den livliga debatten kring husets datering ger en extra nyans åt 

semiariegrävningarna, och kommer att användas i studiesyfte för att ge 

studenterna en inblick i vetenskapligt resonemang och tänkande i en 

fältarkeologisk situation. Här ser vi en viktig pedagogisk poäng med att knyta an 
till en tidigare undersökning på samma plats, där dagens frågor och metoder kan 

ställas mot det som tillämpades förra gången och de resultat som då uppnåddes. 

 

Metod och genomförande 

Undersökningen genomförs för hand med skärslev, fyllhammare och spade. 

Eventuellt kan grävmaskin komma att användas i begränsad omfattning första 

dagen, i syfte att torva av grässvålen över en sammanhängande yta för att 

underlätta lokaliseringen av 1987 års schakt, samt i samband med schaktets 

igenfyllning efter avslutad undersökning. Bortsett från själva grässvålen kommer 

dock all matjord att undersökas för hand, och fynden härifrån kommer att samlas 

in behandlas på samma sätt som övriga fynd. Eventuellt kulturlager undersöks 

genom rutgrävning, anläggningar undersöks genom profilgrävning alternativt 

kontextuell grävning. Samtliga identifierade anläggningar mäts in och 

dokumenteras i plan, undersökta anläggningar dokumenteras i plan och profil 

genom ritning i skala 1:20 samt digitalfoto. Samtliga ingrepp och påträffade 

lämningar mäts in med totalstation i Rikets nät efter utsättning av punkter med 

GPS. Samtliga fynd tas till vara, rengörs och registreras i en för ändamålet 

upprättad Microsoft Access-databas. I väntan på fyndfördelning förvaras fynden 

på KLM. 
 

Fynd som kräver konservering förväntas inte framkomma vid undersökningen, 

varför kostnad för detta inte medtagits i kostnadsberäkningen. I 

kostnadsberäkningen har schablonsummor för C14-datering och 

växtmakrofossilanalys medtagits. Dessa kommer att utnyttjas om så bedöms 

lämpligt, sett i relation till aktuella frågeställningar samt till materialets kvalitet 

och potential ur källkritisk synpunkt. 

 

Publika insatser 

Platsen för seminarieundersökningen har valts dels utifrån arkeologiska 

frågeställningar men också utifrån kommunikativa förutsättningar. 

Tingbyboplatsens läge strax utanför Smedby och alldeles nära Kalmar ger 

mycket goda förutsättningar för publika satsningar av olika slag, vilket vi ser 

som en stor fördel. Till detta ska också läggas platsens betydelse i folks 

medvetande; uppmärksamheten i samband med utgrävningarna på 1980‐talet var 
mycket stor, och hos många ringer det nog fortfarande en klocka då de hör 

”Tingby” och ”stenåldern”. Många skolbarn har dessutom fått uppleva 

stenåldersdagar i det rekonstruerade Tingbyhuset ett par stenkast från platsen för 

det undersökta huset. En förnyad arkeologisk undersökning skulle med fördel 
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kunna rida på denna ”kändisvåg”, och dra nytta av det faktum att Tingby i många 

fall finns i folks medvetande som en spännande plats med intressanta spår från 

stenåldern. Den publika aspekten av fältarkeologi kommer att lyftas fram som ett 

moment i den undervisning som bedrivs i samband med undersökningen, och 

studenterna kommer genom övningar och litteraturstudier göras uppmärksamma 
på vikten av kommunikation av fältarkeologiska resultat. I samband med 

undersökningen kommer olika typer av visningar att arrangeras, såväl riktade 

inbjudningar till närbelägna skolor som öppna visningar för allmänheten. 

Studenterna kommer i hög grad göras delaktiga i dessa aktiviteter, då ambitionen 

är att de ska lära sig att kommunicerandet av nya resultat är lika viktigt som att ta 

fram dem. 

 

Kostnadsberäkning 

Kostnaden för undersökningen delas av Linnéuniversitetet och Kalmar läns 

museum enligt en särskild skriftlig överenskommelse. Personalen kommer att 

utgöras av en handfull studenter från LNU samt en arkeolog från Kalmar läns 

museum (Kenneth eller Ludvig). Budgeten för själva undersökningen redovisas 

nedan. 

 

Typ  Budgeterat 

14C-datering  18000 

Makro   20000 

Hyra av totalstation  5000 

Hyra av bil   16000 

Tryckkostnad  2500 
Grävmaskin   20000 

Bod (6-man, gasol, toalett) 25000 

TOTALT   106500 

 

Referenser 

Nilsson,P., Rajala, E. & Westergren, E. 2002. Tingby 4:1. En kustboplats från 

mesolitikum. Dörby socken, Småland. Kalmar läns museum, arkeologisk 

undersökningsrapport 2002:7. 

 

2012-06-07 

Ludvig Papmehl-Dufay 

Kenneth Alexandersson 
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Bilaga 3. Del av förfrågningsunderlag för Gesällen 

Del av Länsstyrelsens förfrågningsunderlag inför särskild arkeologisk undersökning 
av stadslager RAÄ 93 inom fastighet Gesällen 4 och 25 samt del av Kvarnholmen 
2:2 på Kvarnholmen i Kalmar stad, Kalmar kommun, Kalmar län som visar mallen 
för kostnadsberäkning där publika insatser finns med som en eventuell post. 
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Bilaga 4. Del av undersökningsplan för Gesällen 

Del av undersökningsplan för de arkeologiska undersökningarna i kvarteret 
Gesällen 4 och 25 samt del av Kvarnholmen 2:2, Kvarnholmen, Kalmar som 
beskriver formerna för den publika verksamhet som senare kom att ingå i ett 
arkeologiprogram (bilaga 5) för alla intresserade. 
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Bilaga 5. Arkeologiprogram för Gesällen 

Arkeologiprogram i samband med utgrävningarna av kvarteret Gesällen år 2012. 
Observera att programtexten här är inklistrad och att det därför inte är layoutat som 
i originalet, se programmet i sin originalform på 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Fysisk%20planering/Mar
kanvisningstavlingar/muren_och_gesallen/gesallen_tider.pdf (åtkomst datum: 
2012-11-18). 

 

Arkeologiprogram Kalmar 2012 
 
Från april till november genomförs stora arkeologiska utgrävningar i kvarteret 
Gesällen vid Fiskaregatan på Kvarnholmen. I samband med detta erbjuder 
Riksantikvarieämbetet, Kalmar kommun och Kalmar läns museum ett spännande 
program för alla intresserade! 

 
Vår och sommar 
3 april från kl. 17.00 After work: Befästningsstaden Kalmar in i framtiden 
Nu startar utgrävningarna! Planeringschef Björn Strimfors, Kalmar kommun, berättar om 
bakgrunden till utgrävningarna och hur planerna för norra Kvarnholmen ser ut. Stadsarkitekt 
Staffan Lindholm berättar mer om projektet Befästningsstaden Kalmar som är en utgångspunkt 
i den fortsatta stadsutvecklingen. Arkeolog Annika Konsmar berättar om befästningsstaden 
Kalmar. Föredragen startar kl. 17.30. Plats: Krögers vid Larmtorget. 

 

14 april kl. 11.00 och kl. 13.00 Dramavisning på stan med soppa 
Se Kvarnholmen med 1600-talsögon. Visningen utgår från utgrävningen på Fiskaregatan. 
Rundvandringen tar cirka 45 minuter och avslutas med att ni får smaka på historisk soppa. 
Länsmuseet är arrangör. Plats: Samling vid utgrävningsplatsen vid Fiskaregatan. 

 

18 april kl. från 18.00 After work: Brandförsäkringar avslöjar Kvarnholmen 
Vad kan de gamla brandförsäkringshandlingarna lära oss om det tidiga Kvarnholmen? 
Byggnadsantikvarie Lotta Lamke berättar kl. 18.30. Caféet är öppet! Plats: Kalmar läns museum. 

 

26 april från kl. 18.00 After work: Död och begravning i domkyrkan 
Osteolog (expert på benmaterial) Caroline Arcini berättar om död och begravning i domkyrkan. 
Enklare förtäring från kl. 18.00 i kyrkan. Föredrag kl. 18.30. Plats: Domkyrkan. Arrangeras i 
samarbete med Domkyrkoförsamlingen. 

 

9 maj från kl. 18.00 After work: Mötesplatsen Kalmar och Östersjön 
Historiker Peter Danielsson berättar om 1600-talets Kalmar ur ett Östersjöperspektiv. 
Stadsarkitekt Staffan Lindholm berättar om kommunens vision att utveckla Kalmar till att åter 
bli en av Östersjöregionens mest attraktiva mötesplatser och besöksorter. Start kl. 18.30. 
Museets café är öppet! Plats: Kalmar läns museum. I samarbete med Kalmar Stads 
hembygdsförening. 

 

23 maj kl. 18.00 Stadsvandring i befästningsstaden Kalmar 
Stadsvandring längs befästningarna runt Kvarnholmen. Stadsarkitekt Staffan Lindholm och 
bygglovsantikvarie Ewa Juneborg berättar och guidar. Plats: Samling vid Larmtorget med avslut 
vid utgrävningarna vid Fiskaregatan. 
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31 maj från kl. 17.00 After work: Arkeologisk visning och det medeltida Kalmar 
Vi visar utgrävningsplatsen vid gamla kyrkogården nära Kalmars slott. Arkeologerna Hanna 
Menander och Stefan Larsson visar utgrävningen kl. 17.00 och föreläser sedan på Café 
Söderport kl. 18.00 om det medeltida Kalmar i fokus – nya perspektiv och frågeställningar kring 
den gamla staden. Café Söderport har sin servering öppen. Plats. Samling vid gamla 
kyrkogården, Gamla stan. 

 

11 juli kl. 18.00 Stadsvandring i 1600-talets Kalmar 
Stadsvandring i 1600-talets Kalmar med historiker Peter Danielsson. Plats. Samling vid 
utgrävningarna vid Fiskaregatan. 

 

17 juli Vandring Kvarnholmen, även vecka 29–32 
En vandring i mörkret med kusliga berättelser ur Kvarnholmens historia. Avslutas med fördel 

med en specialkomponerad meny på restaurang Källaren Kronan. Kontakta www.bikeisland.se 
för bokning och mer information om tid och kostnad. 

 

26 augusti kl. 11–14 Arkeologidagen – Prova arkeologi och upplev 1600- och 1700-tal! 
Öppet hus med familjeaktiviteter vid de arkeologiska utgrävningarna. Prova lite av 
arkeologernas jobb, smaka och känn på 1600- och 1700-talet med kläder och mat. Plats: Vid 
utgrävningarna på Fiskaregatan. 

Under grävperioden – håll utkik efter historiska kläder i Kvarnholmens skyltfönster. 

Här och var kan ni se hur man klätt sig på historiska Kvarnholmen! 

 
Hösten 
5 september kl. 18.00 Hemma hos på 1600-talet 
Hemma-hos-reportage från 1600-talet – Hur kan det ha sett ut och vad finns bevarat? 
Byggnadsantikvarie Richard Edlund och arkeolog Göran Tagesson föreläser i den vackra salen. 
Plats: Rådhussalen i rådhuset, Stortorget. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

19 september kl. 18.00 After work: Handelsmän och hantverkare på 1600-talet 
Historiker Eva-Lena Holmgren berättar om handelsmän och hantverkare – människor i Kalmar 
under 1600-talet kl. 18.30. Museets café har öppet! Plats: Kalmar läns museum. 

 

26 september kl. 18.00 Stadsvandring: Linnés resa i Kalmar fram till 2020 
Följ med stadsarkitekt Staffan Lindholm och planeringschef Björn Strimfors på en vandring där 
de berättar om framtidsplanerna vid Sveaplan, norra Kvarnholmen och Fredriksskans. Plats: 
Samling vid Larmtorget med avslut vid utgrävningarna vid Fiskaregatan. 

 

2 oktober Vandring Kvarnholmen, även vecka 40–48 

En vandring i mörkret med kusliga berättelser ur Kvarnholmens historia. Avslutas med fördel 
med en specialkomponerad meny på restaurang Källaren Kronan. Kontakta www.bikeisland.se 
för bokning och mer information om tid och kostnad. 

 

3 oktober från kl. 18.00 After work: Djurben, husdjur och matlagning 
Arkeolog Maria Vretemark föreläser kl. 18.30 om djurben, husdjur och matlagning i staden. 
Museets café har öppet! Plats: Kalmar läns museum. 

 

10 oktober från kl. 18.00 After work: Gömda frön från glömda gårdar 
Arkeobotaniker Jens Heimdahl föreläser kl. 18.30 om gömda frön från glömda gårdar – vad 
odlade man och åt i 1600-talets Kalmar? Museets café har öppet! Plats: Kalmar läns museum. 
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24 oktober från kl. 18.00 After work: Vernissage 
Vernissage – Lindöskolan visar hur de arbetat med det arkeologiska projektet. Alla barn får 
känna på 1600 - och 1700-talet! Utgrävningarna går mot sitt slut, de ansvariga arkeologerna 
berättar om grävsäsongen, vad man hittat och det fortsatta arbetet med analyser och rapporter. 
Kalmar kommun berättar om sitt fortsatta arbete med området. Planeringschef Björn Strimfors 
och stadsarkitekt Staffan Lindholm närvarar. Museets café har öppet! Plats: Kalmar läns 
museum. 

 
Visningar vid utgrävningsplatsen 
Arkeologerna visar utgrävningen under följande tider: 

 

Period 16 april–29 maj 
Tisdagar kl. 9.30 för skolklasser. Bokning via Kalmar läns museum. 
Onsdagar kl. 17.00 och torsdagar kl. 12.00 för allmänheten. 

 

Period 28 maj–17 augusti 
(semesterstängt 16-27 juli) 
Tisdagar kl. 12.00 för allmänheten med inriktning mot familjer. 
Onsdagar kl. 17.00 och torsdagar kl. 12.00 för allmänheten. 

 

Perioden 20 augusti–19 oktober 
Tisdagar kl. 9.30 för skolklasser. Bokning via Kalmar läns museum. 
Onsdagar kl. 17.00 och torsdagar kl. 12.00 för allmänheten. 
 
Alla programpunkter är kostnadsfria om inget annat anges. För föreläsningarna på Kalmar läns 
museum behövs däremot ett årskort eller en entréavgift på 60 kronor (och då får du även 
tillgång till hela museet). Föredragshållarna kommer från Riksantikvarieämbetet, Kalmar 
kommun samt Kalmar läns museum. Samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan, Kalmar 
stads hembygdsförening, och Domkyrkoförsamlingen. 

 

 


