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Introduktion  
 

“Ett döende sus – Men med örat tryckt 
mot snäckan lyssnar jag spänt. 

Vad jag hör är seklens dånande flykt 
och ekon av allt som har hänt” (Selander 1954:35). 

 
 
Det hela började under ett fältarbete i Jämtland för ett par år sedan. Jag fick ett tips om en 
sjuarmad björk i Grötom där det hållits gökotta förr i tiden, berättade man. Och stor var den! 
Kanske hade det varit något för mig – jag som var så intresserad av träd och träbitar med 
folkloristiska traditioner?  
 
I mitt försök av att komma åt de bakomliggande historierna runt storbjörken (jakten beskrivs 
närmare på sid 11) började jag inse att jag trampat i ett ormbo av problem. För var går 
egentligen gränsen mellan kultur och natur? Varför är de akademiska disciplinerna uppdelade 
som de är, och hur har denna uppdelning kommit att påverka de lämningar som hamnade 
mellan stolarna? Och hur skulle de styvmoderligt behandlade kulturlämningarna kunna 
bevaras i ett kulturvärnande som för mig mer liknade ett politiskt maktspel?  
 
Med dessa frågeställningar i bakhuvudet kom min grundläggande fråga inför denna uppsats 
således att röra hur bevarandeformerna ser ut för de biologiska kulturlämningarna i 
skogsmiljö idag, och hur ett alternativt arkeologiskt arbetssätt skulle kunna förbättra 
förmedlandet av dessa lämningar. 
 
Ett Foucault-inspirerat tänkande har legat till grund för denna studie. Här har jag framför allt 
försökt lyfta fram subjektets tillskrivande av objektets betydelse utifrån sina egna 
referensramar och intresseområden – det vill säga det strukturerade kunskapsfält som ordnar 
föreställningar till bestämda system som Foucault kom att kalla episteme (Lindgren 
2000:351). Jag har även, med hjälp av Michel Foucaults teorier, velat påvisa relationen 
mellan makt och vetande. Claude Lévi-Strauss tankar har också starkt influerat mig, och då 
framför allt hans lingvistiska tankegångar om hur samhället indelas i binära oppositioner och 
varför vi människor ger en viss sak en viss betydelse.  
 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att synliggöra de sega strukturerna – det vill säga de 
strukturer som sitter så djupt rotade i samhället att de är svåra att se och därför också är svåra 
att förändra - som format kulturvården så som den ser ut idag. I ett kultursparande som 
egentligen omformats förvånansvärt lite i praktiken sedan den arkeologiska disciplinens 
konstruerande känner jag att detta är en diskussion som behöver tas upp.  
 
Under de sista åren har nydanande tankesätt om att tillvarata skogens tidigare styvmoderligt 
behandlade kulturlämningar framförts genom till exempel Agenda Kulturarv och projektet 
Skog och Historia. Men för att i praktiken komma åt dessa lämningar behövs även förnyande 
arbetsmetoder. Och för att kunna åstadkomma sådana måste man först och främst lyfta fram 
och blotta problemen de gamla arbetssätten skapar. Jag hoppas att denna text, genom att just 
exemplifiera några av problemen som uppdelningen kultur/natur och oreflekterade arbetssätt 
skapar, kan bjuda in till nya idéer i denna fråga. 
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Källkritisk diskussion, begreppsförklaring 
 
 
Jag har valt att referera till olika lagstiftningar, propositioner, kulturmiljömål, strategiplaner 
med mera utan att detaljerat redogöra för dessa i denna uppsats. Anledningen till detta är att 
dessa framförallt nämns för att påvisa hur och varför kulturmiljövården ser ut som den gör 
idag i ett rent historiskt perspektiv. Då uppsatsen innehåller gediget referensmaterial kan 
läsaren istället lätt granska dessa utförligare själva. 
 
Det är värt att redan här poängtera att jag i denna uppsats enbart kommer att diskutera 
behandlingen av den del av det biologiska kulturarvet som kulturmodifierade lämningar 
omfattar. Jag väljer alltså att inte resonera kring kulturbevarandet av det enbart immateriella 
så som namn, sånger etcetera. Inte heller tänker jag ge mig in i diskussionen kring bevarandet 
av hela miljöer, biologiska arter eller andra kulturdebatterade områden. Skogens kulturvärden 
är åtskilliga, och så även dess lämningar. Jag har valt att åskådliggöra dessa genom 
kulturmodifierade träd och träbitar i denna uppsats, som härigenom får representera det 
styvmoderligt behandlade i skogsmiljö.  
 
Den problematik som jag vill lyfta fram har sin utgångspunkt i den svenska arkeologin, och 
givetvis kan problemställningarna te sig annorlunda sett från andra perspektiv. Detta innebär 
att det är näst intill en självklarhet att begrepp så som kultur och natur diskuteras utifrån den 
arkeologiska aspekten. Begreppet lekman är dock taget ur etnologisk terminologi. Trots att 
begreppet, i denna uppsats, kommer att vara likvärdigt med ordet amatör föredrar jag att 
använda det förstnämnda av den enkla anledningen att det klingar mer positivt i mina öron.  
 
Tilläggas bör också, att jag i uppsatsen flera gånger använder mig av termen diskurs, som är 
ett centralt begrepp hos Foucault. Med diskurs menar jag helt enkelt en regelstyrd 
framställning av begrepp och teorier som utgör en rådande föreställning om något, och på så 
sätt är en allmänt vedertagen sanning under en viss tid på en viss plats (se Lindgren 
2000:349).  
 
Då uppsatsen innehåller benämningar på kulturmodifierade träd och träbitar, handlingar och 
annat som kan kännas obekant för läsaren, har jag valt att komplettera texten med en ordlista 
på dessa begrepp (se bilaga 1). 
 
Det kan knappast undgå läsaren att skogen och dess lämningar ligger mig varmt om hjärtat, 
och att mina personliga preferenser i mångt och mycket fått styra mitt tonfall när jag 
diskuterar skogen som miljö. Att denna studie dessutom inte är helt renodlat arkeologisk, 
utan även har många inslag av etnologiska tankesätt, påverkar såväl mina resonemang som 
mina slutsatser. Men detta är just poängen med min uppsats: en sanning utesluter inte en 
annan, och denna uppsats bidrar helt enkelt med en av dessa sanningar.    
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Kulturmodifierade träd  
 

”Efter stenåldern, bronsåldern och järnåldern är mänskligheten till synes på väg in i en 
träålder” (Selander 1955:453). 

 
 
Arkeologi förknippas ofta med studier av artefakter som skapats av människor från en 
svunnen tid – vackra hantverk i form av vapen, verktyg och smycken, eller manifesta 
byggnader som fornborgar, gånggrifter och husgrunder. Ju mer exotiska och annorlunda 
föremålen verkar i jämförelse med de vi använder oss av idag, desto mer spännande ter de sig. 
Museerna gör utställningar om minoernas kost, Egyptens mumier och Birkas handel med 
exotiska föremål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I regeringens proposition 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål betonas att 
miljöer som speglar människors historia har många olika uttrycksformer: 

 
”[…] Det är då inte fråga endast om fornminnen och byggd miljö utan 
även den av människan utnyttjade och påverkade naturen. Även rena 
naturformer kan bli en del av kulturarvet, genom människans 
namngivning, klassificering och insamling. […] Kulturarvet är både det 
materiella och det immateriella, det skolat konstnärliga och det folkliga, 
det unika och det vanliga.”  
 

Då skogsmiljöer är både nyttjade och påverkade av människan i generationer innebär detta att 
all skog runt omkring oss är kulturmiljöer; och naturformationer som stenar och träd jämte 
ortsnamn, växter, sägner och traditioner kan ge oss insyn i forna tiders aktiviteter. Men hur 
ofta hör vi om skogens lämningar i arkeologiska sammanhang? Endast i undantagsfall 
avhandlas trädens många berättelser där pilehankor och vidjor utvunnits ur träd för diverse 
användningsområden och bläckor som huggits ur träd, ibland med inristade namn, bomärken 
eller årtal. Hur ofta får vi ta del av träd som vittnar om barktäkt, där man tagit innerbarken för 
föda, eller om rotdragningsträd, -gropar och tandvärkstallar? Alla dessa lämningar vittnar om 

Vid 1900-talets början arbetade ca 3 % av 
Sveriges befolkning med skogsbruk. Idag 
är siffran nere i ca 0,4 %, vilket avslöjar att 
vår relation till skogen inte är densamma 
idag som förr. Att moderna skogsmaskiner 
och stora skogsbolag är orsaken till denna 
förändring till vårt brukande av skogen 
råder det knappast någon tvekan om. Men 
skogen täcker 57 % av Sveriges yta, och 
utgör fortfarande vår viktigaste 
naturtillgång (Chisena 2005).  Trots att 
skogen således måste räknas till en av våra 
största kulturella miljöer lyfts de väldigt 
sällan fram inom arkeologin. Hur ofta får 
vi egentligen ta del av skogliga lämningar 
och kulturmodifierade träd, dess 
föregångna betydelser och lokala 
föreställningar? 
 

   Fig. 1. Bläcka i träd. Bild hämtad från Ericson et al 2003:292. 
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ett annat sorts nyttjande av skogsmiljöerna än de vi är vana att höra om. Berättelserna om 
folktro, medicinska eller siande användningsområden får vi, om alls, ta del av ur etnologiska 
eller biologiska publikationer. 
 
I ett försök att titta närmare på problematiken runt det materiella kulturarvets immateriella 
sidor har jag valt att titta på den historiska aspekten om hur disciplinerna och dess 
arbetsområden har formats till vad de i dagsläget är. Detta för att sedan redogöra vad som görs 
idag, och på vilket sätt. Slutligen diskuterar jag hur man skulle kunna skapa en förändring, och 
förhoppningsvis förbättring, i arbets- och bevarandeformerna. Uppsatsen kommer att 
konkretiseras med exempel runt kulturmodifierade träd och träbitar. Dels för att exemplifiera 
problem som kan uppstå i dagens arkeologiska kulturarbete och dels för att förhoppningsvis ge 
läsaren blodad tand för ett fantastiskt, men åsidosatt, kulturarv. 

 
 
 
 

 
                                              Fig. 2. Smöjning, eller träddragning, för bot mot Engelska  
                                              sjukan.  Bild hämtad från Hagberg 1921:9.                                     

 
 
 
 
 
 



  

 
- 5 -

Vad säger lagen? 
 
 

 ”1 §. Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som 
myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som 
planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt 
möjligt undviks eller begränsas” (KML 1988:950. 1 kap. Inledande 
bestämmelser). 

 
Lagen om kulturminnen m.m. (KML) ligger till grund som vårt rättesnöre för vad som är värt 
att bevara eller inte. Men lagar är inte statiska, utan utvecklas och förändras över tid för att 
svara mot en allmän rättsuppfattning. KML kompletterades från sin företrädare, Förordningen 
1942:926 om fornminnen, 1988, och är således redan 17 år gammal. Regeringspropositioner, 
konventioner och andra påbud tillkommer även allt eftersom, som man även måste ta i 
beaktning vid kulturarbete. Förutsättningen för att kunna utgå ifrån lagar och propositioner är 
givetvis att man besitter kunskap om desamma.  
 
Arkeologer och inventerare arbetar med kulturlämningar utifrån vad den definition som KML 
fastställer fornminnen att vara.  Men hur många följer dessa till punkt och pricka? Även om 
man känner till KML finns det otaliga skäl till att denna inte alltid går att applicera till fullo. 
Ibland handlar det om ren okunskap eller ointresse av det arkeologiskt tränade ögat, ibland av 
tidsbrist och finansiella orsaker. Det finns också delar av KML som av tolkningsorsaker 
stundom gör det svårt att avgöra vad som är en fornlämning eller ej: 
 

”1 §. Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. Fasta 
fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna” (KML 1988:950. 2 kap.). 

 
Vid första anblick låter detta som en rättfram definition och således också ett frankt sätt att 
urskilja fornlämningar. Problemet är dock, att en fornlämning blir en fornlämning i praktiken 
först när den rapporterats och blivit R-märkt, det vill säga registrerad i fornminnesregistret 
(FMR). Innan lämningen blivit registrerad är den troligtvis inte känd. Och är den inte känd är 
den - i lagens ögon – inget alls och således inte skyddad.  
 
Paradoxt nog skulle det samtidigt vara näst intill omöjligt att R-märka allt som faktiskt 
innefattas av lagen om man skulle skärskåda densamma (se tex citat på sid 24). Nedanstående 
punkter, ett axplock hämtat ur KML (1988:950. 2 kap. Fornminnen), innefattar lämningar och 
områden som ofta förbises under skogliga inventeringar:   

 
4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna 
ändamål, 
 
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager 
som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom 
lämningar efter arbetsliv och näringsfång, 
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7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, 
sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken 
och labyrinter. 
 
(9.) Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga 
bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar 
efter äldre folklig kult. 

 
Här är det väl värt att uppmärksamma att jag satt punkt nummer 9 inom parantes. Detta beror 
på att denna punkt, som kommer på nionde plats i KML faktiskt inte har något eget nummer. 
Om detta har fallit bort som tryckfel eller om det är meningen att det ska ha någon symbolisk 
betydelse är självklart omöjligt att svara på. Men nog är det en egendomlig tillfällighet att det 
berör just de naturbildningar som ofta faller i skymundan ändå? 
 
Det skulle obestridligt vara svårt att R-märka alla platser som varit samlingsplatser, alla 
lämningar av bostäder och arbetsliv, färdvägar och naturbildningar med minnen som finns runt 
omkring oss. Dessutom blir KML-definitionen problematisk då mycket av det skogliga 
kulturarvet faktiskt är sammanflätat i vartannat och inbegriper såväl forna tider som vår samtid 
(se tex Emanuelsson 2003:17), och som genom ovanstående definition då faller mellan 
stolarna. Dock bör man ta tillvara på att lämningen ska ha tillkommit ”genom äldre tiders 
bruk”, något som bör styrkas av just berättelserna, upplevelsedimensionerna, om hur de 
brukats. 
 
Kulturarv definieras som: 
  

”[…] alla spår och minnen av mänsklig verksamhet (fornlämningar, 
övriga kulturlämningar samt det biologiska och immateriella kulturarvet 
t.ex. sägner och bebyggelsenamn)” (Aronsson & Andersson 2004:31).  
 

Sålunda kan kulturarvet vara nästan vad som helst. För vad är egentligen ”övriga 
kulturlämningar”?  
 
Oavsett definition skyddas dessa övriga kulturlämningar i skogsmiljö under Skogsvårdslagen, 
30 § (1979:429). Denna säger att regeringen, eller den myndighet regeringen utser, får ge 
instruktioner om den hänsyn som ska tas till kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skog. 
I regeringens proposition Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (2000/01:130) 
fastslogs dessutom att skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden ska 
vårdas så att dessa värden bevaras och förstärks. Dock får föreskrifterna som regeringen eller 
utsedd myndighet hänvisar till inte vara så ingripande att ”markanvändningen avsevärt 
försvåras” (regeringens proposition 2003/04:39 uppföljning av skogspolitiken), vilket den med 
lätthet kan göra i dagens storskaliga skogsbruk med stora maskiner som ska fram över 
omfattande ytor.  
 
Av miljökvalitetsmålet Levande Skogars fyra delmål, som ska uppnås före år 2010, är det bara 
delmålet som rör forn- och kulturlämningar man mer eller mindre gett upp hoppet om att nå. 
Delmål tre föreskriver att fornlämningar i skogsmiljö inte ska skadas, och att skador på övriga 
värdefulla kulturlämningar ska vara försumbara senast år 2010. Enligt Mikael Norén på 
skogstyrelsen har detta delmål kommit för sent, då fornlämningarna ”helt enkelt redan är för 
skadade” (muntligt 2005).  
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Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap, kultur/kommunikation) 
lade 1998 fram handlingsplanen ”The power of culture” där man i mål tre åberopade att 
förstärka åtgärderna för att ”skydda och berika kulturarvet – såväl det materiella som det 
immateriella, det rörliga som det fasta” (Svenska Unescorådets skriftserie 1998). Detta kan ses 
som lite av startskottet för såväl Agenda Kulturarv som andra konventioner där det 
immateriella och det materiella kulturarvet diskuteras som något hophörande, men någon 
egentlig lagstiftning som skyddar våra immateriella kulturvärden finns fortfarande inte i 
Sverige (Nyström 2005:22). 
 
Markägaren har själv ett ansvar att ta reda på om en fast fornlämning kan komma att beröras 
av planerade skogsbruksåtgärder (KML 2 kap 10 §), men många skogsägare känner inte till 
detta. Inte heller informerar Länsstyrelsen de berörda markägarna när nya forn- och/eller 
kulturlämningar hittas på markägarens egendom. Tidigare markerades fasta fornlämningar på 
den ekonomiska kartan, men då denna inte längre trycks ligger det alltså på markägarens 
ansvar att aktivt uppsöka arkiv eller Länsstyrelser för att överhuvudtaget kunna få reda på 
lämningar på sin egen mark. 
 
Så man kan fråga sig hur skyddade de kvarstående skogslämningarna egentligen är. För om de 
inte går att skydda ifall markanvändningen avsevärt försvåras, om markägaren inte har 
kunskap om vad som finns på dennes mark, om de inte söks efter och således inte blir 
dokumenterade, om kunskapen om lämningarna och dess användningsområden inte förmedlas 
och därmed rapporteras in till FMR eller Skogsvårdsstyrelsens (SVO) databas KOTTEN, om 
lämningarnas immateriella kulturella värden inte beaktas – då är det nästan som om de 
skogliga lämningarna kan likställas med ett utdöende kulturarv. 
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Kultur, natur och anomalier  
 

”Naturen är en onaturlig konstruktion” (Hedrén 1998:114). 
 
 
1782 utgav engelsmannen William 
Gilpin en av de allra första böckerna 
som för läsaren beskrev hur man kunde 
uppleva ett kulturlandskap genom att 
välja ut och rama in en vy. Läsaren fick 
lära sig att uppfatta och synliggöra 
landskapet efter mallar som Gilpin 
förbestämt med hjälp av väl 
genomtänkta kompositioner och 
strukturer. Detta skulle bidra till att man 
kunde uppleva den pittoreska skönheten 
- ”the picturesque beauty” – det vill säga 
själva kulturen i landskapet (Löfgren 
1999:32; www.en.wikipedia.org). 

 
 
Fig. 3. William Gilpin blev mycket kritiserad för sina idéer 
om “picturesque beauty”. Här en satirteckning på Gilpin ur 
boken ”Tour of Dr. Syntax in Search of the picturesque”.  
Av William Combe 1809. Bild hämtad från 
www.davidsongalleries.com/artists/rowlandsson.html

                                                       
Varje del av vår omgivning är på något sätt påverkad av människan. Landskapet runt oss har 
haft människans hjälp att formas så som det ser ut som idag. Växter har importerats och 
planterats, skog har fått ge vika för betes- och odlingsmark. För någon, någonstans, 
symboliserar skogsdungen en mötesplats för jaktlaget och berghällen den där fantastiska 
kälkbacken om vintern. Allt det som omger oss är en del av vårt kulturarv: natur av människan 
modifierad – besjälad - i handling eller ord någonstans under någon tid.  
 
Ändå väljer vi att dela in det vi ser i olika fack. Inom arkeologin blir denna fackindelning 
framför allt påtaglig när man ser till begreppen natur och kultur, där naturen ska representera 
det opåverkade och kulturen det mänskligt påverkade. Naturen förknippas ofta med det äkta 
och ursprungliga, något som är så orört att det faktiskt inte finns någon annanstans än i våra 
sinnen, och således säger mycket mer om vår kulturella samhällsdiskurs än om naturen som vi 
omges av (se tex Sjöberg 1999:5). Kultur, däremot, brukar förknippas med människors 
brukande av naturen. Motsägelsefullt nog är det idag naturen som vi förväntas bruka - och 
således påverka - och kulturen vi ska skydda och lämna opåverkad (jfr dock kapitlet 
Omfångsrikare begrepp och vagare arbetsområden).  
 
Fastän hela landskapet omkring oss har skapats och omskapats av människan i generationer 
väljer vi gärna att attribuera vårt kulturella arv att bestå av artefakter som människan fysiskt 
skapat av naturens material (se Lowenthal 2005:82). Med den definitionen kan man möjligtvis 
tro sig forma en skillnad mellan de två begreppen. Men denna begreppsförklaring medför 
också att mycket faller mellan de akademiska stolarna som antingen arbetar med natur- eller 
kulturfrågor. För faktum kvarstår - varje artefakt är en del av naturen, och varje del av naturen 
en del av människan. Därför kan man omöjligt ställa naturen som motpol till kulturen. 
 
När man så närmare studerar begreppen natur och kultur inser man att begreppen faktiskt inte 
är mer än fiktiva produkter. Det handlar om socialt utformade tolkningar av miljön som är 
skapade av oss människor i ett försök att dela in världen i standardiserade fack och objekt, för 
att sedan kunna kategorisera och kontrollera denna utifrån våra bestämda ramar (se tex Hedrén 
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1998:118; Svensson 1999:57). Vi bestämmer oss för att välja ut och hitta den pittoreska 
skönheten efter våra förbestämda mallar, precis som Gilpin förespråkade redan på 1700-talet. 
 
Att använda sig av kontrastering i form av motsatspar är näst intill en nödvändighet för att 
skapa ordning i våra liv (se Lévi-Strauss 1983). Dessa binära oppositioner hjälper oss inte bara 
att strukturera våra levnadssätt, utan bidrar också till att vi kan föra samtal och diskutera olika 
erfarenheter med varandra. Samma sfärer bildar homologa kedjor och skapar riktlinjer för våra 
levnadssätt, på till exempel följande sätt: 
 

                                                                    Binära oppositioner 
                                                                  
 

 
   

 
Trots våra binära oppositioner är det givetvis omöjligt att säga var gränsen faktiskt går mellan 
våra idémässiga motsatspar. Kulturbegreppet, till exempel, kan aldrig bli något absolut 
avgränsat. Istället används det som ett analytiskt begrepp, som ständigt kan skapas och 
omskapas av oss människor för att anpassas till de miljöer vi omges av. Fastän begreppet i sig 
bara är en social fiktion är den ändå verklig då den är social (jfr tex Lévi-Strauss toteism-
begrepp, Boglind 2000:65). Med en fiktiv kulturinramning kan vi i varje fall välja vad som hör 
ihop med vad genom dessa typindelningar, vad som är värt att bevaras eller inte, vad vi anser 
är lönt att vårda och göra mer betydelsefullt än annat (Gerholm & Gerholm 1989).  
 
I grunden bottnar vårt kategoriserande och uppdelande i binära oppositioner av en strävan att 
skilja kaos från ordning genom att skapa sociala distinktioner (se tex Boglind 2000:65). Men 
det som händer när vi omskapar begrepp beroende på vår livssituation är att de homologa 
kedjorna uppblandas, och med ens uppstår kaos i ordningen: 
 
 
 
 

 
 
 
Helt plötsligt hamnar anomalierna i ett ingenmansland mitt emellan de homologiska kedjorna 
och blir således oplacerbara. Om vi sedan inte bemästrar att återanpassa dessa anomalier in i 
våra tankemässigt skapade fack gör vi oss helst helt sonika av med dessa, och låtsas att de inte 
finns, för att på så sätt upprätthålla ordningen. Kanske är det just häri vi finner problemet med 
de skogliga lämningarna, som är svåra att passa in i en homolog kedja.  Är de kultur eller 
natur? Är det den materiella eller den immateriella dimensionen man bör lägga vikten på? Och 
vem bör i så fall ta ansvaret för dessa lämningar? 
 

Kultur Natur 
Förädlad  Oförädlad  
Materiellt   Immateriellt  
Symbolisk Praktisk  
Expert  Lekman 

Natur 
Oförädlad 
Immateriell 
Praktisk 
Lekman 

Kultur 
Förädlad 
Materiell 
Symbolisk 
Expert 

           
   H

om
olog kedja 

Fig.4: De homologa kedjorna bildar  
en arbetsområdsmall, där 
gränsdragningen  för expertens och 
lekmannens olika områden inom 
kultur/natur-frågan är tydliga. 

Fig. 5: De homologa kedjorna bryts 
upp och skapar kaos när arkeologen 
väljer att beakta andra värden än de 
standardiserade i sitt arbetsfält. 
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Det är ofta det gamla och exotiska man intresserar sig för när man talar om arkeologi. Ju äldre 
desto bättre – ju vackrare och mer symboliskt laddade desto mer intressant. Den exotiska 
världen som inte har uppenbar förankring i den egna, utan är helt främmande för oss bjuder in  
 

       
   Fig. 6. Rekreation mitt i kulturarvet.               Foto: Hagström  2005. 
 

Så i vad bestämmer vi oss för att finna kultur? När kulturarvets betydelse ter sig olika för varje 
individ i samhället, som dessutom förändras över tid, blir det uppenbart att olika objekt ger 
olika symboliskt värde beroende på vem som betraktar denna – såväl bland lekmän som bland 
de olika experterna. Grumligheten i hur kultur och natur ska avgränsas och tolkas (i såväl teori 
som praktik!) gör att de olika disciplinerna håller sig till de mest uppbenbara normerna för den 
egna skolan och inte törs titta åt sidan, av rädsla av att avvika och inte få allmän acceptans (jfr 
tex ”bevarandefrågornas konturlöshet”, Hedrén 1998:104).  
 
För snarare än att ha ett vedertaget system för klassifikationer av vår omvärld finns en hel 
uppsjö sådana. Inte minst när det gäller begreppen natur/kultur som, beroende på den 
akademiska disciplinen, sedan fragmentariseras ytterligare i –miljö, -lämning, -liv,                   
-verksamhet, etc. Dessa kategorier och underkategorier växer fram allteftersom de behövs i 
olika specifika sammanhang (se Eivergård 2005:112).  
 

”[…] kulturbegreppet sker ungefär som när vi urskiljer och har namn för 
vissa intervaller på färgskalan som ju i själva verket är ett kontinuum. 
Men i detta kontinuum slår det akademiska, klassificerande förnuftet ned 
sina gränser” (Gerholm & Gerholm 1989:15). 

 
Sevärdheter, upplevelse- och bevarandevärden har så kommit att behandlats parallellt under 
olika benämningar beroende på vilken disciplin som diskuterat dessa. Allt som oftast har de 
dessutom varit helt ovetande om varandras existens, fastän deras olika värden faktiskt 
sammanfaller med varandra (Svensson 1999:46). 

till lättstuderade möten mellan 
binära oppositioner om förr och nu, 
vi och dom, främmande och bekant. 
Och visst är det så att skogen på 
många sätt för väldigt många 
symboliserar livet för länge sedan? 
Att vår bild av skogen ger en 
nostalgisk känsla av det ”naturliga 
liv” man levde förr, och som visar 
sig genom kontrasteringen av våra 
nu levda liv (jfr Svensson 
1999:54ff)? 
 
Samtidigt är skogen en plats som vi 
känner oss trygga i, där vi kan utöva 
naturligt leverne, rekreation och ett 
ställe dit vi flyr för att ladda 
batterierna. Så fastän skogen inte 
längre är en självklar del av våra liv 
är den ändå inte så exotisk och 
gammal att det blir en självklarhet 
att våga ta steget dit. 
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Sköter bäst som sköter sitt? 
 

”Folklore and archaeological studies can be interacted and represent the past, providing 
different accounts of the same event and objects” (Gazin-Schwartz & Holtorf 1999:31). 

 
  

I min jakt på kulturmodifierade träd vintern 2003 kontaktade jag 
Länsstyrelsen i Östersund för att höra ifall de kunde tipsa mig om några 
fridlysta eller dokumenterade träd utifrån deras arkiv. Det kunde de inte. 
Jag vände mig så till Skog och Historia, som berättade om en sjuarmad 
björk man stött på i Grötom, en liten by i Jämtland, 1998. Inventeraren 
hade uppgett att björken var mellan 60 – 80 år gammal, ca fyra meter i 
omkrets, och att det vid denna björk hade hållits gökotta förr i tiden.  
 
Jag upptäckte vid mitt besök en fridlyst-skylt nedslagen intill björken. 
Denna stod det inget om i inventeringsbladet, men någon instans hade väl 
dokumenterat att de faktiskt fridlyst björken? 
 

 
 
 
 

Jag kontaktade markägaren, som hänvisade mig vidare till sin far. Han 
berättade att björken var minst 100 år gammal, troligtvis närmare 120, 
och han trodde att björken varit fridlyst i ca 13 år. Vid trädet hade man 
hållit gökotta, bekräftade han, och berättade vidare hur historien förtäljde 
att tre små flickor som vandrat över ängen hade flätat ihop flera björkar 
när de sett dem, och därav dess magnifika sjuarmade utseende. Dessutom 

Fig.7.  Storbjörken, Grötom.                   Foto: författaren  2003.    
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hade trädet varit med i en tävling om Sveriges största björk för ungefär 
25 år sedan i tidningen Land, sa han. Land kunde vid min förfrågan om 
reportaget dock inte hjälpa mig att hitta denna artikel, och avskräckte 
även mig från att försöka: ”Det skulle vara som att famla efter en nål i en 
höstack” sa man. 
 
Således sökte jag upp Skogsvårdsstyrelsen för mer information om 
fridlysningen. De kände inte till björken, och hänvisade mig till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen informerade mig denna gång att 
”Storbjörken”, som man döpt den till i sina arkiv, hade fridlysts redan 
1971-12-03. Några sägner, användningsområden eller annat fanns dock 
dokumenterat hos dem (Hagström 2003).  

 
Att få reda på information om detta träd visade sig vara ett enda stort byråkratiskt problem. 
De olika instanserna hade ingen kunskap om varandras dokumentation, trots att alla var 
engagerade i trädet. Dessutom hade sägnerna runt trädet förbisetts av alla instanser, och något 
foto på trädet hittade jag ingenstans. Dessutom var trädet utplacerad på fel plats på kartan jag 
fått från Skog och Historias inventering, vilket givetvis gjorde det mycket svårt att hitta. 
 
Det förbryllade mig att ingen redogjort för gökottan närmare. För vad är egentligen en 
gökotta? Många jag pratade med verkade blanda ihop gökotta med julotta, men efter mycket 
efterforskning visade det sig att det var en vanlig sed att hålla gökotta i skogen under en 
speciell vårmorgon förr i tiden. Genom att lyssna var göken gol kunde man förutspå hur den 
kommande tiden skulle bli. Östergök var tröstergök, norrgök var torrgök, södergök dödergök 
och västergök bästergök. Lyckades man dessutom stå just under det träd där göken gol fick 
man även personlig lycka under det följande året. 
 

Att kommunikation och ett större samarbete mellan de inblandade skulle ha gett en mer 
fullständig bild, mycket snabbare, är det ingen som helst tvekan om. Att ett djupare samtal 
med markägaren - eller dennes far - skulle ha kunnat ge en ännu bredare bild av trädets 
immateriella kulturarv är också utan tvivel.                                                                               
 
Disciplinerna har isolerat sig ifrån varandra under en så lång tid att kontakten saknas för den 
kommunikation som är en grundförutsättning för att kunna återge en bild av den kultur vi 
månar om att bevara till framtiden. Vi måste skapa rum där de teoretiska och praktiska 
verksamheterna kan stråla samman (se tex Höjer 2005:25) – för först när vi lyssnar på 
varandra och delar med oss av varandras kunskaper och erfarenheter kan vi bidra till en 
gränsöverskridande historia. 
 
Idag fungerar kulturmiljövården i skogliga miljöer till mångt och mycket så att man stöttar 
den grupp som har gemensamma värderingar och stänger ute de som inte delar denna 
uppfattning (se tex  Engel 2004:124). Alla aktörer som berörs av skogens biologiska kulturarv 
har olika perspektiv, arbetssätt och kanske även målgrupper. Men att dessa aktörer har olika 
värderingar och olika erfarenheter behöver inte nödvändigtvis innebära att en har rätt och en 
annan har fel. Det finns alltid flera sidor av ett och samma mynt, och då aktörerna är experter 
på olika områden behöver de inte utgöra hot mot varandra utan snarare tvärtom. 
 
Problemen jag stötte på under min jakt på information om Storbjörken fick mig så att undra: 
varför är det som det är? 
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Varför är det som det är? 
 

”Att leva i världen är en djupare känsla än att veta” (Heidegger. I: Frykman & Gilje 
2003:36). 

 
 
På 1800-talet skapade staten via universiteten akademiska discipliner där auktoriteten för 
kunskap sedan dess haft sitt huvudsäte. Kunskapen har efter detta legat hos akademikerna, 
vilka har tillskrivits en expertroll, vars uppgift har blivit att tala om för allmänheten vad som 
är rätt och fel. Trots att lärosätena numer betonar vikten av att förmedla forskningsresultat och 
ny kunskap sker detta fortfarande, om alls, till stor del via envägskommunikation. Detta 
arbetssätt genomsyrar såväl akademiker vs. allmänheten som akademiker vs. akademiker. 
 

Under ett fältarbete i Jämtland i jakt på träd och platser som använts för 
rot- och jorddragning kom jag i samspråk med en äldre dam på en 
hembygdsförening. Jag presenterade mig som arkeologistuderande, 
förklarade mitt syfte och frågade ifall hon visste om några platser i 
trakten som förr använts för botande. Det hade hon inte. Tveksamheten 
mot mig var uppenbar: vad visste väl hon? Det var ju jag som var den 
bildade – akademikern.  
 
Vi pratade vidare. Jag berättade att jag själv kom från bygden, och hur 
min morfar berättat historier om helande gummor för mig när jag var 
liten. En hade bott i närheten av där vi vid samtalet befann oss, tillade 
jag. ”Ja, hon ja!” utbrast damen. ”där fanns det ju en jorddragningsgrop 
som man ju blev dragen i som liten, såklart.” Jag berättade så att jag hade 
hittat indikationer på rotdragning och annat i bygden. För varje plats och 
folkloristisk handling jag nämnde utbrast damen ”ja just det!”, och 
berättade om platserna och vad hon erinrade sig pågått där, men varje 
gång jag frågade henne om något jag själv inte visste svarade hon att hon 
inte hade någon aning om sånt kvacksalveri. 

 
Skepsisen mot mig som akademiker var påtaglig. Det var omöjligt att i mötet med damen inte 
känna av hur hennes kunskaper underkuvats av expertens auktoritet – hur hon gjorts 
auktoritetsbunden nog att inte se sig själv som en naturlig del i historiebevarandet, utan 
istället lydigt vände sig till mig, akademikern, och frågade ”vad ska jag tycka i denna fråga?” 
(jfr Nietzsche 1980).  Först när jag förvandlades från akademiker till barnbarnet till en lokalbo 
fick jag känslan av att hon tordes dela med sig av den kunskap hon besatt. Kunskap som hon 
sannolikt var rädd för att bli pikad för från en akademikers expertis.  
 
Där kyrkan förr i tiden var den som drog upp samhällets riktlinjer är det numer vetenskapen 
som kontrollerar vad som är socialt rätt och fel. Vi har skapat en kultur- och bevarandesyn 
som bygger på att en akademisk utbildning ger oss makten att utge oss för att vara experten 
som säger vad som är korrekt eller ej, och där lekmännen näst intill omyndigförklaras och 
istället förväntas underkasta sig expertens riktlinjer (se tex Hörnqvist 1996:160; Lindgren 
2000:349). Samtidigt som en akademisk utbildning utan tvekan medför såväl 
specialkunskaper som kunnandet att ifrågasätta och kritiskt granska information på ett 
grundligt sätt, kan man fråga sig ifall det är möjligt att vara en expert på kulturarvet, då även 
detta inte är mer än en konstruerad urvalsprocess skapad av akademikerna. Denna 
urvalsprocess väger inte in vikten av kulturarvets innehåll och betydelse, som skiftar från 
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person till person och faktiskt skulle kunna jämföras med vår kulturella identitet (jfr Engel 
2004:122). Och vem, utom vi själva, kan vara expert på detta?  
 
Arkeologen har ett ansvar att arbeta i allmänhetens tjänst. Istället för att använda sin expertroll 
för att förmedla till/om allmänheten har man nu börjat inse att det lönar sig att istället ställa 
sin expertis till förfogande till den intresserade och kunniga allmänheten för att på sätt skapa 
en dialog. 
 
 

                 Synen på arkeologens roll har, åtminstone i teorin, förflyttats 
                                              från hierarkisk envägskommunikation till dialog. Nästa 
                                              naturliga steg borde bli att sätta dessa tankar i praktiken. 

 
 
Men hur ska man kunna skapa dialog och kommunikation mellan såväl experter och lekmän 
som expert och expert? Här gäller det att aktivt försöka skapa rum för möten och byten av 
kunskap.  Det enda sättet att kunna ta hjälp av lekmännens kunskap är att uppmuntra och 
uppskatta dennes kännedom likaväl som att dela med sig av sin egen, och göra denna kunskap 
lättillgänglig. Kanske hade vi fått ta del av hur gökottan gått till vid storbjörken om ett större 
engagemang lagts på att skapa dialog mellan de olika inblandade parterna. Och det är också 
mycket sannolikt att informationen från de olika instanserna varit lättare att nå ifall de haft 
större kontakt och samarbete. 
 

 
 
 
 

Disciplinernas framväxt 
 

”Varje punkt där makt utövas är också en ort där vetande bildas” (Hörnqvist 1996:153). 
 
 
I ett samhälle där kunskap är jämställt med makt har det blivit nödvändigt att hålla isär de 
akademiska disciplinerna för att bevara sin prestige och maktposition (se tex Lindgren 
2000:344ff). Denna utveckling har lett till att specialiseringen av de olika kunskapsområdena 

Expert 
↓ 

Lekmän 

 
Expert  ↔ Lekmän 

Fig. 8. Gökotta i Järna. Foto hämtat från Stockholms Läns Museums bildbank. Fotograf okänd. 
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har blivit mycket mer djupgående och kunskapsbankerna för varje disciplin därför har ökat 
enormt. Uppdelningen av disciplinerna har även lett till en slags växelverkan där motstånd 
och meningsskiljaktigheter sinsemellan har lett fram till såväl nytänkande och produktivitet 
som nya former av kunskap. Å andra sidan har uppdelningen även ibland förorsakat en alltför 
stark vilja att isolera sig och avsäga sig kontakt ifrån de andra disciplinerna, vilket har gjort 
att man inte stött på varken motstånd eller ifrågasättande. Detta har i sin tur på sina håll lett 
till flegmatiska och ineffektiva skolor. 
 
I Sverige har man inventerat fornminnen längre än i något annat land. Redan 1666 fick 
Sverige sin första fornminneslag: ”Placat och påbudh om Gamble Monumenter och 
Antiquiteter”, och 1667 bildades antikvitetskollegiet som organiserade rannsakningar efter 
antikviteter (Hällström et al 2001:3). Inom de akademiska disciplinerna fick sålunda 
arkeologin tidigt tolkningsföreträde om vad som skulle bedömas bevarandevärt och vad som 
ansågs vara av historiskt intresse av den materiella kulturen; vad som skulle bevaras och vad 
som kunde sållas bort. I arkeologins akademiska begynnelse någon gång på 1800-talet 
sysslade man med fornminnesuppteckning, där det ansågs lika angeläget att dokumentera de 
”levande folkminnena”, det vill säga folksägner och –seder, språkets särdrag etcetera, som de 
fasta fornlämningarna i sig. Att det var en rädsla för att moderniseringen av samhället skulle 
radera alla spår av vårt förflutna som gav ett allt bredare intresse av att kategorisera och spara 
allt i vår omgivning är utan tvivel. Ironiskt nog var det först i det moderna samhället som det 
traditionella och ”äkta” förflutna faktiskt skapades (Eivergård 2005:113). 
 
Arkeologiska skrifter från denna tid är rika på sina uppgifter om folkloristiska handlingar, 
seder och lokala föreställningar. Dessa berättelser försvinner i mångt och mycket ur 
litteraturen runt 1930-talet, och dyker upp igen först på 90-talet. Skillnaden är dock att den 
moderna litteraturen oftast tycks vara baserad på den äldre (se tex Hagström 2003). Jag tycker 
mig sällan stöta på levande människors berättelser i modern arkeologisk litteratur eller läsa 
om att immateriella särdrag omnämns eller studeras i samband med de materiella 
lämningarna. 
 
Under arkeologiväsendets framväxt kom istället föremålen att ställas i centrum allt mer: 
 
 

                             
 
Intresset av att typologisera och klassificera artefakter och tidsåldrar skapade snart 
disciplinens riktlinje. Samlandet och typologiserandet försköt varje element av 
folklivsforskning åt sidan, och överlämnade istället sägner och traditioner åt etnologin. 
 

Fig. 9. 
Typologiserande. 
 Bild hämtad från 
 www.csc.fi. 
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Att inom det egna akademiska ämnet utveckla sin egen dynamik, sitt egna normsystem och 
sina egna gallringsprocesser - detta genom att inkludera vissa kunskaper och samtidigt 
exkludera andra – hjälpte till att dra klara gränser och avskilja den egna vetskapen. Genom 
humanvetenskapens kategoriseringar och särskiljningar kunde man allt eftersom förfina dessa 
gränsdragningar, rangordningar och isolationen av det egna för att så upprätthålla fakultetens 
identitet (Hedrén 1998:120; Hörnqvist 1996:160). De skilda disciplinerna blev så ett faktum 
där arkeologins verksamhetsområde inte hade med etnologins att göra, trots att båda 
disciplinerna i själva verket arbetade med varsin sida av ett och samma mynt. Det etnologiska 
arbetsfältet har sedermera till mycket stor del övergått från folklivsforskning av folklore (folk 
= allmogen, folket, lore = tradition, arvsägen, minnen) till att studera samband mellan plats 
och identifikation, rumslighet och kulturella processer (Saltzman & Svensson 1997:15; 
Hautala 1970:33). 
 
Parallellt med de akademiska disciplinernas utformning började vid 1800-talets slut ett 
intresse för miljöbevarandets verksamhet att växa fram. Man ansåg att resterna av den ”orörda 
naturen” behövde skyddas i ett allt mer moderniserat samhälle. Detta tog sig i form genom 
särskilda lagstiftningar om inrättande av nationalparker och naturminnesmärken, där ängar, 
hagar och annat - som faktiskt skapats av människan och idag i allra högsta grad anses vara en 
del av vårt kulturarv - inkluderades i naturvården (Hedrén 1998:104; Gren 2002). Redan här 
var således uppdelningen av natur- och kulturvården ett faktum. Och om naturvården vid 
denna tidpunkt kommit att skapa en riktlinje för de konstruerade natur/kulturfacken, kom 
1964 års naturvårdslag att i praktiken skilja på kultur- och naturvården, där kulturhistorisk och 
biologisk expertis utvecklade skilda omvårdnadskulturer och riktlinjer på olika områden 
(Gren 2002).  
 
Numer koncentrerar naturvården sitt arbetsområde kring människans nyttjande av 
naturresurserna, och den skog man har i sina nationalparker lämnas till ”fri utveckling”, vilket 
innebär att skogen varken sköts eller brukas, utan lämnas mer eller mindre utan tillsyn. 
Skogsvården arbetar kring frågor om skogsnäringens utveckling och försöker tillvarata 
skogens biologiska mångfald. Detta innebär framför allt att man försöker tillgodose att skogen 
ska kunna ha en variationsrikedom i livsmiljöer och hos levande organismer (muntligt 
Bleckert 2005; muntligt Norén 2005).  
 
Man hävdar ibland att de nationalparker och naturreservat som finns runt om i landet på sätt 
och vis gör att kulturlämningarna i skogsmiljö inte utsätts för något direkt hot av förstörelse. 
Men förutom att de kan falla i glömska på grund av att dessa områden framställs som just 
”natur” finns också många lämningar som faktiskt inte går att finna i specifikt estetiskt 
utvalda nationalparker. Samtidigt är det ju även så att biologiska kulturlämningar är levande 
och kommer därför fysiskt sett någon gång gå förlorade.  
 
Av denna utveckling bland de olika disciplinerna kan man utan större svårighet se hur de 
biologiska lämningarna med folkloristiska traditioner kommit i kläm och blivit styvmoderligt 
behandlade redan på ett tidigt stadium. Både arkeologin och etnologin har släppt taget om 
berättelserna kring de skogliga lämningarna, samtidigt som tidens diskurs gör att den ”natur” 
som det denna del av det biologiska kulturarvet utgör varken får uppmärksamhet av 
skogssektor, naturvård, etnologi eller arkeologi (jfr tex Emanuelsson 2003:7). 
Kulturmodifierade träd har visserligen avhandlats i ganska stor utsträckning av ekologer i 
Sverige, men mig veterligt finns här inget organiserat samarbete med andra discipliner för att 
sprida denna kunskap.   
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Sverige och Norrland 
 
” ett område som, relativt sett, i regel räknas som avlägset och annorlunda, såväl geografiskt 

som historiskt och kulturellt sett” (Vallström 2002:9). 
 
 
Som om inte uppdelandet och avgränsandet av de olika disciplinernas arbetsfält komplicerade 
bevarandet av de skogliga lämningarna nog, finns dessutom ännu en aspekt på varför dessa 
typer av lämningar blivit åsidosatta. Inom svensk arkeologi har man med få undantag lagt 
vikten på det sydliga landskapet, som har fått representera det kulturella. Norr, däremot, har 
alltid fått företräda det naturliga och orörda (se tex Olwig 2005; Loeffler 2005). Och då den 
övervägande delen av Sveriges skog finns i norr är det inte helt överraskande att skogen 
således ofta associeras till att vara naturlig och orörd. 
 
Moderna arkeologiska skrifter exemplifieras ibland med en kartbild över Sveriges kulturellt 
betydelsefulla platser. Dessa kartor slutar allt för ofta strax norr om Gävle, viket innebär att 
mer än halva Sverige faktiskt klippts bort. Men är Norrland verkligen så kulturfattigt att det 
inte ens förtjänar att finnas med på kartan?    
 

 
 
Det är också märkligt att vi ofta talar om ”Norrland” som något enhetligt, trots att dess yta 
utgör hela 58 % av Sveriges areal, och innefattar många landskap, orter och olika miljöer 
(Baudou 1995:17). Kanske ser vi det som ett eget land inom landets gränser? Namnet 
användes redan på 1400-talet, där man i en text skriver att Dalälven skiljde Norrland från det 
”egentliga Sverige” (Sörlin 1988:13). 
 
I Sveriges avlånga land varierar landskapet omåttligt från de lappländska fjällen i norr till de 
skånska slätterna i söder. Självklart har landskapet brukats på olika sätt beroende på den 
klimatiska och ekologiska variationen, men innehåller obestridligt likafullt spår av mänsklig 

Fig. 10. Karta över 
rösen i södra Sverige, 
hämtad ur Burenhult 
1999:428. Denna 
avklippta karta över 
”arkeologins Sverige” 
är tyvärr inte ovanlig i 
arkeologiska 
sammanhang. 
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verksamhet överallt. Man kan därför fråga sig varför norr i sådan stor utsträckning kommit att 
representera det orörda. 
 
Jag misstänker att det är en följd av de tidiga alstren som producerats om Norrland, av till 
exempel Carl von Linné på 1700-talet och missionären Petrus Læstadius omkring 100 år 
senare. Deras texter målar upp bilder av ett avlägset och annorlunda område, där allt verkar 
mer ursprungligt och primitivt; där allt fortfarande är naturligt och orört (se Vallström 2002). 
Och där folket var ett med naturen kunde det väl knappast finnas kultur? Således, tänker jag 
mig, måste detta tidigare helt okända territorium ha ansetts vara den ultimata platsen att ställa 
som binär opposition mot det södra, kulturella Sverige: 
 
                                                           Binära oppositioner 
 
         

Söder Norr 
Centrum Periferi 
Kultur  Natur 
Vi Dom 

 
Att söka efter ett ”världens centrum” har varit lika viktigt för oss människor som att sortera in 
den i fack. Med ett kolonialt världsmakttänkande innebär detta dessutom att ju längre bort 
från detta centrum man kommer, desto mer avvikande och ociviliserat föreställer man sig 
områden (se tex Eriksson-Baaz & Thörn 1999). Jag gissar att detta centrum/pereferi-tänkande 
ligger till grund för den uppdelning av ett kulturellt och ett icke-kulturellt Sverige har levt 
kvar ända in i våra dagar, och kanske beror detta just på Linnés och Læstadius pionjärarbeten. 
Åter igen blir det uppenbart att tanken om det ursprungliga föddes först i mötet med det 
moderna (jfr kapitlet Disciplinernas framväxt), där skillnad och ett vi/dom-tänkande medvetet 
skapats för att lyfta fram dem egna tillhörigheten, där ”de andra” får vara exponenter för det 
vi inte är.  
 
I början av 1900-talet insåg riksdagen att kunskapen om Norrland fortfarande var mycket 
bristfällig, och utförde därför ett antal studieresor för att undanröja de vanföreställningar som 
uppstått om Norrland på grund av att iakttagaren befunnit sig så långt borta från denna plats 
(Sörlin 1988:14). Men ett århundrade senare hänger stämpeln om Norrland som ”det andra” – 
ett område någon annanstans som är annorlunda såväl geografiskt som historiskt, kulturellt 
och faktiskt även genetiskt – fortfarande kvar: 
 

”I will just assume that there were two different groups of people living 
in northern and central Sweden with different genetic history and 
different ways of organizing their societies. One of these groups was the 
ancestor of the modern Saami people and the other was the ancestor of 
the people living in central Sweden today” (Götherström 2001:25; se 
även Vallström 2002).  

 
Självklart ska man inte förringa det faktum att befolkningen alltid varit större i söder än norr 
och således även lämnat fler och mer lättläsliga spår efter sig. Dessutom har urbaniseringen 
bidragit till att skogen för de allra flesta inte längre är en självklar del i ens liv (jfr kapitlet 
Kulturmodifierade träd). Men kanske bör man ändå fundera på varför kulturlämningar i 
skogsmarker ofta räknas som mindre viktiga, varför Norrland utesluts från det kulturella 
Sverige och varför dess kulturella lämningar ibland till och med klassas som natur.  

 
Fig.11. Homologa 
kedjor ramar in 
attributen för norr 
och söder. 
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Omfångsrikare begrepp och vagare områden 
 

”Hur människan väljer att forma och bevara kulturmiljöer avgörs med komplicerade 
kulturella och psykologiska processer” (Hornborg 1997:213). 

 
 
Såväl som att avgränsa sig från andra discipliner kan man upprätthålla sin egen disciplins 
särprägel genom att använda centrala begrepp som man gör ”till sina” (Gerholm & Gerholm 
1998:8; Khan 2005). Inom arkeologin diskuteras numer allt oftare kulturarv som ett 
helhetsbegrepp. Man talar om att kulturmiljövård lika mycket handlar om att tillvarata såväl 
sederna, bruket och människan bakom tinget som tinget i sig (jfr tex Agenda Kulturarv och 
Unescos konventioner). Men då det materiella alltid borde ligga till grund för arkeologins 
utgångspunkt verkar disciplinen befinna sig i något slags vägskäl, där man söker nya 
riktningar utan att riktigt veta vilken man bör välja. Det materiella objektet och dess 
immateriella tillskrivelse verkar i praktiken ofta ställas mot varandra som binära oppositioner 
istället för att ses som förlängningar av varandra. Kulturbegreppet känns idag för brett, för 
ogripbart och för politiserat för att egentligen kunna föra det arkeologiska arbetssättet framåt. 
 
I de akademiska disciplinernas ständiga konkurrens kämpar man oavbrutet om 
tolkningsföreträdet på den offentliga arenan (Hörnqvist 1996:29). Den som har 
tolkningsföreträdet avgör vilken diskurs, det vill säga vilka kategoriindelningar och 
indelningsgränser som gäller. Samtidigt som denna maktapparat medfört att disciplinerna 
varit tvungna att bli mer ansvarstagande och professionella har det också format 
kulturmiljövården och fornminnesvården, där kunskap används som auktoritet (se Svensson 
1993:14; Khan 2005). På så sätt blir vården, dokumentationen och sparandet av olika 
intresseområden uppdelat i någon slags politisk spelplan för olika maktcentras, där 
spelpjäserna heter ”tillåta” och ”icke tillåta”.  
 
Man kan se hur ordval och begrepp har bytts ut för att bibehålla och pånyttföda makten i 
arkeologin. Dessa nyckelbegrepp är egentligen diffusa i en ren praktisk tillämpning, och 
förskjuter bara samma traditionella arbetsmetoder från det ganska enkelt konstaterbara till det 
mer subjektivt tolkande (jfr tex Gerholm & Gerholm 1989:8ff). Man talar just nu till exempel 
gärna om bevarandet och förmedlandet av vårt mångkulturella kulturarv, om kulturföremål 
och övriga kulturvärden som man numer ska ta i beaktning. Agenda Kulturarv (2004) 
förespråkar att man både ska bruka och bevara kulturarvet. Men vad har man egentligen i 
praktiken förändrat i bevarandet och förmedlandet? Har kulturarvet någonsin varit annan än 
mångkulturellt? Brukar vi kulturarvet? Bjuder vi ens in allmänheten till detta?  I Kulturarv i 
tiden – angeläget, tillgängligt, användbart diskuterar man just att definitionen av begrepp 
som kulturarv och kulturmiljö är flytande, och väljer så att i en faktaruta med 
begreppsförklaringar ge sin tolkning av begreppen man använder sig av i texten (2004:4). 
Men man undviker att definiera termen kulturföremål. Detta gör att man som läsare funderar 
om begreppet helt enkelt är för omfångsrikt för att kunna definieras? 
 
Genom att ändra fokus på de synliga detaljerna i bevarandefrågorna framkallas en vision av 
nytänkande, som på så sätt skapar en till synes ny anledning till att bevara tolkningsföreträdet 
i samhället. Nya sanningar skapar nya behov som med hjälp av maktapparaten ska 
tillfredställas (Se Svensson 1993:17; Hall 1999:49). Man tar på sig mer ansvar – från enskilda 
fornlämningar till kulturmiljöer och slutligen till hela kulturarvet, och strävar i teorin efter en 
helhet som i praktiken är omöjlig och ogripbar. Samtidigt förblir de stora, trögrörliga 
strukturerna desamma (det vill säga utgångspunkter, arbetssätt och koncept), och dessa blir 
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näst intill omöjliga att ifrågasätta på grund av att de döljs bakom de små förändringarna - både 
för lekmän och för experter. Jag är övertygad om att viljan av att förändra dessa sega 
strukturer finns hos mer eller mindre alla aktörer som engageras i kulturarvsfrågorna. 
Problemet är bara hur man ska kunna blottlägga dessa.  
 
 

Det selektiva ögat 
 

”Vi ser inte saker och ting som de är. Vi ser dem som vi är” (Talmud). 
 
 
Under antiken såg man naturen som något fult och ofullkomligt – något som gud medvetet 
hade lämnat inkomplett så att människans skicklighet skulle kunna fullständiga den. Kultur 
blev således något som skiljde den mänskliga ordningen från naturens kaos (Lowenthal 
2005:83; www.ne.se). På många vis bär denna historiska inställning likheter med arkeologins 
attityd till de lämningar som har den minsta tendens av att vara mer natur än kultur. Trots att 
definitionen av kulturbegreppet är långt ifrån tydlig arbetar alla arkeologer direkt eller indirekt 
med någon slags form av kulturbevarande. Naturen – eller det som skulle kunna ha 
tillstymmelse till att hamna i den kategorin – lämnas åt sidan för andra discipliner, i rädsla för 
att man annars ger sig i kast med något som inte är kulturellt förädlat nog.   
 
Denna sortens resonemang skapar därför arbetssätt som baseras kring vattentäta skott, och 
således har natur ofta kommit att likställas med den skogsbrukade marken medan det 
jordbruksutvecklade landområdet likställs med kultur. Den del av arkeologens jobb som 
handlar om att slå vakt om vårt biologiska kulturarv – ”den levande delen av det historiska 
arvet” (Emanuelsson 2003:5) – faller därför ofta i skymundan, trots diverse lagstiftningar, 
konventioner och projekt. Istället koncentrerar man sig på att dokumentera de fysiska 
artefakterna. Men vad händer då med den levande - immateriella - delen av det kulturella 
arvet?  
 
Besjälningen av lämningen gör kulturfaktorn av detsamma lika immateriell som materiell, 
fastän utgångspunkten är det fysiska tinget. Speciellt det biologiska kulturarvet har sin rot just i 
människans relation till naturen (Emanuelsson 2003:9), och det är det immateriella, det som 
individualiserar objektet, som gör det unikt. Det handlar om värden vi vet är där fastän vi inte 
fysiskt kan ta på dem – en icke-fysisk, immateriell dimension som hör ihop med den fysiska 
(Nyström 2005:21). Varje objekt har åtskilliga historier av olika människor i olika epoker och i 
olika sammanhang. Trädet och dess namn hör ihop. Sederna kring trädet, historierna om hur 
man brukade detta, och hur dess olika delar sedan kunde användas i olika syften hör ihop. Allt 
är förknippat med varandra, och obegripligt, ofullständigt och ofta ointressant utan varandra. 
Att inte få med dessa historier kan jämställas med att bevara ett blankt papper för att påvisa hur 
ett brev ser ut. Materiell kultur förankrar en del av dess mening av handlingen kring den, på 
samma sätt som ord faktiskt bara fäster en del av dess mening i text.  
  
Vår fiktiva indelning och objektifiering av världen gör att vi är både subjektiva och 
slumpmässiga i vårt urval i det vi väljer att berätta om. Vi ser vad vi ser utifrån den roll vi 
tillskrivits, våra personliga erfarenheter och värderingar lika väl som vårt intresse, kunskap 
och andra personliga aspekter (jfr Gerholm 1985:17). Detta innebär å ena sidan att vi ser 
sådant som andra inte skulle, men å andra sidan att vi även missar mycket vid våra försök att 
tillvarata kulturella värden till sam- och framtiden. De olika disciplinerna har djupt inrotade 
normer som avgör vad som är rätt/fel och viktigt/oviktigt, förnuft/känsla. Våra urval påverkas 
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av vår personliga bakgrund, inlärda akademiska intresseområden och normer, vilket leder till 
att arkeologen blundar för mycket i sin dokumentation på precis samma sätt som andra 
discipliner. Det kulturarv som hamnar mellan stolarna som obekväma anomalier med den 
uppdelning vi väljer att utgå från idag, sopar därför de flesta akademiska disciplinerna under 
mattan och väljer att inte se.  
 
 

Den sållade historien 
 
“The history of archaeological practice in this century has lead to increasing distancing from 

the field of folklore” (Gazin-Schwartz & Holtorf 1999:9). 
 
 

Ett vanligt inslag i museiutställningar och presentationer av förgångna 
miljöer är de hoptvinnade rötterna/kvistarna, som man påvisar ha använts 
till allt från bindningar på skidor, öglor för att hålla fast åror på båtar till 
halsband på boskap. Dessa träöglor går oftast under namnet vidjor.  
 
Men det var inte heller helt ovanligt att man ända in på 1900-talet 
använde sig av träöglor för att bota sjukdomar. Naturligt vuxna öglor av 
trädrötter och naturbildade träringar togs tillvara när man hittade dessa 
ute i naturen. Dessa band, som de kallats, ansågs ha tillverkats som 
leksaker av och för småfolket, men kunde likväl bota såväl människa 
som djur (Hagström 2003:14; Jungner 1932:116ff). Hittade man inga 
naturbildningar kunde man även tillverka egna öglor av trädkvistar och 
rötter från speciellt helande träd. Vidjorna, eller hankarna som de då 
också kallades, skulle kastas ”en efter annan öfver den sjuka lemmen” 
medan en magisk ramsa lästes (Nordiska museets arkiv, Hammarstedt 
1920:41), varvid sjukdomen överfördes från människan till hankarna. 
 

    
                 

    

Fig. 12a (ovan). Pilehanka för bot av 
ont. Bild hämtad från Nordiska museets 
arkiv. 
 
Jämför med fig. 12b (till vänster). 
Vidjor från Lits hembygdsgård. 
Användes till halsband för getter och 
för att hålla fast årorna på båten. Foto: 
författaren 2003.  
 
Båda bilderna visar på näst intill 
identiskt snodda trädgrenar. 
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Vad kan vi utläsa om vi idag ser en vidja på ett museum eller i en materialsamling i ett arkiv? 
De folkloristiska traditionerna kring träöglorna omnämns mycket mer sällan än dess praktiska 
användningsområden. Faktum är att jag endast stött på beskrivningar av dessa tillämpningar i 
gamla skrifter, samt i etnologiska och medicinhistoriska arkiv (tex Nordiska museets arkiv; 
Medicinhistoriska museet; Hammarstedt 1920; Hagberg 1921 mfl.), och aldrig i museala 
sammanhang.  
 
Att förmedla helheten av varje artefakt som ställdes ut skulle uppenbart vara omöjligt. 
Helheten finns bara temporärt och upplevs bara under det precisa nuet, och ett tings betydelse 
är densamma bara i en specifik kontext (se Hall 1999:46). Jag vill till och med hävda att 
historia alltid är något skapat, i en ansats att återge det förflutna. När vi försöker föreviga och 
göra kultur permanent (om än bara för arkivet eller museet) väljer vi ut en bråkdel av 
helheten, som i sin tur medför att vi faktiskt omskapar verkligheten. Att detta är en 
ofrånkomlighet är givet, men reflekterar man över detta faktum förstår man genast också att ju 
mindre fakta, infallsvinklar och olika delar av helheten vi får med, desto mer kommer 
objektets betydelse omskapas och reduceras över tid. Således innebär detta att den 
återberättade historien aldrig kommer att framställa hela sanningen, men medan en historia 
bara ger en sanning skapar flera historier flera sanningar och ger därmed en bredare bild av 
det förflutna vi försöker att närma oss. 
 
Tanken att vi vill visa, ställa ut och på så sätt förmedla – är en medveten handling i positiv 
bemärkelse. Men resultatet av denna handling är inte förutsägbar – det vill säga att vi 
förmedlar en snedvriden/fragmentarisk bild av objektets användningsområde. Att 
förmedlandet faktiskt ibland förvanskar verkligheten är något som de allra flesta 
kulturarbetare är väl medvetna om. Frågan är dock om den intresserade allmänheten 
reflekterar över att utställarens vinkling av tinget egentligen förhindrar insyn i andra delar av 
verkligheten. När jag personligen söker i arkiv eller dylikt förväntar jag mig att ett annat arkiv 
ska berätta om en annan del av tingets historia för mig, precis som vidjorna på 
Hembygdsgården och pilehankorna på Nordiska museet gjorde. Och när jag sökte efter 
storbjörkens historia visste jag att olika instanser kunde ge mig olika pusselbitar av denna. 
Frågan är bara ifall en museibesökare eller lekman på ett arkiv är lika reflekterande över 
tingets olika framställning av olika discipliner?  
 
 

                              
 
                         Fig. 13. Valbundet trä. Användes vid dragning mot riset.  Foto hämtat från Jugner 1932:115. 
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Stereotypt och mekaniskt sparande 
 
”Folk vet vad de gör, oftast vet de varför de gör vad de gör; men vad de inte vet är vad det de 

gör gör” (Dreyfus. I: Hörnqvist 1996:114). 
 
 
Möjligheten att spara och dokumentera allt är givetvis omöjlig och – i mina ögon - inte ens 
eftersträvandevärd. Kultursparandet har tagit sig vatten över huvudet när det aspirerar på att 
spara allt. Att dokumentera lite av mycket är däremot inte en orimlighet. 
 
Agenda Kulturarv, ett projekt som initierades av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), 
Länsstyrelserna och länsmuseerna 2001, kom tre år senare med sin slutrapport där man 
betonade de ungas idéer borde tas i beaktelse i samband med kulturbevarandet (Agenda 
Kulturarv 2004). Samtidigt som detta å ena sidan borde vara en självklarhet blir man å andra 
sidan lite fundersam när man läser vidare vad ”de unga” ser som sitt kulturarv – parkbänken 
där man fått sin första kyss etcetera. Att minnesplatser är betydelsefulla för oss råder det 
ingen tvekan om, men bänkarnas öden bör kanske ändå ligga i framtida arkeologers händer, 
när de är ”varaktigt övergivna” och minner om ”forna tiders bruk”, så som KML förordar (se 
sid 5). Dessutom kommer vi inte få rum för någon förändring eller förnyelse i samhället om vi 
ska R-märka och spara varje parkbänk och varje del av vår omgivning som bär minnen för 
oss. 
 
Tanken om att spara för sparandets skull kanske ligger i rädslan av att när något är borta är det 
borta för alltid. Men det kulturella arvet skapas av generation efter generation, och allt dessa 
lämnar efter sig kommer att bli en del av vårt kulturella arv. Kultursparandet är således något 
som alltid kommer att växa och bli större för var dag som går (jfr Lowenthal 2005:85; 
Burström et al 2004:136). Att värna och vårda vårt kulturarv är allas ansvar och bör ligga i 
allas intresse, men innebär för den skull inte att vi måste frysa världen, för att sedan som 
Sigurd Curman beskrev det, lägga en glaskupa över den (muntligt, Burström 2005). Ett 
landskap förändras alltid – både av naturens egna krafter och människors aktiviteter – och vi 
måste fundera över till vilken grad vi vill ”konservera” detta. Agenda Kulturarvs 
målsättningar är i allra högsta grad viktiga, men då arbetsmetoderna inte diskuteras utan 
istället grundas på samma tankesätt som förr är risken att målen inte kommer att nås stor. För 
att skapa en förändring måste man därför ändra på tillvägagångssätten såväl som på målen. Vi 
måste hitta nya metoder och sätta upp nya riktlinjer, där vi tänker om i vårt tillvaratagande av 
vår kultur. 
 
Det stereotypa och mekaniska massparande som idag presteras, kan liknas vid ett barns 
separationsångest. Att man är rädd för att släppa taget om något för att det kanske kan vara 
bra att ha i framtiden. Det som är gammalt bär numer likhetstecken med att det måste vara 
odödligt (Nietzsche 1980:21). Men allt måste, och kan inte, sparas. Vill vi bevara inför 
framtiden måste vi därför tänka om. Kanske är det så att kulturbevarandet blivit så politiserat 
att själva grundidén har kommit i kläm? För visst handlar det om att vårda, informera, och låta 
människor ta del av de livsöden, levnadssätt och historier som de materiella lämningarna kan 
vittna om? Att ge oss, och framtida generationer, en inblick i olika epoker, miljöer, traditioner 
med alla dess likheter och olikheter? Ett fåtal exempel av mycket skulle ge oss en bredare 
översikt av flera olika kulturella värden ifrån olika tidsepoker och sammanhang, medan en 
stor mängd exempel av lite knappast skulle tillföra oss mycket nytt. 
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Skog och Historia-projektet, som skapades som ett lokalprojekt i Värmland 1995 och sedan 
dess har växt till ett rikstäckande projekt (Hällström et al 2001:11), är ett bra exempel på 
nytänkande. Dels är det ett samarbete mellan SVO och RAÄ, dels inventerar man skogliga 
lämningar som förut förbisetts. Dessutom vill man involvera lokalbefolkningen i sina 
inventeringar. Men det är tveksamt om man lyckats nå ut till lekmännen, eller rent praktiskt 
på lokalnivå beflitar sig om att få tag i och skapa en dialog med dessa. Tidsrestriktioner är 
troligtvis den största boven i detta drama, men även ibland okunskap och ointresse hos den 
enskilde inventeraren. Ofta ansvarar en projektledare för flera inventeringsgrupper och är 
pressad i att överhuvudtaget hinna med att handleda, hjälpa och utbilda dessa. 
 
Inventeringen i skogsmiljöer utgår ifrån en exempellista som utgör en mall för vad som bör 
dokumenteras. Så trots att man strävar efter att hitta kulturlämningar som tidigare varit 
exkluderade, tar man i praktiken bara med för arkeologen tidigare kända. Lämningarna får 
således det kulturella värdet genom att mätas efter de generella teoretiska kategoriseringarna 
som den arkeologiska disciplinen själv skapat (se Hedrén 1998:112). Lekmännens kunskap 
skulle här vara ovärderlig. På förbestämda arkivblanketter fyller man sedan i detaljer så som 
storlek, utseende och plats på lämningen – allt enligt följande direktiv:  
 

Naturföremål/-bildning med tradition 
Definition: Naturföremål eller naturbildning till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt 
historiskt minne är knutet.  
Kommentar: Jfr. Källa med tradition, Plats med tradition, Offerplats, Offerkast. 
Egenskapstyp: Typ 
Egenskapsvärde:   

Barktäkt 
 Bläckning 
 Grotta 
 Jättegryta 
 Jättekast/flyttblock 
 Tandvärkstall 
 Ättestupa 
 Övrigt  
Principer för beskrivning: Naturföremål som grottor, stenblock osv. beskrivs med storlek, dvs. längd×bredd med 
längdorientering, och höjd/djup. Träd kan beskrivas med höjd och diametern i brösthöjd. Ange tradition om sådan 
finns. Angående namn på uppgiftslämnare, se sid. xx. 
Jättekast kan redovisas med upplysningstext på tryckt karta, se sid xx. 
Exempel på beskrivning:  
• Flyttblock med tradition, ca 14×12 m (NNV–SSÖ) och intill 10 m h. 
Tradition: Enligt ortsbefolkningen kallas det mäktiga blocket ”Landkärringens sten”. Sägnen om att ”landbackens 
drottning” här hade sitt residens upptecknades vid 1949 års fornminnesinventering.  
Registreras som  
Antal: 1 Lämningstyp: Naturföremål/-bildning med tradition 
 Egenskapstyp: Typ  Egenskapsvärde: Jättekast/flyttblock 
 
• Träd med tradition, tall, ca 15 m h och 0,9 m diam i brösthöjd. Mycket skrovlig bark. På trädets N sida, 1,3–1,8 
m h över marken, är ett 30-tal rostiga spikar och nålar islagna mellan barkytorna. Några av nålarna tycks vara av 
modernt snitt.  
Tradition: Enligt en i trakten mycket väl känd tradition har man här satt bort tandvärk. Om någon fällde trädet så 
skulle denne få all värken på sig. 
Registreras som  
Antal: 1 Lämningstyp: Naturföremål/-bildning med tradition 
 Egenskapstyp: Typ  Egenskapsvärde: Tandvärkstall 
 
• Flyttblock med tradition, jättekast, 8,5×7 m (NÖ–SV) och ca 3,5 m h.  
Tradition: Trollen i Maglarpsskogen slängde stenblocket mot kyrkan i Verum, när de hörde kyrkklockorna ringa. 
De missade dock kyrkan med ca 50 m. 
Referenser: Prästrannsakningarna 1651. 
Registreras som  
Antal: 1 Lämningstyp: Naturföremål/-bildning med tradition 
 Egenskapstyp: Typ  Egenskapsvärde: Jättekast/flyttblock 
 
 
 

(utdrag ur RAÄ:s exempelsamling 2004). 
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Självklart fungerar denna inventeringslista som hjälp för inventeraren, där listan i vissa fall till 
och med breddar sökandet. Men vad händer med gökottebjörkarna, jordkulorna och 
jorddragningsgroparna? Stämplarna och nävertäkterna? 
 
Det inventeraren hittar och dokumenterar förs in i SVO:s databas KOTTEN. Denna databas är 
dock inte direkt tillgänglig för allmänheten, utan går endast att få titta på via SVO. Men trots 
ett flertal förfrågningar har jag dock inte lyckats få tag i några utdrag från denna under 
skrivandets gång. 
 
Om inventerarens fynd sedan bedöms vara av kvalitet och fylla kriterierna för en fornlämning 
ska detta vidarerapporteras till FMR, där texten redigeras innan den läggs in i databasen 
FMIS. Men här görs ett urval där mycket som faktiskt fyller kriterierna för att märkas ut som 
en fornlämning medvetet sållas bort: 
 

”[…] Det andra är ju vad lagen säger. Skulle man jobba efter det, då 
skulle ju mycket flera lämningar komma med! De uppfyller ju just 
lagtexten. Men sen finns det ju praxis, det finns ju inte i nån lagtext.  
[…] Om 50 år kanske vi R-märker kolbottnarna. Men enligt lagen är de 
ju redan idag en fornlämning egentligen.  
[…] Du har ju lagtexten, och den är ju generell, och innebär att du kan 
sätta R på nästan allt. Vilket innebär att Länsstyrelsen kommer att 
bokstavligen översvämmas i ärenden, och dom har inte dom resurserna” 
(anonym arkeolog, citat hämtat från Hagström 2004:9). 

 
Man får en känsla av att inventerarna förväntas jobba på ett deduktivt arbetssätt, som 
därigenom blir begränsande för någon som helst avvikelse:  
 

”Eftersom kunskap om vad som är ett biologiskt kulturarv är direkt 
avgörande för möjligheten till identifiering i fält, bör inventeringarna 
koncentreras till vissa kategorier som dels är lätta att identifiera, dels är 
regionalt relevanta” (Emanuelsson 2003:22). 

 
Lätt identifierade lämningar är följaktligen vad arkeologin bör koncentrera sig på, enligt 
Emanuelsson. Det handlar alltså hela tiden om att hitta likheter – inga avvikelser – och inte 
söka efter det genuina eller särpräglade. Jag hävdar att det borde vara precis tvärtom - att 
inventeringen bör gå till på det motsatta sättet än det ovan beskrivna. Varför bara 
dokumentera mer av det vi redan vet om? För vem vill vi göra det? Jag ifrågasätter också ifall 
man över huvud taget kan klassificera några skogliga lämningar att inte vara regionalt 
relevanta. 
 
Om det kulturarv som ska representera allmänheten bara återspeglar det generella och 
lättidentifierbara kommer anomalierna – de atypiska och ovanliga lämningarna - att helt 
försvinna ut ur historien. Detta kommer också att medföra att allmänheten egentligen inte alls 
representeras, utan att detta snarare bildar en stereotyp bild av dessa. Vikten av att bereda 
plats för olikheter sedda ur olika perspektiv kan inte understrykas nog. Grundläggande i vilket 
inventeringsarbete som helst bör därför vara att ta reda på vad som finns/funnits, samt hur och 
varför det uppstått. Att hitta förankringar i det speciella, det personliga - det vill säga tingets 
uppbyggnad av de betydelser människor har tillskrivit det.  
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Det finns en djup skillnad mellan att stereotypisera och att typindela. Att stereotypisera 
innebär att reducera ett objekt till några få, lätt ihågkomna och igenkännliga drag och sedan 
reducera objektet till detta, och inget mer än så (se Hall 1999:258). Att typifiera objekt är 
dock, som argumenterats tidigare, näst intill en nödvändighet för att skapa referensramar för 
oss människor, men betyder för den skull inte att vi simplifierar objekten och fryser dem till 
invariabla företeelser. 

 
I Lappland fanns en gång den gamla Domarvägen som löpte genom de 
milsvida ödemarkerna mellan Arjeplog och Jokkmokk. Ting, uppbörd 
och vintermarknad hölls på en samlad plats under en och samma tid på 
året, och denna tvärförbindelse minskade färdsträckorna för de resande 
med 10-tals mil.  
 
Egentligen var Domarvägen ingen väg i dess sedvanliga bemärkelse, utan 
en förgänglig stig som var mycket ungefärlig och kunde ändras lite från 
år till år, helt beroende på var man anlagt de samiska vintervistelserna 
under året. Längs snötäckta obygder färdades under vintertid såväl 
lagkloka som allmänhet på denna stig och förlitade sig på guds försyn 
och bläckorna i träden som huggits ut i färdens riktning, för att man 
skulle hitta rätt (Arvidsson 2005).  
 

 
                   
                    Fig. 14. Avverkningsbläcka med kronjägarstämpel, samt nästan helt 
                    övervallad stigbläcka. Bild hämtad från Andersson & Östlund 2002:57. 

 
 
Inte helt oväntat sker stereotypiseringar allra oftast när någon har störst kontroll över makten 
(Hall 1999:258ff) – när ingen ifrågasätter och framtvingar ny form av kunskap. I dagens 
arkeologiska inventeringar skapas stereotyper om och om igen. Det görs inga stora försök att 
hitta de dolda lämningarna och de lokala berättelserna, och man prioriterar gärna de äldre 
lämningarna framför de yngre, de lättåtkomliga framför de svårtillgängliga. Detta görs 
knappast av varken lathet eller avoghet, utan snarare för att man helt enkelt inte begrundat vad 
ens arbetssätt får för följder. Men alla arbetssätt får såväl avsiktliga som oavsiktliga 
konsekvenser – konsekvenser som avvikit från den grundläggande tanken, vare sig metoderna 
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är väl genomtänkta eller ej (se Nietzsche 1980:19; Hörnqvist 1996:32). En arbetsrutin som är 
väl fungerande brukar medföra nöjda medarbetare och positiva känslor om att producera och 
att kunna sitt arbete. Med detta i åtanke är det lätt att förstå att man nöjer sig med att fortsätta 
i samma bana utan att reflektera särdeles mycket över vilka långsiktliga konsekvenser 
tillvägagångssätten senare kan komma att få. 
 
Bläckor i träd användes förr i tiden inte bara för att påvisa färdvägar längs skogsmark och 
obygd, utan användes även för att markera ut giller, markavgränsningar och mycket annat (se 
Andersson & Östlund 2002; Ericsson et al 2003 mfl). Hur ofta dokumenteras bläckor eller 
andra märken i träd vid skogliga inventeringar, och när de dokumenteras – hur mycket av 
dess historia får man egentligen med? Frågan är om bläckan eller modifieringen 
överhuvudtaget är intressant och värd att omtala om man komprimerar den till en enkel 
stereotyp.  
 
Dessa historiska spår förutsätter dess berättelse ifall vi ska kunna följa dem. Om vi vill kunna 
säga något om verkligheten som är och har varit bör därför utgångspunkten därför vara att 
finna samhörigheten mellan tinget, det som berättas och det som ägt rum (se Eivergård 
2005:130), och för att nå detta behöver vi undersöka åt alla håll och i alla led för att översätta 
och ge uttryck åt objektets mening.   
 
 

 
 
 

 
 

 
a             b   c 
  
Fig. 15: utsynat virke kronostämplades under mitten av 1800-talet för att göra det möjligt att avgöra om trädet var lagligt 
avverkat eller ej. Det var även vanligt att man använde sig av egenhändigt gjorda  fuskskstämplar, som gjorde att man skulle 
slippa revirets utsyning. a) Synlig stämpel från Brännlidens naturreservat. b) Exempel på stämpel. c) Exempel på 
fuskstämpel. Bild hämtad från Lidman 2003:17. 



  

 
28 

Många bäckar små 
 
”The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place” (Shaw). 
 
 
När man inser att det inte är angeläget att rent fysiskt bevara alla kulturella lämningar måste 
uppsökande och dokumentation av lämningarna bli A och O. Att dokumenterandet kommer 
att leda till en modifikation av verkligheten är oundvikligt, men att ta hänsyn till såväl 
förekomst som komplexitet av olika sorters lämningar, även (eller framförallt) där det finns en 
avsaknad av annan dokumentation måste vara en bra utgångspunkt för att hitta de dolda 
berättelserna. Att utgå ifrån att allt som är värt att dokumenteras är lättillgängligt är kanske 
fortfarande ett alltför vanligt antagande inom arkeologin (jfr tex Emanuelsson-citatet på sid 
25). Trots att skogen ofta är svårtillgänglig på grund av besvärlig terräng bör man inte 
underskatta hur mycket av kulturellt värde som går att finna där. Utmaningen ligger framför 
allt i att försöka hitta sambandet mellan den materiella lämningen och dess immateriella 
historia. Att dokumentera att en björk är fyra meter i omkrets ger oss en bild av hur stor 
björken är. Att ta ett fotografi av björken, beskriva dess storlek och berätta hur människor har 
brukat och relaterat till den ger oss en mycket mer fullständig bild av lämningen, dess bruk 
och betydelse för människorna. Även när björken i sig så småningom försvinner. 
 
I KML:s portalparagraf (1988:950 1 kap. Inledande bestämmelser) framgår att 
fornlämningarna och kulturminnena är allas angelägenhet. Vi måste alla hjälpas åt för att lyfta 
fram dessa ur olika vinklar. Detta förespråkar även de flesta aktuella propositioner och 
konventioner, och Skog och Historia-projektet försöker hitta tillvägagångssätt för större 
samarbete. Men ännu fungerar detta inte helt och hållet i praktiken. Samverkan är oskattbar, 
och vi måste lära oss att locka fram lokalkännedomen om historierna kring platserna från just 
lokalbefolkningen samtidigt som vi delar med oss av våra egna kunskaper. Inte minst är den 
lokala kunskapen väsentlig för att kunna komma åt och ta tillvara skogens avvikande 
kulturvärden. Når man denna framgångsrikt skapar man genast en positiv kedjereaktion, där 
upplevelsen av en skogsmiljö skulle förstärkas av att känna till dess kulturhistoria: hittar man 
det lokala engagemanget hittar man säkerligen även den lokala historien. Historien engagerar 
lokalbygden, lokalbygden kan bidra till att komma åt ännu mer historia. Samtidigt som fler 
historier ger fler sanningar till tingets berättelse, skulle lokalhistoria utan tvivel skapa ännu 
mer kulturhistorisk spridning genom ett ökat engagemang. På så sätt skulle lokala perspektiv 
även bidra till ett större arkeologiskt arbetsfält.  
 
Disciplinen behöver nytänkande och konstruktiva arbetsmetoder för att hitta flera olika sorters 
lämningar. Dessa borde man sedan göra mer djupgående forskning kring. Att arbeta på djupet 
istället för på bredden skulle ge oss ny insikt i olika lämningars bakgrund istället för att 
fortsätta vårt mekaniska förhållningssätt till dessa: jag hävdar att tio dokumenterade bläckor 
med dess historier skulle ge oss mer än 100 dokumenterade bläckor uppmätta i centimetrar, 
och samtidigt faktiskt bevara detta kulturarv - om än bara i ord och bild - till framtida 
generationer. 
 
Med detta vill jag inte ha sagt att man medvetet ska välja bort andra lämningar. Snarare syftar 
jag på att kvalitet är viktigare än kvantitet. En inventering borde få ta den tid den tar. På så 
sätt skulle man kunna hitta en mer fullständig historia för varje lämning som dokumenteras 
(jfr tex exemplet på sid 31), och lekmannens involvering är näst intill en förnödenhet för att 
nå detta. 



  

 
29 

Under arkeologiska utgrävningar uppmuntrar man flitigt allmänheten att besöka 
utgrävningsplatserna. Guidning och föreläsningar förekommer ofta i samband med dessa (se 
tex Hennius & Häggström 2004:49), där arkeologerna på så sätt förmedlar kunskap och 
bjuder in till dialog direkt på plats.  
 

 
       Fig. 16. Skolbarn på besök vid utgrävning i Vårby Gård.                                                               Foto: Cassel 2003. 
 

 
Kanske vore detta något att tänka på även i samband med skogsinventeringarna, där man 
kunde knyta samman Skog och Historia-projektet med guidade turer för allmänhet och skola 
bland lämningarna? I skolan kunde sedan lärarna fortsätta att integrera denna guidning i 
undervisningen, där barnen kunde få intervjua de äldre i trakten om lämningarna etcetera, för 
att sedan göra sina egna redovisningar om ”sitt” projekt. Möjligheterna här vore oändliga. Att 
pengar, åter igen skulle vara ett besvär för en sådan utveckling är givet, men här finns goda 
chanser att skapa arbetsmarknadsprojekt likt Sesam och andra projekt för arbetslösa 
akademiker. 
 
Guidade turer i skogen skulle bidra till att man i större utsträckning utnyttjade de fysiska 
platserna till att göra upplevelsefaktorn mycket större än om man försökte återskapa 
densamma på ett museum. Vi skulle få friluftsliv i förankring med förmedling av kulturarv, 
samtidigt som lämningarna sannolikt borde bidra med både kunskap och upplevelse. 
Dessutom skulle man påvisa att skogen, som kulturlandskap, är tillgänglig för alla att bruka 
och vistas i. En plats som, även i våra dagar kan vara en social miljö, istället för något 
bortglömt och obesökbart för alla utom skogsarbetarna. Natur är kultur, och behöver inte 
lämnas statisk. Med skyltar, leder och turer kunde kulturförmedlingen integreras där kulturen 
faktiskt redan finns, och således säkerligen också uppmuntra till större lokalt intresse. 
 
Om allmänheten inspirerades till att engagera sig mer och förvissas om att deras åsikter och 
kunskap också är av vikt, tror jag att dessa kulturella frågor utan tvivel skulle få en tydligare 
plats i vardagspolitiken än den har idag. Jag menar att kultur idag allt för ofta förknippas med 
att man bör ha en viss sakkunskap om densamma, och att den därför inte är något som är 
tillgängligt för alla. Men om allmänheten och lekmännen faktiskt var en större, naturlig del i 
kulturbevarandet och –brukandet skulle detta säkert dessutom få en större plats i den mediala 
marknaden, och därmed spridas ännu mer och på så sätt göras mer lättillgängligt.  
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Kanske har disciplinerna som arbetar med kulturbevarande rent av skjutit sig själva i foten när 
de eftersträvat att göra sin disciplin så professionell att man faktiskt stängt ute lekmän och 
allmänhet, vilka är de man egentligen arbetar för och vill bistå sitt kunnande till. Att det är 
disciplinerna själva som måste ta det första steget till dialog och utbyte av kunskap är det för 
mig ingen som helst tvekan om. 
 
Dokumentiationsbehovet som jag förespråkar framför själva sparandet av det biologiska 
kulturarvet skapar givetvis frågor om arkivens nödvändighet, ansvar och utformande. 
Arkivens huvuduppgifter är att trygga informationen som skapas och samlas av olika 
discipliner. Stundtals hotas dessa av för små ekonomiska resurser, och stundtals av bristande 
vilja för långsiktligt ansvar. Otillräcklig kunskap är också ett problem som arkiven kan stöta 
på. Statliga arkiv har uppgiften att ”verka för en god arkivbildning”, det vill säga har ett 
ansvar att underlätta tillkomsten av information (Unesco 2005:42). Men när arkiven knappt 
har kännedom om varandras material, arkivens databaser är svåråtkomliga och ibland inte ens 
tillgängliga för allmänheten är det näst intill oväsentligt vad de innehåller eller ej. Om de inte 
går att brukas, utan istället bevakas som någon slags förseglad tidskapsel för en odefinierbar 
framtid, går själva poängen med dokumentsamlingarna förlorade. För är det inte så att alla 
kulturlämningar – såväl materiella som immateriella – bevaras eller dokumenteras som 
källmaterial, men som vi kan utvinna information ur först när vi kan ta del av, studera och 
analysera desamma?  
 
Även om tanken på ett centralarkiv, där alla discipliners forskning kunde samlas, vid första 
anblick känns som den perfekta lösningen, inser man vid närmare eftertanke att detta knappast 
skulle vara genomförbart. Endast i RAÄ:s fornminnesregister (FMR) finns drygt 380 000 
registerposter. Detta betyder att de enskilda lämningarna är många fler, då varje registerpost 
ofta innehåller beskrivningar av flera objekt (Hällström et al 2001:8). Hur mycket skulle då 
ett enda centralarkiv innehålla? Man kan också fundera över problem som vem som skulle 
innefå huvudansvaret, hur uppdelningen av vem som skulle bekosta vad skulle lösas, samt 
vad som skulle inträffa ifall något skulle hända detta arkiv och all information skadades eller 
försvann… Tanken svindlar. 
 
Men att skapa lättillgängliga databaser är långt ifrån en omöjlighet. I kulturpolitiska mål har 
man under de senaste åren talat för att alla ska få en möjlighet till att ta del av kulturlivet och 
till kulturupplevelser (se tex Agenda Kulturarv 2004; Kulturarv i tiden – angeläget, 
tillgängligt, användbart 2004:5). Varför görs då så mycket information svåråtkomlig för 
allmänheten? Hur kommer det sig att man inte får information ifrån vissa arkiv eller magasin 
förrän man ihärdigt ringt, mailat och bett om att få tag i fakta? Jag har svårt att tänka mig att 
man varken skulle orka eller vilja vara särskilt enträgen om man bara var ute efter information 
för kuriosas skull, utan snarare skulle känna sig både besviken och bortvisad efter att ha fått 
ett negativt bemötande och därefter ge upp. 
 
Om arkivens material aktivt gjordes mer lättillgängligt skulle sökandet av fakta underlättas 
enormt. Jag tänker mig att varje arkiv kunde bistå med information om övriga arkivs 
existerande, både på plats och virtuellt. Om varje arkiv hade en offentlig databas som var 
åtkomlig via internet, där det dessutom fanns länkar i marginalen så man lätt kunde klicka sig 
vidare till de andra samlingarnas hemsidor, skulle man som informationssökare få betydande 
hjälp på traven. 
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I fornminnesregistret (FMR) finns följande information om en jorddragningsgrop som 
dokumenterades vid en inventering 1970 i Jämtland: 
 

”Jorddragningsgrop. 19F 8C. Trekilen 2 nr. 125. ca 40 m S 20° Ö om Sö 
hörnet av bostadshus. H. Östlunds stuga” (FMR). 
 

Hos ÖMEA (Östersunds museums etnologiska arkiv) finns nedanstående bild av 
jorddragning, med beskrivningen ”Dragning tre gånger motsols” nedpräntad. Till och med 
besvärjelseramsan finns annoterad: ”Jag giver dig en jordbunden dräng. Gud give han blir bra 
igen”: 

 
 
 
FMR:s information säger ringa om jorddragningsgropen. Bilden från ÖMEA, däremot, ger en 
målande beskrivning om hur jorddragningen gick till – ja, till och med hur gropen kunde ha 
sett ut. Om dessa två arkiv hade någon slags förbindelse skulle informationen om 
jorddragningsgropen blir mycket mer lättfattlig. 
 
Den mänskliga kontakten är heller inte att underskatta. Kanske borde representanter från olika 
arkiv träffas för att aktivt diskutera utformning, arbetssätt och annat relevant. Dialoger mellan 
ombud för de olika disciplinerna kunde leda till att man får nya insikter om vad som behövs 
rent arkivmässigt, men skulle även resultera i att bygga naturliga broar över stagnerade 
uppdelningar av kultur och natur. Dessutom kunde det förhoppningsvis skapa en öppning för 
dialoger mellan de olika disciplinerna.  
 
Tanken på att framhålla sin egen disciplins monofona auktoritet, det vill säga att göra anspråk 
på att kunna ge en korrekt bild av den kultur man studerar (Gerholm & Gerholm 1989:11), är 
fortfarande normen inom de allra flesta discipliner. Detta ”stuprörstänkande” där varje 
disciplin stirrar blint på sin egen verksamhet leder endast till sektorisering, segregation och 
sämre arbete. Många bäckar små bildar storan å – och detta i en speciellt positiv bemärkelse 
när en mängd olika discipliner och aktörer bidrar med fakta, som skulle skapa ett polyfoniskt 
vattendrag.  

Fig. 17. Teckning av A.W. Byberg, hämtad från ÖMEA. 
 



  

 
32 

Dialog och mångstämmighet borde forma såväl forskning som praktiskt arbete inom 
kulturverksamheten. Kommunikation mellan alla involverade aktörer skulle leda till 
diskussioner och utbyte av tankar och åsikter. Denna interaktion skulle kunna bidra till att 
aktiviteter ifrågasattes under skedets gång, och på så sätt utvecklades och gav styrka åt 
desamma. Dessutom skulle utomståendes ifrågasättande vara det enda sättet att blottgöra de 
sega strukturerna som formar kulturarbetet idag, som jag tidigare påpekat är det allra största 
problemet i dagens kulturbevarandepraktik. Jag tror därför att en öppnare kommunikation 
mellan akademiska discipliner såväl som med andra aktörer tillsammans med en bättre och 
mer lättillgänglig dokumentationsresurs skulle bidra till en bredare kunskapsbank på ett 
mycket naturligt sätt. 
 

 
 
Ett problem som oundvikligen skulle uppstå – och som redan spirar i den nuvarande 
kulturverksamheten - är att olika aktörers olika intressen leder till intressekonflikter. Men åter 
igen hävdar jag att detta inte nödvändigtvis skulle vara en bromskloss i nydaningen av 
kulturarbetet. Intressekonflikter kommer att leda till kompromisser där den ena parten blir 
mindre nöjd än den andre, men kan även bidra till nya, innovativa lösningar. Och om man 
ibland till och med beslutar sig för att arbeta mot olika mål och att bortse från den andres 
önskemål kommer kommunikationen åtminstone innebära att man är medveten om varandras 
agerande i större utsträckning än idag. 
 
Det är på grund av detta jag förespråkar arrangerade möten eller utskick framför möten som 
uppstår via de chatrum och diskussionsforum som idag finns via internet. Dessa bidrar till 
möten och utbyte av idéer i allra högsta grad, men bara mellan de aktörer som redan är aktiva 
och engagerade. Och det är just de andra – de som hittills inte engagerats vi måste nå och 
samtala med för att lyckas fånga det svåråtkomliga. 
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Markägaren 

 
Etnologen 

 
Lingvistikern 

 
Biologen  

 
Arkeologen 

 
Lekmannen 
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Pedagogen  
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 Fig 18. Olika aktörer ser 
kulturarvet på olika sätt och 
utifrån olika perspektiv: 

pedagogen vill förmedla, 
skogsarbetaren vill kunna 
utföra sitt arbete utan att 
förstöra kulturvärden. 
Historikern studerar olika 
epoker, biologen intresserar 
sig för den biologiska 
mångfalden. Forskaren ser 
det som sin uppgift att 
förklara och påvisa problem, 
inventeraren att hitta det 
sökta, markägaren att bevara 
de personliga betydelserna. 
Kreatören vill lösa problem, 
hembygdsföreningen vill 
bevara den lokala historien, 
etc. 
 
Genom samarbete och 
kommunikation mellan olika 
aktörer kommer bredden av 
tingets betydelse att 
framkomma naturligt, bara vi 
bereder en väg för denna. 
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Sammanfattning 
 

“The past is continually needed to explain the present, and the whole to explain the part” 
(Tylor. I: Boorstin 1985:649). 

   
 
I den här uppsatsen har jag försökt att påvisa de problem som har uppstått inom kulturvården, 
och då framförallt i de skogliga miljöerna, i och med de olika akademiska disciplinernas 
framväxt. Genom att titta på hur bevarandeformerna för kulturlämningar i skogsmiljö ser ut 
idag har jag även begrundat hur framför allt skogens avvikande lämningar bättre skulle kunna 
hittas och förmedlas.  
 
Uppdelningen mellan begreppen kultur- och natur har kommit att forma de olika 
disciplinernas arbetsområden, för att så småningom även i många avseenden avskärma dessa 
från varandra. Fast allt omkring oss är kulturellt modifierat av oss människor, antingen i ord 
eller i handling, delar vi in världen i fack för att skilja ordning från kaos. Kultur- och 
naturfacken har så också kommit att bli olika spelplaner för skilda aktörer, där begreppen i 
teorin har olika definitioner men i praktiken faktiskt smälter samman i ett kontinuum av en 
och samma sfär.  
 
Jag har valt att genomgående exemplifiera problemen som uppstår genom dessa 
fackindelningar med hjälp av skogliga lämningar som ofta blir styvmoderligt behandlade i 
kulturbevarandet. Dels beror detta på att de inte helt självklart är kultur, men inte heller natur, 
och dels påverkas de också negativt av uppdelningen av ett Norr- och Sydsverige, där 
Norrland kommit att representera naturen och södra Sverige kulturen. Dessa avvikande 
kulturlämningar är därför de lämningar som, enligt min mening, är hårdast drabbade i ett 
kulturbevarande som till mångt och mycket sker genom deduktiva arbetsmetoder av selektivt 
tränade ögon.  
 
Genom att försöka synliggöra de sega strukturerna som formar, och begränsar, dagens 
kulturvård hoppas jag att med denna uppsats inspirera till en välbehövd diskussion om hur 
man kan hitta nya vägar till ett djupare och mer varierat kulturbevarande. 
 
Lagen ger ett starkt stöd åt forn- och kulturlämningar. Men inte ens dessa ger ett fullt skydd åt 
de lämningar som befinner sig i gränslandet mellan kultur och natur, då olika lagtexter går att 
tolka till olika aktörers favör. Dessutom är bristen på kunskap om lagtexter och propositioner 
kanske ett av de allra största hoten för kulturlämningarna: vet man inte om att något är en 
lämning är de i praktiken ändå inte skyddade.  
 
Samtidigt är hotet för de lämningar som dokumenteras att informationen av dessa ofta inte 
kommer att nå lekmän och allmänhet, då kunskapen som de olika experterna besitter ofta görs 
svåråtkomliga för offentligheten. Arkivens material är ibland oåtkomliga för allmänheten, 
precis som de artefakter som sparas i magasinen. Dessutom har disciplinerna isolerat sig så 
mycket från varandra att man ibland inte är medvetna om varandras verksamhet. Detta 
innebär i dessa fall att disciplinerna inte utbyter kunskap och idéer mellan varandra för att på 
så vis bredda informationsbanken. Jag hävdar bestämt att mer lättåtkomliga arkiv och länkar 
sinsemellan skulle underlätta informationssök för såväl allmänhet som experter. För om inte 
arkiven är tillgängliga spelar det i praktiken ingen som helst roll vad de innehåller. Aktiv 
kontakt mellan arkiven torde sannolikt även bidra till att arkivpersonalen var tvungna att 
samtala med varandra, som i sig skulle kunna bidra till utbyte av idéer och tankar. 



  

 
34 

Under de akademiska disciplinernas utformning, som i Sverige påbörjades i början av 1900-
talet, skedde vartefter en splittring mellan arkeologi och etnologi. Den förstnämnda arbetade 
allt mer med artefakterna och den sistnämnda med de folkloristiska historierna, trots att de 
egentligen var två sidor av ett och samma mynt. Dessutom kom naturvården ungefär samtidigt 
att ta ansvar för den ”orörda naturen”, som egentligen i allra högsta grad skapats av 
människan och är en del av vårt kulturella arv. Att byta kunskap och information sinsemellan 
samt att uppmuntra till dialog med den intresserade allmänheten måste därför anses vara A 
och O för att kunna bevara och bruka vårt kulturarv. 
 
Idag befinner sig arkeologin i lite av ett vägskäl, där de praktiska arbetsvägarna ibland kan 
kännas luddiga och stundtals näst intill omöjliga att hitta bland vaga definitioner av begrepp 
och arbetsområden. Det materiella och det immateriella ställs ibland mot varandra som binära 
oppositioner istället för att ses som förlängningar av varandra. Detta riskerar i sin tur att 
medföra att arbetssätten blir deduktiva och framkallar stereotypiseringar av lämningarna man 
väljer att tillvarata. 
 
Med denna uppsats vill jag förespråka och uppmuntra till ett nytt ”tänk”. Man måste hitta nya 
arbetssätt där man tänker på djupet istället för på bredden, där man söker efter information 
kring lämningarna på ett nytt, icke-mekaniskt sätt. Ett arbetssätt som stimulerar allmänheten 
att ta del av såväl informationssökandet som brukandet av vårt kulturarv, och som uppmuntrar 
allmänheten att känna angelägenhet gentemot detsamma. Kanske skulle inventeringarna 
därför länkas samman med förmedlande och informativ guidning på plats bland skogens 
lämningar? Detta skulle skapa en levande bygd, mer engagemang och fler arbetstillfällen. 
Allmänhetens engagemang skulle inte bara öka vår kunskapsbank, utan även ge kulturfrågor 
en större och naturligare plats i vardagspolitiken, vilket i sin tur skulle leda till större 
engagemang. En kedjereaktion i gynnsam bemärkelse; men det är först när vi hittar vägar mot 
större delaktighet som denna kedjereaktion kan komma att utlösas. 
 
Ett kulturarvsbevarande där man satsar på djupet istället för på bredden skulle ge kvalitet 
framför kvantitet. Jag menar att vi måste söka efter sambandet mellan den materiella 
lämningen och dess immateriella historia, då en djupdykning av en lämning på detta sätt 
skulle bidra till fler sanningar kring dess förflutna. Först med flera berättelser skulle vi kunna 
ta ett steg närmare den helhetsbild vi eftersträvar att åskådliggöra i den kultur vi väljer att 
spara.  
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Bilaga 1. 
 
 

Ordlista  
 
. 
Band  – naturligt vuxna träbitar i form av öglor som användes i helande syfte, både för 
människor och djur. Tordes även vara leksaker gjorda av småfolket som bodde i skogen. Gick 
även under namnet valbundet trä. 
 
Barktäkt – vanligt förekommande på tallar i fjälltrakter. Ytterbarken togs bort för att sedan ta 
tillvara innerbarken för olika ändamål – till exempel föda. 
 
Bläcka i träd  – märke, ofta av ungefär en handflatas storlek, på en trädstam, åstadkommet 
genom att bark huggits bort. Bläckornas ålder går att avgöras genom att räkna årsringarna. 
Användes förr i tiden för att markera avverkningsträd, färdvägar i skogen, giller, 
markavgränsningar och mycket annat. Nu för tiden kan samma metod användas för att 
markera ut träd som ska avverkas. 
 
Engelska sjukan  - rakit. Barnsjukdom, där benen är mjuka och inte utvecklas riktigt på 
grund av D-vitaminbrist. Förr trodde man att jorddragning el dyl kunde skydda mot 
sjukdomen, och om barnet ändå drabbades trodde man att sängliggande kunde hjälpa. Faktum 
är att vitaminrik kost och solljus är den bästa behandlingen, då solens strålar får kroppen att 
bilda D-vitamin. 
 
Fuskstämpel  – se ”stämplar”. 
 
Gökotta  - genom att lyssna på var göken gol på en speciellt utvald dag under våren, kunde 
man förutspå hur den kommande tiden skulle komma att bli (se sid 12). Stod man dessutom 
under det träd där göken gol fick man lycka året ut. 
 
Gökottebjörk   – se ”gökotta”. 
 
Jorddragningsgrop  – en grop som grävdes likt en tunnel i marken, där sedan en klok 
gumma drog barn medan hon läste en besvärjelseramsa. Detta skulle förebygga/bota engelska 
sjukan. 
 
Jordkula   – grävd håla i marken, som användes till att sova i under längre vistelse i skogen. 
 
Kolbotten  – lämning efter en kolmila. Skogskolningen var i århundraden mycket omfattande 
för den på träkol baserade metallindustrin (järn, stål och koppar) och betydande för Sveriges 
ekonomi. Stål framställt med träkol var av högsta kvalitet. Milkolningen för järnbrukens 
hyttor var omfattande ända in på 1940-talet. 
 
Nävertäkt – näver som insamlades från björkar i långa remsor, för att sedan användas till 
diverse hantverk. Rätt tidpunkt för att ta tillvara barken är när björken savar. Då bildas ett nytt 
lager bark inifrån, och det yttre barkskicktet släpper lätt. 
 
Pilehanka – hoptvinnad kvist från pilträd, som bildar formationen av en ögla. Skulle kastas 
”en efter annan öfver den sjuka lemmen” för att bota en viss kroppsdel mot ont. 
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Rotdragningsträd  – samma idé som jorddragningsgrop. Dock drog man här barnet genom 
en rot från ett träd, som blottlagts ovanför mark, och bildade en ögleliknande form. 
 
Smöjning  – dragning för bot av engelska sjukan. Se till exempel beskrivningen under 
”jorddragningsgrop”. 
 
Stämplar  – under 1800-talet var det vanligt att kronan inventerade och stämplade träden med 
stämplar för att sedan göra det möjligt att se ifall träden var lagligt avverkade eller ej. För att 
undvika kontroller var det inte helt ovanligt att man tillverkade egna stämplar (så kallade 
fuskstämplar) som man stämplade den egna skogen med. 
 
Tandvärkstall   – träd med tradition om helande egenskaper. Hade man tandvärk kunde man 
ta en sticka/nål/spik och skrapa i tandköttet, för att sedan spika in stickan i trädet. På detta sätt 
överförde man värken från tanden till trädet. Att fälla trädet var olycksbådande. Antingen 
skulle värken överföras från trädet till personen ifråga, eller kunde man drabbas av olycka och 
till och med död. 
 
Träddragning  – samma idé som jorddragningsgrop. Dock drog man här barnet genom ett 
hål i ett träd istället för en tunnel i marken. 
 
Valbundet trä  – se ”band”. 
 
Vidja   – ögla gjord av träkvist. Användes till allt från bindningar på skidor, öglor att hålla fast 
åror på båten till halsband till boskap. 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
NATURE AS CULTURE and the substance of its stories. 
 
Is there such a thing as unadulterated nature? All that surrounds us is culturally modified by 
man somewhere along our past. But culture is only a fictitious conception itself, created in an 
attempt to break the world into controllable objects. 
 
So in what do we find culture? In everything? In the objects or the stories they embrace? Who 
chooses what’s worth saving and how to save? Choosing what is culture is made from 
personal, ingrained dichotomies of what’s important and what is not. A selective eye creates a 
distorted truth, which could have unintentional long-term effects. 
 
This thesis will give a historical account of the archaeological discipline’s development in 
tending to our cultural heritage. By demonstrating its many complications, with examples of 
forest remains, I will argue for the need of innovation, communication and documentation. 
Only then can we get a broader, more varied and slightly less modified picture of the culture 
we choose to keep. 
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