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Den hälsovådliga resan i tiden
Bodil Petersson

Huset vid stranden
Det är långt ifrån ofarligt att ge sig ut på tidsresor. Åtminstone 
finns det i litteraturen mer eller mindre obehagliga exempel på 
hur illa det kan gå. I romanen The House on the Strand av Daphne 
du Maurier, publicerad första gången 1969, beskrivs hur huvud-
personen Richard förmås av sin vän Magnus, professor i kemi, 
att ta en specialkomponerad drog för att genomföra en resa i 
tiden. Drogen har väntad effekt. Richard förflyttas i tiden till 
Cornwall på 1300-talet. Med drogens hjälp får han möjlighet 
att som en osynlig utomstående betrakta livet och händelserna i 
den medeltida bygden. Han blir känslomässigt engagerad i män-
niskorna och besatt av att fortsätta resa i tiden. Även professor 
Magnus själv tar till slut drogen och följer med till det förflutna. 
Han blir besatt han med – men råkar ut för en förfärlig olycka 
när han i det förflutna utan att veta om det springer i vägen för 
ett nutida tåg och dör. 

Det går då upp för Richard att tidsresan är en förflyttning, 
kanske i tiden, men inte i rummet. Kroppen vandrar fortfarande 
omkring i nutiden och är därmed utsatt för de faror som kan 
finnas i den nutida världen. Omständigheterna kring Magnus 
dödsfall blir därmed mycket svåra att förklara och problematiska 
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att berätta om för den misstänksamma omgivningen. Richards 
fru och barn får inte veta något om hans besatthet, men de 
undrar naturligtvis. De som utreder professorns död anar oråd 
och börjar undersöka Richards förehavanden. Bara en sista gång 
vill Richard utforska det förflutna med drogens hjälp, och han 
lyckas. Men i det ögonblick han återvänder till nutiden drab-
bas han av en annan av drogens biverkningar och blir förlamad 
(du Maurier 1969).

Det är inte lätt att skaka av sig känslan av olust efter den 
här obehagliga skildringen. Kanske var Richard verkligen i det 
förflutna, men han var ju samtidigt kvar i nuet. Var tidsresan 
verklig eller ett självbedrägeri? The House on the Strand är en 
suggestiv berättelse om en tidsresa på gott och ont, mest på ont 
faktiskt. Berättelsen förmedlar ett klassiskt synsätt på längtan 
till det förflutna som verklighetsflykt, i detta fall en besatthet 
kopplad till en drog och följaktligen intimt förknippad med 
något osunt och farligt.

Längtan till det förflutna
Hur många i vår tid längtar då efter att resa till det förflutna? 
Många studsar kanske inför frågan, några skruvar på sig med 
visst obehag, andra är, trots den kvardröjande domedagsstäm-
ningen, obekymrat glada i sinnet och tänker genast på något 
spännande. Är tidsresor eskapism? Är de en flykt från vår tid 
till en fantasivärld där vi gradvis tappar verklighetskontakten i 
vår intensivt nostalgiska längtan efter svunna tider? Geografen 
Yi-Fu Tuan har behandlat ämnet eskapism i en originell bok, 
där han vänder på begreppen och ser eskapismen som något 
självklart mänskligt och dessutom en positiv kraft, ett exempel 
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på vår fantasi och föreställningsförmåga (Tuan 1998). Jag vill nu 
vända uppmärksamheten mot den positiva kraft som kan finnas 
i tidsresan, och göra ett försök att förstå vad tidsresan innebär för 
de personer som utövar den. Idéhistorikern Karin Johannisson 
har kretsat in historien bakom nostalgin som sjukdomstillstånd 
och gör därmed tydligt hur nostalgi också betraktas med skepsis 
och inte är något att eftersträva utan istället något att vara rädd 
för, som ett sjukdomstillstånd. Visserligen har även begreppet 
nostalgi omvärderats, men det rymmer fortfarande en klang av 
något mystiskt, svårfångat och olämpligt lidelsefullt (Johannis-
son 2001).

Symbios och alternativ
Hur gör människor idag om de vill leva i det förflutna? Det 
finns två skilda sätt att leva i, eller i närheten av, det förflutna. 
Det ena förhållningssättet handlar om symbios, att försöka in-
rätta sitt liv i enlighet med ideal förknippade med det förflutna 
men ändå stanna kvar i nutiden. Det andra förhållningssättet 
handlar om alternativ, att försöka att i perioder faktiskt leva i 
ett skapat, alternativt då. Här vill jag försöka ge en bild av de 
olika förhållningssätten, symbios och alternativ, och i vissa fall 
en kombination av de båda, strategiskt viktiga för försöken att 
resa i tiden idag. Genom några exempel vill jag belysa hur män-
niskor söker vägar att praktiskt leva i det förflutna, och hur det 
går att göra detta trots att vi rent fysiskt alltid befinner oss i och 
ständigt omfamnas av 2000-talet.
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Symbios: Kalle Runristare på Adelsö
Genom att kreativt blanda då och nu, går det faktiskt att försätta 
sig i en rentav ekonomiskt hållbar situation i sitt försök att leva 
ett liv i samklang med det förflutna. Mitt första exempel på ett 
symbiotiskt förhållningssätt till det förflutna är Kalle Runristare 
på Adelsö i Mälaren. Han har förmått hitta en kanal till vårt 
runresande inre genom att skaffa sig kunder till sitt ganska an-
norlunda, klart forntidsrelaterade hantverk. Genom åren har 
han fått många uppdrag av skiftande karaktär. Kundkretsen har 
bestått av allt från bevaknings- och säkerhetsföretaget Securitas 
och rederiet Viking Line till privatpersoner som firar 50-årsdag 
eller personer som vill ha en alldeles speciell gravsten. Han har 
även gjort en runsten till en bostadsrättsförenings jubileums-
firande och till ett jaktlag som ville hylla närheten till naturen 
(Kalle Runristare hemsida). 

Karakteristiskt för Kalle Runristares verksamhet är samspelet 
mellan nu och då i en slags värdegemenskap. Runstensresandet 
är ett uttryck för värderingar av något slag, antingen uttrycker 
beställaren av en runsten en generell uppskattning av ett nordiskt 
förflutet, eller en önskan att särskilt förknippas med vikingatiden, 
dess seder och bruk. På sin hemsida understryker Kalle Runristare 
att hans värden inte är desamma som vikingavurmande nynazis-
ters. Han ger boktips på sin hemsida som skildrar det positiva 
i engagemanget för vikingatiden. Hemsidan i sig är kanske det 
tydligaste uttrycket för den symbios som finns mellan då och 
nu, en symbios som gör det möjligt för Kalle Runristare att leva 
i, eller kanske snarare med, det förflutna idag.

Arkeologi och samhälle 5.indd   100 09-01-28   09.59.28



Fig. 1. Bostadsrättsföreningen Runstenens runsten, ristad av Kalle Run-
ristare (Foto: Kalle Dahlberg 2002). © Kalle Dahlberg/BUS 2008.
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Alternativ: Vikingareservatet i Foteviken
I sydvästra Skåne ligger Vikingareservatet i Foteviken, bland 
mycket annat en fristad för personer som vill leva ett liv som 
viking under någon del av året. Här finns ett område till förfo-
gande, det finns möjlighet att bygga sitt eget vikingatida hus, 
att möta andra likasinnade, att vara på en vacker plats och att 
känna historiens vingslag. Här går det bra att utforma en alter-
nativ livsstil med ideal som skiljer sig från de gängse – eller gör 
de kanske inte det? I Fotevikens vikingareservat har upprättats 
en lag för alla vikingar att följa. Denna lag har några huvud-
punkter som handlar om antirasism, lika värde för all världens 
folk, kvinnor som män, hedningar som kristna (Fotevikens 
museum hemsida).

Detta betyder inte att vikingasamfundet i Foteviken är främ-
mande för hierarkier och maktrelationer av skilda slag. Det 
finns uttryckliga hierarkier som bestämmer vem som står högst 
och vem som står lägst i rang i vikingasamhället, och det anges 
även vilka medel som finns för att klättra uppför den etablerade 
rangskalan (Fotevikens museum hemsida).

Symbios och alternativ: järnåldersliv i Lejre 
I danska Lejre på Själland ligger en plats, Lejre Forsøgscenter, 
där man bland mycket annat har valt att försöka skapa ett järn-
åldersliv i vår tid. 1964 uppfördes här en järnåldersby med två 
gårdar och en omgivande palissad. Syftet med rekonstruktionen 
var att skildra vardag och familjeliv under järnåldern. Det ges 
möjlighet för den intresserade att ta del av detta järnåldersliv 
genom att under ett par veckor varje år pröva på livet i järn-
åldersbyn. Det går bra att anmäla sitt intresse för att bli forn-
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Fig. 2. Kung Björn hälsar gäster välkomna till Vikingareservatet i Fote-
viken (Foto: Bodil Petersson 2007).
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tidsfamilj och leva i en av gårdarna under en till två veckor. De 
utvalda familjerna förses därefter med mat och kläder mot att 
de förmedlar sina upplevelser av livet i järnåldern till besökarna 
dagligen under öppethållandet. Under denna tid ingår de i ett 
tydligt samspel mellan nutid och förfluten tid. Övrig tid, då 
centret är stängt för besökare, får de disponera själva. Då är det 
möjligt för familjerna som bor i byn att renodla relationen till 
det förflutna lite mer, och försöka finna en mer allomfattande 
känsla av järnålder.

Om järnålderslivet i Lejre har antropologen Johanne Steenstrup 
skrivit en bok efter att ha levat i järnåldersbyn med familjer som 
själva har valt denna form av upplevelse av det förflutna. Känslan 
av järnålder värnas av de flesta i Lejre, men saboteras ibland av 
personer som enligt andra inte tar autenticiteten på tillräckligt 
allvar utan blandar in nutida rekvisita i samband med sitt besök 
i järnåldern. Ett sådant exempel som tas upp av Steenstrup är 
bruket av gummistövlar (Steenstrup 2000:57ff.). 

Många har säkert inte tänkt tanken att det kan var något sär-
skilt med den nordiska järnålderns våta yllefilt, men det visar 
sig under ytan handla om ett sökande efter en alternativ livsstil, 
ett sätt att leva familjeliv utan tv och datorer, utan jobbstress, 
där filen och frukostflingorna ersätts av Tollundmannens sista 
grötmåltid.

Symbios och alternativ: 
Medeltidsveckan på Gotland

Under en vecka varje år går Medeltidsveckan på Gotland av sta-
peln. Här kan människor leva medeltidsliv light eller på djupet 
beroende på vilket sällskap man föredrar; hela veckan eller bara 

Arkeologi och samhälle 5.indd   104 09-01-28   09.59.31



105

den hälsovådliga resan i tiden

utklädd någon dag, för kraftsport eller klädfest. Rekvisitan finns 
i form av en stad med många fysiska minnen av sitt medeltida 
förflutna bevarat i form av stenhus och kyrkor i ruiner. Det sägs 
ofta vara de klara rollerna för män och kvinnor i medeltiden som 
efterfrågas. Kanske lockar de tydliga samhällsklasserna uppde-
lade på de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder; hur 
människor var mot varandra på medeltiden; hur religiositeten 
var annorlunda och kanske mer tilltalande än idag (Gustafsson 
2002 och Sandström 2005 med beskrivningar av fenomenet 
Medeltidsveckan).

Medeltidsveckan innebär både en symbios med nutiden och 
ett aktivt sökande efter en annan tid och andra levnadsregler. 
Medeltidsveckan är inte vardaglig, som livet i Lejre, utan mer 
av ett undantagstillstånd. Tidpunkter är satt till de sista dagarna 
före den stora katastrofen, Valdemar Atterdags intåg i Visby och 

Fig. 3. Järnåldersfamilj i Lejre (Foto och ©: Lejre Forsøgscenter).
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Fig. 4. Dräktparaden i Visby under Medeltidsveckan (Foto: Jes Wien-
berg 1997).
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brandskattning av dess invånare år 1361. Karnevalsstämning 
råder. Ständiga referenser görs till såväl då som nu, allt blandas 
i en färgstark mix.

Nostalgisk eskapism?
För att återgå till det obehagliga men lockande romantemat: 
straffet för nostalgisk eskapism kan tyckas grymt men rättfärdigt. 
Rättfärdigt för att flykten till det förflutna kan liknas vid en drog 
som gör människor samhällsfrånvända. Samtidigt förmedlade 
romanen The House on the Strand åtminstone till mig en intensitet 
i lockelsen som andra tider utövar på våra sinnen. Jag ville också 
pröva drogen som skulle kunna ta mig till det förflutna.

Varför uppfattas denna sortens resa i tiden ibland som nega-
tiv? Jo, för att inlevelse, upplevelse och längtan till andra tider 
ses som verklighetsflykt, ibland gränsande till sjuklig nostalgi. 
Att vilja komma till en annan tid ses som världsfrånvänt och 
asocialt beteende. 

Ibland förklaras längtan till det förflutna med att personen 
ifråga har en osäkerhet i sin nutida personliga roll som föder 
längtan bort. Ibland anges även modernitetens alienerande effekt 
som föder längtan efter det förflutna. Emellanåt går förklaringarna 
rentav så långt att det handlar om individens dysfunktionella 
sociala relationer i nuet som skapar behovet av andra tider. Men 
inte många skulle idag öppet hävda att detta är anledningen till det 
stora intresset för exempelvis Medeltidsveckan på Gotland.

Vad är då positivt att lyfta fram i den här typen av tidsresor? 
De bygger på ett känslomässigt engagemang i det förflutna för 
att förbättra den värld vi själva lever i. Verktyget är att använda 
sig av ideal och livsstilar ur det förgångna, som känns hållbara 
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för den enskilda människan idag. Inte minst är miljöaspekten 
viktig, då livsstilar i det förflutna av många uppfattas som mer 
hållbara än dagens (jfr Burenhult 2004). Tidsresor i denna 
positiva mening kan innebära en formulering av alternativa 
förhållningssätt och strategier, inte för att undvika nuet utan 
för att använda erfarenheter av annat slag till att omforma vår 
egen tid. 

Varför betraktas eskapism och nostalgi som hot? Troligen för 
att de inte innebär ett odelat stöd för den rådande samhällsord-
ningen, moderniteten och framstegstänkandet utan kan bli ett 
hot mot dessa förutsättningar i vår tid genom formuleringen av 
alternativa strategier. 

Emotionella perspektiv 
Är då inblandningen av känslor – de emotionella perspekti-
ven – ett hot eller en möjlighet? All historia används i mo-
raliska berättelser. Det gemensamma och officiella bruket av 
historien upprättar ofta normer för samhällets bästa genom 
skildringen av otäcka händelser i det förflutna som Förintelsen 
eller krig som ska avskräcka inför framtiden. Detta fungerar 
för gruppens bästa. Det individuella bruket upprättar istället 
ett individens eller familjens bästa genom att ge moraliskt 
hållbara levnadsregler – eller andra levnadsregler för den de-
len, kanske sådana som bara är individuellt hållbara och kul 
i största allmänhet, andra som kan vara mer subversiva och 
samhällsomstörtande.
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Från nationalromantik 
till individuellt livsstilsprojekt

Vikingalivet, det vikingatida temat när det dyker upp i vår tid, 
ifrågasätts ofta på moraliska grunder. Är det egentligen riktigt 
förnuftiga människor som vurmar för vikingatiden? Jag vill lyfta 
fram en sak: vad är det egentligen för avgörande skillnad i att 
spela fotboll och spela viking? I båda fallen finns speciella klä-
der, särskilda arenor och helhjärtat engagemang. Det finns vissa 
givna ideal i verksamheten, och dessutom gemensamma regler 
att följa för den engagerade gruppen.

Vurmen för just vikingatiden är nog till viss del historiskt 
befläckad. Det handlar om ett tidigare vurmande för en epok 
utifrån nationalistiska grunder, längtan efter en svensk stor-

Fig. 5. Det förflutna som livsstil. Brödbakning vid järnåldersgården i 
Skäftekärr på norra Öland (Foto: Jes Wienberg 2002).
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hetstid och en period av manlig dådkraft som väcker avund 
och längtan (Svanberg 2003; Wallette 2004). Mitt intryck av 
dagens vikingaintresse är, att det visserligen finns element kvar 
av en nationalromantiskt färgad epok, men att det lika mycket 
handlar om ett intresse för småskalighet, hantverkskunnande, 
traditionellt familjeliv och ett lugnare tempo. Det handlar om 
ett byte av livsstil, eller att förstärka en livsstil som man själv fin-
ner intressant och givande. Dessa element var inte självskrivna i 
nationalromantikens version, men är det näst intill idag. 

Hälsosam förflutenhet
Resan till det förflutna är idag lika mycket en resa till före-
ställningen om en viss epok som en resa till förment gångbara 
livsstilar och ideal som människor önskar tillämpa här och nu. 
Precis som inom idrotten finns en strävan att hitta levnadsregler 
att följa, en livsstil som har positiva effekter för det egna jaget, 
att utöva en hobby eller en passion ihop med andra människor 
som har samma intressen, att även få det att fungera ekono-
miskt att utöva forntid. Det kan jämföras med den längtan som 
många har att tjäna pengar nog att kunna leva på att utöva sin 
idrott eller sport, dvs. bli professionell fotbollsspelare, ryttare 
eller hockeyspelare. Och flykten från vardagen är förmodligen 
inte så väsensskild om man intensivt tränar en sport eller om 
man ägnar sig åt utövande av en historisk livsstil. Dock finns 
vissa förbehåll gentemot tidsresor som inte finns exempelvis 
gentemot sportutövning. Men var går gränsen för den förment 
sunda inlevelsen? Vem sätter den gränsen? Och varför?
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Not
Tack till Kristina Jennbert och Jes Wienberg för konstruktiva synpunk-
ter på manuskriptet.

Referenser
Burenhult, G. 2004. Den fulländade människan. Livsstil – välbefinnande 

– ursprung. Stockholm: Natur & Kultur.
du Maurier, D. 1969. The House on the Strand. Philadelphia, Pennsyl-

vania: University of Pennsylvania Press.
Gustafsson, L. 2002. Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och iden-

titet under Medeltidsveckan på Gotland. Nora: Nya Doxa.
Johannisson, K. 2001. Nostalgia – en känslas historia. Stockholm: Bon-

nier.
Sandström, E. 2005. På den tiden, i dessa dagar. Föreställningar om och 

bruk av historia under Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historie-
land. Östersund: Jamtli förlag.

Steenstrup, J. 2000. Fornemmelser for fortiden. Blandt fortidsfamilier i en 
rekonstrueret jernalderlandsby i Lejre Forsøgscenter.Forsøg med fortiden 
7. Lejre: Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter. 

Svanberg, F. 2003. Decolonizing the Viking Age 1. Acta Archaeologica 
Lundensia Series in 8° No 43. Stockholm: Almqvist & Wiksell In-
ternational.

Tuan, Y.-F. 1998. Escapism. Baltimore: John Hopkins University Press.
Wallette, A. 2004. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska 

sagorna under 300 år. Malmö: Sekel bokförlag.

Internet
Fotvikens museum hemsida. http://www.foteviken.se
Besökt den 11 nov 2008

Kalle Runristare hemsida. http://www.runristare.se
Besökt den 11 nov 2008

Arkeologi och samhälle 5.indd   111 09-01-28   09.59.34



Acta Archaeologica Lundensia Series in 8°, No 58

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert & 
Cornelius Holtorf (red.)

Arkeologi och samhälle 5.indd   3 09-01-28   09.59.11



Boken är finansierad av Stiftelsen Fil dr Uno Otterstedts fond för 
främjande av vetenskaplig forskning och undervisning, Magnus Berg-
valls stiftelse och Ebbe Kocks stiftelse

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.)
Arkeologi och samhälle
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet
Lund 2009

copyright © Institutionen för arkeologi och antikens historia samt författarna
omslag och grafisk form Stilbildarna i Mölle/Frederic Täckström
omslagsfoto Kristina Jennbert, 2008
repro och tryck Bokpro AB, Bjärnum/Kristianstads Boktryckeri AB 2009
issn 0065-0994
isbn 978-91-8957-826-5
distribution www.arkeologibocker.se

Arkeologi och samhälle 5.indd   4 09-01-28   09.59.11



Innehåll

Arkeologi och samhälle 7
Bodil Petersson, Kristina Jennbert & Cornelius Holtorf

”Nä, nu skall jag läsa arkeologi” 13
Arkeologiutbildning i blickfånget
Kristina Jennbert

Arkeologi i tv 29
Intervju med Mikael Hylin, producent för 
   programserien Utgrävarna
Cornelius Holtorf & Bodil Petersson

Agenda arkeologi – upplysning, terapi eller moral  53
Jes Wienberg

En insikt i synen på arkeologi 65
Mats Engström

Arkeologi – frälsning för folket? 77
Anders Högberg 

Den hälsovådliga resan i tiden 97
Bodil Petersson

Arkeologi och samhälle 5.indd   5 09-01-28   09.59.11


	bo.pdf
	3-5

