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Kulturarv och imaginära barndoms-
landskap
Reflektioner kring historiebruk och turismentre-
prenörers drivkrafter

Christian Widholm

Det har funnits en tendens inom kulturarvsforskningen att betrakta produ-
centerna av kulturarv inom turismsektorn som närmast manipulativa. Kul-
turarvsproducenterna har beskrivits som amatörmässiga historiker som in-
ympar ett förvrängt kollektivt minne hos besökarna vid kulturarvsattraktio-
nen (t.ex. Shouten 1995; Lowenthal 1998). Samtidigt förefaller den turism-
vetenskapliga kulturarvsforskningen ha betraktat kulturarvsproducenterna 
som mer eller mindre neutrala förmedlare av dåtiden och i stället har man 
problematiserat hur turisterna förhåller sig till och konsumerar turismsek-
torns kulturarvsattraktioner. Lite nyvaket har turismvetarna emellertid kas-
tat fram tanken att kulturarvsattraktionernas version av dåtiden inte endast 
är ett resultat av vad turisterna kan tänkas efterfråga utan att den eventuellt 
påverkas av kulturarvsproducenternas särskilda historiemedvetande (Mar-
schall 2012 s. 325). Inom den kritiska kulturarvsforskningen menar man att 
detta vildvuxna medvetande vanligen utgörs av myter, ideologi, nationa-
lism, lokalpatriotism, romantik och penningbegär (t.ex. Graham & Howard 
2012; Shouten 1995). 

Det sistnämnda antagandet belyser – den polemiska tonen till trots – på 
ett fruktbart sätt att det vi kallar kulturarv är ett resultat av en mängd sam-
verkande mentala strukturer. Föreliggande text är en tentativ analys av hur 
en dylik struktur, barndomsminnen och föreställningar om barndomen, tar 
sig uttryck hos ett antal kulturarvsproducenter och i deras verksamhet. Det 
teoretiska avstampet sällar sig till forskningsfältet inom turismvetenskapen 
och angränsande ämnen, som genom bland annat historiska analyser menar 
att turismsektorn är, och har varit, en central medskapare av det moderna 
samhället. En tongivande representant för detta fält är Adrian Franklin 
(2004) som menar att turismen har en ordnande och performativ effekt på 
omgivningen.
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Tillvägagångssätt och material
Undersökningen bygger på tre kulturarvsproducenter och deras verksamheter. 
Samtliga är verksamma i Stockholmsområdet. En av informanterna är Martin 
Erikson, alias E-type. De andra två har jag i möjligaste mån försökt att anony-
misera. Jag har använt mig av traditionella källstudier men också av observa-
tioner och intervjuer. Intervjuerna har genomförts i samband med observatio-
nerna. Eventuellt kan man kalla dem samtal i stället för intervjuer – semistruk-
turerade intervjuer brukar metodhandböckerna kalla det. Analysens empiriska 
underlag är tämligen begränsat. Ambitionen är dock att i det lilla se det stora, 
dvs. att genom konkreta exempel på hur kulturarvet blir till och handhas kunna 
belysa ett större sammanhang som handlar om hur kollektiva minnen konstru-
eras och upprätthålls.

Det jag intresserar mig för att undersöka är hur kulturarvsproducenternas, i 
brist på bättre term, kulturellt skapade reflexer fungerar som drivkrafter i verk-
samheten – alltså inte direkt sådant som eventuellt skulle bli svaret på frågan: 
»Varför håller du på med det du gör?» Svaret på denna fråga skulle sannolikt 
handla om brinnande historieintresse, entreprenöriellt sinnelag, viljan att bidra 
till samhället etc. I fokus vill jag i stället placera för-givet-taganden i deras 
verksamhet. Det kan handla om det till synes banala eller om konventioner, så-
dant som vid första anblicken ter sig ovidkommande, idiosynkratiskt och per-
sonligt. Det har nämligen visat sig – vilket diskuteras närmare nedan – att det 
är så minnen av och föreställningar om barndomen kan komma till uttryck 
(Moran 2002 s. 157). Studiens frågeställning skulle sålunda kunna formuleras 
enligt följande: Hur inverkar för-givet-taganden och konventioner, kopplade 
till minnen av och föreställningar om barndomen, på kulturarvsproducenters 
verksamhet?

En fråga av metodologisk art är huruvida det är lönt att analysera barn-
domsminnen. De kan ju, kanske någon menar, vara felaktiga, eller efterhands-
konstruktioner. Emellertid spelar det i denna undersökning liten roll om min-
nena är felaktiga eller konstruerade i efterhand. Ty trots allt kommer dessa min-
nen att ge uttryck för något slags föreställning om barndomen, och anledningen 
till att jag här och där resonerar i termer av minnen är att informanterna ibland 
refererar till barndomen som just minnen av densamma. Undersökningen syftar 
således delvis till att avnaturalisera barndomsrepresentationer men också till att 
belysa dem som grundläggande beståndsdelar i kulturarvsverksamheten. Em-
pirin utgörs till största delen av maritimt kulturarv. Denna omständighet påver-
kar givetvis analysen och medför att den inte utan vidare kan relateras till alla 
typer av kulturarvsverksamheter. Det maritima kulturarvet bär nämligen med 
sig ett antal traderade narrativ, som det krigiska och det heroiska, som inte nöd-
vändigtvis uppträder i samma skepnad i andra typer av kulturarvsverksamhe-
ter.
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Kulturarvsbegreppet
Före 1800-talet, då nationalismen populariseras, var kulturarv en personlig an-
gelägenhet och mest något som de välbärgade brydde sig om, skriver David 
Lowenthal i boken »Heritage Crusade and the Spoils of History» (1998 s. 63). 
Ordet kulturarv »reaktiverades» i Sverige under 1990-talet. Sedan dess talas 
det vanligtvis om kulturarv då man ännu för ett par–tre decennier sedan skulle 
ha talat i termer av traditioner eller historia (Jönsson et al. 2008 s. 9). Förvisso 
tycks det nya språkbruket ha fört med sig nya praktiker, såsom en tilltagande 
kommodifiering av det förflutna samt ökad utbyggnad av turistattraktioner 
(Svensson 1999; Braunerhielm 2006). Emellertid är det vi ser inte något kvali-
tativt nytt. Redan kring sekelskiftet 1900 slog man mynt av det förflutna på ett 
tämligen innovativt sätt. Forskningen har rubricerat det som hände då »The In-
vention of Tradition» (Hobsbawm & Ranger 1983). Dessa verksamheter, me-
nar historikern Peter Aronsson, uppstod till följd av samhällskriser. I Sverige 
kan Götiska förbundets romantiska tillbakablickar med fokus på de svenska 
bönderna som fornnordiska kulturbärare – ett immateriellt kulturarv – således 
förstås mot bakgrund av förlusten av Finland i början av 1800-talet. Ett annat 
exempel är Artur Hazelius arbete med Nordiska museet och Skansen under 
andra halvan av 1800-talet som kan liknas vid terapi för att lindra trauman or-
sakade av den tilltagande industrialiseringen och urbaniseringen. Då som nu, 
menar Aronsson, kan engagemanget (jämför termen »historiebruk» i Aronsson 
2004) för vårt förflutna hänga samman med världspolitik, men också med hot 
från mer utdragna samhällsförändringar (Aronsson 2013 s. 107 f.).

Lowenthal för ett liknande resonemang och menar att kulturarvsindustrin i 
våra tider erhåller bränsle från svårbemästrade samhällsförändringar, som mi-
gration, ökad mobilitet, globalisering, teknikutveckling etc. Således använder 
vi kulturarvet för att uppnå trygghet. Osäkerhet, sorg och förlust utgör därför 
en gynnsam jordmån för kulturarvet eftersom det, vid sidan om trygghetsdi-
mensionen, också tjänar till att bekräfta vår identitet och vårt specifika värde 
(Lowenthal 1998 s. 9–11). Lowenthal menar emellertid att kulturarvsdiskursen 
är försåtlig: Den är självförhärligande och en okritisk »declaration of faith in 
[the] past», inte en undersökning av det förflutna till gagn för ökad förståelse 
av dåtiden (Lowenthal 1998 s. x, 56 f., 106, 120 f.).

Arkeologen och kulturarvsforskaren Laurajane Smith understryker hand-
lingsaspekten i begreppet kulturarv i verket »Uses of Heritage» (2006). Smith 
är inte ensam om detta betraktelsesätt, men hon betonar det tydligare än andra. 
Inom forskningen om kulturarv tycks det annars råda en relativ enighet kring 
uppfattningen att vi har att göra med en praktik snarare än en objektiv entitet. 
Den gängse uppfattningen i västvärlden, skriver Smith, är emellertid att kultur-
arvet är något materiellt. Således bevarar och konserverar den platser och ob-
jekt samt tillgängliggör dessa – bl.a. genom skapandet av turistattraktioner 
(Smith 2006 s. 11 f.). Ett kulturarv i fysisk form gör nämligen att »vår» identi-
tet bekräftas med handfasta bevis (Smith 2006 s. 48). Smith menar att »[t]he 
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materiality of heritage» (som exempelvis ett vrak på havsbottnen) är »a brutally 
physical statement […] of the possessors of that heritage» (Smith 2006 s. 53). 
Samtidigt innefattar kulturarvet också vaga element. Nostalgi är ett sådant.

Kulturarv som nostalgi och barndomsminnen
Termen nostalgi härrör från den schweiziska läkaren Johannes Hofer som i slu-
tet av 1600-talet ställde diagnoser på deprimerade studenter och soldater som 
befann sig långt hemifrån och därför led av hemlängtan. Hofer kom att benäm-
na åkomman nostalgi. Ordet är en kombination av grekiskans nostos ’hem-
komst’ (till sitt ursprungliga hem), och algos ’lidande, smärta och sorg’ (Muller 
2006 s. 747).

En översiktlig läsning av teorier om kulturarv och nostalgi ger vid handen att 
överlappningarna är omfattande. Numera betraktar man inte nostalgi som ett 
psykiatriskt tillstånd, men om så vore fallet kanske man även skulle kunna 
sjukförklara dem som värnar om kulturavet. Så lika ter sig förklaringarna till 
både nostalgins och kulturarvets logik.

Enligt Svetlana Boym utbryter nostalgiska strömningar vanligen i kölvattnet 
på revolutioner eller under perioder av verklig eller upplevd sociopolitisk in-
stabilitet och stress (jämför Aronsson och Lowenthal om kulturarv ovan). Nos-
talgin, menar Boym, är en försvarsmekanism (Boym 2001 s. xiv). Den erbjuder 
tröst och ett föreställt tryggt förflutet att ty sig till i en otrygg nutid (Muller 2008 
s. 748). Sålunda betraktar Boym nostalgi som »a mourning for the impossibility 
of mythical return, for the loss of an enchanted world with clear borders and 
values» och en längtan till »a home that is both physical and spiritual, the edenic 
unity of time and space» (Boym 2001 s. 8). I Boyms verk »The Future of Nostal-
gia» framträder detta tidrum vid flera tillfällen i form av barndomsminnen. 

Enligt litteraturvetaren Joe Moran är kulturarvssektorn beroende av föreställ-
ningar om barndomen. Moran menar att sektorn betraktar barndomen som en 
myt, à la Roland Barthes. Och som sådan fungerar den utifrån sin förmenta na-
turlighet. Den är en symbol som raderar kulturella skillnader och den existerar 
inom ett slags tidlös temporalitet. Därför kan den betraktas som ett potent verktyg 
för varierande agendor och förhoppningar. Myter om den oskyldiga barndomen 
har ofta mobiliserats för att idyllisera ett oskyldigt nationellt förflutet (Moran 
2002 s. 157). Historikern Raphael Samuel har sammankopplat kulturarvssek-
torns användning av barndomen med medelklassens kult av densamma som upp-
stod under 1800-talet. Det har bland annat lett till att vi idag sentimentaliserar 
barnkammaren, som i sin tur tar sig uttryck i kommersen kring gamla leksaker. I 
Storbritannien, menar Samuel, sammanföll den senaste kultperioden med oron 
kring det brittiska imperiets slutgiltiga söndervittring under 1980- och 1990-talen 
samt urbanisering och social transformation som tog sin början efter andra 
världskriget. Samuel framhåller att dylik oro resulterar i att kulturarvspraktiker 
återupprättar traditionella värderingar som patriotism, aristokratiska och kungli-
ga privilegier, klasskillnader och pastoralism (Samuel 2012 s. 93). Barndomsmy-
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tens särskilda användbarhet inom kulturarvssektorn beror på ett antal strukturella 
förändringar inom över- och medelklassen under 1700- och 1800-talen: kärnfa-
miljens framväxt, vilket resulterade i föräldrars nära relation med ett mindre antal 
barn; expansionen av formell utbildning för medelklassens barn, som resulterade 
i en specifik period i livet som var avskild från vuxenlivet, och inrättandet av en 
särskild marknad som kommodifierade barndomen, t.ex. genom barnböcker, lek-
saker och kläder. Ytterligare en aspekt som gör barndomen särskilt användbar för 
kulturarvssektorn är att den handlar om vardagslivet. Ty kulturarvet, menar Mo-
ran, tenderar att framställa det förflutna som personligt och privat – det presente-
rar det förflutna i existentiella termer, inte sociala och politiska. Sålunda, skriver 
Moran, är det inte konstigt att barndomen kommit att idealiseras som en period 
av en naturlig tidsrytm, skild från vuxenlivets plikter, arbetsmöten och bryderier 
(Moran 2002 s. 157 f.).

Konstellationen kulturarv-barndom(sminnen)-turism innefattar olika menings-
skapande och materiella dimensioner beroende på var man tittar. I Lettland på-
går, exempelvis, just nu en ökande tillströmning av ryska turister till Jurmala. 
Under Sovjettiden var denna badort minst sagt välbesökt av ryssar. Med impe-
riets fall försvann i stort sett dessa turister. Men sedan millennieskiftet har de 
ryska turisterna börjat återvända i ansenliga skaror. En av anledningarna sägs 
vara att turisterna är nostalgiska (Žemaitis, internetartikel, hämtad 2016-10-25).
Måhända vill de återse barndomens semesteridyll? I Tyskland finns museer 
som rör Östtyskland. Denna minnesproduktion kallas Ostalgi. Ett av museerna, 
»DDR-Museum der Alltagskultur», som öppnade 2006, ställer ut det östtyska 
vardagslivet. Enligt Roberta Bartoletti, som analyserat detta museum och den 
schweiziska turistattraktionen »Heidiland», tycks det som om barndomsnostal-
gin är ett oumbärligt bränsle för aktiviteterna vid dessa turistattraktioner (Bar-
toletti 2010 s. 26, 39).

Skeppsvrak, vikingar och en kunskapsportal – tre kul-
turarv i Stockholmsområdet
Senaste vågen av demilitarisering av Stockholms skärgård tog sin början efter det 
kalla kriget, och vidsträckta områden öppnades för fritidshusägare och turistisk 
verksamhet. Politiska program på nationell och supranationell nivå har sedan 
början av 1990-talet formulerats för att utveckla maritimt kulturarv runt Öster-
sjön. Det politiska intresset i kulturarvet har formulerats med hjälp av både sym-
bolisk och ekonomisk retorik; med referenser till Hansatiden har man tänkt sig 
att vi nu har möjlighet att bygga en fredlig och produktiv östersjöregion. Dess-
utom har man tänkt sig att kulturarvsturismen ska motverka den höga arbetslös-
het som avindustrialisering och demilitarisering fört med sig i regionen. För de 
enskilda nationerna runt Östersjön har retoriken låtit snarlik, men det symboliska 
innehållet har här kommit från nationella berättelser snarare än ett gemensamt 
europeiskt kulturarv. Bland offentliga och privata aktörer i Sverige finns ännu 
idag ett betydande engagemang i det maritima kulturarvet (Feldmann Eellend 
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2013 s. 34–57). Förvisso säger denna bakgrund inget explicit om för-givet-tagan-
den och konventioner kopplade till föreställningar om barndomen inom kultur-
arvsbranschen, men den förklarar delvis varför vissa kulturarvsverksamheter, 
som analyseras nedan, kan uppfattas som »nyttiga» och därmed erhålla finansi-
ellt eller symboliskt stöd från det omgivande samhället.

Låt oss nu titta på några bilder från ett litet museum i Stockholms skärgård: 
Anders Franzéns stuga (se bilder nedan). Det här är stället där Franzén arbetade 
som självlärd marinarkeolog. Anders Franzéns stuga kan eventuellt betraktas 
som vaggan för det moderna maritima kulturarvet i Sverige. Ty utan Franzén 
hade inte det mest framgångsrika museet i Stockholm – Vasamuseet – existe-
rat. Och utan Vasaskeppet, kronjuvelen i det svenska maritima kulturarvet, 
hade berättelsen om de svenska örlogsbedrifterna varit mindre påtagliga.

Både Vasaskeppets majestätiska materialitet och Franzéns förment heroiska 
bedrifter understryker ett huvudtema i den svenska populärhistorien, nämligen 
det att den svenska flottan en gång i tiden var en betydande maktfaktor på Ös-
tersjöns vågor. Emellertid refererar Franzéns stuga nästan inte alls till denna 
grandiosa örlogshistoria. Interiören i stugan framkallar i stället en atmosfär och 
estetik som påminner om ett pojkrum från någonstans i mitten av 1900-talet. 

Enrumsstugan (se bilderna) är hemtrevligt och lekfullt inredd, eller – om 
man så vill – stökigt, överlastat med alla möjliga attiraljer: kartor, souvenirer, 
arkaiska vapen, moderna granathylsor, posters, flaggor, byggmodeller, flask-
skepp, statyetter, en dödskalle, en mängd olika pins, en våningssäng etc. Här 
får man verkligen anstränga sig för att få en känsla för den officiösa örlogs- 
historien som Franzén varit med om att skapa. Rummet känns privat. Dimen-
sionerna gör det nästan mysigt. Inredningen är pojkaktig.

Precis utanför stugan, vid en brygga, ligger en modern passagerarbåt som an-
vänds för vrakutflykter. Turerna har varit i gång ett par år. Det finns två typer 
av turer; den billiga turen tar med passagerare till platser där det ligger vrak på 
sjöbottnen. Just i denna del av skärgården finns det tydligen massor med vrak. 
En tullstation var belägen här från 1636 till 1927, vilket resulterade i omfattan-
de sjöfart och följaktligen en del förlisningar. Passagerarna tittar på förinspela-
de filmer av vraken under dem och en berättarröst informerar om vrakens hi-
storia. Rösten tillhör en känd amatörhistoriker, Herman Lindqvist. Den dyrare 
turen inkluderar en ROV-maskin som filmar vraken live.

Jag har intervjuat en av administratörerna av vrakutflykterna, som också 
fungerar som curator vid Franzénmuseet. Personen är inblandad i de flesta tu-
ristattraktionerna på denna plats. Han driver en turistbyrå som är inhyst i ett 
kulturminnesmärkt hus i tegel. Huset inrymmer också ett litet museum som be-
rättar om samhällets historia, företrädesvis hur det såg ut på platsen runt sekel-
skiftet 1900. Hyran betalas av kommunen. Och hans två anställda får ersättning 
från arbetsförmedlingen. Mannen, som uppskattningsvis är drygt 60 år, fram-
står som en fullblodsentreprenör med nyliberala åsikter när det gäller affärer 
och politik. Samtidigt förefaller han konservativ. Han ogillar spåren från mo-
derniseringar på platsen, exempelvis betongbryggorna vid hamnens bensin-
mack, som sannolikt härrör från andra halvan av 1900-talet. Sålunda skulle han 
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Interiör i Anders Franzéns 
stuga. Foto: författaren.



290 Christian Widholm
vilja återskapa omgivningarna som de såg ut kring det förment pittoreska se-
kelskiftet 1900. Utan att jag frågade om hans barndomsminnen berättade han 
med viss entusiasm att han tydligt kom ihåg när han som barn satt fängslad vid 
teven när Vasaskeppet bärgades 1961.

Samtidigt som barndomsminnen tycks ha inflytande på denna aktörs verksam-
het – den spännande barndomsupplevelsen hålls vid liv vid detta vrakens mecka 
– vill han dock distansera sig gentemot det som kan uppfattas som oseriöst och 
barnsligt. Han berättade att han inte var nöjd med den första inspelningen av be-
rättarrösten till vrakturerna. Jag förmodar att den kända amatörhistorikern över-
dramatiserade, respondenten snuddade vid det, och han sade att han inte ville att 
vrakturerna skulle likna Bolibompa (ett känt tv-program för barn). 

Låt oss nu gå vidare till en annan aktör inom branschen för maritimt kultur-
arv. Martin Erikson, alias E-type, är entreprenör i vad vi kan kalla vikinga-
branschen och (före detta) popsångare. Han äger vikingarestaurangen »Aifur», 
och var tidigare ägare till vikingashoppen »Aifur’s plunder» i Gamla stan i 
Stockholm. Både restaurangen och shoppen framstår som förment seriösa, och 
här finns en ambition att upprätthålla ett avstånd till felaktiga skildringar av vi-
kingarna.1 På restaurangens hemsida kan man läsa: »Aifur Restaurant & Bar is 
named after the legendary Viking ship Aifur and the result of 15 years of ac-
cumulated knowledge and research about life, food and culture from the years 
700–1100, merged with skilled and knowledgeable staff» (www.aifur.se). Am-
bitionen att leva upp till högt ställda autenticitetsnormer framträder även i en 
kvällstidningsintervju om shoppen »Aifur’s plunder», som öppnade 2013: 
»Det finns så mycket krimskrams [i Gamla stan], det är plasthattar, lustigkur-
revikingar, t-shirts med felstavade Sverige-tryck och älgar. Det är skräp, helt 
enkelt. Det här är en seriös vikingaaffär. När fanns det senast i Gamla stan? 
1000 år sedan?» (Lundberg, 2013-09-30). I shoppen salufördes bland annat ko-
pior på objekt från Historiska museet samt bestick som används på restaurang-
en »Aifur» (www.e-typeportalen.com). Vikingashoppen lades dock ner något 
drygt år efter öppnandet – de högt ställda ambitionerna till trots.

Samtidigt som verksamheten framställs som seriös, finns i den ett mått av 
lekfullhet, eller pojkaktighet. Det framgår av bildgalleriet som finns på restau-
rangens hemsida (www.aifur.se). En annan barndomsaspekt är att minnen från 
barndomen tycks ha varit en betydande drivkraft för Eriksons entreprenörskap 
i vikingabranschen: 

Att förstå Birka är att förstå både Mälarens och Sveriges historia, och man blir aldrig 
färdig med det. Jag har kommit hit sen jag var barn, men blir fortfarande överraskad. 
[…] Min mamma var historielärarinna, pappa skrev böcker och vi åkte ut hit varje 
sommar i en gammal segelbåt. För att gå promenader där de berättade alla historier 
för mig, givetvis, men lika mycket för att ligga på båten i solen och läsa böcker. Bir-
ka är avkoppling lika mycket som monument (www.birkavikingastaden.se).

Så något om en tredje kulturarvsaktör: Denna eldsjäl är runt 70 år och väldigt olik 
den offentliga bilden av Erikson alias E-type. Han är involverad i en maritim kul-

1 Vid tiden för denna studie var butiken »Aifur’s plunder» nedlagd. Således har ingen observation 
varit möjlig där. 
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turarvsattraktion i yttersta delen av Stockholms skärgård. Projektet, som ännu be-
finner sig på planeringsstadiet, kommer att bli något utöver en turistisk kultur-
arvsattraktion. Planen är att uppföra en byggnad av senaste arkitektoniska snitt 
som kan användas som utbildnings- och forskningscenter och turistattraktion. I 
projektbeskrivningen kan man läsa att byggnaden ska bli en »kunskapsportal till 
[denna ö] och Östersjön» och att man vill göra »det maritima arvet synligt och 
tillgängligt på platsen där det faktiskt hänt». I samma projektbeskrivning fram-
håller man också att byggnaden ska finnas till för turister som vill »uppleva och 
inspireras», för skolungdomar som behöver »lära och förstå» och för forskare 
som ska »utveckla» och föra »kunskaperna vidare».

Planens alla delar förefaller seriösa. Och arkitektens illustrationer visar en 
tänkt byggnad med en diskret exteriör som smakfullt smälter in i omgivningen. 
Riksantikvarieämbetet är redan delfinansiär, men respondenten berättar att mer 
medel behövs och att både privata och offentliga finansiärer ska uppvaktas. Vid 
vårt samtal kom han då och då också in på hur nutidens själviskhet, gentrifiering 
och privatisering tycks hota en levande skärgård och hans projekt. Han är med-
lem i en förening som skrivit insändare i lokalpressen. I föreningen arbetar man 
med att behålla Statens fastighetsverk som ägare av marken på ön, och man går 
i clinch med kommunen och en arrendatorsförening som, namnet till trots, har 
planer på att privatisera marken. I en av insändarna (som jag väljer att inte refe-
rera till med regelrätt källhänvisning på grund av anonymitetsaspekten) uttrycker 
man oro för vad som kommer att hända i framtiden. Kommer ön att utvecklas 
som andra öar i skärgården, frågar man retoriskt. Man menar nämligen att priva-
tiseringar på andra platser i skärgården har lett till ödsliga samhällen som bara le-
ver upp tre veckor per år då fritidshusägare återvänder till sitt »sommarparadis» 
(citationstecken i original). Man vänder sig också mot den allt vanligare före-
komsten av »privatskyltar» i skärgården. Och man riktar en fråga till en av anta-
gonisterna: »Är det vad kommunen kallar ’Levande skärgård’?» 

Utan att jag frågade honom om hans barndom berättade han om sina till sy-
nes idylliska barndomssomrar på ön. Att han körde lotsbåtar och samlade in vä-
derdata till det nationella väderinstitutet; sannolikt var har då en yngre vuxen. 
Han talade också om hur hans nyrenoverade hus såg ut när han var barn och att 
hans pappa byggde huset som nu blivit moderniserat.

Barndomen – ett oskuldsfullt trumfkort
Visserligen finns det ett mått av lekfullhet i Martin Eriksons gestaltningar av 
vikingarna; likväl finns det ett gemensamt drag i de exemplifierade verksam-
heterna ovan som har att göra med relationen till fakta. De högt ställda kraven 
på fakta knyter an till den nya våg av historieintresse som historikern Samuel 
Edquist analyserat. Detta »folkliga» historiemedvetande sätter nämligen fakta 
i första rummet – teorier och problematiseringar får akademikerna ägna sig åt. 
Vidare utgörs det av ett slags äldre typ av skolbokshistoria med fäbless för 
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kungar och krig; dylika element anar vi också i anförda exempel ovan (Edquist 
2011 s. 777 f.). Dessa faktaorienterade kulturarvspraktiker förefaller sträva ef-
ter att framstå som rätta och riktiga, vuxna kanske man kan kalla dem. Frågan 
är då hur vi kan förstå referenserna till barndomen.

Minnen av och föreställningar om barndomen tar sig olika uttryck i ex-
emplen ovan. Delvis knyter de an till de teoretiska resonemangen om nostalgin 
som trygghetsreflex, som exempelvis Boym avhandlat, och delvis verkar de 
vara uttryck för något förment personligt, dvs. genuint och opolitiskt.

De verksamheter jag studerat utspelar sig varken i eller efter några dramatis-
ka samhällsomvandlingar (jämför Lowentahl ovan). Eventuellt har vi mer att 
göra med utdragna samhällsförändringar, för att tala med Aronsson. I mate-
rialet framträder både uttalad och outtalad kritik av ett antal samhällsför- 
ändringar. En av informanterna kritiserar moderniseringar från andra halvan av 
1900-talet, t.ex. ful infrastruktur. Förvisso är byggnationerna som ogillas beda-
gade, men uppenbarligen uppfattar informanten dessa ting som icke-traditio-
nella anskrämligheter och i stället lyfter han fram bilden av samhället som det 
tedde sig för drygt hundra år sedan. Åsikterna ter sig stundtals som förklädd po-
litisk retorik. Informanten ger uttryck för nyliberala åsikter i allmänhet, men 
också för en förtäckt polemik gentemot tidigare decenniers historiebruk, där 
»vår stormaktstid», som informanten kallar det, och klassamhället runt sekel-
skiftet 1900 inte stod högt i kurs. Ett slags felaktig historieskrivning, verkar han 
tycka, som utövades särskilt under det s.k. radikala 1970-talet (Aronsson 2004 
s. 146 f., 169). Barndomsminnet av bärgningen av Vasa knyter inte an till dy-
lika resonemang. Jag återkommer till detta minne nedan. Emellertid kan man 
tänka sig att den negativa referensen till det barnsliga – Bolibompa – delvis 
handlar om att framställa den egna verksamheten som trovärdig. En annan in-
formant kritiserar privatiseringen och gentrifieringen av skärgården, som bland 
annat drivs på av regionens demilitarisering och de senaste decenniernas all-
männa politiska tendens att sälja ut offentlig egendom, samt av intressefören-
ingar. Denna informant tycks dock paradoxalt nog göra anspråk på ön som sin 
egen, ty det var där han tillbringade stora delar av sin uppväxt. Han kan stället 
och det verkar som om han inte vill att någon annan än han själv ska förändra 
omgivningarna. Huset som hans far uppförde har han byggt ut och modernise-
rat. Nu vill han dessutom uppföra en byggnad som visserligen ser smakfull ut 
i arkitekternas skisser men som i skärgårdssamhällets småskaliga verklighet 
torde framstå som iögonfallande. Och informanten i vikingabranschen vänder 
sig mot turistifiering och kommersialisering av Gamla stan och dåtiden – fram-
för allt vikingatiden. Detta förfall i vad han tycks anse vara dåliga kopior kan 
kontrasteras mot personliga minnen av barndomens idylliska äkthet i vikingar-
nas land på ön Birka. Vikingaentreprenörens minnen av ett engagemang i vi-
kingarnas värld redan i barndomen skulle också kunna betraktas som en kvali-
tetsstämpel av den kunskap om vikingar som han är med om att producera idag. 
Barndomsreferenserna är också delvis en naturalisering av denna kunskap – 
dvs. att hans vikingar är mest sanna. Med den oantastliga barndomen som sköld 



Kulturarv och imaginära barndomslandskap 293
kan man således uttala sig om samtiden (exempelvis massturism och kommers) 
utifrån en förment oskuldsfull ståndpunkt. Ur ett liknande perspektiv kan ad-
ministratören av vrakturer och hans barndomsminne betraktas, som ett person-
ligt och oskuldsfullt trumfkort bland hans i övrigt tydliga åsikter om sakernas 
ordning, åsikter som ibland tar sig partipolitiska uttryck. Barndomsreferensen 
erbjuder i detta fall en opolitisk position. Här är det dock angeläget att påminna 
om den omedvetna dimensionen. Det är inte fruktbart att betrakta referenserna 
som helt och hållet medvetna. Vi har snarare att göra med kulturellt skapade 
reflexer, eller konventioner, och deras politiska innebörd, eller vad det nu må 
vara, bör betraktas som sidoeffekter.

Informanterna ger uttryck för en gemensam grundton som härrör från min-
nen av och föreställningar om barndomen, men barndomen vi har att göra med 
här är inte universell. Den kan knytas till pojkrummets värld och det är därför 
det finns fler skäl till att bevara Franzéns stuga än de som har med autenticitet 
– intresset för fakta – att göra. Förvisso är stugan som museum betraktat en for-
midabel uppvisning i autentiska kvarlevor. Men stugan kan också ses som en 
materialisering av den grundton som man delar för att man känner igen sin egen 
(pojkaktiga) barndom här. Tonen må vara vag, men den tar sig enkelt igenom 
sprickorna i den officiösa kulturarvsdiskursen som handlar om allas rätt till sitt 
förflutna och rationella resonemang om regional utveckling.

Man kan dock fråga sig om barndomsreferenserna kan betraktas som en 
bakomliggande drivkraft för kulturarvsaktörerna. Förvisso verkar referenserna 
aktualisera en icke obetydlig ton eller ett känsloläge i verksamheterna. Refe-
renserna skulle kunna avfärdas som idiosynkratiska. Samtidigt är det den 
idiosynkratiska dimensionen som gör dem verkningsfulla. För som uttryck för 
något högst personligt ser de inte ut att vara formulerade utifrån ett specifikt 
perspektiv eller tankesystem. Det gör att vi sannolikt inte ifrågasätter dem, eller 
knappt lägger märke till dem. Eftersom barndomsminnen vanligen betraktas 
som individuella tenderar vi dessutom att se dem som immuna mot den bety-
delseproduktion som försiggår på kollektiv nivå inom en given kultur. Sålunda 
tenderar vi att uppfatta barndomsminnen som opolitiska.
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