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Med sina rötter i 1600-talets stormaktstid är historie-
bruk och kulturarvsförvaltning ett av de äldsta och 
största områdena för kulturpolitik. Under stormaktsti-
den etablerades fornminnesinventeringar och Antikvi-
tetskollegium för att utforska, bevara och visa nationens 
kulturarv. Nationalmuseernas presentation av nationen 
som kulturnation med förebildliga konstverk och his-
toriska händelser samt berättelser om vem som ingår i 
gemenskapen och vad som hotar den tillhör kärnverk-
samheten. Men kulturarvsprocesser initieras inte bara 
från ansvarigt myndighetshåll. I lokala processer läm-
nar idag kommuner, entreprenörer och föreningar nya 
bud på vad som är kulturarv och nya bilder av Sverige 
uppstår. Artikeln argumenterar för att dynamiken idag 
i högre grad ligger utanför de etablerade institutionerna 
och att detta utmanar kulturpolitikens prioriteringar.

Varje individ och institution definierar och förstår sig själv 
genom en historisk framställning av sitt ursprung, sin funk-
tion och sin framtidsriktning. Stabilitet och legitimitet blir 
resultatet. De historiska, rumsliga och kulturella kontras-
terna är redskap för att sätta föreställningsförmåga, fantasi, 
kreativitet och lek i rörelse och skapa förståelse för det sär-
egna värdet och perspektiv kring vad som kunde vara an-
norlunda.. Dessa två poler, det förflutna som en given grund 
att utgå från och det nödvändiga återskapandets kreativa 
element, är två av de slitstarka relationer mellan samtid och 
dåtid som ständigt genererar nya former av historiebruk.

Det finns i Sverige, som överallt i världen, en modern 
statlig apparat för att bestämma vad som är så värdefullt 
kulturarv att det ska skyddas och utvecklas med gemensam-
ma medel, men det finns i samtiden också många proces-
ser som förändrar dessa uppfattningar och faktiskt skapar 
helt nya kulturarv. Jag ska kort och något polemiskt peka på 
några ytterligheter för att ge underlag för den fortgående 
diskussionen om vad staten och kommunerna har att göra 
på det museala kulturarvsområdet. 

Statens ansvar bör vara som mest välutvecklat kring de 
statligt finansierade ansvarsmuseerna, de som vi också kan 
kalla nationalmuseer. Dessa har också gamla förbindelser 
med universitetsdiscipliner som arkeologi, konstveten-
skap, etnologi, historia och naturvetenskaperna. Det sker 
på många håll stora nyinvesteringar i nationalmuseer, bl.a. i 
Taiwan, Sydkorea, Japan, Australien, Canada, USA, Wales, 
Skottland och hela Östeuropa (Aronsson & Hillström 2007, 
Aronsson & Nyblom 2008, McIntyre & Wehner 2001). 
Förhoppningarna är ofta att förnya kontraktet med en mer 
sammansatt befolkning och samtidigt skapa städer, som är 
attraktiva som besöksmål. Har Sverige på motsvarande sätt 
en aktiv scen där våra nationella museer ger en plattform 

för att bearbeta frågor om nationell tillhörighet och regional 
variation, senmoderna dilemman kring identitet och glo-
balisering i en svensk kontext, och locka en kosmopolitisk 
ström av besökare till denna exotiska kultur?

Mot detta ställs traditionellt i kulturpolitiken både det 
privata, turismen och det kommersiella som något mer 
flyktigt, obeständigt och vulgärt som hotar att både slita 
ner, vanställa och ersätta det äkta med skämd vara. Vi ska 
göra ett kort svep i Småland och exemplifiera hur samtida 
kulturarvsprocesser i hög grad går vid sidan av de erkända 
kulturpolitiska myndigheterna och ställa frågan om vikten 
av att synliggöra och möjliggöra deras roll i samhällsut-
vecklingen.

Sveriges nationalmuseum:
Sverige innan och efter Sverige
Det som idag går under beteckningen Nationalmuseum 
är numera i huvudsak ett konstmuseum kompletterat med 
en avdelning industridesign. När museet öppnade i sin nya 
byggnad 1866 var förhållandena inte så olika vad de idag är 
i Danmark eller Finland. Nationalmuseum innehöll då flera 
olika samlingar som ansågs oundgängliga för att definiera 
det nationella: konst, arkeologi och märkvärdigheter ur de 
kungliga samlingarna. Idag finns representationen av Sverige 
i huvudstaden utspridd på ett flertal museer, efter århundra-
den av statligt ointresse och ovilja att samla sig till en diskus-
sion om Sverige inte bara som samtida försäkringsinstitut för 
välfärdsfrågor utan som en historisk stat där nationell inte-
gration och hantering av skillnader varit avgörande för den 
nuvarande statens existens och politiska gemenskap.

Jag ska kort redogöra för den bild den flitige kan få genom 
att röra sig genom några riksmuseer för att få en bild av hur 
svensken och Sverige representeras i samtidens ansvarsmu-
seer: Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens 
historiska museum, Nordiska museet och Statens museer 
för världskultur, närmare bestämt Världskulturmuseet. 

I den nyöppnade utställningen Människans väg berättar 
Naturhistoriska den långa historien om människan. En rad 
med skallar anger basen för det artträd, som i toppen låter 
Homo Sapiens träda fram. ”Den första familjen” tar form 
med den kortväxta Lucy flankerad av en större hanne. År-
miljoner senare är det den tåliga familjen Neanderthalare, 
som påminner om min barndoms Flintstones, som sägs ha 
fysionomi för att klara det av istider präglade norra Europa. 
”Vi” träder fram som den sist modellerade människan, en 
man med skarp blick och spjutet höjt för att kasta mot ett djur 
eller en fiende.

Framför åhörarbänkarna rullar en loop med klimatut-
veckling, där istider och olika humanoider rullar fram över 
världen i folkvandringar som utgår från Afrikas hjärta. Bil-
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den av istiden, som drar över Europa och släpper fram män-
niskor bara ibland, ger en synbild som kopplar till den epok 
där de flesta historiska utställningar tar vid. Isen drar sig 
undan och människorna intar det jungfruliga landet.

På Naturhistoriska är det generna och DNA som är hu-
vudpersoner i vandringarna. Fem personers genetiska resa 
tecknas avslutningsvis i anslutning till Homo Sapiens. De/
Vi rör oss alla från samma ursprung i Afrika, men sedan har 
våra respektive gener – inte raser längre – tagit olika vägar 
fram till dagens individer. De hållpunkter som nämns vi-
sar på korsande vägar, civilisationens framsteg, östliga och 
västliga vägar och att någon kanske haft plats i vikingati-
dens folk.

Sammanfattningsvis ges en bild, som i sin logik bygger 
på en helt annan kunskapsbas än frenologi och raslära, men 
där skallarna på rad och genernas vandring till det yttre är 
nästan kusligt lik tidigare berättelser. Istället för skillnad 
betonar inramningen och logiken gemensamt ursprung och 
överlappande släktskap, vilket är lättare att förlika med en 
mångkulturell politik.

På Historiska museet deklarerar den numera äldsta delen 
av de nya forntidsutställningarna, Vikingautställningen, att 
”För tusen år sedan fanns inget Sverige och inga svenskar”. 
Tonvikten i de två nya utställningarna Forntider ligger på 
livsöden och på etiska och existentiella frågor och deras rele-
vans i vår egen samtid. Detta kan kontrasteras med grundsy-
nen då det nya museet invigdes 1943: ”I obruten följd har bon-
den sedan stenåldern brukat svensk jord. I Europa har endast 
danskar och norrmän lika länge bebott fädrens mark.” Och 
vad gäller den politiska organiseringen: ”Konungadömet är i 
Sverige uråldrigt. Vald vid Mora sten red konungen sin eriks-
gata” (Regner 1995, Andersson & Aronsson 2004).

Kontrasten kan tyckas enorm med en äldre syn, som ser 
Sverige som bergfast grundlagd som odlingskultur sedan 
neolitikum och även som politisk stat sedan tidernas begyn-
nelse, och en yngre, som tar helt avstånd från att Sverige 
eller svenskarna existerade vid samma tid.

Radikaliteten ska dock inte överdrivas. Vikingarna, denna 
romantikens 1800-talsuppfinning, är fortfarande ett huvud-
nummer och våren 2008 rapporterades att SHM ska ta upp 
konkurrensen med privata initiativ på Djurgården och göra 
en stor tillbyggnad för att svara på efterfrågan på än mer Vi-
kingar. Forntider är också konventionell på flera punkter. Den 
invanda kronologin är där med sten-, brons- och järnålder 
som för civilisationen framåt. Än mer överraskande är att det 
nuvarande Sveriges gränser i så hög grad bestämmer fram-
ställningen. En stor del av utställningarna, även den klassiska 
portalen med ”Bäckaskogskvinnan”, kommer från Skåne, 
som just i år har varit svenskt i 350 år, en obetydlig tidsrymd i 
ett arkeologiskt perspektiv. Inga fynd kommer från Finland, 
som varit svenskt längre än så och ”osvenskt” bara 200 år. 
Andra nordiska eller europeiska kulturer är frånvarande.

Del II i Forntider är en transithall där varje ”gate” är en 
tidlös fråga, ”viktig för människor i alla tider”, för besöka-
ren att förhålla sig till. Det är kaxigt och än mer anspråks-
fullt och universaliserande än det nationella tilltaget, men 
på ett annat sätt. Besökaren uppmanas välja fråga och ta 

ställning till frågor om döden, familjen, makten, rummet, 
historieberättandet.

Sammantaget blir det fortsatt oklart vad som är svenskt 
och Sverige. Det mystifieras och universaliseras som mänsk-
liga frågor relevanta för alla, men av någon anledning bara 
exemplifierat med öden och processer från det Sverige, vars 
gränser fastställdes 1905. 

Armémuseum, som inte är ett ansvarsmuseum men som 
har tydliga berättelser om Sveriges historia, var stängt un-
der lång tid för att med buller och bång åter öppna år 2000. 
Här knyts trådar ihop för den vetgirige besökaren från Na-
turhistoriska och Historiska museerna. Vid ingången möter 
schimpansernas aggressivitet och skapar en biologisk grund 
för aggressiviteten och legitimitet för försvarsmakten – en 
utmaning mot svensk självuppfattning av sig själv som neu-
tral och modernt överskridande den typen av beteenden. 
Det stormaktstida Sverige lyfts fram i socialhistorisk bredd 
och våldets samhällsomdanande kraft får en betydelsefull 
men avskild plats att vistas på. Vasaskeppet är ett välfung-
erande besöksmål och passar, just för att det var ett helt 
misslyckat militärt redskap, ännu bättre in i avståndstagan-
det från våld och visar indirekt på svensk självförståelse. 
Kriget och våldet hör inte hemma på vare sig Historiska 
museets existentiella hylla eller på Nordiska museets trevna 
utställningsgalleri. De aktuella märkesåren 2008–09, 200 
år efter rikssprängningen, hanteras i en utställning om Sve-
riges sista stora krig. I Finland får detta jubileum mycket 
större plats i offentligheten. Roskildefreden, Dackefejden, 
Klubbekriget och andra påminnelser om Sveriges ändrade 
gränser hålls kort i de svenska utställningarna, men får mer 
plats i regioner som Skåne och Jämtland, där man under 
senare decennier i allt högre grad poängterat regionernas 
autonomi också med en egen historisk identitet. Regionala 
skillnader hör i huvudstaden säkrast hemma som underhåll-
ning på Skansen eller i Nordiska museet.

I Nordiska museet samsas ett femtontal utställningar 
av varierande ålder. Sambandet mellan dem är en gåta för 
besökaren och museet föreslår ingen väg till eller igenom 
dem. Sammantagna är de en provkarta på de kulturer som 
traditionell etnologi urskiljer och de präglas alla av en vilja 
att uppskatta skillnader som exempel på kulturell variation 
inom ett självklart Sverige. Det moderniserande elementet 
i utställningarna är ett försök att likt SHM svara mot fö-
reställningar om publikens och samtidens intressen: den 
historiska dräktkollektionen utvidgas till utställningar om 
mode; de traditionella redovisningarna av byggnadskultur 
och husgeråd för bönder, borgare, präster och adel moder-
niseras till mysiga utställningar av hur man dukar till fest; 
genus ”kommer med” på ett hörn genom att bjudningar för 
kvinnor och män redovisas, klass genom att enklare och 
mer överdådiga bord visas fram; alltid utan förklaringar 
av skillnadernas uppkomst, funktion och betydelse i ett 
mänskligt eller vidare samhälleligt perspektiv – festsederna 
presenteras också i all sin trevlighet och ”vi” har firat jul 
sedan hedna tider och gör det än idag.

Den nyaste utställningen är Sápmi. Samerna har flyttat 
upp från sin traditionella plats i källaren, då ofta förknippad 
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med naturhistoria mer än kultur, till den översta våningen. 
Montrarna är rika på föremål, och ändå dras besökaren till 
några väl upplysta skyltfönster, som problematiserar makten 
över Samerna och inte minst framställningen av dem. Fors-
karnas och museernas roll för skapandet av Samerna får en 
ganska stor plats, precis som i Forntider II. Detta är egentligen 
den enda delen med en ordentlig och genomtänkt presenta-
tion och en lättillgänglig katalog för fördjupning (Westergren 
& Silvén 2008). Det exotiska intresset för ”Lapparna” går ju 
också hundratals år tillbaka till europeiska succénummer av 
Olaus Magnus och Carl von Linné.

Man kunde hoppas på det nya Världskulturmuseet i Gö-
teborg, men där är det fortsatt främmande kulturer ”långt 
borta” som står för världen, även om en del universella frå-
gor kring Gud, AIDS och folkligt motstånd också tematise-
ras. Sverige är lika frånvarande i världen och museet som det 
bronsåldersristade granitblock som en tid stod på en vilsen 
trailer utanför entrén; en lysande men kanske lite svårtolkad 
kommentar av museikritikern Fred Wilson.

Gemensamt för alla utställningarna är att Sverige fortsatt 
är en självklar men oartikulerad utgångspunkt för utställ-
ningarna. Oviljan och oförmågan att tematisera vad ett land, 
en nation, en stat och dess kulturer är för något i en samlad, 
utmanande, inspirerande och problematiserade utställning 
är påfallande. Det saknas inte internationella föregångare i 
Berlin, Canberra, Wellington eller Washington. Istället är det 
nog själva inställningen, blygseln i ett sedan länge havererat 
stormaktsbygge, byggt först på krigisk och senare på ekono-
misk logik, som blockerar utvecklingen. Intrycket är över-
lag mycket halvhjärtat, och framför allt saknas möjligheter 
att bryta de rejäla motsättningar som finns i olika koncep-
tioner av både nation och människa och som ryms om man 
för samman de olika museernas utställningar och sätter dem 
i samband med varandra. Hur står det till med trevnaden i 
kulturen i Armémuseum? Vad händer med biologismen som 
Naturhistoriska rymmer om den sätts in i Historiska museet? 
Var finns det moderna Sveriges kultur, historia och politik för 
den besökare eller nya innevånare som vill lära känna ett av 
de mer extrema länderna i världen? Det land som längst varit 
utan krig och som värdesätter individuell utveckling högst 
och litar mest på medmänniskor och staten – i hela världen? 
De kan förstås ta tåget till Norrköping och Arbetets museum 
för att fram till år 2012 se Industriland – när Sverige blev 
modernt, men då gäller det att de kan läsa svenska, för något 
annat bjuds inte.

Jag skulle om någon frågar, något överraskande, hellre 
anbefalla ett besök på Moderna museet och en utställning 
som Svenska Hjärtan, Jamtlis kritiska bearbetning av sin 
egen republikanska jamtmyt för några år sedan eller någon 
av Virserums konsthalls många inspirerande projekt som 
undersöker, diskuterar och synliggör dolda delar av den 
svenska verkligheten.

Småländska berättelser
Nu är det förstås inte bara eller kanske ens främst central-
museerna som gestaltar levande kulturarvsprocesser. Som 
framkommer av andra artiklar i denna antologi finns det 

starka krafter som är knutna till fortsatta strukturrationa-
liseringar. De flesta kommuner letar efter näringar inom 
kultursektorn som ska hjälpa till att ersätta de traditionella 
industrierna: besöksnäring, kreativa industrier, evenemang, 
kulturarv. EU:s regionala fonder ger stöd för en del sådana 
satsningar, t.ex. det mycket stora Industrisamhällets Kul-
turarv i Västernorrland (ISKA) under 2000-talets början 
(Historiens vägar. Gestaltning, historia och kulturarv. Rap-
port från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9 och 10 
februari 2005 2005). En lång rad projekt igångsattes för att 
omvandla en nedlagd träindustristruktur till en resurs för 
innovation och utveckling. Liknande processer har pågått 
ett bra tag i Bergslagen, på Österlen och i Värmland. Andra 
exempel är hur fiktionsgestaltningar omvandlas till resurser 
för besöknäringen. Arnland och Wallanderland tävlar med 
Niemis Pajala och den omskrivna Medeltidsveckan på Got-
land om besökarna (Sandström 2005, Renander 2007).

Internationella exempel finns det gott om bland de gamla 
engelska industristäderna, som med Glasgow i täten sat-
sar på att bli kulturstäder, och i Ruhrområdet. Städer som 
Amsterdam, Venedig och Florens har mer gratis i omställ-
ningen från köp- till besöksstäder.

Motiven är en tilltro till kreativa industrier, miljöer och 
människor som ekonomins centrala motorer. Begären som 
ska mättas tycks vara å ena sidan det kittlande lekutrymme 
som öppnas i glappet mellan fiktion och fakta i gestaltning-
arnas starka form. Det kunde vara på riktigt, men har inte det 
faktiskas ibland ödesmättade tristess över sig. En kändisspi-
ral bidrar till värdet av ett besök; att ha varit på platsen skapar 
tillhörighet till en lagom privilegierad grupp. Å andra sidan 
är dessa platser ofta landsbygdskommuner i starkt behov av 
kompletterande självkänsla och inkomstkällor.

Denna beskrivning stämmer också väl in på Vimmerby 
och Hultsfred i Småland. Den senare har först motvilligt, 
sedan beredvilligt, tagit till sig ungdomens musikkultur 
och förädlat rockfesten till utbildningserbjudanden och 
kulturindustri. Redan nämnda Virserum har byggt upp ett 
besökscentrum kring sin konsthall och Vandalorum utanför 
Värnamo kämpar oförtrutet vidare med storslagna planer 
på detsamma, om än med en helt annan inriktning.

Astrid Lindgren är född på Näs strax utanför Vimmer-
by. Hon flyttade från sin hemort i unga år, födde en son 
utomlands och sparade staden en skandal. Långt senare 
kunde hon försörja sig väl i Stockholm som så småningom 
världsberömd författare. Denna tidiga historia hade länge 
ingen plats i offentligheten. Det är som författarinna till 
fantastiska barndomar som Lindgren blivit ett världsnamn 
– och omvandlats till en avgörande tillgång för Vimmerby 
kommun (Hjemdahl 2002, ”LUP och ÖP 2007. Lokal ut-
vecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. 
Antagandehandling” 2007). 

1980 startade några familjer en ”Sagoby” som efter 
många äventyr och även ekonomiska skandaler utvecklats 
till en motor i kommunens ekonomiska och politiska liv. 
Astrid Lindgrens Värld AB är inte bara ett besöksmål av 
rang, det är den motor kring vilken andra besöksmål, ser-
viceverksamheter och inte minst kommunens LUP (Lokala 
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utvecklingsprogram) roterar. I reala ekonomiska termer är 
Vimmerby alltfort dominerat av traditionell industri, men i 
kommunens visioner är det inte bara kulturekonomin som 
tar över utan en värdegrund lägger den etiska grunden för 
framtiden: mod, ansvar och fantasi. ”Våra värdegrunder är 
inspirerade av Astrid Lindgren, av hennes författarskap, 
livsgärning och förhållningssätt till individens ansvar för 
framtiden.” (“LUP och ÖP 2007. Lokal utvecklings- och 
översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun. Antagande-
handling” 2007)

Ansvar ramar in nyckelord som kärlek, omtanke och för-
ståelse – egenskaper som ska prägla kommunens arbete 
med tolerans och hänsynstagande mellan generationer men 
också uppmuntra till handlingskraft. I relationen till natu-
ren hämtas både kraft, resurser och inspiration för hushåll-
ning. 

Fantasin är en kraft för kreativitet, framtidsdrömmar och 
förnyelse som alla, inte minst barn, har som gåva. ”Få män-
niskor har som Astrid Lindgren genom sina verk påverkat 
och berört så många, unga och gamla, män och kvinnor”. 
(“LUP och ÖP 2007. Lokal utvecklings- och översiktsplan 
2007 för Vimmerby kommun. Antagandehandling” 2007)

”Ett samhälle som önskar ha henne som förebild måste 
våga ta ställning och ha förmåga att bilda opinion också i 
obekväma frågor. Det modiga samhället vågar gå sina egna 
vägar”. Den centrala roll mod spelar för den enskildes inte-
gritet och samhällets utveckling exemplifieras med Ronja 
Rövardotter och Jonatan Lejonhjärta som säger att det finns 
saker man måste göra även om det är farligt: ”Annars är 
man ingen människa utan bara en liten lort”. (“LUP och ÖP 
2007. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vim-
merby kommun. Antagandehandling” 2007)

Det är ett steg som mig veterligt saknar föregångare när 
en kommun konkretiserar värdegrund utifrån en enskild 
författare och dennes verk på detta sätt. Det är inte Bibeln, 
Den västerländska traditionen, De mänskliga rättigheterna 
eller Regeringsformen som ger värdegrunden – utan Astrid 
Lindgren.

Om vi tar Astrid Lindgrens Vimmerby som fortsatt ex-
empel på detta så visar det hur en kommun låter ett i rättslig 
mening privat och copyrightskyddat konstnärligt verk bilda 
grunden för både en företagsverksamhet och en långsiktig 
strategi. Det är en liknande komplicerad mediering, som 
tidigare skett då privat mark (fornminnen) eller privata fö-
remål förvandlats till gemensamt kulturarv och förts ut från 
marknaden och in i det kollektiva och i princip ovärderligas 
sfär: fornminnen eller museiföremål kan inte säljas för då 
öppnas den strikta gränsdragningen mot marknadslogiken. 
Här sker förhandlingarna mellan kommun, lokala entrepre-
nörer, medborgare och varumärkesägande Saltkråkan AB.

Samtidigt måste det utvecklas en ekonomi kring de 
kulturella satsningarna. Begären och värdena måste både 
identifieras och utvecklas. Barnen står i centrum för Astrid 
Lindgrens författarskap – och lyckligt nog i semesterpla-
neringen för många svenskar, som med nya familje- och 
könsmönster måste lägga nya ”livspussel”. I detta ingår 
satsningar på barn och semester i allt högre grad. De natio-

nella bilderna finns där i bakgrunden för både svenskar och 
utländska besökare. Lindgrens barndomslandskap är en sin-
nebild för de goda värdena i det ”förr” som tidigt 1900-tal 
med röda stugor och landsbygd står för. Därför blir ett res-
mål som Astrid Lindgrens värld och en ort som saknar varje 
logistiskt kännetecken på centralitet intressant för en halv 
miljon besökare varje år. 

Inte långt därifrån ligger Virserums konsthall och kring-
liggande Dackestop, som med en lätt disparat museipark 
även den erbjuder familjeförlustelser från industrihistoria, 
upplevelser av den magiska skogen och ambitiösa konstut-
ställningar. Besöket kan kombineras med ett finkulturellt 
och designorienterat besök i Glasriket, numera kompletterat 
med den nya ägaren till Kosta/Orrefors, New Waves, stor-
skaliga satsning på Outlet mitt i skogarna inte så långt från 
Vimmerby. 

På lite längre avstånd finns det mer aparta High Chaparall 
med sin temapark som lever ut pojkdrömmar om Vilda Väs-
tern. Emigrationens äventyr spelas upp i en lekvärld strax 
utanför Gnosjö. För den som är mer litterärt lagd påminner 
Mobergland i sydöstra hörnet av Småland om nästan samma 
tid som Lindgren, men med helt andra och kärva bilder av 
livet och med ett besökslandskap av mindre organiserat slag 
(Aronsson 2007). 

Det finns alltså på landskapsnivå ett framväxande kom-
plext kulturarvslandskap som talar till familjeturisternas 
män, kvinnor och barn. Museerna är inte så centrala för det-
ta landskap längre, och kan oftare beskrivas som pendanger 
till marknaden, i något fall i symbios, men bara sällan som 
vägröjare och riktningsgivare. Smålands museum i Växjö 
presenterar sig som Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas 
hus i samma stad som nationellt centrum för emigrationsdo-
kumentation. I Kalmar och Karlskrona är det marina arvet 
det främsta dragplåstret för de många resenärer som vänder 
sig mer mot bad- och båtliv. De kan svala sommarkvällar 
även njuta konst på det nya Kalmar konstmuseum eller det 
privata Vida på Öland. 

Vimmerby tar naturligtvis framför allt ansvar för utveck-
lingen i sitt närområde, även om en del av kulturplatserna 
ligger i grannkommuner. Mariannelund utvecklar Emil 
som sitt varumärke på andra sidan kommungränsen. Inom 
räckhåll ligger platser som via filminspelningar identifieras 
med Katthult och Bullerbyn. Nya vägar och parkeringsplat-
ser bereder väg rätt ut i skogen till Sevedstorp, förbi Pelarne 
kyrka (gammalt äkta RAÄ-kulturarv) förbi föräldrarnas 
gårdar (sakraliserade genom berättelsen om deras varma 
kärleks växt) för de 60 000, många tyskar, som vill njuta av 
filmens Bullerbyvärlden.

I staden Vimmerby sker en stor satsning i Näs, där präst-
gårdsarrendet gjorde familjen till en välbesutten del av trak-
ten i början av 1900-talet. Bondgården förvandlas till ett 
besöksmål, Snickarbodens förlaga kan identifieras, ett av 
Lindgrenmonumenten kan beskådas i parken, forskare och 
konferensdeltagare välkomnas. I den nybyggda anläggning-
en jämte finns ett mycket ambitiöst museum som gör både 
liv och verk till en attraktion, inte minst Astrid Lindgrens 
eget liv, där även komplikationerna i livet börjar bli mer av 
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en tillgång än något att dölja för vetgiriga turister, som speg-
lar egna liv och intresse för kändisar med egna barndoms-
minnen. Filmvisning och café kompletterar upplevelsen. I vi-
sionerna ligger både forskning, konferenser och ett nationellt 
centrum för friluftspedagogik. Allt ska säkras genom att det 
förankras i en värdegrund som ser till att de etiska värdena 
inte eroderas av exploateringen, men som ändå förlänger sä-
songen och breddar besöksgrupperna från barnfamiljer med 
matsäck till konferensdelegater med stark budget. Staden 
Vimmerby klarar helt enkelt inte av mer än de 10 000 som en 
sommardag tar sig in i centrum för att se godisaffären Pippi 
handlade i och andra scener ur böckerna och kanske äta lunch 
på Lindgrens restaurang. Ansvariga håller ständigt koll så att 
skyltningen inte överträder de formella och informella regler 
som värdegrunden eller det faktiska varumärkesägandet som 
Astrid Lindgrens värld, eller ytterst Saltkråkan AB som rät-
tighetsinnehavare, förfogar över.

På regional nivå, och då menar jag utöver de ur besö-
karens synvinkel ointressanta länsgränserna, finns svag 
förmåga till synliggörande, planering och utveckling ens 
av den uppenbara turismsektorn kring dessa kulturella re-
surser. Visioner och planer är under tillverkning, varje län 
för sig. Forskningen kring regional historia och dynamik 
har tradition i Växjö men är för dessa frågor numera mest 
välutvecklad i Kalmar.

Kulturarvspolitik
I vår egen samtid poängteras ofta kulturindustrins bruk av 
det förflutna som råmaterial för böcker, film och attraktiva 
resmål. Nationer, organisationer och kommuner kokar ofta 
ner detta till en komponent i varumärkesdiskussioner, bran-
ding. Metropoler såväl som halvt övergivna industriland-
skap söker omvandla sina gamla industrisamhällesresurser 
till tillgångar genom regelrätta museietableringar eller ännu 
oftare genom en musealisering av hela områden till desig-
nade, tillrättalagda och presenterade rum för besök och 
upplevelser (Storm 2008).

Samtidigt som IT-revolutionen gjort hela världen till-
gänglig hemifrån så reser vi mer än någonsin. Arbetspend-
ling, konferenser, kulturturism och shoppingresor ökar och 
regionerna förstoras. En rad olika värdeutvecklingar korsar 
varandra som underlag för denna synbara paradox: priset 
för IT-kommunikation sjunker och värdet av att vara på 
plats ökar därmed relativ sett. Samtidigt har kostnaden för 
transporter också gått ner och stora delar av världens be-
folkning har fått en ökad levnadsstandard.

De gamla huvudspåren för historiebruk är inte döda. De 
rörde sig inom samma huvudspår som fortfarande gäller: be-
hoven av att skapa trygghet och förnyelse. Då gällde det att 
hantera en fasansfullt snabb förändring från ett förmodernt 
agrarsamhälle till en modern industrination, nu att hantera 
rörelsen ur denna in i en tjänsteproducerande ekonomi. Den 
nationella enhet som skapade stabilitet för både politisk inte-
gration och infrastrukturinvesteringar består och förstärks 
på några håll när gamla imperier rasar och kolonier frigör 
sig medan andra enheter tar över delar av de gamla rollerna. 
Behov av investeringar i trygghet och identifikation flyttar 

delvis över till icketerritoriella livsstilsnätverk men också 
till lokala, regionala och övernationella nivåer. Statens vilja 
att fostra har inte dämpats, snarare reaktiverats genom de 
globala krafternas utmaningar, men ändrat språkdräkt. För-
hoppningar om demokratifostran, integration, mångkultur 
och tolerans ligger bakom kulturpolitiska mål i allmänhet 
och stora museipolitiska investeringar i synnerhet; Forum 
för levande historia och skapandet av Världskulturmuseet 
hör till dessa. (Aronsson 2004)

Historiebruken aktiveras i dessa förhandlingar om vad 
som är legitima bärare av politiska och andra krävande iden-
titeter. Vem kan räkna med vår solidaritet och skattevilja 
framöver? Att dö för fosterlandet i skyttegraven framstår 
inte som det mest påkallade kravet för unga svenskar. Men 
man tycks fortfarande villig att arbeta hårt, många intill 
bristningsgränsen, för att kunna leva sina framtidsdrömmar 
om familj, trygghet och självförverkligande genom arbete 
och upplevelser. 

Det är i och för sig en förenklad bild att staten tidigare 
haft ett monopol på kulturarvsprocesser (Hillström 2006, 
Grundberg 2004, Pettersson 2003). Kulturmiljölagen, na-
tur-, byggnads och fornminnesskydd och statligt museistöd 
är institut som vuxit fram över århundradena och har mo-
tiverats av föreställningar om förändringens hot, ett kol-
lektivt ansvar och nationella värden att försvara. Parallellt 
har det funnits omedvetna praktiker som vårdat traditioner 
likt kulturarv i familjeliv, grannskap och inte minst för-
eningar. 1800-talet, med dess turbulenta diskussioner om 
gränserna mellan vad som är privat och vad som är offent-
ligt och framväxten av såväl en internationell marknad för 
konst och antikviteter som ett föreningsliv för att organisera 
civilsamhällets och nationens värden, var minst lika dyna-
miskt som vår egen tid. Men det är ändå påfallande hur i vår 
samtid nya aktörer (åter) tycks utveckla mer av initiativkraft 
och självklar förnyelse på lokal och regional nivå än på na-
tionell. Där är istället osäkerheten påfallande och behovet 
av omorientering mer defensivt formulerat som en fråga 
om institutionell överlevnad i trycket mellan minskade na-
tionellt politiska anspråk på kulturarvet och senmoderna, 
marknadsmedierade, behov.

Sverige är inte isolerat i dessa processer, som pågår över 
hela världen, men en rad särmärken ska hållas i medvetande 
när vi nu exemplifierat några av dessa trender i Sverige:
• Sverige är ett av de länder som längst varit i fred (sedan 

1814). Avsaknaden av krig skapar en osedvanlig öppen-
het för historiebrukens lekfulla sida.

• Den mycket snabba moderniseringen och sena urbanise-
ringen under 1900-talet skapar en bild av historien som 
framför allt en mörk bakgrund att lämna bakom sig och 
ett mycket starkt bejakande av modernitet, universellt 
förnuft och pragmatisk rationalitet.

• Nationens självklarhet och samtidiga osynlighet förstär-
ker en stark tilltro till välfärdssamhället som uttryck för 
generaliserad social tillit.

• Detta i sin tur skapar utrymme för en stark betoning på 
individuell självutveckling som livets mening i en starkt 
sekulariserad protestantisk kultur.
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Denna rad av förutsättningar skapar en extremsituation 
i det land som vi själva så gärna kallar Landet Lagom – när 
det i själva verket är det extremaste landet i världen (Berg-
gren & Trägårdh 2006, Inglehart & Welzel 2005). Det är en 
av delförklaringarna till att bearbetningen av det nationella 
är så osedvanligt svag och otydlig, inte minst i de statliga 
flaggskeppsmuseerna. Utmaningarna för integration och 
förnyelse är dock inte mindre här än annorstädes. Kultur-
politikerna bör ställa högre krav på ansvarsmuseernas sam-
lade insats och inte låta dem verka ifred och i traditionell 
allians med sina hävdvunna vetenskapliga discipliner.

Det finns ett betydande utrymme för initiativ på nationell 

nivå för att bearbeta just frågorna om Sverige och svenskar-
na på ett mer ansvarsfullt, modigt och fantasifullt sätt – för 
att låna Vimmerby kommuns ur Astrid Lindgren härledda 
nyckelord. På lokal och regional nivå och för kunskapsför-
sörjningen finns stora utmaningar för att synliggöra, förstå 
och utveckla de nya kulturarvslandskap och de värden som 
där skapas. Kunskap behöver här ge en mycket bredare bild 
av de samtida historiebruks- och kulturarvsprocesserna. 
Strategiska aktörer och kompetensuppbyggnad behövs i 
högre grad på regional och kommunal nivå. Det är där och i 
samspel mellan fiktion, realiteter, marknad och politik som 
de mest spännande och relevanta kulturarven tar form. ■
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