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Förkortningar  

HBF - Hembygdsföreningen i Mårdaklev 
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Inledning  

 

Denna studies avsikt är att studera hur historia brukas och använd som legitimitetsskapare 

och verktyg i verksamheter på en historisk plats, där flera aktörer finns. Detta kommer 

undersökas genom djupintervjuer med kulturarvsaktörer vilka samverkar på en specifik 

plats. 

 

 Platsen som jag valt är Klev, ett område i Mårdaklevs by, vilken ligger i gränstrakten mellan 

Halland och Västergötland, i Svenljunga kommun. Denna plats har en mångfacetterad och 

rik historia och har bland annat varit försvarsanläggning, gränsövergång med tull och 

skjutshåll med gästgiveri.  Idag finns här tre olika aktörer - en hembygdsförening, ett 

reservat förvaltat av en stiftelse och en bed and breakfast-verksamhet som drivs av en 

privat aktör; “Hemma på Klev”. Dessa tre aktörer har jag talat med om deras respektive syn 

på platsen, dess historia och deras verksamheters arbete och roll och detta är vad studien är 

ämnad att undersöka. 

 

Avsikten är att ta reda på vad det innebär att arbeta med och på just en historisk plats och 

att dela den platsen med andra aktörer. Intresset för detta har väckts hos mig då jag själv, 

sedan ett antal år, i kommunal regi gör just det – arbetar på en kulturarvsplats, med att 

förvalta och förmedla. Även vi har flera aktörer i vår verksamhet och jag har därför sett att 

det ofta kan uppstå intressanta spörsmål rörande vad platsen ska användas för, till och som.  

Även om förutsättningarna självfallet inte är direkt överförbara, så finns ändå gemensamma 

drag, vilka ger en intressant grund för en undersökning. Inte minst då varken min 

arbetsplats eller Klev är unika i detta hänseende. Det är snarare mer regel än undantag att 

det på historiska besöksmål finns mer än en intressent. Som regel har detta med 

kunskapsfördelning att göra (alla kan inte vara experter på allt) men också med olika 
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finansieringsformer – inte sällan är det en kombination av allmänna medel, kommersiella 

verksamheter och ideella dito som möjliggör aktiviteter på dessa platser.  

 Ur ett forskningsperspektiv finns ett intresse i att, genom ett nedslag, studera hur det 

fungerar i praktiken när dessa olika typer av aktörer ska agera på samma arena och vad det 

gör med historieförmedlingen, samt hur historien används av dem i just deras verksamhet.  
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Kapitel 1 

Bakgrund   

Klev  

Klev omnämns första gången (enligt sekundärkällor) 1599. 1 Då är det en brukare vid namn 

“Karl på Kleffien” som nämns i en dombok. Därutöver vet vi inte mycket, men enligt flera 

källor ska där ha blivit gästgiveri under mitten av 1600-talet. Dokumenterat är gästgiveriet 

dock först år 1695.2  Innan det att gården/byn Klev omnämns, finns dock dokumenterat 

(såväl i text som arkeologiskt) en anlagd så kallad “skans” - vilket var en befästning, 

utformad som en jordvall förstärkt med pålar.3  Att denna funnits just där beror på att det 

under långa perioder varit i det närmaste exakt vid Klev som gränsen mellan Sverige och 

Danmark gick under de oroliga århundradena innan Sveriges definitiva övertagande av 

Halland. Denna skans beskyddade borgen “Kindahus” (ibland skrivet Kinnahus) som ligger 

någon mil norrut längs med Ätran, vilken utgjorde del i en försvarsanläggning av flera borgar 

utmed den danska gränsen (bla Torpa stenhus, Opensten mf). Som gränsbygd var trakten 

orolig, bland annat ska den ha härjats flera gånger under nordiska sjuårskriget, och så sent 

som 1655 beordrades att skansen skulle sättas i stånd ännu en gång. Det finns i källorna 

belägg för att orten skulle blivit mycket utarmad och ödelagd i perioder. Bland annat 

bestods trakten med skattebefrielse för dess återuppbyggnad under 1560-talet. 4  Snart 

efter det svenska övertagande tog alltså en gästgiveriverksamhet vid, även om vi nog kan 

anta att här även tidigare kunnat finnas någon form av rasthåll, då det även i fredstider varit 

en plats för exempelvis tullupptagande och då färdvägen varit viktig som koppling mellan de 

halländska slättbygderna och de västgötska skogstrakterna. 5 Under de ca 250 (eller 

eventuellt 300) år som gästgiveriverksamheten fanns på platsen, verkar verksamheten 

under de flesta år ha delats mellan två gårdar, vilket var en ovanlig lösning, efter att 

gästningen slutat rotera med skjutsplikten, och mer regelrätta gästgiverier inrättats.6 Detta 

 
1 Thorsten Rehn, Gamla halländska gästgiverier, Örkelljunga: Bokförlaget Settern, 1989, s.126 
2 Rehn, Gamla halländska gästgiverier, s.126, samt Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, 
Smålandsstenar, Tryck och papper, 1983, s.364 
3 Mårdaklevs Naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, s.12 
4 Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, s.11-12 
5 Mårdaklevs  naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, s.365 
6 För mer ingående studier av gästgiveriernas framväxt rekommenderas  
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gör att det på platsen idag finns två invid varandra liggande gårdar vilka båda fungerat som 

gästgiveri, parallellt med varandra. Den ena är idag “gästgiveriet” där bed and breakfast 

inryms, den andra är hembygdsgård. I de totalt fem byggnader som finns kvar (fler har 

funnits) har bland annat utöver gästgiveriet varit inrymt postkontor, bank, handelsbod samt 

spritförsäljning. Det har även funnits en enkel form av fångkista för de fångar vilka 

transporterades till bland annat Varbergs och Älvsborgs fästningar. 7 De arkeologiska 

lämningar som finns efter den tidigare skansen ligger inom naturreservatets område, och 

gemensamt utgör detta vad som informellt kommit att kallas “kulturområdet Klev” .8 Detta 

är inte traktens största turistmål, men det är ett av de mer komplexa, med flera förvaltare. 

Kombinationen av natur/historia/mat och boende är dock ganska vanligt som 

marknadsföring för traktens olika resmål, och även bygden i sin helhet. 9 

Södra Kind 

Bygden där Klev ligger heter Södra Kind (efter den gamla häradsbeteckningen och är idag en 

glesbygd med låga befolkningstal och låg tillväxt. Kommunen i sin helhet har ett 

innevånarantal på 10 900 och en rankning som kommun 173 på 2021 års lista hos Svenskt 

näringsliv. 10 11 12 Turismen utgör en viktig utvecklingspotential inte minst i kommunens 

södra del där Klev är beläget.13  Dock är det inte i dagsläget någon vidare stor turism på 

orten, istället är det Ullared ca tre mil bort, med Gekås och allt däromkring, som lockar till 

sig stora skaror, och ytterligare en halvtimmes bilfärd längre bort finns Falkenberg och 

Varberg med sin sommarturism. Samtliga belägna i Hallands län.  Det är hellre inte långt till 

Småland, med Gislaved och Burseryd som närmsta orter. Det största naturturismområdet i 

trakten är sjön Fegen med omgivande reservat och kulturbygd och detta område är delat 

mellan de tre länen, med en del i varje. 14  Dock tillhör Mårdaklev som sagt Svenljunga, och 

 
Per Hartmann, Svenskt gästgiveri genom tiderna, Stockholm, Hans O Boquist förlag,1947 samt 
Maria Sjöberg (red), Johan Holm, Sammanflätat -civilt och militärt i det tidigmoderna Sverige, Gästning och 
skjutsning: politik och infrastruktur i tidigmodern tid, Uppsala, Historiska institutionen, 2009, s. 64-84 
7 Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, s.368 -376 
8 Intervju 1, informant B 
9 http://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/bra-att-veta/om-svenljunga-tranemo/, hämtad 2/1-23 
10 http://www.kindsforskarklubb.se/forsamlingar/forsamlingar.com, hämtad 2/1-23 
11 http://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta, hämtad 2/1-23 
12 Årsredovisning Svenljunga kommun 2021, http://www.svenljunga.se/kommun--
politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisning, hämtad 2/1-23 
13 Svenljunga kommun, Strategiskt dokument för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun 
2014-2020, pdf, hämtad 2/1-23 
14 http://visitfegen.se, hämtad 2/1-23 

http://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/bra-att-veta/om-svenljunga-tranemo/
http://www.kindsforskarklubb.se/forsamlingar/forsamlingar.com
http://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta
http://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisning
http://www.svenljunga.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi/arsredovisning
http://visitfegen.se/
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Svenljunga kommun är en del av Västra Götalandsregionen. Många, alltifrån 

gymnasieungdomar och uppåt, pendlar utanför länets gränser för arbete eller studier, och 

det är tex inte ovanligt att man söker sig till en gymnasieutbildning i ett annat län, då 

pendlingen kan bli kortare än om man väljer att gå inom det egna länet.  På så vis består än 

idag en viss gränsbygdsidentitet, där man manövrerar inom en rörelseradie som rent 

praktiskt överlappar olika administrationsområden.  Denna bakgrund utgör en viktig 

resonans i samtalen med informanterna och är därför en viktig förförståelse. Det finns än 

idag en koppling till den historia av gränsbygd som beskrivs under tidigmodern tid ovan.  

I övrigt utgörs trakten av en blandad jordbruksbygd, med småföretag, samt endast ett fåtal 

större, belägna i området, och där skolor och andra verksamheter under de senaste 

årtiondena successivt minskat på orterna. Allt ifrån butiker till bvc och bankkontor är saker 

som jag minns från min barndom där på 90-talet och som idag inte finns annat än i 

centralorten (Svenljunga), om inte till och med i de betydligt större orterna Borås eller 

Skene, belägna på fem till sex mils avstånd.15 Det är därmed långt till samhällsservice och 

inte sällan jobb, och bostadspriserna är låga. Skillnaden i pris mellan en normalstor villa i 

norra och södra delen av Svenljunga kommun kan vara mer än en miljon.16 Allt detta 

sammantaget gör trakten något ovanlig i denna del av Sverige. Något som troligen präglar 

denna studie på ett indirekt vis. Vi alla, såväl intervjuare som informanter, är i våra samtal 

medvetna om traktens särprägel, och även om det inte framkommer direkt i 

frågeställningarna, så är det också något vi diskuterat, till exempel när vi avhandlat saker  

som marknadsföring, och för vem verksamheterna är till. Det sätter alltså sin prägel på 

svaren att Klev ligger just där det gör. En liknande plats men i Göteborgsregionen hade 

troligen givit andra svar. Därmed utgör detta en viktig del av bakgrunden till studien.  

 

 

 
15 Jag är född 1984 i grannbyn till Mårdaklev, Östra Frölunda och bodde där till år 2000, då jag flyttade till 
Borås för studier. Är sedan 2020 åter bosatt på orten. En del av det som jag återger i texten är alltså egen 
kännedom om bygdens förhållanden.  
16 En sökning på appen Hemnet avseende villor inom Svvenljunga kommun gav den 2/1-23 vid handen att den 
sydligaste villan kostade 825 000, och den nordligaste 1 900 000. Även oaktat eventuella skillnader i storlek 
och standard ger detta en stor skillnad i pris, vilken endast kan förklaras av läget. 
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Problemdiskussion  

Studiens fokus är, som ovan sagts, att se på hur en kulturarvsarena med flera aktörer 

fungerar i praktiken. Som studieobjekt är dessa platser tämligen väl utforskade inom flera 

discipliner, som arenor och som subjekt liksom objekt. Vad denna studie syftar till är 

emellertid att se hur aktörerna själva ser på platsen, sitt arbete och varandra. Det är, i 

denna typ av forskning, ofta i någon mån ett besökarperspektiv som anläggs. Det har jag valt 

att ställa helt åt sidan i denna studie. Jag är intresserad av verksamheternas mål med vad de 

gör, och deras självbild som förmedlare av kulturarv, samt hur de påverkas av platsen som 

arena.  

Spännande i sammanhanget är att det ofta är en ganska liten andel akademiskt skolade som 

faktiskt förmedlar kulturarvet på plats. Den “typiska” fördelningen är att det är ex 

länsstyrelserna och riksantikvarieämbetet, dvs de akademiskt skolade inom historiska 

ämnen, som står för omsorg om det materiella på dessa platser, men när det handlar om att 

förmedla deras historia till besökare finns inte ekonomiska medel att anlita expertis. Det 

medför att detta ansvar läggs på andra aktörer. Ibland är det också icke-skolade som utgör 

de som främst beforskar platsens historia och därigenom tar fram underlag för det som 

berättas om den. Detta är inte därmed sagt en nackdel, men det ger en intressant vinkel att 

anlägga på kulturarvsförmedlingen. Vad gör de som, mer eller mindre frivilligt, blir 

förmedlare och förvaltare av en plats historia av sitt uppdrag, och hur ser de på det? I 

synnerhet blir detta intressant och relevant i en trakt med den glesbygdsprägel som jag 

redogjort för runt Klev, där avstånden till de skolade akademiska historikerna rent fysiskt är 

stort, och där få av dessa engagerar sig ideellt. Dock, bör tilläggas, är detta inte unikt för den 

här platsen. På många håll, också professionella institutioner som exempelvis muséer, 

överlåts inte sällan en del av historieförmedlingen till mer eller mindre outbildade 

visstidsanställda guider.  

Det område jag avser utforska är alltså hur aktörer utan akademisk skolning inom 

kulturarvssektorn eller historia ser på och agerar på en historiskt komplex arena likt Klev. Att 

ha det förflutna som aktiv medproducent av nuets arbete och verksamhet. 
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Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur aktörerna gör historia; vad aktörerna sysslar med, 

hur de ser på platsen, dess historia samt sitt arbete och sin roll där.  

Ambitionen är att: 

• Utforska de olika aktörernas historiesyn och hur den påverkar hur de tänker kring 

och agerar på platsen, samt vilka historiebruk (se teorikapitel) som ges en 

framträdande roll.  

• Jämföra vilka skillnader som kan finnas mellan aktörernas syn på platsen och dess 

historia och om detta i något fall kan orsaka konflikter eller meningsskiljaktigheter. 

Övergripande tema är att se hur historien används som legitimerande för handlingar samt 

enande eller splittrande faktor, och hur aktörernas historiemedvetande skapar olika 

handlingsutrymmen och ageranden på en gemensam kulturhistorisk arena. 

 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Jag kommer i denna undersökning utforska det område som under de senaste decennierna 

kommit att bli känt som “Historiebruk”. Begreppet syftar till att förklara de sätt som 

historien kan användas på av olika aktörer, oftast utanför akademin. Detta begrepp 

myntades i samband med “Den kulturella vändningen” och postmodernismens intåg i 

humaniora .17  I den postmodernistiska tanken finns inbyggt att det kan finnas flera sätt att 

betrakta händelser i förfluten tid på och att dessa samtliga kan äga en riktighet. 

Sanningskravet, sådant det sett ut inom ämnet historia under mycket lång tid, får här ge 

plats för en uppfattning om kunskap som situerad. Kunskap, och egentligen all 

verklighetsuppfattning överhuvudtaget, baseras på vår position i omvärlden - vår kontext. 

Utifrån denna kontext skapas diskurser - mönster utifrån vilka vi förstår och tolkar världen. 

Kritiken mot detta blir, föga förvånande, att det ställer alla anspråk på sanning på huvudet, 

om ingen tolkning kan äga mer riktighet än en annan. Dess förespråkare menar dock att den 

istället utgör en befrielse från alltför snäva sanningskrav, vilka kommit att underkänna vissa 

 
17 Gunnar Artéus och Klas Åmark (red),Historieskrivningen i Sverige, Lund, Studentlitteratur AB, 2019, s 180 
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källor som kan berätta något väsentligt om historien. De menar att postmodernismen 

öppnar upp för en öppnare hållning gentemot vad vi kan läsa (enligt postmodernister är allt 

en form av text) och hur vi kan förstå det förflutna. 

 

Forskningsläge 

I ett internationellt perspektiv har man forskat kring historiebruk alltsedan åtminstone 80-

talet, när den kulturella vändningen tog fart inom ämnet historia. Det har skrivits massor om 

saken, av flera olika forskare, varav en av de tidigare och mer namnkunniga är professor 

David Lowenthal som 1985 utkom med boken “The past is a foreign country”.18 I denna bok 

diskuterar han den ständigt föränderliga innebörd som historien bär i samtiden - från 

nationell legitimitetsetablerare under 1800-talet, till det sena 1900-talets identitetspolitiska 

samhälle, där alla kan identifiera sig med sin egen historia och där bevarandet av kulturarvet 

får en allt starkare ställning. Andra som diskuterat historiebruk, är tex Peter Burke i sina 

många skrifter om kulturhistoria.19 

I Sverige kommer historiebruksforskningen igång lite senare, under 1990-talet, med framför 

allt Klas-Göran Karlsson som förgrundsgestalt.20 Denne har forskat om historiebruk i ett 

europiskt perspektiv, och framförallt riktat sig mot problematiska historiska skeenden som 

tex folkmord och terror. 21 Andra som bidragit inom området är exempelvis Roger 

Johansson, Åsa Linderborg och Ulf Zander.22 

Den forskare som kanske allra mest riktat in sig mot just historiebruket utöver Karlsson 

torde dock vara Peter Aronsson. Denne har bland annat skrivit en bok betitlad just 

“Historiebruk - att använda det förflutna”. 23 . I denna undersöker han hur historia används, 

görs och nyttjas, utifrån olika historiebruk. Han resonerar tex hur ett återskapande av 

historien kan användas för pedagogisk teknik, dvs för att skapa en upplevelse som ger eller 

inspirerar till att inhämta historisk kunskap (oftast av experter för lekmän), experimentell 

metod, vilken handlar om att prova för att lära - något som tex är vanligt inom arkeologiskt 

 
18 David Lowenthal, The past is a foreign country, Cambridge, Cambridge university press, 1985 
19 Exempelvis Peter Burke, What is cultural history-third edition, Cambridge, Polity Press, 2018 
20 Artéus och Åmark, Historieskrivningen i Sverige, s.197 
21 htttp://www.hist.lu.se/person/KlasGoranKarlsson/ hämtad 3/1-23 
22 Artéus och Åmark, Historieskrivningen i Sverige, s.198 
23 Peter Aronsson, Historiebruk –att använda det förflutna, Lund, Studentlitteratur AB, 2012 
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återskapande där man vill pröva om teorin man skapat utifrån fynden kan omsättas i 

praktik, eller helt enkelt om de används för att skapa en känsla för dess egen skull, som 

förekommer när man till exempel använder ett hotells historiska miljöer för att sätta en 

stämning. Han resonerar kring hur dessa olika syften stammar ur olika behov i samtiden – 

och hur dessa sedan formulerar en tolkning av historien där somt lyfts fram och somt tas 

bort eller helt enkelt aldrig får komma fram. En tes han driver är att det under senare år 

(sedan runt 1990-talet) i och med den besöknäringsboom som många kulturarvsplatser 

upplevt blivit ett uppsving för historiciteten. Historicitet avser förmågan att uppleva och 

känna historien, snarare än att korrekt beskriva den.24 

Man brukar schematiskt dela in historiebruk i sju olika kategorier:  

• Vetenskapligt  

• Existentiellt  

• Moraliskt  

• Ideologiskt  

• Icke-bruk 

• Politisk-pedagogiskt 

• Kommersiellt  

Efter Klas-Göran Karlssons struktur.25 Varje sådan kategori har ett bestämt syfte, och 

användning av historien kan ofta sorteras utifrån dessa. Mitt mål är dock inte att endast 

identifiera med vilket syfte historian används av mina informanter, utan också att se på hur 

detta påverkar deras agerande. Det är rimligt att anta att det kommer förekomma flera olika 

typer av historiebruk på platsen, och mellan aktörerna. Att det finns ett kommersiellt bruk 

är ganska tydligt redan från den information man kan få genom att läsa på olika turismsidor 

och facebookprofiler- men det är också troligt att det kan finnas ett pedagogiskt och kanske 

även moraliska eller ideologiska bruk. Det är också intressant att se hur informanterna 

förhåller sig till ett vetenskapligt bruk, givet resonemanget tidigare om att akademiskt 

skolade historiker är en bristvara på platser likt Klev.  

 

 

 
24 Aronsson, Historiebruk - Att använda det förflutna, s.125 
25 Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik – begrepp, teori och analys, Lund, Studentlitteratur AB, 2004 
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Uppsatsens avgränsningar och inriktning 

Denna uppsats tar emellertid inte ett så fast grepp om postmodernismen att jag kommer 

tala om diskurser och sanningsbegrepp. Syftet är inte att i första hand få veta något om det 

förflutna på Klev och vad som kan bekräftas eller vederläggas. Den historieskrivningen, och 

vad som är sant eller falskt i den redan skrivna, överlåter jag åt andra. Det jag är intresserad 

av är, i linje med historiebruksperspektivet, istället hur den i mångt och mycket redan 

“fastslagna” historien om Klev nyttjas av dess aktörer. Vad gör man med den historia som 

finns att förvalta. Det är alltså platsens och historiens roll, relevans och användning i 

samtiden som jag vill komma åt.  Jag kommer därmed röra mig mellan begreppen 

historiebruk och historiemedvetenhet, men mer eller mindre lämna historiekulturen 

därhän, för att tala med Aronsson.26 Historiebruk definieras av honom som ”processer då 

delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade enheter”.27 Historiemedvetenhet definierar han som ”uppfattningar 

av sambandet mellan dåtid, nutid och framtid som styr, etableras och reproduceras i 

historiebruket”.28  

I uppsatsen kommer jag använda mig av begreppen “aktör” och “arena”. I min analys 

kommer också begreppen “förhandling” och “makt” finnas med. Dessa begrepp är hämtade 

till mig från en avhandling vid namn “Skilda världar -samtida föreställningar om 

kulturarvsplatser”.29 Anderssons avhandling är framlagd inom ett projekt lett av Peter 

Aronsson, behandlar kulturarvsplatser som arenor för olika aktörer, och har en 

fenomenologisk ansats. Fenomenologin är en teoretisk inriktning med många grenar, men 

jag kommer inte skriva renodlat fenomenologiskt. Jag tillerkänner mig i alla fall till idén om 

att det finns en samverkan mellan varseblivning och objekt. Därigenom blir det intressant 

att betrakta mina informanter som aktörer (det vill säga subjekt med agens) på en specifik 

arena. Dessa verksamheter och deras agerande påverkas av platsen de verkar på. Den arena 

de verkar på är en historiskt komplex plats, med många olika skeenden och identiteter att 

förankra historiebruket i. De aktörer som finns där har olika bakgrunder och olika 

 
26 Peter Aronsson, Historiebruk-att använda det förflutna, Lund, Studentlitteratur Ab, 2012, s. 17-18 
27 Aronsson, Historiebruk-att använda det förflutna, s.17 
28 Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, s.17-18 
29 Joakim Andersson, Skilda världar - samtida föreställningar om kulturarvsplatser, Linköping, Linköpings 
universitet, 2008 



   

 

 14  

 

verksamheter och kommer, sannolikt, använda olika delar av platsens historia för att 

legitimera sig och sina ageranden. Därigenom finns det ett behov av att förhandla om 

platsens legitima syften. För vem finns platsen och vem har rätt att definiera den? Som i alla 

sammanhang där flera olika tolkningar finns, kan det uppstå maktobalanser. Jag är 

intresserad av att se hur aktörerna förhandlar och samspelar i detta.  

Så, utan en renodlad teoretisk inriktning är uppsatsens grund att det finns en upplevd 

sanning vilken påverkas av de som upplever den, och att denna äger relevans. Att det finns 

en betydelse bortom de “hårda fakta” som utgör historiska källor och artefakter, och att 

dessa säger något viktigt om historiens värde och betydelse i samtiden. Att mina 

informanter inte verkar i ett tomrum och att den plats de agerar på, med alla dess historiska 

kopplingar, påverkar hur detta agerande styrs och utövas. Att det sedan är mer än en aktör, 

öppnar upp för möjligheten till en diskussion om vems agerande och vems tolkning som ska 

äga störst relevans, i en konstellation där inte bara relationer mellan arena och aktör 

utspelar sig, utan även relationer mellan aktörer. Det finns en risk/möjlighet att det uppstår 

stridigheter kring vad som är viktigast med platsen, och hur dessa värden ska förvaltas. Allt 

detta är jag intresserad av att studera. 

Forskning om kulturarvsförmedling 

Den teoretiska ramen för uppsatsen får anses god och fyllig. Ämnet ligger någonstans 

mellan samhällsvetenskap, historia och etnologi och därmed finns det många forskare som 

valt att fördjupa sig i ämnen närliggande denna uppsats.  

Att hitta forskning som berör platsen Klev och dess verksamheter är däremot mycket svårt. 

Det är en liten plats, och ingen akademisk forskning har, såvitt jag lyckats finna, bedrivits om 

platsen. Det finns några populärvetenskapliga böcker som behandlar den men dessa är alla 

ganska gamla, och ej heller av någon vetenskaplig karaktär. De har använts för att teckna en 

enkel bakgrund för platsen inledningsvis, men har inget värde som forskningsstödjande 

litteratur för denna uppsats.30  För att få ett forskningsunderlag för platsen krävs ett bredare 

sökarljus, med syfte att finna forskning om liknande fenomen och platser. Man skulle kunna 

tänka sig forskning kring tex gästgiverier eller krogväsendet eller naturvårdsområden. Sådan 

 
30 Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, Thorsten Rehn, Gamla halländska gästgiverier, 
Uddevalla, Boförlaget Settern, 1989 
Stig Sverneskog, Bygdehistoria från södra kind, Svenljunga, Svenljunga kultur och fritidsnämnd, 1992 
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forskning finns, bland annat en mycket gammal bok från 1940-talet som nogsamt avhandlar 

gästgiverinäringen.31  Då uppsatsens fokus inte ligger på platsens historia per se, utan på 

aktörerna, är det mest naturliga dock att koncentrera denna del av forskningsöversikten 

gentemot historiebruk inom kulturarvsförmedling, och hembygdsrörelsen som fenomen. Jag 

har därför valt att fördjupa mig i två avhandlingar som berör dessa ämnen. Den rörande 

historiebruk inom kulturarvet heter “Skilda världar - samtida föreställningar om 

kulturarvsplatser” och studerar hur människor förstår och använder kulturarvsplatser.32 Den 

andra heter “På plats i historien – studier av hembygdsföreningar på 2000-talet”. 33  Denna 

tecknar en sorts översiktsläge rörande hur hembygdsföreningar fungerar och verkar i 

nutiden samt hur de förvaltar och förmedlar historia om sin hembygd.  

Intressant nog är båda avhandlingarna framlagda vid samma universitet, samma fakultet 

och samma år. Doktoranderna har varit verksamma vid Linköpings universitet, Filosofiska 

fakulteten, Institutionen för samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle.  

Måhända inte så underligt, även om det var mig omedvetet vid urvalet.  Studier av kulturarv 

ligger ofta i “skarven” mellan kulturvetenskap och historia, och historiebruket i synnerhet 

balanserar på en fin linje. Att ett tvärvetenskapligt projekt likt “Projekt Q”, som projektet 

kallas, ger utrymme för denna typ av forskning är alltså bara följdriktigt.34 

 

Anderssons avhandling börjar med en minst sagt fyllig beskrivning av tidigare forskning där 

han plockar upp många texter rörande många ämnen vilka tangerar, men inte exakt träffar, 

hans eget område, något även jag såg då jag började söka litteratur. Kanske finns grunden 

till detta i den tidigare nämnda tvärvetenskapligheten. Anderssons syfte är att beforska 

både aktörer och besökare utifrån en given plats, vilket han menar inte har gjorts tidigare.  

Denna uppsats lämnar besökaraspekten därhän, men delar i övrigt ganska väl hans 

syftesbeskrivning, då även jag vill undersöka olika aktörer på samma plats.  

 
31 Per Hartmann, Svenskt gästgiveri genom tiderna 
32 Joakim Andersson, Skilda världar - samtida föreställningar om kulturarvsplatser ,Linköping, Linköpings universitet, 
2008,  
 
33 Anna Eskilsson, På plats i historien –studier av hembygdsföreningar på 2000-talet, Linköping, Linköpings 
universitet, 2008 
 
34 http://liu.se/forskning/tema-q-tema-kultur-och-samhalle, hämtad 26/10-22 

 

http://liu.se/forskning/tema-q-tema-kultur-och-samhalle
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Metodologiskt har Andersson, som nämnt ovan, arbetat med fenomenologi som 

utgångspunkt.  Vad han landar i är att kulturarvet iscensätts olika utifrån olika aktörer, och 

att det inte bara finns i relation till då och nu, utan också i allra högsta grad i relation till 

framtiden. Vidare talar han om makt och olika “strider” kring användningen av 

kulturarvsplatserna, och vems tolkning/åsikt som ska få råda. Från denna avhandling avser 

jag alltså plocka de huvudsakliga analysbegreppen i studien. Detta då forskningsområdena 

är snarlika, och frågeställningarna likartade. Möjliga konfliktytor för min studie ligger 

troligen inte så mycket gentemot besökare, utan fastmer i vad för verksamheter som ska 

ges tolkningsföreträde, samt vilken aktör som tillåts “sätta agendan” för platsen. 

 

Eskilssons avhandling handlar om hembygdsföreningar, deras framväxt och bakgrund, men  

framför allt deras plats i samhället av idag. Syftet med studien är att komma bakom statistik 

om evenemang och medlemsantal och att istället titta på hembygdsföreningarna som 

aktörer och deras budskap. Det hon vill är att förstå föreningarnas roll i samhället idag. Mer 

specificerade frågor saknas, troligen då inget tidigare forskningsläge finns och behovet av 

avgränsning sålunda är ringa. Teoretiskt tar hon utgångspunkt i det tyska begreppet 

”gemeinschaft” vilket hon uppger betyder ”en gemenskap runt släkt och familj” och som 

sägs stå i dikotomi gentemot ordet ”gesellschaft” vilket har mer med rationalitet och 

betalning i pengar att göra.  Denna ”gemeinschaft” menar Eskilsson är grundläggande för 

hembygdsföreningarna. Begreppen förekommer även hos Aronsson, vilken kopplar den till 

moderniseringsprocessen. 35 Vidare teoretiserar hon kring nationalism, hembygd och deras 

funktion som viktiga historiebruksaktörer och som en aktiv del av civilsamhället. Genom en 

studie av tre olika hembygdsförbund tecknar hon en bild av förbunden som primärt aktörer 

inom ett lokalt historiebruk. Hon definierar historiebruk dels som en praktik, men 

framförallt som betydelseskapande för de involverade. Hon gör också intressanta kopplingar 

mellan ett museialt /professionellt historiebruk och hembygdsföreningarnas, och kan påvisa 

att dessa är tämligen likartade, men att hembygdsföreningarna intar något slags 

mellanställning mellan det hon benämner som ”spontant” (dvs privatpersoners) 

historiebruk och ett yrkesmässigt ”objektivt”. Vidare fastslås en social och 

identitetsskapande dimension hos föreningarna, baserad på platsen. Det hon slutgiltigt 

 
35 För vidare diskussion om detta, se  Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, s. 82 
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kommer fram till är att hembygdsföreningarna har en livaktig roll idag, baserad på att de 

som välkända, men icke-ideologiska historieförmedlare inom ett modernt historiebruk kan 

få olika betydelser för olika personer.  

Dessa båda avhandlingar har genom ämnesvalet en nära koppling till Klev som plats, och har 

också gemensamma beröringspunkter med mina frågeställningar - frågor om betydelse, 

verksamhet, identitet, makt, historians plats i dagens samhälle samt historiebruket inom 

kulturarvs”industrin” och dess närhet till till exempel turismen och marknaden. Därigenom 

blir dessa studier ett fruktbart forskningsläge att skriva in sig i och arbeta med. Vad som 

särskiljer förevarande studie från ovan nämnda verk är ambitionen att teckna en bild av hur 

olika aktörer på samma arena förhåller sig. Jag har ett specifikt intresse av att studera de 

bilder som förmedlas från aktörerna av dem själva i relation till de andra och var eventuella 

konflikter uppstår.   

 

Källor, material och metod 

Mitt källmaterial består, vilket är ovanligt i historiska sammanhang, i princip uteslutande av 

intervjuer utförda med de olika aktörerna. Jag har utifrån handboken “Etnologiskt 

fältarbete” och min tidigare erfarenhet av att intervjua skrivit en frågelista för en så kallad 

semistrukturerad intervju.36 37 38 Semistrukturerad innebär att man har till större delen 

öppna frågor och låter samtalet meandra ganska fritt längs de vägar det tar organiskt. Målet 

är att genom samtalet kunna fånga informantens åsikter, tankar och attityder kring det 

studerade området. Utifrån tidigare erfarenhet lät jag dem styra val av plats och tid i 

möjligaste mån - i samtliga fall åkte jag till dem. Att göra intervjun avslappnad och trevlig är 

viktigt och därför är det brukligt att ta med lite fika, och att avsätta gott om tid. Mina 

informanter har alla varit positiva och välvilligt inställda till intervjuerna – mer eller mindre 

en förutsättning för att de ska lyckas. Jag har haft två enskilda intervjuer med 

representanter för “Hemma på Klev” och Västkuststiftelsen, samt en dubbelintervju med 

Mårdaklevs hembygdsförening. Även om mina informanter är lätta att identifiera, utifrån att 

 
36 Lars Kaijser och Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, Lund, Studentlitteratur Ab, 2011 
37 Jag har 2019 skrivit en C-uppsats inom ämnet kulturanalys, där källmaterialet också utgjordes av 
intervjumaterial. 
38 För fullständig frågelista se appendix 1 
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det endast är ett fåtal som arbetar där, så har jag valt att i texten anonymisera dem. De är 

heller inte främst representanter för sig själv i denna text, utan för sina respektive 

verksamheter.  

Samtliga intervjuer har jag fått tillåtelse att spela in, vilket är önskvärt. Det ger möjligheten 

att i efterhand djuplyssna, och lyssna om på samtalen. En fullödig transkribering har inte 

gjorts, men citat, i förekommande fall, är ordagrant återgivna.  

Utöver intervjuer har jag inte haft något annat källmaterial av vikt. Referenser görs ibland till 

tryckt material, digitala texter eller skötselplaner för reservatet. Dessa är dock inte att 

betrakta som källor, utan snarare som referensmaterial. Fokus i uppsatsen ligger helt och 

fullt på informanternas utsagor. Att sätta ett klassiskt källkritiskt sanningsanspråk på sådana 

källor låter sig inte fullt ut göras. Snarare måste man betrakta dessa källor som utsagor kring 

tankegångar och subjektiva uppfattningar som mer hör hemma i den fenomenologiska 

traditionen. Intresset i en sådan studie ligger dock inte heller i att finna den mest troliga 

teorin om historien sådan den utspelat sig på Klev, utan fastmer i vad de som finns där idag 

använder historien till. Därigenom blir materialet relevant och fullgott.  

Sammanfattning av kapitlet  

Utifrån ett fenomenologiskt och kontextuellt perspektiv avser jag att studera informanters 

utsagor kring och tankegångar rörande sin verksamhet på en historiskt komplex plats. Klevs 

kulturområde utgörs av flera kulturhistoriskt intressanta och historiskt värdefulla delar vilka 

administreras och förvaltas av olika aktörer, med olika verksamheter. Representanter för 

dessa har intervjuats och fått ge sin syn på platsen, dess historia och värde. Utifrån detta 

kommer jag att söka utreda vilka olika historiebruk som finns hos dem, samt hur de 

interagerar. Jag är intresserad av att studera deras olika bruk, men också om det finns en 

förhandling rörande makten om tolkningsföreträdet av platsen. Platsens faktiska historia är 

mindre relevant än de olika informanternas uppfattning om densamma. Därmed har jag 

tagit avstamp i och använt mig av begrepp från avhandlingar vilka behandlar 

kulturarvsplatser som arenor och verksamheter som aktörer. Jag har också studerat tidigare 

forskning kring hembygdsförbundens roll i samhället av idag.  
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Kapitel 2 

I följande kapitel kommer redovisas de resultat som min undersökning givit. Dessa kommer 

presenteras på följande vis. Först kommer varje utövare behandlas för sig, följt av en 

sammanfattande analysdel där jag kommer sammanställa dessa svar gemensamt och vad 

man därvid kan utläsa ur en jämförelse.  

Mårdaklevs hembygdsförening, fd Mårdaklevs naturskyddsförening, intervju 1 

Mina informanter från hembygdsföreningen, vidare förkortat HBF, är två. Dels är det en 

kvinna som varit med sedan föreningen grundades 1959 - då som Mårdaklevs 

naturskyddsförening. Hon har sedan innehaft ordförandeposten under flera år, och är 

fortfarande engagerad, vid en ålder av dryga åttio år. Hon är barnfödd i byn och har bott där 

hela sitt liv, samt arbetat som lärarinna i byns skola.  Hon kommer benämnas informant A. 

Vidare är det nuvarande ordföranden, en kvinna mellan trettio och fyrtio, som varit aktiv i 

föreningen under ca sju års tid. Hon är född och uppvuxen i bygden, fortfarande boende 

där, och har numer egen familj. Henne kommer jag beteckna som informant B. Värt att 

notera är att hon även är aktiv styrelsemedlem i den stiftelse som, i kommunal regi, äger 

och förvaltar gästgiveriet som arrenderas ut till företaget Hemma på Klev. Därmed har hon 

ofta både dubbel insyn och dubbla roller i sina tankegångar om platsen. Även informant A 

har tidigare suttit i denna stiftelse. Det finns alltså ett tydligt samröre mellan HBF och 

stiftelsen, även om de på pappret är två skilda verksamheter.  

Hembygdsföreningen är en sammanslutning vilket fick sin start i och med de fågelkurser 

som hölls i trakten under 1950-talet, berättar informant A. Dessa var mycket populära och 

många deltog. Ledarna kom från Naturskyddsföreningar på andra orter, och då väcktes 

tanken om att starta en egen. Så småningom kom verksamheten att utökas och man fick 

både en floristisk och en faunistisk sektion, samt en hembygdssektion. Detta då de som 

engagerade sig i föreningen hade dessa intressen jämte fågelintresset. Under åren som 

följde blev engagemanget lägre, och man orkade inte hålla igång samtliga sektioner. Det 

som då var populärast var hembygdssektionen, och för några år sedan byttes namnet och 

verksamheten helt till Hembygdsförening, vilket i praktiken var vad den länge redan 

fungerat som. I denna verksamhet väcktes frågan om en hembygdsgård, berättar hon 
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vidare. Man tittade på små ålderdomliga torp och liknande, men så småningom föll ändå 

valet på den mindre av de gårdar som drivit det gamla gästgiveriet på Klev. Då ägaren var en 

åldrig man, som inte längre förmådde driva verksamheten, frågade man om man fick köpa 

loss de två husen (ett bostadshus och en lanthandel) vilket man fick lov till. I samma skede 

köptes gästgiveriet och all mark (av samma ägare) av ett skogsbolag. Dessa var på väg att 

avyttra gården men enligt informant A, lyckades “vi” (jag antar att detta vi syftar på 

Naturskyddsföreningen, men skulle också kunna syfta på ett mer löst nätverk av 

engagerade) att samma vecka som försäljningen skulle genomföras, ansöka om att få 

gården byggnadsminnesförklarad. Så skedde, och därefter bildades stiftelsen Klevs 

Gästgiveri, samt naturreservatet. Efter detta har HBFs främsta fokus legat på att förvalta 

dessa byggnader och den omgivande park (trädgård) vilken ingår i reservatet, men som 

hembygdsföreningen enligt reservatets skötselplan har ansvar för. Enligt informant B är det 

idag inte så många som är engagerade i att faktiskt arbeta ideellt i föreningar, inte heller i 

deras, även om de har ganska lätt att få medlemmar. Det svåra är att få dem att avsätta tid 

till verksamheten. Detta gör, uppger hon, att föreningen huvudsakligen måste lägga sitt 

engagemang på att göra aktiviteter som drar in pengar till byggnadernas underhåll – just nu 

är det julmarknad och midsommarfirande. Hennes önskan är dock att föreningen hann och 

orkade med fler små, inte lika inkomstbringande aktiviteter, men vilka låg mer inom det hon 

menar är verksamhetens kärnområde. Dessa är, enligt henne att förvalta och förmedla 

bygdens och framförallt Klevs historia. Den bild de båda tecknar av sin förening knyter väl an 

till den som Eskilsson ger av begreppet “gemeinschaft” och dess koppling till 

hembygdsförbunden.39 

Den historia om Klev som de förmedlar är framförallt relaterad till två skeden. Dels är det 

1900-talets historia på platsen – personer, verksamheter, ägoförhållanden och släktskap 

som man helt enkelt minns, eller minns att man fått berättat för sig. Informant A är här 

informant Bs största kunskapskälla, och när jag frågar A om hennes kunskap svarar hon “jag 

är ju uppvuxen i Mårdaklev” och när jag frågar om det alltså är muntlig tradition och minnen 

svara hon att det är det. Hon tillägger vidare “Vi hade ju dessutom farmor och farfar boende 

i samma hus, så det var väldigt mycket muntliga historier”. Att beakta då är att min 

informant, född på 1930-talet, hade farföräldrar båda födda år 1868, så den muntliga 

 
39 Eskilsson, ”På plats i historien - studier av hembygdsföreningar på 2000-talet” 
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tradition hon hänvisar till bör alltså omfatta 2000-talet, hela 1900-talet och inte osannolikt 

också en del av det sena 1800-talet.40 Vad de äldre släktingarna i sin tur hört och fört vidare 

kan givetvis vara ännu längre bak i historien. Att hon dessutom varit aktiv i framtagandet av 

Mårdaklevsboken samt i drygt 60 år aktiv i HBF bör givetvis ha bidragit till att levandehålla 

dessa historier. 41 Det är alltså ganska omfattande kunskaper om trakten som finns lagrade i 

denna informants minnesbank och som HBF dokumenterat.  Den andra historien man 

uppehåller sig vid är den medeltida, med gränstrakten, krigen, skansen och ofreden. Man 

talar om och föreställer sig hur landskapet bör ha sett ut, hur armodet för folket var och hur 

man inte alltid legat på samma sida om gränsen - dvs att man ibland blivit dansk eller svensk 

utan ett maktskifte, beroende på kartornas gränser. På frågan om tiden emellan dessa 

epoker menar man att man inte har så mycket information, men lyfter fram gästgiveriets 

roll.  

Den historia som relateras är framförallt den vilket bär ett värde för ”bygdens folk” - 

antingen talar man om en period vilken framhålls som särskilt formande för bygdens 

karaktär (som framfört ovan har bygden än idag en viss gränsbygdskaraktär), eller så talar 

man om de människor, platser och saker som man fortfarande har inom levande räckhåll, i 

alla fall hos byns äldsta, och som man kan dra trådar till nutiden med. En god stund av 

denna del av intervjun åtgår till att finna kopplingar mellan människor vi är bekanta med 

idag, och de som fanns på Klev förr. Ett mönster för samtal som jag känner igen från otaliga 

konversationer i trakten. Det finns en gemensam underförstådd samsyn kring ett värde i de 

gemensamma bekanta, i att veta var gården man talar om ligger, eller att kunna minnas 

något som den andre också minns. En struktur som aktiveras även i denna intervju.  

De människor som befolkat platsen är dock endast en del av samtalet. Framförallt informant 

B, som inte har släkten på orten innan hennes föräldrar flyttade dit, lyfter även Klev för sin 

egen skull. Hon talar om värdet av husen och området, av byggnadernas historia i sig och 

om vikten av det sammanhållna “kulturområdet Klev” vilket hon alltid uppger sig särskilt 

söka lyfta när hon gör inlägg på sociala medier och liknande. Det är för dem båda tydligt att 

det finns ett egenvärde i platsen, men detta värde kopplas ofta till det lokala. De uppger 

bland annat att platsen utgör ett exempel på hur en gränstrakt och en landsbygd kunde 

 
40 Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev, s.419 
41 Detta är den vardagliga benämningen av Boken om Mårdaklev. I texten används dessa  namn omväxlande. 
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fungera även på annat håll. Det menar de att andra besökare också kan relatera till och få 

glädje av. Men ganska snart återkommer tankegångar om det lokala arv man har att 

förvalta. Till exempel lyfter informant A att mycket av de föremål de har är donerade av 

lokala personer, och att man känner ett ansvar att inte låta dessa förfaras eller skingras. Då 

invänder dock informant B att det ibland känns lite tokigt att ha blandade epoker i hus och 

inredning, men medger samtidigt att det är viktigt med föremålens koppling till det lokala. 

De enas i att det är ett ansvar de har, att förvalta det som idag finns i HBFs vård, även om 

det kanske skapades med en annan tanke än de själva har.   

Som nämndes inledningsvis ser de sig alltså som, kanske primärt, en sorts förvaltare av den 

plats man verkar på, och med ett ansvar för att dra in inkomster till dess underhåll. 

Föreningen är ideell, men har alltså ändå en form av åläggande att generera inkomster. 

Detta, i kombination med att det är lite svårt att få frivilligarbetare i tillräcklig mängd, gör att 

man upplever att man inte helt lever upp till den roll man vill ha. Vad denna roll skulle bestå 

i är dock inte helt enkelt att formulera. Informant A lyfter vikten av att vara en lokal 

mötesplats och att skapa gemenskap i bygden. Detta är även informant B engagerad i, men 

hos henne finns också en uttalad önskan om att föra ut och förmedla platsen och dess 

historia till fler än de geografiskt mest nära. Hon lyfter den utländska turism som 

förekommer om somrarna, framförallt från Tyskland, och att de ibland verkar vara de som 

allra mest uppskattar platsen. Hon talar också om ett visst ansvar i att tillhandahålla service i 

form av ett kafé till passerande turister, när nuvarande arrendatorer (Hemma på Klev) efter 

en säsong valt att inte ha något sådant i sitt utbud. I detta sammanhang lyfter hon 

discgolfbanan som öppnade förra året, strax intill hembygdsgården och gästgiveriet, och 

som drar ganska mycket (med traktens mått mätt) besökare. Denna discgolf och behovet av 

att ha en servering i dess närhet anknyter eventuellt till den golfbana som fanns på orten 

under ett antal decennier vid millennieskiftet och som drog lunchgäster till gästgiveriet, men 

detta uttalas aldrig helt klart. Att det inte finns en lunchservering talar dock både A och B 

om. De menar båda att de kan förstå de röster som beklagar att det inte längre serveras mat 

på regelbunden basis i gästgiveriets regi, men de uppger sig samtidigt även förstå att det är 

svårt att få lönsamhet i något sådant i den lilla byn. Som informant A säger “att driva en 

lunchrestaurang i lilla Mårdaklev, det är väl mycket begärt”.  Att detta tyvärr utgör en förlust 

för byns boende menar man är en tråkig effekt, men ändå inget man kan göra mycket åt. 
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Det blir emellertid tydligt att man ser HBF som den aktör som bör tillhandahålla 

mötesplatser för ortens folk när andra aktörer inte gör det. Som ideell och med basis i byn 

tycker man sig vara den aktör som inte får släppa taget, men hur detta ska gå till utan 

tillräckligt med arbetskraft är den fråga man ständigt återkommer till.  

Visionerna för framtiden är ändå höga. Informant B ser framför sig en plats där det kan 

göras oerhört många och differentierade evenemang. Hon säger att hon hellre gör “ett litet 

evenemang för tio intresserade än ett stort för flera hundra bara för att tjäna pengar”, och 

hon hoppas kunna driva verksamheten däråt. Det är med stolthet hon påtalar att Sveriges 

hembygdsförbund sagt till henne att HBF mest troligt har den yngsta styrelsen i Sverige. Hon 

har också tankar om att utveckla verksamheten till att omfatta skolprogram och guidningar, 

något som informant A uppger att man haft tidigare.  

Hstoriesyn  

Hos HBFs representanter finns en klar bild av historien som något gemensamhetsskapande. 

Man ser sin lokala historia som en del av den större historieskrivningen, samtidigt som det 

är en viktig sammanhållande faktor i bygdens gemensamma identitetsskapande. Man menar 

att det finns stort värde i att veta något om trakten man bor i, och informant A ställer sig 

rent av undrande till varför vissa flyttar till trakten utan att umgås med eller lära känna 

någon. Deras primära historiebruk är existentiellt och handlar om att skapa en lokal 

identitet. Detta blir särskilt tydligt i fallet med den ålderdomliga historien. Det finns mer 

“identitet” att söka i medeltidens gränsbygd än i de anonyma bönder vars tillvaro man inte 

vet mycket om som levde och verkade i gårdarna under 16 och 1700-talen. Man vill, med 

rötter i dåtiden, skapa en gemenskap i samtiden, och då är identifikationen det viktigaste att 

finna i historien. Detta lyfter informant B genom att säga “det är värdefullt att få veta vem 

som bott i mitt hus, tex”.  Genom detta historiebruk ansluter sig HBF tydligt till den 

“gemeinschaft” som Eskilsson refererar till. 42 Detta blir särskilt tydligt i det återkommande 

problemet med att få tillräckligt med folk som engagerar sig. De anser båda att det är 

kopplat till samhällsandan och tidens ideal, och att man idag har så mycket annat som 

”drar”, inte sällan på annan ort, vilket gör att människor inte söker sig till sin bygd för 

gemenskap. Eftersom man säger sig vilja stärka denna gemenskap kan även ett ideologiskt 

 
42 Eskilsson, På plats i historien - studier av hembygdsföreningar på 2000-talet 
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historiebruk hävdas. Man använder sin egen förenings och bygds historia för att motivera 

saker man önskar ska ske idag. En ökad gemenskap och ett ideellt engagemang i det man 

anser viktigt – framför allt hembygdens historia, men också dess utveckling och fortbestånd. 

 

 Hemma på Klev, intervju 2 

Min andra intervju gjorde jag med en av de två som driver företaget Hemma på Klev, 

förkortat HpK. Dessa är ett par i 50-årsåldern, varav min informant är kvinnan, framgent 

kallad informant C. Hon och hennes man har tidigare i ungefär tio års tid drivit en liknande 

rörelse i Bergslagen, på en herrgård, men av olika skäl valde de att för ca tre år sedan bli 

arrendatorer på Klevs gästgiveri. De sökte en verksamhet där de fick liknande, men något 

bättre, förutsättningar än de hade i sin förra. Faktorer hon nämner är till exempel ett bättre 

kök, men kanske framförallt en plats som inte skulle komma att förändras så mycket, utan 

där man vet förutsättningarna. Där de tidigare verkade skedde förtätning och utbyggnad av 

industriområden, fenomen som sakta kom närmare deras verksamhet (geografiskt). Det 

upplever hon är betydligt mindre risk för här. Hon säger “jag har ju bott på landet innan, 

men här är verkligen glesbygd”. Deras verksamhet utgår från den fårproduktion de bedriver. 

Det kött de producerar är navet i restaurangens utbud, där de dels gör mycket kalas och 

konferenser, julvandringar på gården med middag samt olika middagsevenemang. Utöver 

det erbjuder de boende i en historisk miljö, samt olika upplevelsepaket med till exempel 

vandring och paddling. Deras ledord är ekologiskt, närproducerat och hemtrevligt.  

När jag frågar vad Klev är för plats så svarar hon att det främst är en historisk plats. “Den är 

så lugn och fridfull, trots att här mest har varit krig”. Hon menar att historien känns på 

platsen, och hon säger att hon ibland tänker på de gästgivarmoror som före henne gått där i 

rummen och bäddat och lagat mat för gäster. Hon säger sig ha en stor respekt för platsen, 

och att det är väldigt viktigt att inte göra åverkan på den, vare sig fysiskt eller genom att 

bedriva fel sorts verksamhet som inte “passar in”. Att passa in menar hon är att till exempel 

inte ha evenemang som inte stämmer med platsens stil eller att servera mat av dålig kvalité. 

 Hon säger sig inte ha en enorm kännedom om platsens historia, men gärna vilja veta mer. 

Hon och hennes man kände inte till stället, eller trakten, innan de såg annonsen. Då började 

de läsa på och hittade en del på nätet. När de sedan kom flyttande fick de en del böcker av 
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HBF ur vilka hon hämtat en del information. Hon ställer sig dock frågande till en del av 

böckernas sanningshalt. Hon menar att det informant A från HBF berättat för henne inte 

riktigt går ihop med det som står skrivet. Hon väljer dock att hantera detta genom att 

berätta historierna om människorna, men utelämna årtal och alltför exakta detaljer.  

För henne är det viktigt att deras besökare får med sig ett mervärde i form av kunskap om 

platsen. De som kommer ska få mer än om de bor på ett vanligt Scandichotell, är hennes 

devis. De som kommer är ofta långväga ifrån och HpK har en klar målgrupp som de vet att 

de riktar sig mot. Till exempel så är de inte intresserade av att locka de ganska stora 

mängder människor som söker boende runt Gekås i Ullared, trots lämpligt avstånd. Dessa, 

menar hon, är dock inte intresserade av platsen som sådan, utan söker bara en billig 

sovplats, och därför är de inte alls deras önskade besökargrupp. De vill ha gäster som ser det 

unika i platsen, uppskattar hemkänslan och lugnet och som gärna återvänder. Hon anser att 

de når den målgruppen idag. 

Deras verksamhet är kommersiell. De är två som ska ha sin utkomst av den verksamheten 

och de betalar arrende för gästgiveriet. Som sådan verksamhet räknar de strikt 

inkomstmässigt på evenemang och måste tänka på om det är värt den arbetstid de 

investerar i något. De har arbetat i branschen i många år, och vet ofta vad som lönar sig. 

Lunchrestaurang och kafé på en sådan liten ort är exempel på saker de valt bort, på grund 

av arbetsinsats i förhållande till lönsamhet.  Informant C säger att hon vet att det funnits 

och kanske finns önskemål om sådant i bygden, men att hon inte kan göra saker 

“halvideellt”. De driver en verksamhet, och det de gör måste gå ihop, om det inte är saker 

de gör helt för sitt eget höga nöjes skull. Hon funderar på om tidigare arrendatorer kanske 

sökt tillgodose alla de önskemål som kommer från olika håll, och därför inte orkat hålla kvar 

i verksamheten (det har bytt arrendatorer ganska ofta under de senaste decennierna). Hon 

säger att hon är en sådan som är säker på sig själv och trygg i sina beslut angående 

verksamheten. Hon tycker att efter tre år börjar formen för vad de gör och inte gör, och vad 

som funkar sätta sig. Deras framtidsvision är “att det är rätt bra som det är”. Med det menar 

hon att hon känner att de nått en punkt där de kan arbeta med att göra Klev mer känt i 

vidare kretsar. Hon säger att hennes uppfattning är att det känns väldigt stort och välkänt 

för de som är “gamla i trakten” men att hon känner till folk som bor nära, till och med i byn, 

men inte har någon koll alls på vad som händer där. Hon säger att hon tror att det finns en 
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önskan hos en del i trakten att Klev ska bli stort på nytt, och det vill hon också. Dock betonar 

hon, tror hon inte att vägen är att försöka återskapa vad som varit, utan att skapa nåt nytt, 

med rötter i historien.  

Hon återkommer ofta till historien på platsen som en faktor i deras koncept. Det är en 

gammal, unik plats, det finns historier att berätta och det finns framför allt en stilla, lugn och 

vacker natur. Reservatet som ligger på Klev lyfter hon flera gånger som något positivt för 

besökarna, men också den vackra trädgårdsparken och byggnadernas atmosfär. Hennes 

klara uppfattning är att historia är jätteviktigt, men hon lägger mindre vikt vid “krig och 

kungar och sånt” för det finns det andra som kan bättre. Hon vill berätta om människorna 

som levat på platsen. 

Historiesyn 

Informant C uttrycker, liksom A och B, att historien är mycket viktig och relevant för deras 

verksamhet. Hon menar till och med att den är själva värdet i den. Annars hade det lika 

gärna kunnat vara var som helst. Med historien avser hon, vad det framstår som, framför 

allt gästgiveriets. Det hon uttrycker vara historiens värde är till stor del det som ryms inom 

deras verksamhet, det vill säga, dess roll i en kommersiell verksamhet. Hon lyfter mycket 

“känslan” av historien, lugnet, friden och det unika på platsen. Därmed är det framförallt ett 

kommersiellt historiebruk som framställs. Det hindrar dock inte att det även finns starka 

inslag av existentiellt och ideologiskt bruk, då det ofta är fråga om att skapa en känsla för 

platsen och de värden de själva och människorna före dem fyllt den med. Detta blir kanske 

allra tydligast när vi diskuterar målgrupp. Hade syftet varit strikt kommersiellt hade man 

kunnat rikta sig mot andra köpstarka grupper, som tex övernattare från Gekås. Det gör man 

dock inte. Hur stort Klev kan bli uttalar hon sig inte om, men det framskymtar att de har en 

ganska god beläggning utifrån sin kapacitet. Därmed är det kanske mer en fråga om att göra 

platsen känd än att öka besökarantalet som hennes vision handlar om.  

 

 

 

Västkuststiftelsen, intervju 3 
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Västkuststiftelsen är en stor förvaltande stiftelse som äger och/eller förvaltar runt 300 

reservat i Halland och Västra Götaland. Olika reservat handhas av olika förvaltare. Min 

informant, kallad informant D, är en man på dryga 40, som har arbetat med naturvård först i 

eget företag som entreprenör för, och numer som anställd av stiftelsen, vidare förkortad 

VKS. Han har ansvar för ett trettiotal reservat, varav Klev är ett. Att vara reservatsansvarig 

innebär att han är den som ser till att skötselplanen upprättad av Länsstyrelsen följs och att 

rätt insatser görs. 43  Stiftelsens reservatsanasvariga arbetar delvis själva, delvis anlitar de 

entreprenörer - i dagsläget är mer än 50% av min informants tjänst administrativ och 

mycket praktiskt arbete läggs på entreprenad, men om saker förändras kan detta komma 

att ändras. Ett exempel på sådana förändringar är politiska skiften. Med nästa årsbudget 

kommer troligen anslagen till naturvården minska, och då kan arbetet för honom komma att 

förändras. Det är också till viss del politiken som styr inriktningen på arbetet – det kan vara 

satsningar på våtmarker, slåtterytor eller något annat som ska prioriteras. Hans lokala 

arbete är därmed till viss del styrt av politik, men på en rikspolitisk nivå, genom att det är 

Länsstyrelsen som fördelar medlen.  

Stiftelsen är alltså anslagsfinansierad, och i motsats till de två andra verksamheterna är det 

mycket tydligt utpekat vad som är deras uppdrag på platsen. Reservatet i sin helhet består 

av tjugo hektar mark. Det omfattar den så kallade “parken”, trädgårdarna runt 

hembygdsgård och gästgiveri, en slåtteräng med ett odlingsröse, samt ett skogsparti med 

spår av gammal odlingsmark. Inom reservatet finns lämningarna av de gamla skansarna, 

samt en utsiktspunkt med utsikt över Ätrans dalgång.44 Den plan som Länsstyrelsens 

upprättat fastslogs senast 2014, och det är, enligt förvaltaren, en bra och lättarbetad sådan. 

Han säger att det i planerna finns inslag av historiska värden som ska skyddas, och att i vissa 

kan det, på grund av Länsstyrelsens tjänstemans personliga inställning, finnas ganska 

mycket sådant uppfört. Det primära i naturreservat är dock alltid naturvården och det är vad 

som kommer i första hand. Att inte skada gamla arkeologiska lämningar vid exempelvis en 

avverkning är självklart alltid viktigt. Det kan också vara det historiska värdet som fäller ett 

avgörande i en valsituation, han exemplifierar med ett reservat där en yta kunde, enligt 

planen, antingen brukas, växa igen, eller slås. Då valde han slåtter, eftersom det är vad det 

 
43 Länstyrelsen Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Skötselplan för naturreservatet Klev i Svenljunga 
kommun, 2014, Digital resurs 
44 Länsstyrelsen, Västra Götalands län, Skötselplan för naturreservatet Klev i Svenljunga kommun, s. 5 
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varit historiskt. Det finns också idag goda möjligheter att välja historiska alternativ, tex 

hästslåtter, då man nyligen omformat stiftelsens upphandling, så att man lättare kan välja 

sådana utförare. Historia är, emellertid, bara en parameter bland andra, och det är här och 

nu som är primärt i hans arbete.  

I reservatet på Klev har ett flertal åtgärder nyligen genomförts, inte minst en ganska 

omfattande avverkning som syftar till att stärka naturvärdena genom att gallra fram 

ekskogen. Denna avverkning gjordes i augusti/september och blev enligt informant D 

mycket lyckad. Man har också låtit stängsla slåtterängen för efterbetande djur från HpK, och 

slåttern skedde i år med häst. Vidare har man nyligen anlagt en väg, röjt fram skansarna och 

återhamlat träden vid hembygdsgården. De sista två är inte åtgärder vilka klart framgår av 

skötselplanen, men som informanten säger “är det oklart vems ansvar det är, så gör vi det”. 

Detta efter att HBFs ordförande bett honom om hjälp med röjningen och träden. Även den 

nya vägen och stängslingen är på grund av önskemål från Stiftelsen Klevs gästgiveri och HpK. 

Trappan upp till utsikten och skyltarna i reservatet har dock HBF ansvarat för att sätta upp. 

Detta anser informant D vara ok, för finns det lokala som är intresserade så är det positivt. 

Sammanfattningsvis anser han att det skett ganska mycket i reservatet och att det är ett fint 

litet reservat.  

VKS marknadsför sina olika reservat en del på sociala medier, men en problematisk faktor 

med Klev menar han är avståndet till Göteborg. Det är inte sällan önskemål om att det ska 

vara resmål ganska nära staden där de har sitt administrativa säte, och då faller mindre 

ställen långt bort gärna lite i skymundan. Dock menar han att de som kommer troligen blir 

mycket nöjda, inte minst för helhetsupplevelsen av miljön med natur och park, byggnader 

och verksamhet. Han menar att han anser det vara viktigt att alla delar fungerar bra, men 

begränsar också sin roll till just naturvården i reservatet, även om det alltid finns att tjäna på 

att visa lite god vilja.  

 

Historiesyn 

Informant D uppger att det är viktigt med historia, men inte på bekostnad av naturvården. 

Han menar att det är viktigt för att vi ska kunna se och läsa hur landskapet har använts 

tidigare. Han har också en tydlig framtidsvision om vad han arbetar för:  
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“vi tänker ju långsiktigt, vi lämnar denna världen och det kommer nya, och om kanske 100-150 år så 

har ekarna kommit upp en bit, och om 200-250 år så är de ju ganska stora. Så det kan jag se framför 

mig, och det har jag inga konstigheter med att vi jobbar så. Ibland säger folk – det får inte vi uppleva 

- men det ska vi inte uppleva, vi arbetar för generationerna efter oss och insekterna och växterna och 

att allt ska funka. Och funkar det inte riktigt, ja då får man ändra om, eller då får nästa generation 

efter mig ändra om. Så det är inga konstigheter.” 

I detta citat ger han uttryck för ett både pedagogiskt och till viss del moraliskt historiebruk. 

Det handlar om att efter bästa förmåga vårda och bevara det vi har, både för att kunna 

jämföra bakåt, men också för att kunna föra kunskapen framåt och att skydda samt öka de 

naturvärden som finns i den historiska miljön runt Klev. Så, även om VKS primära mål inte är 

att arbeta med historiskt bevarande, finns en tydlig aspekt av historia i det arbete de utför. 

 

Analys 

Samma historiesyn....... 

Ovan har jag visat att de olika verksamheterna primärt ger uttryck för olika sorters 

historiebruk. Går vi ett steg mer på djupet är det dock viktigt att notera att alla tre i grunden 

har en gemensam förankring i den vetenskapliga historiesynen. De anser alla att det finns en 

sanning om historien och att det är viktigt att inte avvika för mycket från den, och framför 

allt inte påstå något som inte är sant. Samtidigt säger de alla att man inte kan nå en 

hundraprocentig sanning om dåtiden, eftersom det är just dåtid. De menar att man kan 

efterlikna, men inte helt återskapa. Det vill säga, det finns (givetvis) en förflutenhet på 

platsen som de facto var på ett visst sätt. Men även om vi tar till all vår kunskap, så kommer 

det finnas luckor som vi inte kan fylla. Informant A talar till exempel om att vi inte kan veta 

var de som bodde över hos gästgivarna sov, något hon inte sällan får frågan om och då alltid 

besvarar med sitt enda ärliga svar “det vet jag inte”. Likande uttalande gör samtliga de 

andra informanterna också och de svarar alla lika på min fråga om det finns en korrekt 

historia. Så långt är de därmed alla helt med på den grundpremiss för vetenskaplig 

historieskrivning som de allra flesta historiker håller högst. Det finns en sanning, som vi ska 

försöka skildra.  



   

 

 30  

 

 Intressant i sammanhanget är också att notera att ingen av dem anser begreppen jag listar 

vara problematiska - förutom begreppet autenticitet. 45 Alltså. Svårigheten i att nå den 

sanna bilden av det förflutna. Ingen av dem menar emellertid att det vare sig behöver vara, 

eller ens alltid är, önskvärt att faktiskt förmedla en hundra procent sann bild. 

Informant D säger att det enda sättet att nå dåtiden helt är om man kan sätta upp en bild av 

hur något såg ut (i landskapet, talar han om). Det vill säga en dokumentation han är väl 

medveten om inte finns, eller ens kan finnas, om vi går långt bakåt i tiden. Dock menar han 

samtidigt att det inte alltid finns skäl att nå en exakthet till vilket pris som helst. Han tar som 

exempel ett annat reservat där han menar att arbetsinsatsen för att undvika en traktor i 

kulturlandskapet skulle vara så kostsam att det inte går att motivera. När jag frågar om en 

person klädd i historisk dräkt (en erfarenhet vi delar från en arbetsplats där vi båda tidigare 

jobbat) verkligen kan bli hundra procent autentisk svarar han skämtsamt först att om bara 

den personen vore lite skitigare så, men han menar sedan att det nog inte går. Dock säger 

han att upplevelsen för en besökare blir bättre av kläderna på en levande, ej helt tidstypisk, 

person, än om man istället ställt upp en korrekt dräkt på en docka eller en bild. För att 

människan ju lever och rör sig. Informant B ger uttryck för liknande tankar kring dräkter som 

bars vid ett event i HBFs regi, där de som arbetade (hon själv inkluderad) var klädda i vad de 

själva var medvetna om inte var alls historiskt korrekt dräkt, men som hon menade ändå 

bidrog till känslan för besökarna av att komma till en annan tid, och att de kläderna därmed 

i alla fall gjorde ett bättre intryck än vad en modern klädsel hade gjort. Informant C går ännu 

ett steg längre då hon menar att den historiska korrektheten kanske inte ens alltid är 

önskvärd. Hon tar som exempel de kofötter som hon fått lära sig var traditionell julmat i 

trakten. Hur historiskt korrekt det än är så kommer hon aldrig vilja eller kunna servera det 

till sina gäster!  

Vad de samtliga här ger uttryck för är det som Aronsson resonerar kring när han ställer 

pedagogisk teknik, experimentell metod och känsla för sin egen skull emot varandra. Han 

menar att de skolade ofta vill använda upplevelser som bas för “äkta kunskap” - det vill 

säga, att man använder ett intresseväckande evenemang för att ge människor en fördjupad 

förståelse för dåtiden. Mot detta ställer han den experimentella erfarenheten som 

 
45 Se Appendix 1 
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forskningsmetod och den upplevelse där äktheten i sig ger en känsla för historien som i sig 

själv är nog. 46 Mina informanter problematiserar detta, framför allt ur besökarperspektiv. 

Den del de uppehåller sig minst vid är den experimentella, vilket är rimligt eftersom det 

sällan är de som ska generera historisk kunskap åt forskningen. Det pedagogiska och det 

känsloskapande är dock två företeelser som ställs emot varandra här. Vad de alla, i 

varierande grad, verkar landa i, är dock att dessa är två sidor av samma mynt. Den 

pedagogiska effekten tros bli större om känslan aktiveras. Om man lyckas få människor att 

känna sig som att de besöker en svunnen tid är mer vunnet för att sedan kunna bibringa 

dem kunskaper om det gamla Klev, än om de inte upplever någon emotionell beröring.  

Detta är också vad informant C till viss del ger uttryck för i sin målgruppsbild. Hon vill ha dit 

de besökare som känner att platsen är unik. Eftersom ingen av dem idag har en pedagogisk 

verksamhet (HBF har ju en önskan om att röra sig ditåt, men det är en vision och inte nutid) 

är deras primära fokus att erbjuda upplevelser. Och för upplevelsen är, som Aronsson 

beskriver i sin skildring av medeltidsveckan, känslan av äkthet viktigast av allt (även om den 

skulle vara fiktiv).47  

 Sammantaget är alltså deras historiesyn mycket lika. De tillerkänner sig alla en vetenskaplig 

sådan och anser att deras kulturarvsplats Klev har en objektivt sann historia som man inte 

får medvetet förfalska.  Dock anser de även att det är viktigare att göra en delvis pedagogisk 

men framförallt känslomässig poäng än att i alla lägen hålla sig historiskt korrekt. Det är här 

som historiebruket kommer in. 

….Olika historiebruk  

Vad får man göra med historien? Frågade jag mina informanter. De var alla tämligen 

överens om att man får göra ganska mycket, om man inte medvetet förstör (framför allt 

materiellt) eller förfalskar (framför allt vetenskapligt). De menar ju, som vi sett ovan, att den 

äkta sanningen om historien kommer vi aldrig åt, utan allt blir ändå någon form av 

uttolkningar. Detta korresponderar väl med det Aronsson säger om att historiciteten vunnit 

mark under senare år.48  Han menar att verklighet och fiktion alltid levat sida vid sida inom 

historieskrivningen och att olika samhällskontexter aktiverat dem olika mycket. Romantiken 

 
46 Aronsson, Historiebruk –att använda det förflutna, s.108 
47 Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, s.103 
48 Aronsson, Historiebruk –att använda det förflutna, s.125 
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betonade berättelserna och känslan, nationalismen sökte den sanna grunden för historien 

och vår tid, men kontextualiserad och fragmenterad kunskap ger de olika berättelserna 

friare tyglar ännu en gång. Samtidigt, menar han, är suget efter äkthet och verklighet kanske 

större än förr - om inte annat som byggsten för de berättelse som inte sällan är del av ett 

identitetsbygge.  

Det är också, menar jag, just i denna fragmentering och dessa olika identiteter som det 

uppstår olika historiebruk hos mina informanter. De alla ser sig, på direkt fråga, som 

kompletterande verksamheter och inte konkurrerande. Det är ju också rent tekniskt ofta 

fallet. De bedriver olika verksamheter med olika inriktning och på, trots närheten, lite olika 

ställen. Hembygdsföreningens primära mål är som vi sett att skapa en identitet för 

bygdehistoria och gemenskap i trakten. De använder sin arena för det som benämns 

existentiellt och ideologiskt historiebruk, men de har också en ambition och en sträva mot 

ett pedagogiskt –till exempel genom att det är de som satt upp informationsskyltar i 

reservatet. Hemma på Klev är en kommersiell verksamhet som finns på platsen med det 

uttalade syftet att hålla den levande – det vill säga, att se till att det inte blir en enkom 

historisk plats utan att den behåller någon funktionell roll i samtiden. Med följdriktighet är 

alltså därför deras historiebruk framförallt kommersiellt. Västkuststiftelsen är de som har 

minst fokus på platsens historia men som den mest samhällsstöttade verksamheten, samt 

som förvaltare av landskapet där spåren av den äldsta historian finns (skansen och 

odlingslandskapet), får de ändå ett pedagogiskt och till viss del moraliskt historiebruk som 

inslag i sitt arbete. 

Dessa olika sätt att använda det “råmaterial” som vi kan betrakta historien som är, precis 

som informanterna uttrycker, naturligtvis tämligen kompletterande. De bör kunna 

samexistera ganska väl på samma plats och det uppger de också att de gör. Vad de dock 

även alla är ense om är att det blir bäst om var och en håller sig till sin verksamhet. Inte 

minst informant B konstaterar detta flera gånger. Hon säger: 

“Så länge alla håller igång sin del på ett värdigt sätt liksom, inte låter nåt förfalla eller serverar 

jättedålig mat. Så länge alla sköter sig del så blir vi ju starkare tillsammans. Då kan vi ju alla bidra till 

någonting som kan gynna den andre, tänker jag, och det är ju helheten som kan göra det speciellt.” 
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Detta grundas till stor del i att det är de facto ganska olika verksamheter som bedrivs, men 

det framkommer också att det inte alltid finns en samsyn i hur saker ska och bör skötas. Det 

har inte varit några stora konflikter under tiden som informant D arbetat i reservatet 

(ungefär två-tre år) men tidigare har vissa saker ibland skurit sig lite. Informant C berättar 

om vägen som gick rätt igenom gästgiveriets trädgård och som användes för åtkomst av 

reservatet, med följden att deras gäster fick en sönderkörd trädgård att vistas i. Hon menar 

även att en gammal stenbro blev förstörd på grund av denna körning. Även informant D 

uppger att denna väg var ett tvisteämne, men att så småningom så löstes detta, genom att 

man gjorde en dispensansökan och därefter byggde en annan väg. Detta var även stiftelsen 

Klevs gästgiveri involverad i. Hbf berättar att det funnits konflikter genom åren, med tidigare 

arrendatorer bland annat, och att det kan uppstå mindre meningsskiljaktigheter då och då. 

Man uppger från alla tre på olika sätt att man därför landat i att det är bättre att inte 

samverka, utan samexistera, som regel. 

Konfliktytor 

Men, vad är det då som gör att det blir konflikter? Är det rena intressefrågor, eller ligger det 

på personnivå? Ja, sådant förekommer givetvis ibland, det kan en enkel googling av Klevs 

gästgiveri ge vid handen.49 Men mer ofta handlar det om vad platsen ska ha för värde, och 

vad som skall skyddas. Den konflikt som fanns rörande vägen kan ses som exempel på detta. 

Där de som arrenderar värnar trädgården och dess värde som en kontemplativ plats där 

lugn och skönhet ska råda för gäster, så menade (dåvarande) reservatsförvaltare att det var 

viktigt att komma fram till reservatet med traktor för att kunna utföra naturvårdsåtgärder 

enligt skötselplanen. I denna konflikt kom hembygdsföreningen att bli den som gjöt olja på 

vågorna då informant A kunde berätta att den plats där man senare anlade ny och 

förbättrad väg under stor del av 1900-talet varit vägen in i reservatet, vilket kom att bli av 

vikt för sträckningen av vägen, berättar informant C. Att det här var kunskap om historiska 

förhållanden som blev delvis utslagsgivande är symptomatiskt. På en plats likt denna är 

 
49 Jag syftar på en konflikt för ett tiotal år sedan som uppmärksammades rätt mycket i lokalmedia. På grund av 
att de som var med i stiftelse och var arrendatorer då inte valt att medverka i min studie, och pga att en del 
ligger bakom sekretessvägg, kommer jag dock inte göra någon referens. Den som är nyfiken får själva leta sig 
fram till dessa artiklar. 
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historien det kraftfullaste vapnet. Den som har historien på sin sida kommer att gå segrande 

ur spörsmålen, många gånger.  

Det är också symptomatiskt att det var just HBF som kom att ge en viktig tyngd åt frågan. 

Igenom intervjun med dem framkommer gång på gång att det är de som är ”grundarna” av 

Klev av idag. Delvis på grund av att informant A varit delaktig så länge, men också med en 

sorts hävdvunnen självklar pondus. Att vara representanter för bygdens folk ger en trumf på 

hand. Emellertid ger det också ett tydligt moraliskt och praktiskt ansvarstagande. Där de två 

andra verksamheterna talar en del om gränserna för sina ansvarsområden, talar istället HBF 

mycket om att ta vid om de andra någon gång inte kommer göra det som ”bygden 

behöver”. Till exempel uppger man ju sig driva kafé för att inte gästgiveriet längre har 

matservering för allmänheten. Man uppger att Klev behöver fortsätta vara en mötesplats 

för folk i trakten. Identiteten som den lokala förankringen ger en legitimitet åt deras anspråk 

på att vara de som känner platsens historia bäst. Detta stärks ju också av att det är de som 

tagit fram de underlag till historisk kunskap som alla verksamheter i någon mån använder 

sig av. Därmed blir de också ofta uttolkarna av vad platsen kan, ska och bör vara. Därmed 

blir det existentiella, men kanske än mer det ideologiska, historiebruket av platsen tydligt 

överordnat andra intressen. 

Viktigt att betona är emellertid att varken de, eller de andra aktörerna, uppger att detta är 

en källa till konflikt. Tvärtom betonar informant D mycket att de gärna vill bistå om lokala 

intressenter vill nyttja reservatet. Men att det är HBF som är navet, och att de andra 

verksamheterna ideologiskt formerar sig runt dem, syns ändå som en röd tråd i materialet.  

Detta till trots hävdar de andra aktörerna också sin syn på saker. VKS har exempelvis nyligen 

sagt nej till att anlägga grillplatser i området, efter önskemål från HBF. Detta baserat på 

skötselplanen som helt enkelt innehåller ett eldningsförbud. Och informant C uppehåller sig 

en hel del vid att de faktiskt är fria att göra vad de vill inom ramen för sin verksamhet, även 

om de, framför allt i början, fick höra en del om vad “folk” (ej HBF, utan mer slumpmässiga 

närboende) ansåg att de “borde” göra. Det är alltså viktigt att betona att det finns olika 

intressen inom den förment samverkande trion. Till vardags råder dock inga tvivel om att de 

faktiskt anser att alla, som uttryckt i citatet ovan, håller igång sin del på ett värdigt sätt. 
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Vad som kan fastslås är att det kan, och har, uppstå/tt konflikter om vad och kanske framför 

allt hur, saker ska göras på platsen. Dessa hade troligen till viss del kunnat uppstå även 

utanför en historisk kontext, men på grund av att den finns, så ger argument om hävd eller 

historiska fakta mer tyngd än andra. Av allt att döma är det dessutom så att genom att ha 

knutit sin identitet till platsens historia, så som HBF gör, får man än mer “besittningsrätt”. 

Det existentiella bruket av platsen (det här är vår hembygd) ger en starkare förankring än 

tex det kommersiella. Dock finns tyngd hos av yttre verksamheter fastslagna ramverk som 

inte ens identitetsförankringen kan rubba. Det blir ingen grillplats, för det är eldningsförbud. 

Det finns också, vilket informanterna A, B och C berör, strikta regler för 

byggnadsminneshusen.  Det vetenskapliga och moralisk-pedagogiska bruket av historien 

står som en sorts orubblighet. Det hjälper inte “vem man är” om något är fastslaget. 

 

Slutdiskussion    

Jag har ovan beskrivit verksamheterna som finns och agerar på Klev som arena. De olika 

aktörerna ger uttryck för en likartad historiesyn, men olikartade historiebruk. De agerar 

utifrån sin egen förståelse av vad historien är, alltså sin historiemedvetenhet, och vad som 

är av värde att lyfta fram. De alla nyttjar främst historien för att skapa upplevelser och 

känslor, även om det finns pedagogiska inslag hos framför allt de ej vinstdrivande aktörerna. 

Detta går väl i linje med uppfattningen att historiskt medvetande är något som inte är 

gemensamt för alla, oavsett om grundfakta är desamma. 50 

Av aktörerna är det allra främst HBF som framstår som de historiebärande, de både uttrycks 

och uttrycker sig själva vara de som framför allt kan och tolkar platsen. Ser man till 

materialproduktionen rörande den litteratur som finns så står de också bakom en hel del av 

denna. 51 De har även en gång i tiden varit drivande bakom att såväl reservat som gästgiveri 

blev skyddade områden. De hävdar alltså starkt ett ideologiskt bruk och ansvar för platsen. 

Som en förlängning av detta ansvar, ”tvingas” de dock också ta till sig ett kommersiellt 

brukande av platsens historia, tex genom arrangerandet av stora evenemang.  

 
50 Detta lyfter också informant B angående besökare till hembygdsgården. Hon menar att man utifrån sina 
intressen och kunskaper ”ser” olika saker på platsen. En relevant och intressant reflektion! 
51 Mårdaklevs naturskyddsförening, Boken om Mårdaklev 
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VKS har, sin ringa historiska verksamhet till trots, intressant nog inslag av moraliskt 

historiebruk i sin verksamhet. Det är viktigt att bevara platsens unika struktur för framtiden. 

HpK blandar sitt kommersiella historiebruk med stora stråk av andra inslag. Man har såväl 

existentiella som pedagogiska ansatser i sitt arbete, även om detta inte är det mest 

inkomstbringande alla gånger. Det vi ser är alltså att historiebrukskategorierna sällan är 

“rena”, utan alltid tangerar varandra.  

Vid studium av konfliktytor och eventuella meningsskiljaktigheter uppges råda en samsyn, 

men samtidigt uttrycks flera, små men talande, exempel på att det inte alltid är eller varit 

helt enkelt att samverka. Även om dessa motsättningar sällan uttryckligen handlar om synen 

på historien så kommer ofta denna upp som en faktor. Arenan ger en situation där historia, 

ganska naturligt, får en framskjuten roll som tyngd åt argument. Det pågår egentligen 

ständiga förhandlingar kring vad platsen är och får vara, och vad den ska bli. HBF hävdar sig 

vara konservativa (i bemärkelsen att de värnar det ålderdomliga på platsen) och ser det som 

sin kärnverksamhet att bevara det gamla, som en plikt mot bygden och bygdens folk. VKS i 

gengäld arbetar mer framåtsyftande, men med bevarade inkluderat i det arbetet.52 HpK 

slutligen har en framåtsyftande rörelse i de flesta delar, men med den historiska 

förankringen som en viktig parameter. I slutändan skulle man kunna se detta som en strid 

mellan Eskilssons två begrepp gemeinschaft och gesellshaft.53 Med de begreppen blir HBF 

representanter för det förra, och framförallt HpK representanter för det senare.  

Mycket intressant att notera är att trots denna positionering är det arbete som utförs av 

HBF och HpK mindre olikt än det kan verka ge sken av. HpK har en betydligt högre 

omsättning, men av finansieringsskäl tvingas även HBF syssla med kommersiell verksamhet, 

och göra framtidsanalyser om vad som kommer “funka” ur ett marknadsperspektiv. Det som 

positionerar dem i ett annat historiebruk är alltså egentligen mer deras uttalade vilja än 

deras faktiska arbete. Vad detta visar är den sammanblandning av de olika bruk och former 

av historiemedvetenhet som finns hos alla mina informanter. Trots den fixa stjärnan att 

hålla sig till den sanna historien fyller denna förmenta sanning många och olika syfte hos 

samtliga aktörer. Jag kan helt säkert säga att ingen av mina informanter inte snuddade vid 

 
52 Värt att beakta i detta sammanhang är också att VKS arbetar med ett levande kulturarv, nämligen 
landskapet, som inte tillåter ett bevarande på samma villkor som tex byggnader och föremål. 
53 Eskilsson, På plats i historien - studier av hembygdsföreningar på 2000-talet 
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flera olika, för att inte säga alla, former av Karlssons olika kategorier av historiebruk.54 Vad 

denna studie gjort är alltså mer att se på linjer och tendenser i deras resonemang, än att 

fastslå entydiga kategorier för deras utsagor. 

Tydligt framgår att för samtliga informanter finns en historiemedvetenhet där det 

vetenskapliga bruket av historien är vad som hålls högst. Den orubbliga “sanningen” står 

som ledstjärna. Det existentiella men kanske främst det ideologiska historiebruket kommer 

därefter på en sorts “andraplats”, då dessa är svåra att argumentera mot. Även det 

moraliska intar en särställning, inte minst för att detta ofta är förankrat i tex styrdokument 

(man får helt enkelt inte förändra vissa saker som anses alltför viktiga). Det som kommer i 

sista hand är det kommersiella – i alla fall i utsagorna. Vad som dock också framkommer är 

att det är ett ofrånkomligt faktum att man behöver dra in pengar. Detta korresponderar 

intressant med den konflikt mellan den vetenskapliga synen på historia som viktig “i egen 

rätt” och det turistiska och ekonomiska (ut)nyttjandet av kulturarvet som fått stort uppsving 

under de senaste decennierna. 

 Att det vetenskapliga historiebruket har en sådan tyngd hos informanterna är intressant. 

Ingen av dem är egentligen ålagd att ta ett ansvar för en korrekt framställning av hur 

historien utspelat sig på platsen.  Ändå framför alla tre olika verksamheter att de anser det 

viktigt att det de framför inte är förfalskat på något vis. Frågan att ställa sig är hur detta ska 

garanteras på en arena där ingen vetenskaplig aktör finns? Det finns på Klev ingen forskare 

och ingen, mig veterligen, forskning utförd av forskare. Detta är heller inte, som anfört, 

unikt utan tvärtom fallet för en stor del av våra kulturarvsarenor. Det är inte sällan som det 

är ideella krafter som driver de historiska forum vilka är många svenskars främsta 

kontaktytor med det förflutna. Att HBF till viss del intar en särställning som platsens 

“vårdare” är måhända därför inte så oväntat. Det Eskilsson fastslår är att det är just så som 

många hembygdsföreningar fungerar idag. Som icke-ideologiska, väl samhällsförankrade 

aktörer i ett mellanläge mellan professionell och amatör.55  

Sammanfattningsvis. En studie av platsen Klev ger vid handen att den aktör som tydligast 

stiger fram och tolkar denna plats är de med ett identitetsbaserat, existentiellt och 

 
54 Karlsson, Historiedidaktik – begrepp, teori och analys 
 
55 Eskilsson, På plats i historien - studier av hembygdsföreningar på 2000-talet , s. 181 
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ideologiskt förhållningssätt till den. De är emellertid också av de andra aktörerna delvis 

accepterade i den rollen, och får därmed sin legitimitet också genom de andras agerande. 

Att det på en plats med olika aktörer förekommer olika användningar av platsen (dvs olika 

historiebruk) verkar oundvikligt då alla, trots samsyn i grunduppfattningen, delvis bygger sin 

egen narrativa berättelse om Klev. Dock finns en historiemedvetenhet och en uppfattning 

om en objektiv sanning hos aktörerna som på olika sätt hindrar alltför stora utsvävningar i 

agerandet, trots att flera av dem har en ganska liberal syn på hur historien kan och får 

framställas, där betoningen ligger mer på känsla och upplevelse än på autenticitet. Ett 

begrepp de anser vara svårt och komplext och problematiskt att nå “ända fram” till.  

Tillsammans bildar aktörerna en gemenskap som formerar platsen till en historisk arena. 

Vad arenan används till förhandlas om, mestadels i sämja, utifrån de olika sätt att använda 

historien som de utvecklat. Andersson konstaterande att kulturarvsplatser finns och 

definieras lika mycket i relation till framtid som dåtid stämmer in, och precis som Eskilsson 

fastslagit är HBF en i sammanhanget mycket viktig aktör. De andra aktörerna är dock inte 

kvävda eller styrda av denna verksamhet, utan tillför istället fler perspektiv till platsen och 

medvetandet om dess historia. 

 Intressant för vidare studier vore att utforska om det finns en hierarkisk struktur i hur de 

olika historiebruken står sig i relation till varandra. Jag upplever under intervjuerna att det 

vetenskapliga har högst status i teoretiska sammanhang, men att det i praktiska ofta blir det 

pedagogiska och existentiella och även kommersiella som tar överhanden.  

Inom ramen för denna uppsats får emellertid konstateras att, även om vissa drag kan 

skönjas, är hos de flesta aktörer samtliga historiebruk i svang. Det innebär i så fall att vår 

historiemedvetenhet skapas som en produkt av fler olika synsätt på historia, med den “äkta 

och sanna” som en överordnad kategori. Vår historia finns som en resurs för oss att nyttja 

lite som vi finner bäst, och utifrån våra förutsättningar. Därmed har Aronsson i så fall helt 

rätt när han säger: 
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“Allt fler intresserar sig för historia, efter en modern parentes av stabilitet och framåtskridande som 

för vanligt folk, politiker och tänkare, tycktes markera Historiens slut.... Det betyder att historia åter 

skrivs, gestaltas och omsätts i allt fler miljöer, med fler syften och av fler människor än tidigare.”56 

 

 

  

  

 
56 Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, s.13 
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Sammanfattning  

Denna uppsats syfte är att undersöka hur tre olika verksamheter på en historisk plats ser på och 

gestaltar sin verksamhet och sin roll. Platsen är Klevs kulturområde i Mårdaklev, Svenljunga 

kommun, Västra Götalands län. Verksamheterna är Mårdaklevs Hembygdsförening, företaget 

Hemma på Klev samt Västkuststiftelsen. Dessa har intervjuats om sin verksamhet och sin syn på den 

historiska plats som Klev utgör. Klev är en gammal kulturarvsplats där det funnits skans under 

medeltiden, gästgiveri, handelsbod och spritförsäljning bland annat. Det är beläget i det som en gång 

var gränsen mot Danmark. Studien undersöker dessa olika verksamheter i rollen av aktörer på 

samma arena, och undersöker deras syn på och bruk av dess historia i sina verksamheter idag. Den 

undersöker även vissa underliggande inställningar till deras egen roll och även de båda andra 

verksamheternas dito. Begrepp som används är historiesyn, historiemedvetenhet och historiebruk, 

vilka är hämtade från den postmoderna, fenomenologiska forskningen, men uppsatsen är ej 

renodlad inom någon av dessa inriktningar. 

Det som framkommer är att det hos dem alla finns en stark samsyn kring värdet av att förmedla en 

sann och icke-förfalskad historia, men också att det ofta är viktigare att göra en pedagogisk poäng än 

att vara helt tidstypisk. Vidare arbetar de alla, i någon mån, med ett kommersiellt nyttjande av 

historien. I grunden finns emellertid starka drag av existentiella, moraliska och ideologiska synsätt på 

historien som styr hur man positionerar sig. Det framgår att Hembygdsföreningen ser sig själv som 

de som bär det största ansvaret för platsens historiska bevarande, då de ser sig som representanter 

för bygdens folk, något som också stöds upp av de andra verksamheterna. Man kan och har 

stundtals hamnat i mindre konflikter kring platsens nyttjande, men för det mesta finns en problemfri 

samverkan. I dessa ger det tyngd att ha historiska argument på sin sida. Hos samtliga aktörer finns 

en sammanblandning av flera olika historiebruk, men även om dessa skiftar över tid och mellan 

verksamheterna finns en genomgående historiesyn, vilket bildar basen för samtliga verksamheter. 
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Appendix 1 

Intervjufrågor 

Samtliga dessa frågor ställdes inte ordagrant vid varje intervju. Syftet vid en 

semistrukturerad intervju är att få till stånd ett samtal kring vissa ämnen. Varje grupp frågor 

kretsar kring ett sådant ämne men varje fråga ägde inte relevans i varje intervju, både 

utifrån samtalets karaktär, men också utifrån aktörernas roll och verksamhet. 

• Vad är Klev för plats? 

• Vad vet ni om platsens historia? Var kommer denna kunskap ifrån? 

• Vad har ni för verksamhet? Vad är dess bakgrund? Hur hamnade ni på Klev? Vad är 

det ni gör? Varför? 

• Hur ser ni på er roll på platsen? Vilka är ni? 

 

• Är historia viktigt? 

• Arbetar ni med historia? 

• Vad i er verksamhet grundar sig i så fall i den? 

• Hur? 

 

• Hur tänker ni er utvecklingen av er verksamhet framåt? 

• Vilka möjligheter och begränsningar ger platsen er? 

• Varför gör man det ni gör just på denna plats? Syfte? Mål? Värden? Styrdokument? 

Regler? Instanser? Syftet med dessa? 

• Är det något specifikt ni strävar efter att bevara? 

• Vad är extra viktigt att visa/berätta om/ föra ut? För vem och till vem? 

 

• Hur marknadsför ni er? Hur presenterar ni er och platsen? Via vilka kanaler? Vad är 

er “USP”? Vad lyfter ni helst fram? 

• Vad “säljer”/genererar likes? 

• Vilka reaktioner får ni? Vilka vill ni ha? 



   

 

 42  

 

• Hur tror ni besökare uppfattar er och platsen? 

 

• Är ni ideella eller vinstdrivande? Eller finns det något annat syfte med er 

verksamhet?  

• Skulle du kalla er verksamhet kommersiell? 

• Vad gör att just ni gör just detta? Varför “är ni här”? 

• Varför görs just det ni gör här? Sympatiserar ni med de tankarna? 

• På vems initiativ görs det? 

• Är syftet med er verksamhet stabilt eller skiftande över tid? 

 

• Hur ser ni på de andra verksamheterna?  

• Är ni kompletterande eller konkurrerande? 

• Samarbetar ni? Hur går det i så fall? 

• Berätta om positiva och negativa aspekter av att vara flera aktörer på platsen! 

• Kan/har konflikter uppstått? Berätta! Varför? Hur gick det? 

• Hur undviker man att de uppstår? Var finns eventuella konfliktytor? 

• Hur skulle en eventuell konflikt kunna se ut? Vad är “skört”? 

 

• Vems historia är det som ska berättas på denna plats? Hur bör det göras? 

• Vilka orsaker och motiv? 

• Ser ni det som att ni bidrar i det arbetet?  

• Vilken position och betydelse har historien i er verksamhet idag? 

• Kan historien kopplas till dagens samhälle? På vilket sätt? 

• Finns det kopplingar till utmaningar av i dag, tex klimatet, glesbygdsutvecklingen mm 

• Finns kopplingar till andra “moderna fenomen” som tex identitet? 

•  

• Dessa begrepp är vanligt förekommande inom historiebruksforskningen. Vad tänker 

ni om dem? Är det något som betyder nåt särskilt för er, eller något som är 
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problematiskt? Vilka tankar väcker de? Ryms något av dem inom er verksamhet? Isf 

hur? 

Äkthet  Autenticitet  Historia  Minne   Kulturarv  Tradition 

 

• Hur ser ni på framtiden? Vad är er vision och är det en rimlig sådan? Hur ser den ut i 

förhållande till realiteten? Hur är historien en del av den visionen? Vad är poängen 

med ett bevarande arbete?  

 

Specifika frågor till olika verksamheter 

Mårdaklevs hembygdsförening 

• Berätta om verksamhetens bakgrund och dess utveckling mellan bildandet på 1950-

talet och nu. 

• Hur tillkom stiftelsen Klevs gästgiveri och med vilket syfte? 

•  Varför startade det som en naturskyddsförening? 

• Har ni samma syfte idag som då? 

• Vad har ni för syn på hembygd och hembygdsrörelsen? Vad är bakgrunden till att ni 

engagerat er i just den? 

Hemma på Klev 

• Ni saknar lokalförankring sen innan, Vad lockade er hit? 

• Vilken potential såg och ser ni här för er verksamhet? 

• Hur upplever ni att ni mottagits och hur är synen på er verksamhet här i trakten? 

• Hur fungerar ert arrendeavtal? 

• Vad har ni för yrkesmässig bakgrund? 

Västkuststiftelsen 

• Hur kommer det sig att just Västkuststiftelsen förvaltar Klevs naturreservat? 

• Vad faller inom ert ansvarsområde? 
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• Hur ser det ekonomiska ut för reservatets förvaltande? Vem betalar och hur bestäms 

summor etc? 

• Har ni någon besökarstatistik på reservatet? 

• Hur kommer det sig att lokala krafter får verka i reservatet, tex med uppsättande av 

skyltar mm?  
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