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Peter Aronsson

Gammal och ny regionalism

I den internationella regionalismforskningen urskiljer man ofta ett par, tre skeden i
regionalismens historia. I själva verket kan man se lager på lager av dynamik mellan
regionala och statsbildande krafter – av det enkla skälet att denna spänning mellan
enhetlig integration och territoriell mångfald är en av statsbyggandets mest krävande
uppgifter. Staten kan ur flera betydelsefulla avseenden betraktas som den ur politisk
maktsynpunkt mest lyckosamma regionen och nationen som dess kulturella
motsvarighet.1

I detta avseende skiljer sig inte Skandinavien från en allmäneuropeisk utveckling.
Stamförbund, tingsmenigheter och stormannavälden strider och sluter sig samman i
varierande konstellationer från statsbildningsprocessernas start kring år 1000 och genom
hela medeltiden.

Under tidigmodern tid etableras en territoriellt definierad och självständig statlig
byråkrati gradvis, tidigast och mest framgångsrikt i Sverige-Finland. Kraften i enhet-
liggörandet gav, som avsett, en betydande militär maktutveckling. Denna statliga
integrationism följs upp av en storsvensk retorik, som från sagatid och medeltidens
krönikor fokuserar på individer, släktskap, dygd och legitimitet. Folket blir på allvar
intressant först med en mindre fyrkantig men likväl mobiliserande samhällsform som
gradvis växer fram ur upplysning, demokratikrav och marknadsorientering. Nationen
måste nu i högre grad föreställas än kommenderas, och till det ändamålet framstår
folkets kultur, förstådd och organiserad som uråldrig mångfald i landskapsram. Skansen,
Bygdöy, Folkskolans läseböcker, museiväsendet m.fl. sätter samman den orkester av
regional mångfald, kulturhistoriska regioner och nationell enhet som spelar kraftigt över
allt, men med störst politiska konsekvenser i nationer utan eller med osjälvständig stat.

I den moderna industriella och representativa demokratin blir de politiska uttrycken
för regionalt självstyre en anakronism och rationellt organiserat samhällsbygge under
offentlig ledning en framgångsformel. Ojämn fördelning möts med fördelnings- och
regionalpolitik. Missnöje med misslyckandena gror och får först och starkast, från 1960-
talet, fäste i motståndsregioner som Baskien, Jämtland och Finnmark. Från 1990-talet
ser vi istället de regioner som ser sig själva som starka framgångsregioner ta sig ton och
begära allt från sin rättmätiga (större) del av det välstånd de anser sig producera, till
avknoppning från en stat som hamnat på efterkälken med sin tungfotade fördel-
ningspolitik: Norditalien, Öresundsregionen, Mälardalen  och Vestlandet. Det senaste
skiktet av regional profilering som utvecklas i vår egen samtid för samman flera av de
tidigare skikten: attraktionsregionen. Här kan både storstädernas evenemangsorienterade
mega-event och glesbygdens försök att attrahera turister, eller i varje fall hålla kvar en
del av medborgarna som hotar att flytta till följd av ekonomisk strukturomvandling och
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6 PETER ARONSSON

nya ideal om det goda livet. Både EU:s regionalpolitik och partnerskapen har detta som
en modern standardrepertoar om inte high-tech eller kunskapsregion framstår som
trovärdiga regionetiketter.

De argument som framförs för satsningarna av regionalpolitiska pengar är av flera
slag. En tablå över tänkbara effekter av god lokal kultur för regional utveckling kan se ut
så här: I första kolumnen presenteras de olika kulturuppfattningar som i breda kategorier
förekommer, i den nästa de samhälleliga nyttigheter som brukar kopplas till dessa. I de
följande tre sorteras effekterna så att direkta, lätt mätbara främst urskiljs i det övre vänstra
hörnet och indirekta, långsiktiga och svårmätbara effekter i det nedre högra (Weissglas
et al. 2002, Aronsson 2003).

Kulturbegrepp

”Det smala” -
evenemang

”Det breda” -
levd praktik

”Det breda” -
mening-
skapande

Samhällsvärde

Kulturnäringarna

Lokal attraktivi-
tet och nät-
verkspotential

Centrala livs-
och
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hangsskapande
Politiska mål:
demokrati,
mångfald,
social välfärd
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Uthålligt
samhälle: miljö
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Naturligtvis följer inte rader och kolumner varandra i en så prydlig rad. Så ryms i det
smala kulturbegreppets evenemang både den fin- och populärkulturella aktiviteten som
av samhället länge värderats helt olika. Den officiella kulturpolitiken är fortfarande
formulerad för att motverka den kommersiella kulturens skadlighet och ger offentligt
stöd för den bildande högkvalitativa verksamheten, medan den andra lever på kom-
mersiella villkor eller till och med på gränsen för lagens råmärken (graffiti t.. ex.). Inte
desto mindre kan tablån tjäna som utgångspunkt för några reflektioner om hur
argumentationen ser ut, vad vi vet och kan veta om dessa sakliga underlag.

Forskningen visar att förhoppningen på kulturen som värdeskapande process i de
tillväxtfrämjande politiska dokumenten förekommer i snart sagt allt dessa rutor – samtidigt.
Man drar kort sagt till med hela batteriet av skäl för att övertyga om att kultursatsningar
är önskvärda, rationellt motiverbara och effektiva ur alla målaspekter. En förskjutning
under senare decennier från de mer allmänna och långsiktiga målen till de direkta och
kortsiktiga, överlevnadsorienterade kan iakttas.
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GAMMAL OCH NY REGIONALISM 7

Även om detta kan vara en allmän ram kring regional dynamik så varierar den
naturligtvis med naturliga, ekonomiska och politiska förhållanden.  En svensk kontext
presenterar en nation där likställandet mellan samhälle och stat tett sig sällsynt långt
gånget, ett land med stark men svagt artikulerad nationalism och en lång och stark
tradition för lokalt självstyre. Sammantaget har detta givit de tyngsta identifikationerna
på lokal och nationell nivå, medan den regionala nivån har varit mindre starkt och
entydigt definierad än i länder som Frankrike eller  Norge.

I resten av artikeln ska jag ge ett par exempel på hur de renodlingar som kan göras i
kulturhistoriska motstånds- och attraktionsregioner i själva verket förser samtiden med
ett stoff som bearbetas och återanvänds på ett mindre entydigt sätt.

Samspelet mellan vetenskaplig forskning, populärkulturell framställning,
kulturarvsinstitutioner och blicken för landskapet är i sig ingalunda en ny företeelse,
utan kan tidfästas till 1800-talets början och genomslaget för billigt tryck,
universitetsforskningens specialisering och nationalismens genombrott.

Etablerandet av en stark regional historiekultur är länkad till de grupper som ledde
landskapets inträde i det moderna industrisamhället. Byggandet av Jamtli (Jämtlands
läns museum) och planeringen inför ett landsarkiv i början av 1900-talet bör också ses i
perspektiv av konkurrens mellan två ambitiösa provinsstäder, Härnösand och Östersund,
och inte enbart i termer av nationellt centrum och periferi. En första höjdpunkt i denna
kulturella regionalism uppnås med 1920 års stora jubileumsutställning på Jamtliområdet.
Kulturevenemanget inventerade vad man uppfattade som regionens särmärken och
kulturella styrka. Storsjöbygdens forbönder är dess sociala förebild och Jämtlands starka
band med Norge och självständiga status under medeltiden dess stolthet (Rolén
1990:539ff, Sundin 1986, Sane 2004).

Under efterkrigstiden tar sig den regionala tanken i allt högre grad dels ekonomisk
form, dels formen av förslag till förändrad regional indelning – allt inom ramen för en
regionalpolitisk planering av allt större omfattning. De mer extrema företrädarna för en
norrländsk utopi delar sig på två traditioner, inte sällan i motsägelsefull samverkan. Från
60-talet växer dels en mer konservativ vision av eko-kommuner med rousseanska drag,
dels mer futuristiska utopier kring modern rymd- och informationsteknologi. På det
kulturella området är det befrielserörelsen Republiken Jämtland som med humor och
allvar söker efter nya former för regionalitet (Rolén 1990:595ff et passim, Sörlin
1988:254ff).

En av de mer aktiva reaktionerna blir Jämtländska Frihetsrörelsen med Yngve Gamlin
som första och enda presidentkandidaten 1963. Efter några år av aktivitet med en politisk
höjdpunkt i protesterna mot bildandet av ett stort norrlandslän kommer verksamheten
att ligga nere ett decennium. Befrielserörelsen, med JRA, Jamtlandska Republikanska Armén
bildas 1983 med krav på ekonomisk självständighet högt upp på dagordningen. I tillägg
till detta krav som var centralt redan på 60-talet fokuseras nu den kulturella frågan, bl. a.
uttryckt i utformningen och den massiva spridningen av en egen flagga: det blåa fältet
för de blånande jämtländska fjällen; vitt för det snörika Härjedalen och grönt för det
skogiga Ragunda. Så fick den nya republiken känna av något av alla nya territoriella
bildningars dilemma: krav på självstyre och autonomi tenderar att sprida sig nedåt om
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inte den retoriska gemenskapsberättelsen har tillräcklig legitimitet. Flaggan pryds med
det medeltida sigillet som symbol för kraven på självständighet med det åldriga
ursprungets argument (Torp 1993, Hansen 2001).

Sten Rhentzog utvecklade under flera decennier Jamtli till ett pedagogiskt centrum
för en officiellt sanktionerad bild av en jämtländsk identitet, en syntes eller en balansgång
som förmådde samla den stora variationen mellan länets olika delar, dess sociala och
regionala mångfald i en kraftfull gestaltning av ett gemensamt och storslaget förflutet.
Denna bild av en homogen region ifrågasätts av den nuvarande chefen, danske Henrik
Zip Sane som samtidigt innehar statens uppdrag att utveckla friluftsmuseernas arbetssätt
under åren 2003-2005. Utställningar och artiklar som historiserar den egna självbilden
söker ge kulturinstitutionen en mer kritisk och mindre affirmativ roll i formandet av en
regional roll (se även Häggström 2000, Tengström 2003, Sane 2004).

Vi kan över tid se hur de inresta eliterna känt behov av att artikulera regionens särart
och förhålla den till tidens kulturpolitiska krav, vare sig de föreskriver nationell bonde-
romantik eller mångkulturell integrationism. Aktiviteterna är emellertid ingalunda uttömda
med ett sådant relaterande till nationsbildningsprocessens mer övergripande mål. Inom
regionerna pågår en kamp mellan en rad sociala grupper – stadsbor, arbetare, bönder –
om vilka som är kulturens kärna, och mellan olika delar av länet som artikuleras som
centralbygd och periferi. Till detta kommer frågor som rör attraktionskraften för besökare
till landskapet, turister, kunskapstörstande medborgare, festsugna ungdomar och
nöjeslystna småbarnsfamiljer. Budskapen smälter samman med utbildnings-, närings-
och kulturpolitikens områden på ett mycket komplext sätt.

Historiekulturens skilda delar samspelar produktivt med varandra i de fall, som i
Jämtland, en tydlig regional identitet framträder.1

Historiekulturens anatomi

Media, underhållning,
konsumtion

Offentlighetens
historiebruk

Privatlivets
berättelser och
artefakter

akademi

skola

Kulturarvs-
institutioner

Erkänt som riktig historia
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Till höger på historiekulturens fält ser vi de institutioner som sedan flera hundra år haft
en stark ställning när det gäller att finna, framställa, skydda och förmedla korrekt, sann
historia. Institutionernas roll i samhällsutvecklingen har förändrats, men med stark
kontinuitet kan vi ändå se att under de senaste 300 åren så har universitet, skola, arkiv
och museer blivit nyckelinstitutioner för att utbilda, forska och fostra under etiketten
historia. Vi kan se skissen som en (själv)medveten frontallob på historiekulturens samlade
hjärnkapacitet.

Det är uppenbart att här finns ett betydande regionalt kulturellt kapital att kämpa
om. Så är inte fallet i alla landskap. Östergötland eller Blekinge skulle ha svårt att ge rum
för en så engagerad strid som i det moderna Jämtland, eftersom det råder konsensus om
att skillnaderna är mer konstitutiva än likheterna för landskapet, och man söker sig därför,
precis som FN eller EU, hellre till slogans som Unity in Diversity (UNESCO 1996).

Även om landskapen är en av de levande formerna av regionala processer med lång
kontinuitet så sker det också en lång rad nyskapelser av –land eller –riken: Hästriket,
Glasriket, Möbelriket, Astrid Lindgrenland, för att bara nämna några tydliga projekt inom
det Småland som rymmer mitt nästa exempel: Mobergland.

Mobergland Småland: utvandrarbygden
Sydöstra delen av Småland är sent koloniserad. De många namnen som slutar på –måla
berättar att jord har mätts upp i historisk tid och jordbrukare flyttat ut för att bryta nytt
liv i den steniga bygden. Konflikter och våldsnivå i dessa trakter var i tidigmodern tid
utmärkande och långt från den svenska modellens framförhandlade trevnad. Nils Dacke
rekryterade i dessa trakter småfolk som inte tålde en krävande överhet. Bönder tog
saken i egna händer om misshagliga beslut lades på dem. En mentalitet växte fram där
det i första hand gällde att lita på sin egen kraft och där misstänksamheten mot fast och
institutionell organisering var väl grundad och rationell. En seg mentalitet kan emellertid
bli en fiende i ett annat skede. När landskapet inte kan föda fler utan industrialisering
eller moderniserat jordbruk, blir motviljan till kollektiva lösningar, avstånden till städer
och kuster och den komplexa småskaliga ekonomin svåröverbryggbara hinder till
framtiden. I denna bygd, som många andra skogsbygder, blir arbetsvandringar till
slättbygderna, Skånes och Danmarks betfält och norra Tysklands attraktionskraft på unga
pigor (en tysklandsresa blev synonymt med att bli gravid) en överkomlig väg ur armodet.
För de med större kapital och våghalsighet var det Amerika som hägrade (Aronsson
2004a).

Vi vet mer om svenskamerikanernas strävan att dra nytta av sitt förflutna för
gränsdragning, integration och meningsbyggande och mindre om hur minnet av dessa
utvandringar hanterats i utvandringsbygderna (Gradén 2003:23ff). Brevväxling och
återvändare för med sig historier om elände och lycka. Det stod redan i samtiden en
kamp om berättelserna, där motståndarna till emigrationen sökte bryta sönder
dragningskraften i framgångshistorierna. De halvoffentliga muntliga konstruktionerna
av minnen väntar fortfarande på sina utforskare. En av förlorarna i kampen om minnet
på hemmaplan var de kulturkonservativa, som utmanades av Vilhelm Moberg.

Det första lokala och offentliga svaret på Mobergs roman Utvandrarna (1949) kom
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redan 1950. Organiserande impulser kom från Ebbe Reuterdahl i Uppsala (men uppväxt
i Småland), som såg Mobergs verk som ett uttryck för ondska och nedsmutsning av den
av Gud skapade människan, i samma tradition som kommunistiska och nazistiska
rörelserna. Smutslitteraturens krälande i träck och sexualitet måste bromsas. I ett andra
upprop från 1950 undertecknas det av nio småländska riksdagsmän. Året därpå fylls
listan på med ett stort antal präster, folkskollärare och hemmansägare, men också
upprörda kassörskor, sjuksköterskor och  kontorsbiträden. I sockenstugan i Ljuder finns,
liksom i Emigrantinstitutet, dokument från de utlöpare av sedlighetsstriden som
engagerade lokala krafter med särskild tyngdpunkt just runt Mobergs egen hembygd.
Uppropet sökte hålla saken hemlig under insamlingen, som till sist samlade 3500 namn
(Landfors 1971).

1970 skapades en betydelsefull kontext för utvandrarberättelsens fortsatta vandring.
Filminspelningen under Jan Troells ledning hade redan startat under massiv massmedial
bevakning. Det är under åren efter premiären som först utvandrarbygden och sen Mobergs
eget liv och gärning blir till en allt viktigare ram för aktiviteter och identiteter. Dåvarande
turistintendenten i Kronobergs län, Sven-Eric Rydh och chefen för Svenska
Emigrantinstitutet, Ulf Beijbom hade redan 1968 planerat utflyktsleden ”I utvandrarnas
spår” – till Mobergs förtret: han avskydde massturismen och dess uttrycksformer. Redan
1974 kom vad vi kan kalla den första guideboken till Mobergland, skriven av Rydh och
Beijbom. Den gavs ut i flera upplagor och 1985 i en ny utgåva, som pekar ut platser av
betydelse, inte bara för Utvandrareposet, utan även för andra romaner som Rid i natt!
och Mobergs gärning som värnpliktig och journalist på trakten. 1993 publicerades Vilhelm
Moberg och utvandrarbygden av Beijbom, med fotografier av Sune Ekstrand. Till detta
kommer en utförlig modell över det fiktiva landskapet, utställd på nämnda institut från
1998. Informationstavlor och kartor över Mobergland och Utvandrarleden finns uppsatta
på olika platser i bygden, till exempel vid Åkerby vägskäl och utanför Mobergs skola.
Åkerby vägskäl är romanens samlingsplats för resenärerna inför emigrationen Påvelsmåla
skola är litterärt fångad i Sänkt sedebetyg (1935), sedermera nedlagd och flyttad in till
Moshult där Mobergs syster Elsa ställde mark till förfogande. Huset blir samlingslokal
och bibliotek för byn från 1963, men förvandlas gradvis alltmer till Vilhelm Mobergs
skola och en av huvudplatserna på ett besök i Mobergland (se även Beijbom & Ekstrand
1993).

Kartorna skiljer sig åt, men ett flertal platser ingår som kärnelement: Moshultamåla
med släktgården och skolan, soldattorpet vid Bjurbäcken, Korpamoen, Klasatorpet, Ljuder
kyrkplats, Åkerby vägskäl och senast Duvemåla by med Rundqvistgården. Kartorna är
inte bara enkla vägvisare. Avslutningsscenen i Sista brevet till Sverige (1959) där Karl-
Oskar sitter och tummar på en gammal karta över sin hembygd, är en sinnebild över
mannens längtan hem, på liknande sätt som astrakanäpplet och gungan på  logen är
det för Kristina. Det är den kartan över Ljuder som är kopierad på stenen vid Åkerby
vägskäl. Denna karta, som existerar i sinnevärlden, är filmens länk till hembygden. En
helt annan karaktär har kartan över Mobergland som finns utanför den skola där Moberg
gick som barn. Den ingår i ett medvetet konstruerat ekomuseum, som talar om vilka
platser som lämpligen kan besökas för den som vill uppleva Mobergland. Fusionen mellan
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litterärt och verkligt landskap har i modellform haft sin mest utarbetade gestaltning på
Emigrantinstitutet, men är där nu ifrågasatt, kanske just för sin oklara gränsdragning
mellan fakta, fiktion, romaner och verklighet.

Som kartan antyder finns här inom den allmänna ram som Mobergs liv och gärning,
filmens gestaltning och platsernas lokalisering utgör, en rad aktörer och projekt som
fyller landskapet med mening. De kan uppfattas från två olika perspektiv. Vi som kommer
på besök har ett landskap i våra huvuden som baseras på roman, film, musikal och andra
medierade intryck. De som lever på platsen har till detta en erfarenhet av grannskap,
samarbeten och konkurrens som de söker utnyttja för att möta oss turister. En livsvärld
möter en tillfällig besökares och den gemensamma terrängen består i hög grad av ett
gestaltat, medierat och kommunicerat emigrantepos.

Om detta är en version av emigrantberättelsen som konvergerar mot ett realistiskt
krav på autenticitet, där både Moberg själv bottnar (även om han med konflikter som
följd drar in den konstnärliga äganderätten mellan sig och bygdens återbruk) och
Alfredsson och Beijbom känner sig hemma, så kan man fråga sig om det finns en gräns
där ”spektaklet”, formen, gör våld på innehållet så att begreppet vanställa blir adekvat.
Vi rör oss 16 mil nordöst i Småland och hamnar hos en annan entreprenör som identifierat
sig med utvandrarna.

Utvandrarna som småföretagare i Jönköpings Wild West High Chaparral, ”Wild West
Park Smaland Sweden” tar sin början 1966 då Big Bengt Erlandsson började bygga sitt
fort i Småland av 200000 telefonstolpar han kommit över billigt från televerket. Kanske
kunde man ha kul representation för byggmaskinhandlarna som var på besök för att
köpa begagnade entreprenadmaskiner? Den stora westernvågen i Sverige började med
serien Bröderna Cartwright (Bonanza i Norge) från 1957 och fortsatte under hela 1960-
talet. Besökarna till hans överskottsbutik blev nyfikna och entreprenören såg en möjlighet
att ta inträde. När TV-serien High Chaparall har premiär 1967 och filmen om Utvandrarna
1971 har premiär blir det en oslagbar kombination både för Big Bengts livsberättelse om
sig själv som en vild entreprenör, stolt över att ha byggt allt utan bygglov och
arkitektritningar, den  miljon svenskar som på liknande sätt sökt sin utkomst och en
medierad bild av Vilda Västern. ”Jag hatar klassamhället” säger Big Bengt och ger flera
liknelser till hur Jesus står upp mot de skriftlärda på liknande sätt som han själv trotsat
etablissemanget. 2

TV-serien High Chaparral spelades in i Arizona och har naturligtvis också där en intrikat
relation till autenticitet som väl uttrycks i följande citat.

“The set location was the old movie town of Old Tucson, built as an authentic replica of
1870 Tucson for the 1939 movie, Arizona.  … The series strove for realism.  What it
achieved is legend.”3

Kontroverserna mellan fansen tar upp frågor som vi känner igen: vilka var förebilderna
för filmens platser och personer? För en generation född på 1950-talet är John Cannon,
Buck, Manolito och de andra tillsammans med filmmusikens tema, Vilda Västern. Big
Bengt såg möjligheterna att knyta TV-soffans möjligheter till Mobergs värld.
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En av temaparkens första förvärv blev Kristinastugan, med anspråk på att autentiskt
ha använts i Troells inspelning, där det sedermera kan serveras just de av Moberg så
förhatliga våfflorna. Senare inkorporeras både mångkulturella och ekumeniska anspråk i
denna folkliga blandning av nöjespark och historisk gestaltning. Indianer från Kanada
flygs in varje år för att visa ursprungliga danser, som komplement till Stora tågrånet och
västernshowens stuntmän och skarpskyttar. Berättelsens vandring är emellertid inte en
enkel fråga om ett Gesunkenes Kulturgut.

När Sten Rentzhog, chef för den traditionella friluftsparken Jamtli, ett jämtländskt
Skansen, besökte High Chaparral, såg han framför sig att detta var framtiden också för
ett friluftsmuseum. Varför skulle det inte gå att roa och dra till sig en allt större publik
också kring genuina byggnader och autentiska historier? Inspirationen har gått ett varv
runt och återvänt till det kulturhistoriskt institutionaliserade arvet.

Historieland är att göra historien till underhållning, ett kulturens svar på de stora
kommersiella nöjesanläggningarna, lika roligt och spännande som tivoli eller sommarland.
Historieland är att låta sig roas och att våga leka med historien. 4

Man kan tycka att cirkeln redan här är sluten när verkligheten via egna erfarenheter,
social realism, romangestaltning, kulturturism etc. åter knutits infogats i ett aktivt brukat
kulturarv. Men även den vilde entreprenören har upptagits i kulturens prisbelönta sfärer.
Big Bengt Erlandsson, (som tidigare uttalat att hans enda misstag var när han för en
gångs skull sökte lov hos myndigheterna, inte för de 265 husen, de är alla svartbyggen,
men för en 120 meter hög staty över den lycklige sheriffen, misstänkt lik honom själv,)
tilldelades år 2004 Gnosjö kommuns kulturpris på 10000 kronor för

Att han genom High Chaparral skapat ett av Jönköpings läns främsta turistmål, med
bland annat ett unikt museum, och på så sätt verkligen placerat Gnosjö kommun på
turistkartorna.5

Egentligen är det inte så överraskande. Kommunen har alltid stött Big Bengt genom
tillstånd i efterhand eller högst obetydliga vitesförelägganden, aldrig någon rivning. Till
och med länsstyrelsen, om än med oeniga naturvårdare, stödde statyn. Motståndare var
organiserade konstnärer och Naturvårdsverket som genom överklagande till
Jordbruksverket (man förordade mer modesta 15 meter hög sheriff) fick stopp på
monumentet. Därför får varken vandrare på det närbelägna Store Mosse nationalpark
eller flygresenärer se varningslamporna blinka på sheriffens axlar. Konstnärerna andas
ut, inte för att bilden av utvandrarna är säkrad, utan för att de stoppat den ”vanprydande
reklamanordningen” som skydd för allmänintresset mot turismnäringen (Lundin 1985).

För den småländska turismindustrin är detta en av huvudpolerna med länkar till den
reella emigrationen och olika litterära och medierade gestaltningar, från Moberg till
västernfilmerna. Den andra är det i särklass största besöksmålet: Astrid Lindgrens värld.
Med ännu en fiktiv gestalt, Emil i Lönneberga, och en världsberömd författarinna vävs
ett landskap som drar till sig barnfamiljer i hundratusental.
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På liknande sätt men med en lite mognare publik har det västgötska odlingslandskapet
fått nya betydelser under senare år.

Arnland
Kampen om var och när nationen föddes är en av de långa och omstridda trådarna i
historiografin, kulturarvets och museernas historia. Som vi ska se kommer denna långa
tradition i hög grad in när det gäller formandet av Statens historiska museum. Ofta ser vi
1800-talets som nationalismens århundrade, men kraften i den fanns både före det –
och senare.

Ett slående exempel är kampen om platsen. Var stod Sveriges vagga? Intresset för
Birka som Sveriges första stad utvecklades redan på 1600-talet. Idén om Birka som en av
Sveriges huvudstäder har gamla anor och kampen om dess faktiska läge är faktiskt inte
avslutad än.

De fåtaliga källskrifterna följs noggrant och tolkas till det egna landskapets fördel och
ökade centralitet. Frågorna fick stor medial spridning under sent 1900-tal i Dag Stålsjös
TV-program från 1980-talet, på 2000-talet följda av Jan Guillous romaner och TV-
dramatiseringar.

De götiska genealogierna får under 1800-talet successivt ge vika för skandinavistiska,
nordiska och germanska tolkningsmönster av den nationella förhistorien. Föreställningar
om ett förstatligt ättesamhälle som föregick den egentliga riksbildningen utgör en
gemensam ram, medan uppfattningarna om när och hur ”Sverige” enas eller uppstår är
orsak till vetenskapliga tvister. Till den mer folkliga sidan rör frågan snarare var, vilken
plats enandet utgår ifrån och vem som har företrädesrätt när det gäller att forma den
gemensamma historieskrivningen. Själva frågeställningen har från historieämnets sida
även varit en favorit för källkritiska övningar (Behre 1968, Sawyer & Sawyer 1991, Gahrn
1988, Janson 1999, Ander et al. 1984).

De ställningstaganden som bryts mot varandra i den vetenskapliga diskussionen har
både med disciplintradition, källmaterial och hur man förstår begreppet ”enande”. Grovt
kan man säga att arkeologin rör sig inom idén om en delad materiell – språklig begrepps-
värld, medan historikernas fokus är på politiskt enande, centraliserad maktutövning,
även om perspektiven numera närmar sig varandra. Götalandskapen har då hamnat
mer i fokus. På ett mer övergripande plan ligger bägge anslagen inom ramen för det
svängrum en modern nationalism rör sig inom, föreställningen om en delad kultur som
grunden för ett politiskt styre. Den gemensamma kulturen framträder då, i alla fall för en
äldre arkeologisk forskning redan under europeisk tidig medeltid, medan en politisk
enhet som förmår utöva en reguljär beskattning och territoriellt styre via lagar framträder
först på 1200-talet (Lindkvist & Ågren 1985, Lindkvist 1988). 6

Drivkrafterna bakom det folkliga intresset kan vara lite svårare att teckna. ”Västgöta-
skolan” är egentligen en tradition i sig. Huvudlinjen, att Västergötlands roll i Sveriges
historia är grovt underskattad, har tagit sig flera olika sakhistoriska argument med
företrädare som Carl Otto Fast (forngermansk göticismkritik) Mac Key och Verner Lindbom
fram till höjdpunkten med Dag Stålsjös TV-serie ”Svearikets vagga – en historia i gungning”
(1982). Men vi har även moderna förslag på Birka i Vreta, biskopshemman vid namn
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Birka (Tryggvé Lundén, Per Gustavi), Söderköping (L. C Wiede: Adam kallar Birka götisk
stad), Åland (prof Mats Dreijer: biskop Unni dog där, Ander et al. 1983:30-31).

I denna tradition tydliggörs att det inte bara är en konfliktdimension som rör Svearikets
vagga och Birkas lokalisering till Bjärka, utan i minst lika hög grad en konflikt mellan
centrum och periferi. En konsekvent konspiration tycks ha styrt ämbetsverk och professorer
från 1600-talet fram till dagens företrädare. En Birka-rekonstruktion fanns även i den
stängda forntidsutställningen på Historiska museet och de privatfinansierade
utgrävningarna under 1990-talet har varit en medial följetong i böcker och TV-program.

Så mycket märkligare blir det när den framgångsrike författaren Jan Guillou låter
Västergötland bli det landskap som hans fiktive medeltida korsriddare är född i. Jan
Guillou har själv beskrivit vägen till romanens gestaltning som en lite överraskande resa.

Det ursprungliga temat var en reaktion mot den ständiga svartmålningen av alla
araber, inte minst i internationell media som CNN (Utgren at al. 2002). Det heliga
kriget, korståget, har sen dess blivit en än mer passande metafor genom det av George
W Bush ledda kriget mot Saddam Hussein.

Romanerna skulle handla om de medeltida korstågen: hur en ung man fostras i den
kristna traditionen med sin svart-vita uppdelning mellan de som tillhör Gudsriket och de
som inte gör det. Genom korståget tvingas han ompröva sina fördomar; saracenerna
visar sig bygga en på alla områden överlägsen kultur. Besegrade får européerna återvända.
Vid sin återkomst möter hans uppskattande syn på främlingarnas kunskap först motstånd,
men handgripligen demonstreras deras överlägsenhet. Problemet för Guillou var att
finna en rimlig lokalisering av hjälten till Sverige 1050 och tillräcklig kunskap om den
historiska kontexten för att göra romanen trovärdig.

Han finner då att Sverige inte finns. Detta fynd blir både till en av vändpunkterna i
intrigens tyngdpunkt och budskapet. Sveriges födelse blir den andra, och småningom
dominerande tematiken. När huvudpersonen var bestämd till en högättad och ren person
kom resor i Västergötlands landskap och forskning att påverka författaren. En historiskt
belagd klosterdonation till Varnhem, ett tidigt stenhus på Aranäs och i sten huggna
bilder på Forshems kyrka, ovanligt nog helgad till den Heliga graven, blev grundstoff för
en effektiv koppling mellan fakta och fiktion. Till det kom en inläsning av forskningsläget
där dynamiken i det svenska statsbildandet sakta, och med andra argument än de
ursprungliga, förflyttats till tiden kring 1200 och götalandskapen.

När TV-programmen lanseras i januari 2004, samtidigt som CD:n med filmmusiken
med Arn de Gothia släpps, så är det statsbyggandet som är i fokus. Och det är krigets
kraft, erikska ätten och västgötarnas pilsvärmar mot sverkerska ättens östgötar i allians
med danska tunga trupper, besegrede i Lena och Gestilren 1208 och 1210. Vi kan notera
att minnesmärket reses 1910, som en aggressiv eftersläng fem år efter unions-
upplösningen.

Östgötarna kastar långa blickar mot Arnland. Den heliga Birgitta firade sin 700-åriga
födelsedag i ett av de största jubileerna i modern tid: symposier, dramatiseringar, nya
museer, monument, folkfester och mässor hölls från Rom till Vadstena. En lång rad aktörer
med skiljaktiga intentioner samlades för att finna ett föredöme i Birgitta som människa,
moder, kvinna, katolik, profet, Vadstenabo, europé, för att bara nämna några bilder. De
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regionala aktörerna söker efter sätt att få ett bestående värde ur jubileet, att bygga ett
intresse för personen som glider över till platsen och länet. Kan man tänka sig en bättre
manifestation av dessa drömmar än en symbolisk vigsel av Arn och Birgitta på den
gamla rikssamlande borgen Näs på  Visingsö – under ledning av förre rikspolischefen,
numera landshövdingen i Östergötland, Björn Eriksson?7

Ett av staten organiserat sätt att både definiera, skydda och socialisera nationen till en
politisk kommunitet utgörs av kulturarvet. Termen har bara drygt hundra år på nacken,
men det nationella värdet av att urskilja vad som är väsentligt i det förflutna och hur det
ska bevaras och levandegöras är en del av kulturarvsinstitutionernas kärnverksamhet. De
strömningar som är med och skapar utmanande dynamiker i relation till en traditionell
nationalism och industriell logik, skapar naturligtvis nya frågor om hur kreativitet, skillnad
och integration hanteras i kulturpolitiken. Från 1980-talet fick därmed kulturpolitiken,
kulturmiljövården och inte minst kulturarvspolitiken förnyat intresse på den politiska
arenan, även om det av samma skäl blivit allt svårare att stänga in kulturpolitiken på ett
bestämt department.

Den nya regionalismen
Landskapens laddning med regional hemkänsla inom en nationell familjeföreställning
har förskjutits. Ofta framhålls det som en av effekterna av en tilltagande
globaliseringsprocess. Dels får det kosmopolitiska och övernationella ökad betydelse,
men också det lokala – i konsekvens både som exotiskt besöksmål för de kosmopolitiska,
och som en ny aggressiv eller trygg identitet för de som blivit över, eller blivit kvar. När
vi jämför beskrivningen av det tidiga 1990-talets regionalism så kan vi se att ersättningen
av protestregioner med drivande framgångsregioner inte uttömmer landskapet. Protest,
styrka och nu inte minst attraktivitet har blivit nya värden för regionala strategier. Där
blir historien på nytt en resurs, men inte som en källa till indignation eller reell
framgångshistoria, utan med kulturhistoriska och upplevelsetematiska värden.

De fenomen som beskrivs här är svåra att fånga i enkla termer. Det har att göra med
att de inte är så entydigt skapade, uttänkta och lanserade av en avsändare. Bakom den
statliga kultur- och museipolitiken ligger en någorlunda genomtänkt målsättning, eller i
alla fall retorik. Den nationella ramen gav en sådan delad ram även för receptionen. Visst
kunde man gå till Skansen och bara beundra utsikten eller äta en våffla, men för de flesta
torde också representationen av Sverige vara en realitet, inte minst förmedlad och
gestaltad av populära författare som Selma Lagerlöf (Nils Holgersson, den kanske största
skolbokssuccen någonsin, från 1906), folkrörelser som STF och mer höglitterära
gestaltningar som Strindberg eller Heidenstam. Samspelet mellan  vetenskaplig forskning,
populärkulturell framställning, kulturarvsinstitutioner och blicken för landskapet är i sig
ingalunda en ny företeelse utan kan tidfästas till 1800-talets början och genomslaget för
billigt tryck, universitetsforskningens specialisering och nationalismens genombrott.

Framväxten av de nya landskapen avviker på flera punkter: böckerna har expanderat
till att bli hela mediapaket med film, musik-cd, spel, etc. Gestaltningsaspekten är mer
central. Den nationella berättelsen har minskat i betydelse och den individuella upp-
levelsen, ofta i familjebesökets form, har uppgraderats. Den relativt entydiga ramen har
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ersatts av en mer öppen besöksmiljö, som kan leda till olikartade upplevelser för olika
personer och grupper. Här skiljer sig de här presenterade landskapen åt. Mest
mångdimensionell är Medeltidsveckan och mest sammanhållen i sin berättelse är, än så
länge, Arnland. Vi kan dock förutspå en lokalisering av denna berättelse på liknande sätt
som skett i Mobergland, när lokala krafter och entreprenörer använder sig av det
berättarkapital som finns till hands för sina egna mål. Och de är med säkerhet mer
begränsade och mer konkreta än förnyandet av den svenska identiteten.

Den globaliseringsmodell som många, i likhet med Manuel Castells tillämpar, behöver
kompletteras teoretiskt. Exemplen visar att de identiteter som formas inte bara tar form
genom sin relation till de hegemoniska förändringarna i nationell identitet. En affirmativ
relation ger en legitimerande identitet, dess motsats är motståndet och ett alternativ är
projektidentiteten. Denna dynamik finns utan tvekan, men samhällets rörelse över i en
upplevelseorienterad värdestruktur skapar en annan dimension, där värdet räknas i relation
till känslan. Utbudet och efterfrågan utformas i sin tur i allt högre grad på en marknads-
liknande arena, där även förändrade familjerelationer spelar en stor roll och national-
känslan bara är ett av många element. Fritidens historiebruk antar temaparkens utforsk-
ande karaktär, men huvudmännen för denna temapark, vilket oftare är ett tematiserat
landskap, är bara i undantagsfall så lätt urskiljbara och kritiserbara som Walt Disney eller
Big Bengt (Bryman 2004). Oftare är det nya korporativa konstellationer som verkar i ett
gemensamt medialt och territoriellt rum. Där utvecklas ett lösare konglomerat av
byggstenar som kan fungera som bitar i prövandet av nya identiteter och roller, där jag
vill betona det prövande och relevansen för identitetsformande, hela vägen från individ
till kommunitet snarare än snäva in fokus på relationen till staten. Men politiska
konsekvenser får processen utan tvekan. Hårda frågor om beskattning och makt klingar
mot en botten där ett vi, med rättigheter och skyldigheter, avgränsas och legitimeras.
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