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Abstract 

The initiative to this essay was taken <luring early autumn of 2003 when it came to the authors 
attention that "Stiftelsen Nämforsen", a foundation which is connected to the world- famous 
rock art site of Nämforsen in Swedish Ångermanland, was to open a new visitors- centre. It 
was suggested that this essay, together with one other, written by Ellinor Johansson, would be 
created as a theoretical contribution to the ongoing cultural and historical activities adjacent to 
the site. 

This essay deals with the role of recostructed settlements in a potential dialog between 
archaeologists and an interested public. The main purpose of this essay is to investigate how a 
reconstruction of the past can be used to communcate archaeological knowledge to it' s 
visitors and visiting schools. 

For this purpose this essay encompases several examples of how the past can be presented 
to the public through reconstruction. Examples of current activities at places like Lejre, in 
Denmark or Eketorps Borg, in Sweden are presented and later analyzed in the final chapter of 
the essay. 

This essay also encompases some pedagogical aspects of how reconstruction can be used to 
create a channel for communication between the staff of the reconstructed villages and the 
archeological community on one side and the swedish teachers- community on the other. For 
this purpose a survey was sent out to a number of history teachers in Sollefteå and Umeå 
municipality <luring the spring of 2004. 

KEYWORDS: reconstructed settlements, reconstructed past, Nämforsen, communication of 
scientific knowledge. 
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Förord 

Denna uppsats är resultatet av en kort diskussion med professor Thomas B. Larsson som ägde 
rum i september 2003. Under detta samtal som genomfördes under en fikapaus i en pågående 
genomgång av CD-kursens kommande seminariegrävning kom det till min kännedom att 
professor Larsson hade varit i kontakt med Bertil Nordin som hade informerat honom om 
Stiftelsen Nämforsens potentiella rekonstruktionsarbeten. De frågeställningar som denna 
diskussion ledde till visade sig att inte bara intressera mig utan även min kurskamrat, Ellinor 
Johansson. 

Efter en del diskussioner mellan mig och fröken Johansson å ena sidan och ett antal lärare 
vid Institutionen för Arkeologi och Samiska studier bestämdes det att vi under ett av Stiftelsen 
Nämforsens styrelsemöten skulle föreslå att skriva ett teoretiskt bidrag till stiftelsens fortsatta 
verksamhet. 

På den vägen har det gått och nu, åtta månader senare, är denna uppsats färdig för 
inlämning. Uppsatsen är inte vad jag hade hoppats att den skulle bli, främst på grund av att 
frågeställningarna kring Nämforsens och andra kulturhistoriska institutioners verksamhet är 
vida mer komplexa än jag kunde föreställa mig i inledningsskedet av detta arbete. Detta 
faktum har dock haft den positiva effekten att jag under skrivandets gång har tillägnat mig 
mängder av nya kunskaper och fått upp ögonen för en mycket intressant del av det 
kulturhistoriska samhället. 

Jag skulle i detta förord även vilja tacka ett antal personer som på olika sätt har bidragit till 
skapandet av denna uppsats. Ett stort tack går till institutionssekreteraren på Arkeologi och 
Samiska Studier, Carina Lahti, som under hela skrivandeprocessen har hjälpt till med en 
mängd praktiska detaljer, inte minst när jag skulle skicka ut 67 enkäter till olika skolor. Andra 
som har gjort sig förtjänta av ett tack är professor Thomas B. Larsson som har handlett mig 
och Ellinor Johansson igenom denna skrivandeprocess samt Bertil Nordin och Stiftelsen 
Nämforsens övriga styrelsemedlemmar som har visat intresse för denna uppsats. 

Ett stort tack riktas också till alla de "fombyare" som tog emot och svarade på mina mejl och 
telefonsamtal och skickade mig mängder av informationsbroschyrer och annat material. 

Och så sl~tligen vill jag tacka mina föräldrar som så helhjärtat stödde mig när jag hopplöst 
"flummade" mellan olika, varierande utbildningar för att till slut satsa på arkeologi. 

Radoslaw Grabowski, Umeå, 5 maj 2004 
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1. Inledning 

Idag finns det runtom i Sverige närmare ett fyrtiotal fornbyar och anläggningar av liknande 
karaktär. Dessa fornbyar står i dagsläget för en betydande del av förmedlingen av 
arkeologiska och kulturhistoriska kunskaper till den breda allmänheten samt till landets 
skolungdomar. 

Tyvärr är fornbyamas verksamhet dåligt dokumenterad från arkeologernas sida. Det finns få 
översiktsverk om dessa återskapade forntida miljöer och inte sällan är arkeologernas syn på 
fornbyama fylld med skepsis angående fornbyamas potential och kvalitet. 

Denna uppsats är skriven i syfte att utröna om det finns en grund för denna skepsis och 
undersöka vilken potential fornbyama egentligen innehar. 

1.1 Syfte och Bakgrund 

Denna uppsats syftar till att, ur ett arkeologiskt perspektiv, närmare undersöka platsers som 
Nämforsen potential som media för förmedling av kulturhistorisk kunskap till både skolor och 
den intresserade allmänheten. Iden till denna uppsats väcktes under hösten 2003 efter samtal 
med Professor Thomas B. Larsson vid Institutionen för Arkeologi och Samiska Studier i 
Umeå då det kom till min och min kurskamrat Ellinor Johanssons kännedom att Stiftelsen 
Nämforsen i Näsåker inom en nära framtid skulle öppna ett nytt besökscentrum i anslutning 
till den berömda hällristningslokalen. En preliminär frågeställning presenterades för Stiftelsen 
Nämforsen under ett av d~ss styrelsemöten hösten 2003 då vi föreslog att skriva våra 
uppsatser som ett teoretiskt bidrag till vidare kulturhistorisk verksamhet på platsen. Dessa två 
uppsatser ska sammanställas till en rapportliknande skrift som kommer att presenteras för 
Stiftelsen Nämforsen under våren 2004. 

1.2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning: 

• Vilken potential och vilka begränsningar har fornbyar och liknande kulturhistoriska 
anläggningar vid förmedlingen av arkeologisk och kulturhistorisk kunskap till den 
intresserade allmänheten och till besökande skolklasser? 

Förmedlingsfrågor: 

• Finns det, i den svenska kulturvårdande sektorn, bra respektive dåliga exempel på 
förmedling av arkeologisk och kulturhistorisk kunskap till allmänheten? 

• Hur upplevs förmedlingen av kulturhistorisk kunskap och den allmänna verksamheten 
på platser som Nämforsen av grundskolans historielärare? 
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1.3 Metod 

Den huvudsakliga metod som använts i denna uppsats är studier av skriftliga källor i form av 
böcker, rapporter, informationsbroschyrer och webbsajter. Dessa skriftliga källor har inte varit 
begränsade till arkeologiska texter utan är, på grund av frågeställningarnas 
ämnesöverskridande karaktär, hämtade från olika vetenskaper såsom museologi, etnologi och 
arkeologi. Källorna som jag har gått igenom behandlar främst kulturhistorisk verksamhet i 
Sverige men även andra ämnen som är relevanta vid studier av fombyars roll i förmedlingen 
av kunskap. Exempel på detta är etnologisk litteratur som behandlar kulturturism eller 
skolverkets kursplaner för de samhällsorienterade ämnena. 

Då en av uppsatsens frågeställningar syftar till att undersöka hur grundskolans historielärare 
ser på den kulturhistoriska verksamheten vid fornbyar och andra liknande institutioner har det 
varit nödvändigt att utöka litteraturstudierna med en mer aktiv form av 
informationsinsamling. Detta har åstadkommits via en enkätundersökning som skickades ut 
till alla grundskolor i Umeå och Sollefteå kommun under våren 2004. Jag har under 
skrivandets gång också haft telefonkontakt med ett antal personer verksamma vid olika 
svenska fombyar samt korresponderat med flera personer via e-post. 
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2. En kort historisk bakgrund 

För att kunna diskutera och analysera fornbyars och fornlämningars roll som media för 
förmedling av arkeologisk och kulturhistorisk kunskap är det behövligt att först titta på den 
utveckling som har format verksamheten fram till idag. 

De nordiska länderna har en längre historia av kulturhistorisk och antikvarisk verksamhet än 
de flesta moderna stater. Sverige fick sin första riksantikvarie redan under 1600- talet, en 
period under vilken Sveriges mindervärdeskomplex gentemot de konkurrerande europeiska 
makternas historiska bakgrund skapade en iver att finna fornlämningar och andra spår av ett 
storslaget förflutet (Blomkvist 1995; Trotzig 1995). Denna jakt på fornlämningar resulterade 
1667- 1685 i prästerskapets rannsakningar om "gamble antiquiteter och monumenter" som 
kan betecknas vara det första försöket att inventera Sveriges förhistoriska lämningar. Den 
kunskap som denna rannsakning genererade var vid denna tid dessvärre helt reserverad för de 
övre klasserna som kunde förkovra sig genom, studier av antikviteter, monument och historier 
om "förfädernas bragder" (Angelin-Holmen 2001 :2; Peterson 2003 :65ff). 

Figur I. Artur Hazelius, Nordiska 
Museets och Skansens grundare 
(Nordiska Museet Hemsida). 

Inte förrän under det sista decenniet av 1800-talet fick 
kulturhistorien en plats i den allmänna folkbildningen. I 
Stockholm grundade Artur Hazelius (Nordiska Museets 
grundare) Skansen som öppnade sina portar för allmänheten 
1891 och blev en förebild för flera andra liknande 
institutioner i både Norden och övriga Europa. Ett 
norrländskt exempel är Murbergets friluftsmuseum som 
grundades av Theodor Bellman i början av 1900- talet. 
Murberget fick sina första historiska byggnader flyttade till 
museets marker 1913 och består idag av ett flertal 
byggnader, bland annat en rekonstruktion av en medeltida 
norrländsk kyrka (Länsmuseet Västernorrland Hemsida; 
Peterson 2003: 70ff, 444; Skansen Hemsida). 

Skansens och de övriga museernas verksamhet var under 
sekelskiftet starkt präglad av samtidens nationalistiska 
strömmingar och de verksamma tjänstemännen gjorde inga 
försök att dölja att ett av museernas huvudsyften var- att 
skapa en "förundran över fädernas bragder och färdigheter" 
och på så sätt bidra till att stärka den nationella 
tillhörigheten. Även om denna verksamhet enligt dagens 
ideal ter sig förkastlig så var just museernas folkbildande 

(nationalistiska) verksamhet en viktig faktor i försöken att sprida kulturhistorien till de breda 
folklagren. Utställningarna under förra sekelsldftet anpassades för att inspirera och engagera 
folket i sin fornhistoria och denna verksamhet bidrog i hög grad till framväxten av ett 
nationellt, historiskt intresse bland de breda folklagren. Utställningarnas skapare, såsom 
Hazelius och Bellman prisas än idag, med all rätt, för sina ansträngningar att göra museernas 
verksamhet mer pedagogisk och tillgänglig för en majoritet av medborgarna (Angelin-
Holmen 2001:2; Länsmuseet Västernorrland Hemsida; Nordiska Museet Hemsida; Peterson 
2003: 70ff; Skansen Hemsida). 

Skansens och de övriga museernas verksamhet under 1900- talets början var dock mer eller 
mindre begränsad till storstadsområdena och det nyväckta historiska intresset resulterade i 
grundandet av otaliga fornminnes- och hembygdsföreningar på de platser där museerna inte 
kunde tillfredställa behovet av museal verksamhet. Dessa föreningar var igenom hela 1900-
talet en viktig faktor i svensk kulturhistorisk verksamhet och initialt även en integrerad del av 
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landets kulturhistoriska forskningsfundament. Detta nära förhållande mellan allmänhetens 
föreningsvärld och den akademiska forskningsvärlden har dock under hela 1900- talet lösts 
upp till den grad att hembygdsrörelsen och fornminnesföreningarna (med sina ca 400 000 
medlemmar) inte längre ingår som en självklar del i den svenska kulturminnesforskningen. 
Denna dikotomi mel1an den akademiska världen å ena sidan och de hundratusentals 
intresserade lekmän har på senare tid blivit föremål för en diskussion i arkeologiska kretsar. 
Bland annat tas problemet upp i Håkan Karlsson och Björn Nilssons bok Arkeologins publika 
relation (Karlsson & Nilsson 2001). Att denna splittring har utvecklats under en längre period 
kan ses till exempel i den kritik som redan under förra sekelskiftet riktades mot 
friluftsmuseerna och andra icke akademiska institutioner från etablerade arkeologer såsom 
Sophus Muller i Danmark, som ansåg att friluftsmuseernas vetenskap~iga värde var närmast 
obefintligt (Peterson 2003:72). Under de decennier som har följt sedan 1900- talets början har 
kritiken förblivit en konstant faktor i den arkeologiska och historiska debatten om 
friluftsmuseernas och på senare tid även fornbyarnas verksamhet. En aspekt som Bodil 
Peterson tar upp i sin avhandling Föreställningar om det förflutna- rekonstruktioner och 
arkeologi (Peterson 2003) är att dikotomin mellan forskare och lekman är särskild tydlig i 
anslutning till verksamheter som är av en "levandegörande" karaktär. Till dessa 
levandegörande verksamheter räknas alla fornbyar, friluftsmuseer, forntida marknader och 
andra liknande verksamheter. Att "levandegöra" forntiden, till exempel i anslutning till en 
fornby kräver i regel en hel del spekulationer om hur forntidens människor levde och verkade, 
något som vissa forskare anser vara förkastligt och propagerar för att man inte ska visa upp 
företeelser som inte är vetenskapligt belagda. Andra forskare hävdar å sin sida att man genom 
att engagera intresserade lekmän i samband med förmedling av vetenskapliga hypoteser, vid 
till exempel fornbyar, kan skapa en debatt med en samhällsgrupp som inte på något sätt är en 
okritisk massa av mottagare utan kan integreras som en aktiv del i en vetenskaplig 
arbetsprocess. Diskussionen mellan "expert" och "lekman" skulle då kunna bidra till att 
belysa ämnet med åsikter och lösningar som inte alltid är självklara för de yrkesverksamma 
forskarna. (Angelin-Holmen 2001:lf; Karlsson & Nilsson 2001:7ff; Larsson 1999; Peterson 
2003:72) 

Ur ett arkeologiskt perspektiv finns det ett annat problem som bidrar till splittringen mellan 
lekmän och yrkesverksamma arkeologer och det är arkeologins alltmer teoretiska inriktning 
och det faktum att arkeologiska resultat publiceras i former som ofta är svårtillgängliga för 
ickearkeologer. Populärvetenskapliga skrifter anses ibland ha låg status i den alltmer slutna 
yrkeskåren och istället för att bedriva arkeologi för medborgarnas skull bedrivs denna snarare 
som en sluten inomvetenskaplig verksamhet (Karlsson & Nilsson 2001: 15ff; Stone 
1989:196). 

Även bristen på övergripande verk om fornbyars, friluftsmuseernas och hembygds- och 
forntidsföreningarnas arkeologiska potential är hämmande för utvecklingen. I detta fall spelar 
avhandlingar som Bodil Petersons Föreställningar om det förflutna, rekonstruktioner och 
arkeologi från 2003, som behandlar Nordens arkeologiska och historiska rekonstruktioner, en 
viktig roll då de lyfter fram verksamheter som berör forntiden men som inte är direkt knutna 
till de arkeologiska institutionerna vid landets universitet. 

Den pedagogiska verksamheten vid Sveriges kulturhistoriska institutioner är inte lika 
omdebatterad, förmodligen på grund av dess mycket mer linjära utveckling. Att pedagogik är 
en viktig del av alla museers, fornbyars och andra kulturhistoriska institutioners verksamhet 
har aldrig varit ifrågasatt. Under efterkrigstiden anställdes de första museilektorerna vid 
Sveriges museer och de pedagogiska frågorna fick en högre status än de hade haft tidigare. 
Sedan dess har den pedagogiska verksamheten vid Sveriges kulturhistoriska institutioner gått 
hand i hand med utvecklingen i skolorna. När 70- talets skolundervisning präglades av 
samhällsengagemang för jämställdhet följde många museer efter och anpassade sin 
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verksamhet. När 1980- och 90- talens "prova på" pedagogik slog igenom i skolorna 
anpassades åter många museers verksamhet för att tillfredställa skolornas önskemål genom 
inrättandet av "lekrum" och "forntida verkstäder" (Angelin-Holmen 2001:3ft). 

Idag utgör skolklasser den största gruppen besökare vid många av landets museer och andra 
kulturhistoriska institutioner och verksamheten kommer troligen att fortsätta utvecklas för att 
tillfredställa 2000- talets nya ideal. Något som redan märks vid våra museer är att 
internationella kontakter under forntid och historisk tid ges mer utrymme än tidigare. Denna 
internationaliserande trend är inte bara tydlig i den pedagogiska verksamheten utan även 
museernas utställningar som riktas till den äldre publiken. Ett exempel på detta är Kalmar 
Slotts utställning "Tre kronor och den polska örnen" som öppnade sina portar för besökare 10 
maj, 2003, knappt ett år innan den Europeiska Unionens östliga utvidgning och precis rätt i 
tiden med tanke på den svenska kulturens och politiska världens internationaliserande 
ideologi (Polska Institutet Hemsida). 

Dagens kulturhistoriska verksamhet vid ett flertal institutioner är som sagt omdiskuterad 
och ifrågasatt. Många av hembygdsföreningarna och fomminnesföreningama anses ibland 
vara föråldrade institutioner med rötter i 1900- talets början. Samtidigt finns det i samhället ett 
generellt intresse för forntiden. En förnyande kraft bland entusiasterna är de många 
medeltidsföreningar och andra organisationer som utgörs i huvudsak av ungdomar. Många av 
de ungdomar verksamma i dessa organisationer har ett seriöst intresse för forntiden och kan i 
framtiden agera som aktiva krafter i arbetet med att bevara och bruka kulturarvet. För att detta 
ska vara möjligt krävs det dock att nya former för samarbete mellan den akademiska världen 
och den intresserade allmänheten hittas, samarbetsformer som passar in i den nya tidens 
förändrade samhälle (Framtidens Kultur Hemsida). 
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3. Förmedlingens teori 

I Sverige finns det ett stort antal kulturhistoriska anläggningar som går under den 
gemensamma beteckningen "fornbyar". Dessa forn byars verksamheter och målsättningar 
varierar ofta och ordet fornby är i vissa avseenden en relativt generell term för en institution 
som ägnar sig åt kulturhistorisk verksamhet. De flesta av dessa fornbyar delar dock flera 
gemensamma nämnare. En av dessa är att de, nästan uteslutande, är resultat av tidigare 
genomförd forskning. Fornbyar som Gene, Vuollerim och Eketorps Borg är alla 
kulturhistoriska institutioner belägna i anslutning till områden där arkeologer och historiker 
har bedrivit forskning under längre perioder och därmed genererat stora mängder kunskap. De 
professionella arkeologerna och historikerna är dock inte alltid upphovsmän till de ideer och 
det intresse som ligger bakom grundandet av en forn by. Det finns flera exempel på fornbyar 
vilkas grundande är resultatet av ett lokalt intresse vid exempelvis hembygdsföreningar, som i 
fallet Forn-Åker eller på grund av ett politiskt intresse, som i fallet Årsunda Viking, en fornby 
som grundades med målsättningen att bli en turistanläggning vilken med hjälp av EU- medel 
skulle skapa arbetstillfällen i Sandvikens kommun (Emiles 2004; Årsunda Viking Hemsida). 

Hur de olika fornbyama än kommer till så har de alla genom sin verksamhet alla tagit en 
plats i samhället som institutioner tillägnade förmedling av kulturhistorisk kunskap. Eftersom 
många av fornbyarna inte har någon direkt anknytning till den akademiska världen har det 
dock uppstått en debatt om deras värde som medier för förmedling av kunskap. Orsakerna till 
denna skepsis mot fornbyamas verksamhet är flera men två exempel som ofta dyker upp i 
debatten är kompetensnivån hos fornbyarnas personal och det faktum att fornbyar ofta 
fungerar som kommersiella anläggningar för att finansiera sin fortsatta verksamhet. (Angelin-
Holmen 2001 :4; Peterson 2003:256t). 

Trots kritiken är det odiskutabelt att fombyarna står för en stor del av förmedlingen av 
kulturhistoriska kunskaper till allmänheten, framförallt till de otaliga skolklasser som varje år 
besöker dessa anläggningar. Denna förmedling kan ske på olika sätt, genom guidade turer i 
forntida miljöer, genom att låta besökarna experimentera med forntida tekniker eller genom 
lägerskolor där man iklär sig olika roller och "färdas bakåt i tiden". 

En viktig aspekt av detta förmedlingsarbete av kulturhistorisk kunskap är att man är 
medveten om vad det är man vill förmedla. Varför vill man förmedla? Hur förmedlar man? 
Till vem riktar man sig? (Jenbert 1995:9f; Peterson 2003:257). 

Förmedling av kunskap är egentligen någonting som alla individer har erfarenhet av, det är 
en del av vårt dagliga liv och inom alla delar av samhällets struktur är förmedlingen en 
ständigt pågående process. Förmedling är egentligen ingenting annat än en form av 
kommunikation. Denna kommunikation kan dock gå till på olika sätt. Ett reportage om ett 
arkeologiskt fynd i radion är en form av förmedling, en form som utgår från att det finns en 
förmedlare och en mottagare. Många arkeologer och museipedagoger delar dock åsikten om 
att denna form av förmedling inte är lämplig när man vill förmedla en bild av forntiden till 
allmänheten. Genom att göra publiken till en passiv mottagare går man inte bara miste om ett 
potentiellt utbyte av åsikter utan man ökar även klyftan mellan förmedlaren och mottagaren 
och skapar en fattigare erfarenhet för båda parter. 

Flera arkeologer, bland annat Mats P. Malmer, har istället föreslagit att arkeologer bör ägna 
sig åt något- som han kallar "samhällskommunikation", en kommunikationsform där 
informationsflödet sker i båda riktningarna (Malmer 1983). Detta resonemang gäller 
naturligtvist även all personal vid Sveriges kulturhistoriska institutioner eftersom de ägnar sig 
åt liknande former av kommunikation, det vill säga kommunikation mellan den informerade 
fackmannen och en intresserad allmänhet (Jenbert 1995:9t). 
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Förutom att dela upp förmedling i de ovan nämnda sätten av kommunikation kan man också 
teoretiskt dela upp förmedling i olika abstraktionsnivåer. I figuren nedan (figur 2) som har 
inspirerats av en liknande figur i en artikel av Kristina Jenbert (Jenbert 1995:10) finns de 
vanligaste förmedlingsmedierna representerade i proportion till deras abstraktionsnivå. 

den förhistoriska verkligheten 

Figur 2. Förenklad abstraktionspyrarnid (efter Jenbert 
1995). 

Litteratur 

Museiutställningar 
Exp. arkeologi 
Fombyar 

Den förhistoriska 
verkligheten 

Denna figur är symbolisk och grovt förenklad men den illustrerar samtidigt verkligheten 
såsom många upplever den. I toppen på pyramiden finns kategorin "ord", det vill säga det 
skrivna ordet som i förmedlingssammanhang representeras av litteraturen. I en mer detaljerad 
abstraktionspyramid skulle man ha placerat facklitteraturen i den absoluta toppen och 
populärlitteraturen längre ner då den inte kräver kunskaper om ämnet av samma abstrakta 
natur som facklitteraturen. Kategorin "bilder och ljud" borde enligt samma resonemang 
representeras av de visuella medierna såsom videofilmer, målningar och foton. I den tredje 
kategorin, "framställd verklighet" hittar vi de medier som bland annat utgörs av museer, 
fornbyar och andra kulturhistoriska anläggningar. Dessa institutioner ägnar sig alla åt att 
framställa den verklighet som vi antar gällde för forntidens människor, om än på lite olika 
sätt. Eftersom verksamheten vid en fornby enligt denna modell inte ligger på samma 
abstraktionsnivå som till exempel facklitteratur torde man utgå från att den har en större 
potential att nå ut till en bredare publik än många andra media för förmedling av 
kulturhistorisk kunskap. I botten på denna teoretiska pyramid hittar vi "den förhistoriska 
verkligheten" som i sig var ett medium för förmedling av kunskap, precis som dagens 
verklighet förmedlar kunskap till alla som lever i den. Detta medium är dock av uppenbara 
skäl inte åtkomlig för i dag levande människor (Jenbert 1995:9ff; Peterson 2003:207f). 

Många fornbyar har, ofta via innovativa metoder, skapat en levande två- vägs 
kommunikation mellan den förmedlande personalen och den publik som kommer för att 
besöka fornbyarna. Samtidigt har man, genom att utnyttja fornbyns icke- abstrakta natur 
lyckats förmedla en levande bild av forntiden till publiken, man "levandegör" forntiden. 
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4. Fornbyarnas verksamhet 

I Sverige finns det totalt ett fyrtiotal fornbyar och anläggningar med liknande verksamhet. De 
flesta av dessa fornbyar består av en eller flera rekonstruerade konstruktioner såsom långhus, 
smedjor eller försvarsmurar. 

De flesta fornbyar genomför också experimentella aktiviteter med varierande visioner och 
grad av vetenskaplighet. Det finns exempel på experiment som inbegriper allt ifrån 
konstruktion och provsegling av vikingatida skepp till försök till matlagning i kokgrop med 
hjälp av uppvärmda stenar eller tillverkning av enklare redskap. De vanligaste experimentella 
aktiviteterna är dessutom ofta invävda i fornbyamas målsättningar att förmedla kunskaper om 
forntida hantverk till sina besökare 

Fornbyama är dock inte bara vetenskapliga och pedagogiska institutioner, många av dem är 
också välbesökta turistanläggningar som kräver att personalen inte bara är insatt i problem 
rörande pedagogik och förmedling av kunskap utan även de praktiska problem som uppstår i 
samband med driften av en turistanläggning. 

Fornbyamas roll som turistanläggningar är en intressant aspekt som möjligtvist kan förklara 
den kronologiska spridningen av Sveriges fornbyar. Nätverket Sveriges Levande Forntid, som 
är ett samlingsorgan för fornbyar och andra anläggningar med forntidsverksamhet, har 
sammanställt en förteckning över majoriteten av Sveriges fornbyar. På denna lista finns 33 
anläggningar registrerade. Av dessa har 22 inriktat sig på verksamhet rörande järnåldern och 
då främst vikingatiden. Tio fornbyar är inriktade mot stenålder, tre mot bronsålder och fem 
mot medeltid (den sammanlagda summan överstiger 33 på grund av att flera fornbyar bedriver 
verksamhet som berör flera tidsperioder) (Nätverket Sveriges Levande Forntid Hemsida). 
Alltså står de fombyar som bedriver verksamhet anknuten till järnåldern och vikingatiden för 
en överväldigande majoritet av helheten. Bodil Peterson tar upp en intressant aspekt i sin 
avhandling som kanske kan förklara denna snedvridna representation av forntiden vid 
Sveriges fornbyar. Hon analyserar de tre klassiska tidsåldrarna och diskuterar vad det är som 
lockar människor att söka kunskap om respektive tidsålder. Järnåldern är enligt henne: 

... barnfamiljernas forntidsval. Det är en stillsam och jordnära form av tidsresa utan 
spektakulära utbrott av alltför annorlunda trosföreställningar. Det går att hålla sig till 
vardagen och ändå förbli i järnåldern, eftersom vår bild av järnåldern inte tycks lika religiöst 
och rituellt färgad som bilden av bronsåldern, eller lika enkel och nomadlik som bilden av 
stenåldern (Peterson 2003 :311 f) 

En annan aspekt som kan ha bidragit till fornbyarnas järnåldersinriktning kan vara den plats 
som ges åt järnåldern och vikingatiden i medierna. Program om vikingar är ett ständigt inslag 
i program som Vetenskapens Värld eller på TV kanaler såsom Discovery som står för en 
avsevärd andel av arkeologiska program. 

I detta kapitel kommer flera exempel på olika verksamhet vid fornbyar och liknande 
kulturhistoriska anläggningar att tas upp. Dessa exempel kommer senare tillsammans med de 
övriga kapitlen i denna uppsats att ligga som grund för en diskussion i uppsatsens avslutande, 
diskursiva kapitel. Exemplen på kulturhistoriska verksamheter i det kommande kapitlet är inte 
nödvändigtvist representativa för alla fornbyar utan har tagits upp för att de är relevanta för 
den kommande diskussionen om fornbyamas potential och begräsningar. I vissa fall har även 
utbudet av relevanta källor begränsat urvalet av de exempel som tas upp i detta kapitel. 
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Figur 3. Fornbyar i Sverige, karta 
sammanställd av Nätverket Sveriges 
Levande Forntid (Nätverket Sveriges 
Levande Forntid Hemsida). 



4.1 Att levandegöra forntiden 

Termen "Levandegöra" har på senare tid blivit något av ett motto bland Sveriges 
Kulturhistoriska institutioner. Man ska inte bara ställa ut forntiden utan den ska även 
"levandegöras". Men vad innebär det att levandegöra forntiden egentligen? Den franska 
termen för en person som jobbar med levandegörande är "Animateur" (Animatör). Jan af 
Geijerstam framhäver i boken Miljön som minne- att göra historien levande i 
kulturlandskapet (Geijerstam 1998) sin åsikt om att den franska termen är betydligt mer 
talande än den svenska för vad fornbyarnas personal syftar till att göra, nämligen att animera 
forntiden, till skillnad från andra former av kulturhistorisk förmedling såsom klassiska 
museiutställningar. Personerna som jobbar med detta innehar inte bara en abstrakt titel som 
"fornbyns personal" eller "person som jobbar med levandegörande". Han eller hon är en 
"animatör", en konkret och lättförståelig titel. (Geijerstam 1998:32). 

Som nämnt tidigare i denna uppsats kan förmedling av kunskap ske via olika medier vilka 
alla har olika abstraktionsnivåer. Fornbyarnas potential ligger i deras icke- abstrakta form av 
kunskapsförmedling. Den förmedling som sker vid fornbyarna är på många sätt lik den vid 
museerna men med några avgörande skillnader. Museernas utställningar är traditionellt, dock 
inte alltid, statiska konstruktioner. Sällan hittar man några levande människor som rör sig 
bland artefakterna på utställningen. Levande människor är istället representerade av plast-
eller trädockor som ställs ut i olika poser som på ett eller annat plan ska beröra åskådaren. De 
föremål som ställs ut ligger för det mesta ordnade i tjusiga rader inuti glasmontrar eller bakom 
diverse avspärrningar i form av rep eller skärmar. Denna form av levandegörande kräver på 
grund av sin statiska karaktär att åskådaren själv animerar forntiden för sitt inre, något som i 
jämförelse med ett besök till en fornby kan te sig som en mer abstrakt och möjligen fattigare 
upplevelse, särskilt för den yngre publiken (Cassel 2001 :85). 

Den form av levandegörande som förekommer vid fornbyarna är däremot ofta planerad för 
att vara så levande som möjligt. Då de flesta fornbyar kan uppvisa en eller flera 
rekonstruktioner i verklig skala som sin huvudattraktion möts besökaren redan från början av 
en mer levande bild av forntiden än någon bok eller utställning kan framställa. 
Rekonstruktionerna är i regel omgivna av forntida aktiviteter. Smeder som med klingande 
hammare tillverkar ett eldstål i närheten av ett långhus, barn som kommer springande bland 
husen med ved till eldarna eller en stenålderskvinna som sitter i närheten av sin hydda och • 
finslipar sin nya flåkniv i skiffer. Rekonstruktionen av byggnader, föremål och handlingar 
skapar en tredimensionell bild av forntiden som varje människa, till och med mycket små barn 
har lätt att ta till sig och komma ihåg. 

Det finns dock även vissa problem som ofta uppstår i samband med levandegörande av det 
slag som utövas vid fornbyarna. Frågor som ofta dyker upp är sådana som ifrågasätter 
levandegörandets autenticitet och målsättningar. 
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4.2 Debatt om levandegörandets autenticitet 

På södra Öland ligger Eketorps Borg, en försvarsanläggning från järnålder och medeltid. 
Grävningarna på platsen påbörjades 1964 och fortsatte in på 1970- talet. Redan under 
utgrävningarna väcktes tanken på att man utifrån det rika källmaterialet borde kunna göra 
något mer av Eketorps Borg än bara skapa ett källmaterial för arkeologiska avhandlingar och 
artiklar (Geijerstam 1998:126; Peterson 2,003:209f). Planerna för vad som skulle hända med 
platsen utvecklades under 1970- talet och 1978 påbörjades återuppbyggnaden av den forntida 
borgen. Projektet som gick under namnet "Eketorp Rediviva" (Eketorp Återuppstånden) 
finansierades av statliga medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och gick i 
Riksantikvarieämbetets regi (Peterson 2003 :210). 

Planerna för Eketorp var ambitiösa och målsättningen var att en besökare vid den 
rekonstruerade borgen skulle kunna inhämta kunskap om borgens tre distinkta 
användningsfaser som fantasifullt har döpts till Eketorp I, Eketorp II och Eketorp III. De två 
tidigaste faserna representerar järnålderns bebyggelse och Eketorp III representerar den 
medeltida bebyggelsefasen. Besökaren vid Eketorp skulle kunna inhämta kunskaper om hur 
människor hade levt under de respektive perioderna samtidigt som han eller hon fick vara 
med om en unik och minnesvärd upplevelse då platsen samtidigt skulle sjuda av liv och 
rörelse (Eketorps Borg Hemsida; Peterson 2003:212). 

Figur 4 Eketorp, den befästa borgen på Ölands Stora Alvar (Eketorp 
Hemsida). 

De två problemen gällande fornbyars autenticitet och målsättning visade sig tydligt under 
1980- talet då Eketorps Borg blev föremål för en debatt i olika arkeologiska medier, bland 
annat Populär Arkeologi (Edgren & Herschend 1987; Näsman 1986). Arkeologen Ulf 
Näsman, som själv var delaktig i processen att rekonstruera Eketorp, stod för den hårdaste 
kritiken och ifrågasatte flera aspekter av fornbyns verksamhet. Näsman ifrågasatte hållningen 
av djur vid Eketorp och konstaterade att dessa förvisso skapar en mycket levande atmosfär 
men att bristen på kunskap om platsens djurhållning under de perioder som återskapades gör 
utställningen av dessa till en hypotetisk verksamhet och man riskerar att "lura" besökaren att 
tro på något som inte är sant. Samma resonemang försiggick även kring rekonstruktionen av 
borgens sydport som uppfördes trots brist på arkeologiska bevis för dess ursprungliga 
konstruktion. De som besvarade kritiken om Eketorps autenticitet hänvisade istället till att en 
informerad publik inte är särskilt lättlurad men skulle däremot efterfråga djurhållning, som 
alla vet var en viktig del av järnålderns bosättningar, eller en port som leder besökaren in till 
borgen. Åsiktsskillnaderna mellan de verksamma arkeologerna på platsen är uppenbara när 
man studerar de artiklar som bland annat publicerades i Populär Arkeologi. UlfNäsman skrev 
följande angående rekonstruktion av forntiden: 
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För mig är det självklart att rekonstruktioner och försök har en naturlig plats i både den 
arkeologiska forskningen och i förmedlingen av arkeologisk kunskap till allmänheten. Men jag 
finner det inte godtagbart att i publikens namn sänka kvalitetsnivån, det har den inte förtjänt 
(Näsman 1986:37). 

I samma artikel fortsätter Ulf Näsman med att skriva följande angående Eketorps sydport: 

Att besökarna inte vet bättre än arkeologerna är inget försvar för att bygga så osäkra 
rekonstruktioner. Tvärtom är meningen med levandegörande att visa både vad vi vet och inte 
vet. När man inte vet tillräckligt för att t ex återuppföra Eketorps portar i full höjd, är det enda 
rimliga att helt avstå från rekonstruktionen eller nöja sig med att uppföra de delar man är 
någorlunda säker på (Näsman 1986:36). 

Andra arkeologer såsom Gustaf Trotzig ansåg i stället att man måste kunna tänja på den 
arkeologiska autenticiteten för att skapa en meningsfull helhet. Trotzig ansåg bland annat att: 
"Där faktaunderlaget sviktar, måste hypoteserna ta vid. Man kan inte lämna alltför många 
frågor obesvarade, för då går helhetsupplevelsen förlorad" (Peterson 2003:212). 

Eketorps Borg är på grund av den debatt som orsakades av fornbyns verksamhet på 1980-
talet ett utmärkt exempel på de problem som kan uppstå i samband med försök att levandegöra 
forntiden. Arkeologerna vet inte allt om allting och många detaljer angående 
forntidsmänniskans vardagsliv är fortfarande vagt undersökta. Dessa "luckor" i forskningen 
blir extremt tydliga när man som i det ovan nämnda exemplet med Eketorp försöker att 
återskapa ett helt levande forntida samhälle. Dessa luckor tvingar då de individer som planerar 
den levandegörande verksamheten att välja mellan att lägga upp denna så autentiskt som 
möjligt, och därmed utesluta allt som man inte har belägg för, eller göra verksamheten så 
levande som möjligt och ibland bli tvungna att använda sig av mer eller mindre långsökta 
hypoteser vid planeringen av sin verksamhet. 

4.3 Ett danskt praktexempel 

Lejre Fors0gscenter grundades 1964 efter initiativ av Hans-Ole Hansen, en dansk etnolog med 
ett intresse för experimentell arkeologi (Lejre 2002:5 opubl.). Lejrecentret har sedan dess blivit 
vida känt och de flesta människor som har ett intresse för skandinavisk förhistoria hör förr eller 
senare talas om Lejre och dess experimentella och kulturhistoriska verksamhet. (Peterson 
2003:116) 
Idag består centret av ett stort antal rekonstruerade byggnader från hela den danska förhistorien 
och centret bedriver ett stort antal experimentella aktiviteter varje år (Lejre Fors0gscenter 
Hemsida; Peterson 2003:413). 

Lejres verksamhet innebar på många sätt starten för den moderna skandinaviska 
rekonstruktionsverksamheten och många fornbyars grundare, både i Skandinavien och i resten 
av Europa har utan tvekan inhämtat sin inspiration från centrets verksamhet. Bodil Peterson 
kallar i sin avhandling den period av intensiv ökning i antalet rekonstruktioner i Skandinavien 
som följde centrets öppnande för "Lejreepoken" (Peterson 2003: 116). 

På grund av sin jämförelsevis långa verksamhetsperiod har Lejre idag en välutvecklad 
verksamhet som inkorporerar många traditionella och nydanande verksamheter som har sin 
grund i arkeologisk och museologisk teori. 

Många verksamma inom den kulturhistoriska sektorn anser att en framgångsrik verksamhet 
måste stå på flera ben. Detta innebär bland annat att man bör kombinera akademisk forskning 
med förmedlande och pedagogisk verksamhet. Samtidigt som man placerar sin verksamhet i ett 
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Skandinaviskt och Europeiskt sammanhang bör man även stärka den lokala anknytningen 
mellan en forntida lokal och det omgivande landskapet. Det anses även viktigt att man jobbar 
på ett ämnesöverskridande sätt och kombinerar de kunskaper som finns att inhämta i olika 
delar av samhället (Edblom 2004:4; Geijerstam 1998: 123) 

I Lejres verksamhetsplan har man till synes lyckats införliva flera av den moderna 
kulturhistoriens målsättningar. Lejres personal har utarbetat en verksamhetsplan som baseras 
på följande värderingsunderlag: 

• Forståelse- af sammanhrenge mellem kultur, natursyn og ressourceudnyttelse. 
• Ansvar- for en breredygtig förvaltning af kultur- og naturarv. 
• Tolerans- mennesker imellem på tvrers af forskelle i kultur og omverdensforståelse 

(Lejre 2002:6 opubl.). 

För att leva upp till dessa värderingsunderlag har man också sammansatt tre stycken koncept 
som bör tillämpas vid förmedling av kunskap till besökarna: 

• Dialog- der skaber den individuelle oplevelse. Samtale mellem ansat og grest inviterer 
til belysning af nye emner og indfaldsvinkler udsprunget af den aktuelle 
formidlingssituation. 

• Aktiv deltagelse- som sikrer den personlige erfaring. Aktiv deltagelse involverer gresten 
i udfoldelsen af fortidens levevis. Hvad var nemt, svrert, godt og/eller hårdt? Konkret 
erfaring er en 0jenåber for nutidens kunnen og begrrensninger. Men sjov og social 
färstehåndsoplevelse kan også vrere det, der vrekker en varig nysgerrighed for viden om 
förtid og historie. 

• Levandeg0relse- der pirrer grestens fantasi og forestestillingsevne. Levandeg0relse 
giver også milighed for formidling af den bagvedliggende forsknings styrker, svagheder 
og udvikling og giver besueren lejlighed til selvsrendig, kritisk stillingtagen til dagens 
bud på verden af igår (Lejre 2002:6 opubl.). 

Figur 5. Experimentell arkeologi vid Lejre Fors0gscenter 
(Lejre Fors0gscenter Hemsida). 

En närmare granskning av de tre 
koncepten som Lejre baserar sin 
verksamhet på visar att man har en 
genomtänkt strategi för att hantera 
motsättningar av det slag som uppstod 
vid Eketorps rekonstruerade 
försvarsanläggning. Man understryker 
vikten av en förmedling av den 
forskning som ligger bakom den 
forntid som levandegörs i fornbyn 
samt forskningens styrkor, svagheter 
och utveckling. Istället från att utgå 
från att besökarna är passiva åskådare, 
som kan luras att tro på något som inte 
är helt vetenskapligt belagt vill man 
engagera besökarna i en diskussion 

med den insatta personalen om den bakomliggande forskningens relevans. 

I det första kapitlet som består av en kort historisk sammanfattning nämndes att många 
kulturhistoriska institutioner anpassar sin verksamhet efter det rådande samhällsklimatet. Det 
exempel som togs upp i det kapitlet behandlade Kalmar Slotts utställning "Tre kronor och den 
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polska örnen". Fornbyarna är som kulturhistoriska institutioner inte immuna mot denna 
ideologiska anpassning. De är precis som alla andra vetenskapliga institutioner en del av 
samhället och speglar medvetet eller omedvetet samhällets grundvärderingar i sin verksamhet. 
I Lejres värderingsunderlag kan man tydligt spåra en anpassning till de rådande 
samhällsförhållandena. Redan den första punkten i centrets värderingsunderlag visar tydligt att 
verksamheten är anpassad till den moderna synen på forntiden i den akademiska världen. 
Besökaren bör bli upplyst inte bara om forntida huskonstruktioner och artefakter _utan även om 
ett större sammanhang mellan människans kultur och dess naturmiljö. Tankar som skiljer sig 
från den gamla museala inriktningen som ofta gick ut på att ställa ut praktfynd. 

Den andra punkten hänvisar till en hållbar förvaltning av det kultur- och naturarv i vilket de 
forntida människorna verkade och den tredje punkten strävar efter att främja toleransen och 
förståelsen för andra kulturer och dess syn på omvärlden. Det krävs inte mycket spekulation för 
att göra ett antagande att denna punkt precis som Kalmar Slotts polsk- svenska utställning 
verkar vara en anpassning till det moderna Europas grundvärderingar. 

4.4 Levandegörandets praktiska utformning 

Levandegörande har som framgått hittills flera teoretiska och ideologiska aspekter. Att 
levandegöra är dock också en aktivitet som involverar praktiska frågeställningar. Målgruppen 
man riktar sig mot, perioden man försöker levandegöra och de målsättningar och 
förutsättningar man har för sin verksamhet påverkar alltid den praktiska utformningen av 
levandegörandet. 

Rekonstruktionen är en central del av levandegörandet. Rekonstruerade byggnader fungerar 
som centrala punkter i de flesta fornbyar och det är oftast det de rekonstruerade byggnaderna 
som först kommer på tal i beskrivningar av fornbyar. Att rekonstruera en byggnad rymmer 
många aspekter som framgår av Bodil Peterson avhandling Föreställningar om det förflutna, 
arkeologi och rekonstruktion (Peterson 2003). En diskussion om rekonstruktionens dolda och 
synliga budskap faller dock utanför ramarna för denna uppsats. Rekonstruktionernas relevans 
för denna uppsats ligger i deras roll som den mest synliga manifestationen för den materiella 
kultur som återskapas vid fornbyar. 

I Smedsby i närheten av Kalmar har Kalmar Läns Museum uppfört en rekonstruktion av ett 
mesolitiskt hus. Huset som går under namnet "Tingby, nordens äldsta hus" är baserat på 
arkeologiskt material från en utgrävning som genomfördes 1987- 88 knappt en kilometer från 
den nuvarande rekonstruktionen (Tingby- Nordens Äldsta Hus Hemsida). Till skillnad från de 
flesta rekonstruktioner så var huset i Tingby aldrig menat att bli en turistattraktion och används 
idag främst i pedagogiska syften. 

Det som gör huset i Tingby intressant i en diskussion om hur man kan utforma en återskapad 
bild av forntiden är husets konstruktion. Konstruktionen är återskapad med grund i 
planritningarna från utgrävningen och konstruktörerna har med hjälp av bland annat en 
totalstation återskapat husets ursprungliga inbördes dimensioner. Byggnadens väggar är dock 
intressant nog uppförda med fyra olika tekniker som alla kan ha tillämpats vid konstruktionen 
av originalhuset, ett faktum som understryker rekonstruktionens experimentella natur (Pajusi 
2004; Tingby- Nordens Äldsta Hus Hemsida). 
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En annan rekonstruktion baserat på arkeologiska utgrävningar av stenåldersboplatser är en 
hydda som står på Runö Kursgård i anslutning till Forn-Åker, en fornby utanför Stockholm. 
Den hydda som finns uppförd i Forn-Åker konstruerades ursprungligen som en del av en 
utställning om Norrbotten och baseras på material från utgrävningarna i Vuollerim. Huset 
uppfördes på dess nuvarande plats med hjälp av arkeologer och används främst i samband med 
fornbyns pedagogiska verksamhet precis som huset i Tingby (Emiles 2004). Dessa två hus är 
därmed exempel på två rekonstruktioner som båda används i pedagogiskt syfte men har 
tillkommit på två helt olika sätt. Tingbyhuset är uppfört i anslutning till den lokal där den 
ursprungliga byggnaden hittades medan huset i Forn-Åker är återskapat närmare tusen 
kilometer från sin ursprungliga placering. 

Figur 6. Två rekonstruerade stenåldersbostäder, th en rekonstruktion av en hydda som grävdes ut i Vuollerim, tv 
huset i Tingby baserad på ett hus som grävdes ut en knapp kilometer bortom den nuvarande rekonstruktionen 
(Forn- Åker Hemsida; Tingby- Nordens Äldsta Hus Hemsida). 

Rekonstruktioner av hus tar dock inte slut så snart huset är uppfört. Lika viktig är 
framställningen av de olika redskap och prydnadsföremål som finns i anslutning till 
bostäderna. Dessa "detaljer" som finns i anslutning till de flesta mänskliga bosättningar är ofta 
också den del av rekonstruktionen som är mest färgad av vår tids tankesätt. 

Stenåldern till exempel uppfattas idag oftast som en period under vilken människor levde i 
nomadiska samhällen. Samhällen som ofta framställs som jämlika och naturnära, ekonomier i 
total samklang med sin omgivning. En vanlig föreställning är också att detta tillstånd av 
idealiska levnadsvillkor försvann när människan under bondestenåldern övergick från en 
fångstekonomi till att bruka jorden och hålla tama djur, en föreställning som kanske ligger i det 
faktum att flera populärvetenskapliga verk innehåller inslag av långsökta etnografiska 
paralleller mellan skandinavisk stenålder och nutida fångstsamhällen (Burenhult 1997; 
Peterson 2003 :298ff). Att det arkeologiska materialet inte alltid återspeglar ett paradisiskt 
förflutet är dock viktigt att ta upp i en diskussion om hur man bör lägga upp en levandegörande 
verksamhet, något som inte alltid är fallet. Bodil Peterson skriver bland annat att många 
fombyar reflekterar en bild av denna mytiska "lyckliga vilde" som lever av en fångstekonomi, 
en myt har sin grund i vissa populärvetenskapliga skrifter och långsökta etnografiska 
paralleller till moderna samlar-jägarkulturer. Hon skriver även vidare: 

Den kortare medellivslängden, barnadödligheten och den förmodade överdödligheten för 
kvinnor i fertil ålder är inget som återspeglas i rekonstruktion (Peterson 2003:302). 
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Det finns dock också exempel på rekonstruktionsarbeten som försöker att ifrågasätta den 
allmänna synen på olika tidsåldrar. 

I anslutning till Skånes Djurpark finns Skånes Djurparks Camping, Grottby och 
Stenåldersby. På denna plats har man valt att representera stenåldern i två perioder, 
jägarstenåldern och bondestenåldern. Då konstruktörerna ansåg att de existerande 
representationerna av bondestenådern var onödigt primitiva och speglade alltför eländiga 
levnadsvillkor valde de att dekorera huset från bondestenåldern och på så sätt ifrågasätta bilden 
av ett fattigt och torftigt leverne under bondesamhällets tidigaste period (Peterson 2003:302). 

Precis som rekonstruktionen av bostäder inte slutar med uppförandet av forntida konstruktioner 
så slutar inte rekonstruktionen av forntiden på en plats med att husen står färdiga. De former av 
levandegörande verksamheter som pågår vid fombyarna innebär ofta att man återskapar en helt 
levande fomtidsmiljö inom ramarna för ett begränsat område. 

De flesta fombyarna förhöjer denna tidsresas äventyr genom att personalen, och i vissa fall 
även besökarna, byter ut sina moderna kläder och accessoarer mot dräkter och 
prydnadsföremål som ska vara representativa för den period man försöker levandegöra. 
Mobiltelefoner, armbandsur, dunjackor och jeans lämnas i dessa fall utanför den osynliga 
barriären som representerar gränsen mellan forntiden inom fombyn och nutiden som omger 
den. 

Exempel på detta är bland annat fombyn Forn-Åker utanför Stockholm och 
upplevelsedagarna som anordnas av Kalmar Läns Museum där de besökande klasserna 
genomför en tidsresa och uppmuntras att inte diskutera saker som berör nutiden, meningen är 
att man helt ska hänge sig åt rollen som fomtidsmänniska (Angelin- Holmen 2001 :6f; Emiles 
2003). 

Att personal och besökare ofta använder sig av forntida klädesdräkter för att förhöja 
upplevelsen vid fombyama är egentligen inget nytt påhitt utan snarare en naturlig utveckling 
av friluftsmuseernas tidiga verksamhet. Skansen till exempel lade i början av sin verksamhet, 
precis som nu, ner stor vikt på uppvisning av dräkter från olika områden och tidsperioder 
(Peterson 2003:351). Då som nu ansågs också den temporära förvandlingen från en 
urbaniserad, modem individ till en historisk/förhistorisk lantbrukare eller jägare som ett unikt 
tillfälle att få uppleva en enklare form av tillvaro, en tillvaro utan vardagslivets moderna 
problem. 

Att klädesdräkten därmed är en viktig faktor i försöken att så långt som möjligt återskapa 
forntida miljöer är tydligt. Inte sällan är dock klädesdräkten en högst personlig och laddad 
symbol för forntiden. 

Vid den årliga medeltidsveckan på Gotland, som har Visbys brandskattning som huvudtema 
ligger forntida dräkter i centrum för mycket av uppmärksamheten. Trots medeltidsveckans 
ringa vetenskapliga anknytning och mer eller mindre totalt nöjesinriktade profilering är 
medvetenheten för klädesdräkterna förvånansvärt hög. Som exempel kan nämnas att 
försäljarna på Strandgatan i Visby under medeltidsveckan är tvungna att anpassa sin 
verksamhet till det rådande temat. Detta har vissa år medfört en del huvudbry för arrangörerna 
bland annat när en diskussion uppstod kring en försäljare som valt att iklä sig i en samedräkt 
(Gustafsson 2002: 163f). 

Att iklä sig forntida dräkter är som framgår av detta exempel en verksamhet som kan 
användas för att ge levandegörandet en extra dimension och på så sätt förhöja upplevelsen för 
besökarna. Samtidigt är kläder i allmänhet laddade med en stark symbolik då de är den främsta 
visuella markören för en individs status och kulturella tillhörighet. 

Att klä ut sig som i samband med levandegörande verksamhet är inte heller helt accepterat 
som den bästa metod att uppleva forntiden. Lejres grundare Hans- Ole Hansen ansåg själv att 
man borde avstå från att klä upp sig i samband med besök till rekonstruerade forntida miljöer. 
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Hans argument var att man genom att iklä sig främmande kläder samtidigt iklär sig en roll som 
en forntida människa. Problemet är att denna forntida människa i många fall är baserad på 
besökarens personliga, subjektiva föreställningar om forntiden. Bara för att besökaren själv 
känner sig som en smutsig vilde när han eller hon vandrar runt i en forntida by med ett spjut i 
handen betyder det inte att forntidens människor upplevde samma sak. Om besökaren däremot 
genomför sitt besök i en forntida miljö i de kläder som han eller hon känner sig naturlig så drar 
besökaren lättare slutsatser om forntiden utifrån sina egna upplevelser i den främmande miljön 
(Andersson 1984:95). 

Figur 7. Att resa i tiden är ofta något som lockar besökare till fornbyar, th 
stockbåtskonstruktion vid ekehagens forntidsby, tv ryttare vid Lejre Fors0gscenter 
(Ekehagens Forntidsby Hemsida; Lejre Fors0gscenter Hemsida). 

4.5 Att levandegöra landskapet 

Flertalet av Sveriges fornbyar ligger i anslutning till natursköna områden eller områden med 
rika spår av forntiden. Flera fornbyar visar också tecken på en medvetenhet om den omgivande 
miljön, en medvetenhet som ibland speglas i försök att återskapa forntida miljöer. 

Vid Ekehagens Forntidsby har exempelvis den verksamma personalen försökt att anpassa 
vegetationen kring fornbyns rekonstruerade bosättningar så att denna ska spegla den forntida 
floran (Gradh 2003). 

Andra fornbyar såsom Lejre ägnar sig även åt att återskapa forntida lantbruksmiljöer genom 
att anlägga experimentella odlingar eller införa domesticerade djur som en del av 
verksamheten. Lejrecentret är dessutom aktivt involverat i försöken att bevara äldre raser av 
domesticerade djur, raser som riskerar att dö ut (Lejre Fors0gscenter Hemsida). 

Vid Eketorps Borg har man för upplevelsens skull inrort husdjur, såsom grisar som har 
framavlats för att se ut som sedan länge utdöda raser, detta i syfte att ge besökarna en extra 
levande bild av forntiden. 

En lite ovanlig form av ekologisk rekonstruktion är ett reservat för den utrotningshotade 
sumpsköldpaddor som finns i anslutning till Erteb0le Stenalderscenter i Danmark. Kopplingen 
mellan stenålderns Erteb0lekultur och sumpsköldpaddan ligger i att sköldpaddsskal 
förekommer i Erteb0lekulturens kökkenmöddingar (Peterson 2003 :296). 
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5. Pedagogisk verksamhet 

Flera gånger har denna text flyktigt berört fombyarnas och andra kulturhistoriska institutioners 
pedagogiska potential. 

Den pedagogiska verksamheten vid Sveriges kulturhistoriska institutioner riktar sig främst 
mot skolklasser som ofta besöker dessa i samband med att skolans historieundervisning 
tangerar en tidsperiod som finns rekonstruerad vid en fomby. Skolverkets kursplaner är i dessa 
fall de styrdokument som lärarna utgår ifrån när de planerar sin verksamhet och kursplanernas 
målsättningar bör därför medvetandegöras i en diskussion om fombyarnas pedagogiska värde. 
Den nuvarande kursplanen för ämnet historia i grundskolan (inrättat Juli 2000) understryker 
vikten av att eleverna bland annat ska göras medvetna om det kulturarv som finns i vårt 
samhälle och att undervisningen ska ge eleverna tillräckliga kunskaper för att de ska kunna 
tillgodogöra sig detta kulturarv. Samtidigt ska undervisningen skapa en medvetenhet bland 
eleverna om kulturarvets betydelse och en förståelse för varför detta arv är viktigt att bevara. 
Kursplanen påpekar också vikten av att eleverna når en förståelse om att fornhistorien består av 
tidsbundna samhälls- och kulturformer och att varje tids människor bör bedömas utifrån sin 
egen tids villkor (Skolverket Hemsida). 

På vilket sätt är då fombyarnas och liknande institutioners verksamhet upplagd och hur 
passar den ihop med skolverkets mål för historieundervisningen? 

5.1 Upplevelsedagar vid Kalmars Läns Museum 

Vid Kalmars Läns Museum har man under en längre period bedrivit en verksamhet som går 
under namnet "Kulturmiljöpedagogik". Verksamheten har försiggått sedan 1985 och initiativet 
till denna togs ursprungligen av museets arkeologer som ansåg att skolornas existerande 
undervisning om förhistoriska perioder var otillräcklig. Arkeologernas kritik riktades främst 
mot den existerande skollitteraturen som de ansåg förmedlade en alltför generell bild av 
forntiden, en forntid som enligt dem aldrig har existerat (Angelin-Holmen 2001 :5). 
Museets arkeologer utformade därför en kulturmiljöpedagogisk testverksamhet i samverkan 
med tre lokala skolor. Denna verksamhet visade sig fungera mycket bra och efter positiva 
utvärderingar samt ett stort intresse från länets övriga skolor utökades museets pedagogiska 
verksamhet till att i mitten av 1990- talet omfatta cirka 3000 deltagare varje år (Angelin-
Holmen 2001 :5). 
Den nuvarande kulturmiljöpedagogiska verksamheten vid Kalmar Läns Museum är centrerat 
kring ett koncept om att besökande skolklasser ska få ta del av en så kallad "upplevelsedag". 
Efter kontakt med skolan letar museets personal fram en lämplig plats för upplevelsedagen i 
fomminnesregistret, en plats som passar in i den undervisning som lärarna bedriver i sin klass. 
Innan dagen genomförs har museets personal städig kontakt med lärarna som får en 
genomgång av det arkeologiska materialet från den plats och den tidsperiod som 
upplevelsedagen ska beröra samtidigt som museets personal även går igenom alla praktiska 
detaljer med lärarna så att de är helt förberedda på hur dagen kommer att vara strukturerad. 

Upplevelsedagen börjar med att skolklassen och museets personal träffas på den plats som 
har valts ut för dagens äventyr. Dessa platser varierar från fyndplatser för bronsföremål till 
gamla industrilokaler. Gemensamt för dessa är dock att de bör ligga så långt från modem 
bebyggelse som möjligt. Själva upplevelsedagen börjar med att arkeologerna och eleverna 
tillsammans försöker tyda landskapets strukturer och försöker skapa sig en bild av hur platsen 
kan ha sett ut under den period som dagen ska behandla. När detta är klart och barnen har 
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bilden av forntiden klar för sig iklär alla sig i tidstypiska dräkter varpå man med hjälp av en 
magisk ritual färdas i tiden och tar på sig rollen som en forntida människa (Angelin-Holmen 
2001 :5ff). 

Resten av dagen ägnas åt aktiviteter av forntida karaktär och barnen uppmuntras att leva in 
sig i sin roll som en stenåldersmänniska eller en jordbrukare från bronsåldern. Det är viktigt att 
man inte pratar om sådant som inte hör tiden till, något som enligt den verksamma 
kulturmiljöpedagogen Emma Angelin-Holmen är betydligt lättare för barnen än för de 
närvarande lärarna (Angelin-Holmen 2001 :6). 

Verksamheten vid Kalmar Läns Museum har varit mycket framgångsrik och 1999 
genomförde man så mycket som 143 upplevelsedagar med cirka 5500 elever. Samma år 
tilldelades verksamheten ett nationellt uppdrag från regeringen som går ut på att utveckla och 
sprida sina kulturmiljöpedagogiska erfarenheter. Museet har redan påbörjat samarbetsprojekt 
med andra museer samtidigt som man vidareutvecklar sitt koncept med upplevelsedagar så att 
dessa även kan anpassas för yngre besökare. Man jobbar även med att utveckla förhistoriska 
rollspel som borde locka deltagare i tonåren (Angelin-Holmen 2001 :7). 

En snabb titt tillbaka på de mål som nämns i skolans kursplan för historia visar att 
kulturmiljöpedagogerna vid Kalmars Läns Museum har med sin verksamhet lyckats att 
förmedla en av kursplanens huvudpunkter, nämligen att ge eleverna en förståelse om att 
forntidens människor ska bedömas utifrån sin egen tids villkor. Genom den "magiska 
tidsresan" uppmuntrar man barnen att tänka utifrån andra utgångspunkter än våra egna, något 
som definitivt är ett steg bort från den generaliserande forntid som så ofta förekommer i enkla 
beskrivningar av forntiden. Till detta bidrar även det faktum att upplevelsedagen genomförs på 
en specifik plats och behandlar en specifik tidsperiod. 

Kalmars Läns Museums kulturmiljöpedagogiska verksamhet är också relevant som ett 
exempel för pedagogisk verksamhet vid kulturhistoriska platser och anläggnil}.gar eftersom de 
flesta fornbyarna har anammat liknande koncept. Vid Forn- Åker har man sedan flera år 
tillbaka bedrivit liknande verksamhet där barnen rar "färdas i tiden" och uppleva stenåldern för 
en dag. Forn- Åkers personal har en bra kontakt med lärarna och flera skolor har till och med 
schemalagt besöken till fornbyn (Emiles 2003). 

5.2 Multimedia/ pedagogik i Vuollerim 

Sedan starten av det pedagogiska arbetet i Vuollerim har en central ide varit att anläggningen 
ska kunna erbjuda skolungdomar praktiska projekt kring förhistorisk teknologi. Då dessa 
endagsprojekt ofta hindras från att uppnå sin fulla potential har Vuollerim under 1999-2000 
genomförde ett projekt som inbegriper användningen av olika medier för att förbereda skolorna 
inför deras besök. Detta gick till på det sättet att skolorna inför sitt besök till Vuollerim 
förbereddes med en föreläsning bestående av en diabildsserie och föremål kopplade till denna. 
I samband med detta förberedande besök presenterades skolorna också med ett material 
bestående av bland annat en lärarhandledning, arbetsmatierial (kvartsflisor, knackstenar, 
trästavar och dylikt) och en cd-romskiva. 

Meningen med cd romskivan med titeln: "Vem eldar på Näset? Om livet i Vuollerim för 
6000 år sedan" var att ge eleverna och lärarna vid skolorna en möjlighet att bekanta sig med 
den lokala förhistorien via ett medium som dagens barn är väl bekanta med. Texterna i detta 
pedagogiska spel tar upp centrala teman i forntidsmänniskans vardag såsom stensmide, 
insamling av mat, musik och annat. 

Lärarhandledningen som delades ut till skolorna var sammansatt i syfte att vara ett 
hjälpmedel för lärarna att själva utveckla sin undervisning om förhistorien. Handledningen går 
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bland annat igenom grunddragen i norrbottens förhistoria, de olika distinkta perioderna av 
stenåldern samt de vanligaste fornlämningstyperna (Moback & Knutsson 2000: kap2). 

5.3 Besök på Ekehagens Fortindsby 

Cirka två mil söder om Falköping ligger Ekehagens forntidsby där man har valt att presentera 
fyra av forntidens klassiska perioder. Vid fornbyn kan besökaren uppleva jägarstenåldern, 
bondestenåldern, bronsålder och järnåldern. 

Även Ekehagens forntidsby har bedrivit pedagogisk verksamhet under en längre tid, närmare 
20 år, och erbjuder i dagsläget flera program för besökande skolklasser. Alla program är 
utformade med utgångspunkt i skolans kursplaner och ska fungera som komplement till den 
ordinarie undervisningen. 

Eftersom Ekehagens personal har förmånen att ha tillgång till rekonstruktioner från flera 
distinkta perioder av forntiden har man skapat program för de lägre årskurserna som inbegriper 
en "tidsresa" genom de olika perioderna, ett faktum som gör fornbyn unik och skapar 
förutsättningar för eleverna att konkret se och uppleva förändringarna i människans 
levnadsvillkor över en längre period. För de äldre eleverna erbjuder Ekehagens forntidsby även 
mer avancerade program som behandlar smidestekniker under järnåldern, forntida 
täljningstekniker samt forntida matlagning och hushållssysslor. Smideskursen speciellt är av 
intresse då den behandlar tillverkningsprocessen från rödjord och kol till färdiga järnföremål, 
något som kan kopplas ihop med andra skolämnen än historia (Ekehagens Forntidsby 
Hemsida; Gradh 2003). 

Ytterligare en intressant aspekt av verksamheten vid Ekehagens forntidsby är att personalen 
har försökt anpassa den vegetation som omger rekonstruktionerna till hur den bör ha sett ut 
under respektive tidsålder (Gradh 2003). Detta faktum skapar förutsättningar för en skicklig 
pedagog att inte bara lära eleverna om forntida levnadsvillkor och hantverk utan även koppla 
ihop människans existens med de ekologiska förutsättningar som i många fall är direkt 
avgörande för mänsklig utveckling. 
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Figur 8. Kalmars Läns Museums 
kulturiljöpedagogik är centrerat kring ett 
koncept om upplevelsedagar. 
Upplevelsedagarna innebär bland annat att 
man provar på forntida hantverk som 
bronsgjutning, tv, och matlagning, ovan 
(Kalmar Läns Museum Hemsida). 



--

6. Enkätundersökning i två norrländska kommuner 

"Hur upplevs förmedling av arkeologisk kunskap och verksamheten på platser som 
Nämforsen av grundskolans historielärare?" Detta är en av de frågeställningar som denna 
uppsats syftar till att besvara. 

Skolornas historielärare är tyvärr alltför sällan inbegripna i diskussioner som berör 
förmedling av kulturhistorisk kunskap trots att skolklasser är den främsta besöksgruppen vid 
majoriteten av Sveriges kulturhistoriska institutioner (Berg 1999:7). För att ta reda på hur 
lärarna i grundskolan upplever förmedlingen av kulturhistorisk kunskap på platser som 
Nämforsen bestämdes det redan på inledningsstadiet till denna uppsats att någon form av 
enkätundersökning skulle genomföras i Umeå och Sollefteå kommun. 

Eftersom Nämforsens hällristningslokal ligger i Sollefteå kommun var det naturligt att 
undersöka hur traktens historielärare ser på sin omgivnings förhistoriska arv. Umeå kommun 
valdes ut för undersökning eftersom den ligger på betydande avstånd från Nämforsen men är 
trots detta relevant för jämförelse på grund av ett flertal orsaker. För det första så är båda 
kommuner norrländska, vilket gör en jämförelse mer relevant än om enkäterna hade skickats 
ut till en kommun i exempelvis Småland. Samtidigt finns det i Umeåtrakten 
hällristningslokaler som påminner om Nämforsen så de historielärare som verkar i Umeå 
borde inte vara helt främmande inför denna form av kulturlämning. Slutligen så har Umeå 
privilegiet att ha både ett länsmuseum och en arkeologisk institution belägen inom stadens 
gränser, ett faktum som borde påverka lärarnas medvetenhet om omgivningens förflutna 
positivt. 

Enkäternas frågor och svar finns dokumenterade i uppsatsens bilaga. 

6.1 Svarsfrekvens 

Totalt skickades 17 enkäter ut till skolorna i Sollefteå kommun och 50 inom Umeå kommun. I 
varje kuvert som skickades till skolorna medföljde en enkät och ett svarskuvert. Eftersom jag 
inte hade information om hur många historielärare det finns på varje skola ombads lärarna att 
kopiera enkäten vid behov och skicka tillbaka dessa i samma svarskuvert. 

Av de 17 skolor inom Sollefteå kommun till vilka enkäten skickades svarade fyra stycken 
med ifyllda enkäter, alltså ett utfall på knappt en fjärdedel (24 %). En av skolorna skickade 
dock tillbaka fyra ifyllda enkäter vilket betyder att antalet ifyllda enkäter inom Sollefteå 
kommun slutade på sju. 

Av de 50 skolor som mottog enkäten inom Umeå kommun svarade tolv stycken med ifyllda 
enkäter, även det ett utfall på knappt en fjärdedel (24 %). En av skolorna skickade tillbaka tre 
ifyllda enkäter vilket gör att slutsumman för enkätsvar inom Umeå kommun slutade på 14. En 
enkät som skickades från en skola inom Umeå kommun har tagits bort från slutresultatet då 
den skickades tillbaka inkomplett ( endast två sidor av totalt fem). 

Sammanställningen av svaren i bilagan samt tolkningarna av dessa svar bör ses i relation till 
den låga svarsfrekvensen. På grund av detta faktum har jag avstått från att göra några 
generella tolkningar av grundskolelärarnas syn på kulturhistorisk verksamhet utan använder 
svaren som ytterligare en källa till den slutgiltiga diskussionen i uppsatsens avslutande 
kapitel. 
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6.2 Resultat 

Enkäten som skickades ut till skolorna är uppdelad i tre delar med ett antal frågor i respektive 
del. Majoriteten av frågorna är flersvarsfrågor där läraren anges att välja ett av två eller tre 
alternativ. I varje del av enkäten finns dock även en eller flera frågor som är öppna för 
skriftliga svar där lärarna f'ar tillfälle att uttrycka sina egna åsikter. 

"Del I, Skolan" är enkätens inledande del som består av flera frågor som behandlar 
elevantalet vid skolan, vilka åldersgrupper läraren undervisar, antalet klasser på skolan samt 
antalet elever i varje klass. På grund av enkätundersökningens låga svarsfrekvens har jag valt 
att inte sammanställa resultaten från enkätens första del. Detta beror främst på att det inte går 
att tyda några generella trender angående skillnader mellan små eller stora skolor eller små 
eller stora klasser med ett så fattigt underlag. Dessutom har flera lärare medvetet eller 
omedvetet inte svarat på alla frågor i del I av enkäten, vilket skulle lämna resultaten farligt 
öppna för spekulation. 

"Del II, Undervisningen" innehåller frågor som behandlar lärarnas syn på arkeologins 
relevans inom den svenska historieundervisningen samt deras syn på närområdets 
fornlämningar och hur dessa kan inkorporeras i undervisningen. 
Del II av enkäten inleds med frågor om hur stor vikt lärarna lägger på undervisning om 
närområdets, nordens samt världens arkeologi. 

Av svaren att tyda verkar många lärare i båda kommunerna lägga relativt lite vikt på 
undervisning om perioder anknutna till arkeologi och förhistoria. Dessa svar är relevanta för 
hur man kan tolka fornbyarnas roll som möjliga komplement till historieundervisningen då 
det i slutändan är historielärarna som avgör vad som är relevant för deras undervisning. 

De tre inledande frågorna följdes av en öppen fråga där lärarna fick skriva ner sina tankar 
och åsikter om arkeologins relevans i sin undervisning. Denna fråga genererade jämförelsevist 
många svar med förvånansvärd variation. Ett flertal lärare anser till exempel att arkeologin 
har väldigt liten relevans för deras undervisning eller som två lärare från Umeå uttrycker det: 

"Forntid är mindre viktigt än nittonhundratalshistoria. Arkeologin kommer därför på undantag. 
Med i det första historiemomentet där vi snabbt går igenom människan som samlare- jägare-
jordbrukare samt flodkulturerna. Vi tittar mer på annat som hänt i närområdet än på rester från 
järn- brons- stenålder, till exempel spår från industrialiseringen." 

"Kan ofta vara en krydda för motiverade elever. Har inte arkeologi som fast punkt i min 
undervisning. Ofta är ämnet uttjatat i högre årskurser. Yngre tonåringar är inte så ofta 
intresserade av tidig historia utan mer av nutidshistoria." 

Dessa två svar är intressanta i sig eftersom de kan anknytas till den skepsis mot skolans och 
skollitteraturens förmedling av forntiden som arkeologerna vid Kalmar Läns Museum uttryckte 
under 1980- talet, och som slutligen resulterade i utvecklingen av kulturmiljöpedagogiken vid 
samma museum. Det första citatet tyder på att undervisningen inbegriper en förmedling av just 
den generaliserade bilden av forntiden som arkeologerna vid Kalmars Läns Museum ville 
förhindra. 

Andra lärare tycker däremot att arkeologin har en plats i deras undervisning men framhäver 
att man varken har speciellt mycket tid eller resurser att tillägna arkeologin. 

"Visst har den relevans, men SO ämnena är mycket innehållsrika och breda. Arkeologin har en 
liten plats i jämförelse med allt annat inom SO." 
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"Detta är spännande, vi har bland annat tittat på järnåldersgravar i närheten av skolan men en 
lokalguide. Bertil Nordin har haft föreläsning för barnen på skolan och visat grejor. Däremot 
har ej kommunens ansträngda ekonomi tillåtit några resor till exempelvis Nämforsen (Tyvärr)." 

De resterande frågorna i Del Il av enkäten behandlar lärarnas syn på närområdets 
fornlämningar. Frågorna försöker utröna om lärarna kan se besök till arkeologiska lämningar 
som ett inslag i historieundervisningen och om de kanske rentav redan har genomfört 
exkursioner till olika fornminnen i samband med att de berör samma perioder i sin 
undervisning. Av de svar som frågorna genererade kan man dra slutsatsen att i alla fall de 
lärare som skickade tillbaka enkäten skulle kunna se besök till närområdets fornlämningar som 
en del av sin undervisning. 

Av de lärare som redan hade genomfört utflykter till lokala fornlämningar (5 från Sollefteå 
och 6 från Umeå kommun) tyckte alla utom två (en från varje kommun) att utflykten hade haft 
en positiv inverkan på deras undervisning. 

En av frågorna som behandlar lärarnas syn på fornlämningar resulterade dock i något 
oroande svar. Av de totalt 21 lärare som besvarade enkäten ansåg endast två att de har 
tillräckliga kunskaper om närområdets fornlämningar för att göra dessa relevanta i sin 
undervisning, elva ansåg att de delvis hade kunskap för att göra fornlämningarna relevanta i sin 
undervisning och åtta ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper alls. 

Av kommentarer som lämnades i samband med frågorna som behandlar fornlämningar var 
majoriteten positiva såsom kan uttydas av exemplen nedan: 

"Värdefullt att levandegöra historien med hjälp av tecken och fynd på hemorten. Denna aha-
upplevelse har stort pedagogiskt värde." 

"Undervisningen blir väldigt abstrakt utan exkursioner till arkeologiska utgrävningar, eleverna 
har lättare att förstå och minnas den äldre historien när de har egna upplevelser och kan leva sig 
in i exempelvis bronsålderstiden och förändringarna över tid." 

En del lärare valde även denna öppna fråga för att påpeka att tid och resurser begränsar deras 
möjligheter till att besöka fornbyar. Vissa lärare uttrycker också sina åsikter mer "dramatiskt" 
än andra som märks tydligt i dessa två svar från samma skola i Umeå kommun: 

"Brist på tid och resurser (pengar och personal) gör utflykter svåra att genomföra" 

"Den socialdemokratiska regeringen är skolfientlig och därmed får inte skolan tillräckligt med 
pengar" 

Den tredje och sista delen av enkäten, "Fornbyar och forntida hantverk", är också den som är 
mest relevant för denna uppsats. Frågorna i denna del behandlar lärarnas syn på fornbyar och 
liknande institutioner. Svaren som framkom ur denna del av enkäten pekar alla åt samma håll, 
nämligen att majoriteten av de lärare som svarade på frågorna ser besök till fornbyar som något 
positivt. Alla lärare som någonsin har genomfört ett besök till en fornby ansåg att besöket hade 
en positiv effekt på deras undervisning. 

Lärarna ombads också att svara på vad de tyckte om forntida hantverk, en aktivitet som 
förekommer vid de flesta fornbyar och hur de helst skulle vilja att aktiviteter som forntida 
hantverk var utformande för att vara relevanta för deras undervisning. 

De allra flesta lärarna ansåg att aktiviteter som inbegriper forntida hantverk i olika former 
skulle ha en positiv effekt på deras undervisning. En del av lärarna skrev även ner sina åsikter 
om hur dessa aktiviteter borde vara utformade: 
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"Det har varit jättefint som det har varit ordnat på Gene Fornby, Ekeby eller vad det hette på 
Öland. Levande, verkligt, seriöst, färgstarkt, gott om tid, inte för dyrt, möjligt för alla att prova 
olika saker, konkret. Typ så är bra för barn." 

"Eleverna bör ta tillfälle att möta den forntida hantverkaren direkt i praktisk hantverkssituation 
i dennes forntidsverkstad." 

"Har arbetat med stenåldern i min klass under höstterrninen. Tror att eleverna lär sig på ett 
bättre sätt om de får arbeta så mycket praktiskt som möjligt. De får då större förståelse 
varför/hur människor levde förr i tiden. Verksamheten borde uppmuntra eleverna till att 
eleverna själva far tillverka och prova sina hantverk." 

Lärarna fick i denna del av enkäten även svara på hur de ansåg att ett program borde vara 
upplagt för att den skulle passa deras behov. Svaren på denna fråga varierade mellan lärarna 
som ansåg att ett program borde vara utformat till att täcka allt från några timmar till 
heldagsaktiviteter och tvådagarsprogram med övernattning i en rekonstruerad hydda. Något 
som efterfrågades var att barnen skulle få tillfälle att uppleva en tidsresa av liknande karaktär 
som de som behandlats i uppsatsens tidigare kapitel, det vill säga att barnen f'ar iklä sig forntida 
kläder och leva som forntida människor. 

Två av frågorna som ställdes till lärarna syftade också till att utröna hur de der på Nämforsen 
som ett potentiellt besöksmål. Den första frågan löd "Har du innan du läste denna enkät 
någonsin hört talas om Nämforsen och dess hällristningar?" Denna fråga visade sig vara en av 
de få där svaren mellan de två kommunerna skilde sig åt nämnvärt. I Sollefteå kommun 
svarade alla sju lärare att de kände till Nämforsens hällristningslokal. I Umeå kommun svarade 
däremot sju av 14 lärare att de aldrig hade hört talas om Nämforsen tidigare (varav en av 
lärarna påpekade att hon eller han kände till Nämforsen från serietidningen Familjen 
Hedenhös). Dessa svar ter sig något oroande med tanke på att Institutionen för Arkeologi och 
Samiska Studier sedan ett antal år tillbaka har bedrivit kursverksamhet i anslutning till 
Nämforsen och även bidragit till forskningen om Nämforsens hällristningar. 

Den andra frågan löd "Om stiftelsen Nämforsen erbjöd dig som lärare ett passande 
skolprogram skulle du då överväga att besöka Nämforsen?" På denna fråga svarade alla sju 
lärare inom Sollefteå kommun att de skulle överväga ett besök till Nämforsen och åtta av 
lärarna från Umeå att de skulle göra detsamma. 

Enkäten avslutades med två frågor om huruvida det fanns tid respektive resurser inom 
ramarna för lärarnas undervisning för besök till platser såsom Nämforsen? Alla lärarna inom 
Sollefteå kommun ansåg att det fanns tid för besök till fornminnen såsom Nämforsen, däremot 
svarade endast två att de hade resurser att genomföra ett sådant besök. I Umeå kommun 
svarade sju av 14 lärare att de hade tid att genomföra samma form av besök och endast två 
ansåg att det inom ramarna för deras undervisning finns resurser för ett sådant besök. 

För exakta siffror angående de frågor där såna ej anges finns alla resultat och alla 
kommentarer från lärare i Bilagan till uppsatsen. 
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7. Tolkning och Diskussion 

7.1 Diskussion kring fornbyarnas verksamhet 

Denna uppsats har hittills tagit upp exempel på några problem som kan uppstå i samband 
med levandegörande vid fornbyar, exempel på hur levandegörandet kan gå till, pedagogisk 
verksamhet vid Kalmars Läns Museum och några fornbyar samt en del kommentarer från 
två kommuners historielärare angående pedagogisk förmedling av kulturhistorisk kunskap. 
Hur kan då dessa exempel diskuteras och tolkas för att svara på uppsatsens ursprungliga 
frågeställningar? 

7 .1.1 Skolan, forn byarna och det arkeologiska samhället 

Skolverket har i sina styrdokument stakat ut ett antal målsättningar som skolans undervisning 
bör leva upp till. Några av målsättningarna för grundskolans samhällsorienterande ämnen samt 
historieundervisning är att skolan ska sträva efter att ge eleverna kunskaper som de kan 
använda för att uttyda förändringar i mänsklig utveckling över tid, kunna bedöma historiska 
och förhistoriska människor utifrån deras tids förutsättningar samt att eleverna tillägnar sig ett 
kunnande om kulturarvet. 

Man skulle kunna tolka dessa målsättningar som goda förutsättningar för att lärarna ska 
utnyttja de fornlämningar och fornbyar som finns i landskapet som en del i sin undervisning. 
Men stämmer verkligen detta antagande? Fornbyarna är förvisso populära utflyktsmål för 
skolklasser men är förhållandet likadant vad gäller de fornlämningar som finns tillgängliga i 
landskapet? 

Enkätundersökningen som genomfördes i samband med denna uppsats pekar genomgående 
åt att grundskolans historielärare inte verkar lägga ner mycket tid på undervisning om 
arkeologi och förhistoria och att de inte besitter de kunskaper som behövs för att göra utflykter 
till fornlämningar relevanta som en del av undervisningen. 

Naturligtvist måste man ta i beaktande att lärarnas arbete begränsas av skolornas brist på 
personal och resurser men kan detta faktum verkligen förklara varför bara två av 21 lärare som 
svarade på enkätundersökningen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om närområdets 
fornlämningar, eller varför endast hälften av alla historielärare i Umeå kommun känner till 
hällristningarna i Nämforsen, Nämforsen som trots allt är en fornlämningslokal av 
internationella mått. 

Håkan Karlssons och Björn Nilssons självkritiska skrift Arkeologins publika relation har 
tidigare tagits upp i denna uppsats (Karlsson & Nilsson 2001). Kan den klyfta, som enligt 
Karlsson och Nilsson uppstod under den senare hälften av 1900- talet mellan den arkeologiska 
yrkeskåren och allmänheten, vara en bidragande faktor till att fornlämningarnas och den 
arkeologiska forskningens potential inte utnyttjas till fullo i skolorna? 

En av lärarna som svarade på enkäten skrev att dennes undervisning "snabbt går igenom 
människan som samlare- jägare- jordbrukare samt flodkulturerna". En uppenbar generalisering 
av forntiden, en generalisering som påminner om den som ledde till utvecklingen av 
kulturmiljöpedagogiken vid Kalmars Läns Museum. Denna förenkling av forntiden i 
skolundervisningen skulle kunna vara en bieffekt av den dikotomi som enligt Karlsson och 
Nilsson finns mellan arkeologer och allmänhet. Om så är fallet skulle fornbyarna kunna spela 
en betydelsefull roll i kontakterna mellan arkeologer och lärare. 
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Trots den klyfta som verkar finnas mellan den arkeologiska världen och allmänheten genomför 
skolorna varje år otaliga besök till de svenska fornbyarna (även om en del fornbyar på senare 
år har registrerat minskade besöksiffror) (Gradh 2004; Vuollerim 2003 opubl.). Kalmars Läns 
Museums verksamhet med upplevelsedagar, som påminner om fornbyarnas aktiviteter, 
engagerar hundratals elever varje år och fornbyn Forn- Åker är i skrivande stund fullbokad för 
flera månader framöver (Angelin-Holmen 2001 :6f; Emiles 2004). Fornbyarna skulle därför 
kunna nyttjas till att bli mer än bara pedagogiska besöksmål och turistanläggningar, de skulle 
kunna bli aktiva förmedlingskanaler mellan arkeologer och de verksamma historielärarna och i 
förlängningen också mellan arkeologer och samhället i stort. 

Detta antagande styrks av det faktum att de tre aktörerna: arkeologerna, lärarna och 
fornbyarna i grunden strävar mot samma mål. 

"Huvuduppgiften för de samhällsorienterande ämnena är att utveckla elevens kunskaper om 
människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på 
skilda platser och under skilda tider (Skolverket Hemsida)." 

Citatet ovan är hämtat ur skolverkets gemensamma kursplan för de samhällsorienterande 
ämnena. Att eleverna ska tillägna sig kunskaper om hur människan har verkat under olika 
tidsperioder samt förstå förändringar i landskapet och i mänsklig utveckling under skilda 
tidsperioder är samma grundläggande målsättningar som de flesta arkeologer arbetar utifrån 
och även en målsättning som flera fornbyar har för sin verksamhet Gämför med Lejres 
värderingsunderlag och koncept på sidan 17). 

7 .1.2 Lärarnas syn på forn byar 

Den nämnda enkätundersökningen har i samband med sammanställningen av denna uppsats 
gett upphov till flera funderingar över arkeologins roll i dagens undervisning och över hur 
arkeologin egentligen förmedlas till allmänheten. 

Enkätens ursprungliga målsättning var dock lika mycket att den skulle ge de berörda 
historielärarna ett tillfälle att själva få framföra sina åsikter angående de praktiska aspekterna 
av arkeologernas och fornbyarnas förmedlingsarbete. Lärarna ombads att skriva ner sina tankar 
angående utformning av skolprogram vid fornbyar och deras syn på forntida hantverk. 

En besvikelse vid sammansättningen av denna uppsats var tyvärr att så få lärare i slutändan 
fyllde i enkäten och att de som gjorde det ofta valde att inte framföra sina egna åsikter i 
samband med de öppna frågorna. Detta har naturligtvist begränsat möjligheterna till tolkningar 
av det slutgiltiga material som undersökningen genererade. 

De slutsatser man kan dra av undersökningen angående lärarnas syn på fornbyar är att de i · 
allmänhet är mycket nöjda med den nuvarande verksamheten vid fornbyarna. Dessa är 
dessutom väl kända och när lärarna tillfrågades om de kände till någon fornby inom det egna 
eller ett angränsande län svarade alla 21 att de gjorde det. 

De förslag som lades fram från lärarnas håll angående utformningen på aktiviteter vid 
fornbyar stämmer ganska väl överens med hur de nuvarande programmen som erbjuds vid de 
flesta fornbyarna är utformade. Program som aktiverar barnen och låter dem praktiskt testa 
olika forntida hantverk och vardagssysslor var ett genomgående önskemål från lärarnas håll. 
Ett antal lärare efterfrågade också mer strukturerade program där eleverna får prova på 
aktiviteter enligt ett stationssystem. Samtidigt verkade andra lärare mer förtjusta i tanken på en 
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spontan resa i tiden där barnen får leka och interagera med fornbyns personal i mindre 
strukturerade former. 

Det låga antalet svar på enkätundersökningen är också ett resultat i sig, ett resultat som är 
både svårtolkat och oroande. Att tolka varför utfallet av enkätundersökningen blev så fattigt är 
svårt eftersom omständigheterna är omöjliga att utröna. Det är troligt att flera enkäter kom på 
omvägar i skolornas vardagsbyråkrati. Samtidigt är det låga utfallet av undersökningen 
oroande eftersom det skulle kunna tolkas som ett allmänt ointresse från lärarnas håll för de 
frågor som berör förmedling av kulturhistorisk kunskap. 

7.1.3 Diskussion kring fornbyarnas potential som media för förmedling 
av kulturhistorisk kunskap 

Huvudfrågeställningen i denna uppsats sattes upp i syfte att undersöka fornbyarnas 
potentiella värde som medier för förmedling av arkeologisk och kulturhistorisk kunskap. 
Uppsatsens tidigare kapitel består av ett flertal exempel som har presenterats i syfte att 
skapa en översiktsbild över fornbyarnas varierande egenskaper. 

Att fornbyarna har en stor potential framstår tydligt efter genomgången av flera fornbyars 
verksamheter. Den pedagogiska potentialen hos fornbyarna har redan berörts i 
diskussionskapitlet, fornbyarna är tveklöst välbesökta resmål för skolklasser och 
enkätundersökning som genomfördes i samband med sammanställningen av denna uppsats 
visat att en majoritet av de historielärare som genomfört besök till fornbyar har varit nöjda 
med deras verksamheter. 

Att fornbyarna är så populära som besöksmål för skolklasser ligger troligen i att deras 
framställning av forntiden i de allra flesta fall är både intressant och åtkomlig för besökare i 
alla åldrar. Fornbyn Forn-Åker har på sin hemsida valt att illustrera sin verksamhet med tre 
mycket talande meningar: "Det ett barn hör glömmer det. Det ett barn ser förstår det. Det 
ett barn gör kommer det ihåg." Dessa tre meningar kan tolkas som en något poetisk 
omskrivning för samma förhållande mellan informationsmedier och abstraktionsnivå som 
illustreras av figur 2 på sidan 11. 

F ornbyarna är tredimensionella konstruktioner som återskapar forntiden på ett mer 
levande sätt än något annat medium som idag används för förmedling av kulturhistorisk 
kunskap. Möjligheten för en besökare, framför allt ett barn, att kliva mitt in i en forntida 
verklighet, isolerad från nutiden av fantasins osynliga barriär, bör kunna tolkas vara 
fornbyarnas mest positiva egenskap som ett förmedlingsmedium. Denna form av 
förmedling verkar också vara något som eftersträvas av de vid grundskolan verksamma 
pedagogerna. Fornbyarnas möjligheter att erbjuda en besökare upplevelsen av en levande 
forntid är dock även en av fornbyarnas mest problematiska aspekter. 

I alla moderna vetenskaper, inte minst inom arkeologin, är källkritiskt tänkande en viktig 
del av den vetenskapliga skapelseprocessen. Detta borde naturligtvist även gälla all 
verksamhet som förmedlar de vetenskapliga "sanningarna" till allmänheten. 

Alla som någonsin har läst en rapport från en arkeologisk utgrävning, exempelvis av en 
forntida boplats, vet att det arkeologiska materialet i bästa fall är fragmenterat. Detta beror 
på flera faktorer, inte minst den bittra sanningen att en stor del av den forntida materiella 
kulturen sällan återfinns i det arkeologiska materialet. Arkeologisk forskning kan förvisso i 
många fall generera stora mängder kunskap om specifika företeelser, men i de allra flesta 
fall räcker källmaterialet inte på långa vägar till för en komplett rekonstruktio11 av alla 
aspekter av en forntida människas vardagsliv. Ändå är just vardagslivet, med alla små 
detaljer, temat för de flesta rekonstruktioner av forntiden vid fornbyama. 
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Det finns dock vägar kring denna förmedlingsproblematik, vägar vilka innebär att 
förmedlingen ges fler dimensioner än bara en enkelspårig förmedling av hur forntidens 
människor levde och verkade. 

Mats P. Malmer kallar denna utökade förmedling för "samhällskommunikation" (Malmer 
1983) och i Lejres verksamhetsplan framhäver man vikten av: "ett aktivt deltagande som 
involverar besökaren i utställningsarbetet av forntidens levnadssätt". Hur man än väljer att 
kalla denna dimension av förmedlingsarbetet så innebär den att de individer som är 
ansvariga för förmedlingen aktivt involverar mottagarna i en diskussion om den 
vetenskapliga relevansen hos den forntid man har valt att rekonstruera samt att mottagaren 
medvetandegörs om de delar av rekonstruktionen som är hypotetiska. Ett sådant förfarande 
borde, inte bara bidra till att verksamheten återspeglar den kärna av källkritik som i de 
flesta fall även finns i det källmaterial som verksamheten är baserad på, utan även till att 
fornbyns besökare stimuleras till en personlig, positiv kritik av sina egna fördomar och 
föreställningar om forntiden. 

Förutsättningen för att besökare skall kunna medvetandegöras om den vetenskapliga 
relevansen av en rekonstruerad forntid är naturligtvist att det i anslutning till fornbyarna 
finns en aktiv dialog mellan arkeologer och andra forskare å ena sidan och fornbyarnas 
personal å den andra, en dialog som kanske inte har utvecklats till fullo på grund av den 
dikotomi mellan forskare och lekman som har diskuterats tidigare i denna uppsats. 

7 .1.4 Diskussion kring den rekonstruerade bostaden 

Rekonstruerade byggnader upptar, av de olika exemplen att döma, en central plats i 
framställningen av forntiden. Byggnader i olika former framställs vid fornbyarna som den 
yttersta materiella manifestationen för människans anknytning till en plats i landskapet. I 
dagens samhälle innehar byggnader förvisso en sådan roll, de symboliserar bofasthet och 
kontinuitet. Det är dock inte helt självklart att den forntida människan upplevde 
konstruktionen av byggnader på samma sätt, särskilt människor som levde av en mobil 
fångstekonomi. 

Människans fixpunkter i landskapet verkar, i vissa fall, ha utgjort av andra former av 
mänskliga konstruktioner än bosättningar såsom gravkonstruktioner eller naturliga 
formationer. De kustbundna bronsåldersrösena som finns längst hela norrlandskusten skulle 
i ett sådant resonemang kunna fungera som ett exempel då de flesta av dessa rösen under 
bronsåldern var belägna på strategiska, väl synliga platser och kan möjligtvist ha uppfattats 
som lika viktiga manifestationer för mänsklig närvaro på en plats som de samtida 
bosättningarna (Baudou 1992:113). 

I andra arkeologiska kontexter finner man ofta gravar och rituella anläggningar i nära 
anslutning till mänskliga bostäder. Dessa former av materiell kultur är dock något som 
sällan återskapas vid fornbyar. Bodil Peterson drar en liknande slutsats angående slutsats 
och konstaterar att: "Ofta har död och gravläggning ingen plats i 
fullskalerekonstruktionen". 

Ett förhållande mellan människan och hennes centrala fixpunkter i landskapet, både 
materiella och mentala, borde i vetenskapens och det källkritiska tänkandets namn få större 
utrymme i levandegörandets värld. 
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7.2 Tolkning 

Flera olika aspekter av fornbyarnas verksamhet har lyfts fram i denna uppsats. 
Problematiken kring ett autentiskt utställningsarbete, fornbyarnas pedagogiska potential, 
deras roll som möjliga kommunikationskanaler mellan arkeologer och allmänhet och deras 
roll som levandegörande institutioner med verksamheter som både kittlar fantasin och ger 
upphov till djupare funderingar kring människans plats i tid och rum. 

Arbetet med att sammanställa denna uppsats har avslöjat en rik del av Sveriges 
kulturhistoriska landskap. 

Den kanske viktigaste tolkningen av det material som har använts vid sammanställningen 
är att fornbyarnas verksamhet är ytterst mångfacetterad. Fornbyarna representerar en 
relativt ny och till synes livskraftig form av kulturhistorisk förmedling. Verksamheten vid 
majoriteten av dessa anläggningar är ofta både innovativ och anpassningsbar. 

Problem som ibland har uppstått vid vissa fornbyar, såsom den autenticitetsproblematik 
som debatterades i samband med rekonstruktionen av Eketorps borg, har funnit sina 
lösningar vid andra fornbyar såsom Lejre Fors0gscenter där man har inlemmat en 
självkritisk kommunikation med besökarna som en del av vardagsverksamheten. 

Fornbyarnas potential som pedagogiska institutioner är också intressant. Grundskolans 
historielärare inom Umeå och Sollefteå kommun har via en enkätundersökning fått tillfälle 
att förmedla sina önskemål på fornbyarnas verksamhet. Önskemål om att fornbyarna bör 
bedriva verksamhet som aktiverar de besökande skolklasserna och ger eleverna möjligheter 
att tillskansa sig en djup insikt om hur forntidens människor levde och verkade. Denna 
önskan från lärarnas håll återspeglas, inte helt förvånande, i skolverkets styrdokument. 
Fornbyarna som i många fall redan kan erbjuda program som uppfyller lärarnas önskemål 
visar på detta sätt sin potential som flexibla och målmedvetna förmedlingsinstitutioner. 

I samband med redovisningen av fornbyarnas pedagogiska potential berördes också 
dagens allmänpedagogiska målsättningar om att skapa en undervisning som bidrar till 
förståelsen av olika naturliga och mänskliga processer och hur dessa processer ömsesidigt 
samverkar och påverkar varandra. I samband med detta pedagogiska arbete kan fornbyarna 
spela en roll, särskilt då det redan finns flera exempel på verksamhet som skulle kunna 
användas för att hjälpa skolornas pedagoger att illustrera dessa processer för sina elever. De 
"forntida" husdjuren vid flertalet fornbyar eller Erteb0lecentrets sumpsköldpaddor borde, 
med potentiellt goda resultat, kunna illustrera förhållandet mellan människan och den 
omgivande faunan. 

Genom levandegörande av forntida florasammansättning av det slag som personalen vid 
Ekehagens Forntidsby ägnar sig åt borde man på samma sätt kunna, på ett levande och 
intressant sätt, förmedla ekologiska förändringsprocesser. 

Rekonstruktionen av bostäder vid fornbyar kan med fördel användas vid både förmedling 
av forntida liv till fornbyarnas yngre besökare samt även för att förmedla en bild av en 
levande forntid till den generella publiken, en bild som är svår att förmedla via andra 
medier än de av levandegörande karaktär. 

Att rekonstruktionerna också besitter ett stort vetenskapligt värde borde vara en egenskap 
som i förlängningen leder till ett ökat intresse för fornbyarnas verksamhet bland de 
yrkesverksamma forskarna. Rekonstruktioner som uppförs vid fornbyar med hjälp av 
individer med varierande bakgrund kan bidra till att belysa arkeologiska frågeställningar 
med nya argument. 

De rekonstruerade verkligheterna vid fornbyama har också potential att inspirera 
besökarna till en diskussion om vårt eget samhälle och vår egen plats i större system. 
Genom att utgå från människan, men samtidigt framhäva de konstraster i mänsklig 
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utveckling över tid kan fornbyarna bli katalysatorer till en bredare diskussion om 
kulturhistoriens relevans i samhället. 

Som en sista tolkning anser jag det värt att ta upp fornbyns mer romantiska egenskaper. 
Fornbyarna är platser där en idag levande människa för en stund kan kliva in i en forntida 
verklighet. Trots den problematik som finns i samband med levandegörande och 
rekonstruktion av forntiden så är ett besök till en fornby, eller för den delen till en 
imponerande fornlämningslokal, en resa. En form av resande som med hjälp av materiella 
manifestationer av forntid, tillsammans med besökarens fantasi, tillåter något som enligt 
fysikens lagar inte är möjligt, att uppleva dåtid i nutid. 

7.3 Självkritik 

Något som har framgått ganska tydligt av flera exempel i denna uppsats är att kritiskt 
tänkande och en ständig diskussion om den förmedlade kunskapens relevans är av största 
vikt i anslutning till all verksamhet som berör kulturhistoria. Detta gäller även denna 
uppsats och målsättningen med denna uppsats har aldrig varit att skapa några absoluta 
sanningar. 

Materialet kring fornbyarnas verksamhet och potential är mycket stort och de tänkbara 
frågeställningarna kring samma verksamhet och potential borde rimligtvist räcka för flera 
framtida avhandlingar. I denna uppsats har jag med största sannolikhet endast skrapat på 
ytan av den komplexa forskningsunderlag som fornbyarnas verksamhet har skapat. 

Uppsatsen är i slutändan en arkeologistudents syn på fornbyar och dess potential som 
förmedlingsmedier och bör läsas som sådan. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att försöka kasta ljus över fornbyarnas och liknande institutioners 
verksamhet samt utröna dessa institutioners potential som medier för förmedling av 
arkeologisk och kulturhistorisk kunskap. 

För detta ändamål behandlar uppsatsen i sina inledande kapitel varierande exempel på 
verksamheter vid olika fornbyar. De inledande kapitlen av uppsatsen tar även upp 
frågeställningar rörande förmedlingsteori och den kulturhistoriska förmedlingens historiska 
bakgrund. 

Då en majoritet av fornbyarnas besökare utgörs av skolornas elever har jag även ansett det 
relevant att undersöka fornbyarnas pedagogiska egenskaper. På samma sätt som i de tidiga 
kapitlen av uppsatsen presenteras flera exempel på pedagogisk verksamhet vid ett antal 
fornbyar i det kapitel som behandlar fornbyarnas pedagogiska egenskaper. Detta kapitel följs 
av en sammanställning av resultat från en enkätundersökning som i samband med detta 
uppsatsarbete genomfördes bland grundskolans historielärare i Umeå och Sollefteå kommun. 

Genomgången av fornbyarnas varierande verksamheter tyder på en rik, kulturhistorisk 
verksamhet i anslutning till dessa platser. Dessa institutioners förmåga att förmedla kunskap 
på ett icke abstrakt sätt och därmed vara ett medium som kan nå ut till besökare i alla åldrar 
utnyttjas flitigt vid flera fornbyar, ofta med goda resultat. 

De flesta fornbyar jobbar utifrån ett koncept om att man inom ramarna för sin verksamhet 
ska "levandegöra" forntiden. Levandegörandet innebär rent praktiskt att man återskapar 
forntida miljöer, ibland även händelser, på ett sätt som engagerar och involverar besökaren 
som en del av utställningen av forntiden. Denna verksamhet jämförs också flyktigt i uppsatsen 
med mer klassiska former av förmedling av kunskaper om forntiden. 

Den enkätundersökning som genomfördes i samband med uppsatsen visar att grundskolans 
historielärare är mycket positiva till fornbyarnas verksamhet och ser positivt på dessa 
anläggningars potentiella värde som komplement till deras ordinarie undervisning. De flesta 
lärare efterfrågar aktiviteter som aktiverar och engagerar eleverna och denna önskan 
återspeglas i flera fornbyars aktuella verksamhet. 

Den tolkning som jag har gjort av fornbyarnas potential som förmedlingsmedier för 
arkeologisk och kulturhistorisk kunskap är att fornbyarnas potential är betydande. Denna 
potential hindras dock ibland från att uppnå sin fulla kapacitet på grund av flera varierande 
orsaker. En av dessa är att fornbyarnas "levandegörande" verksamhet i vissa fall kan leda till 
att den verksamma personalen tvingas att rekonstruera vissa aspekter av forntiden på farligt 
vaga grunder, speciellt i fall där det inte finns ett stort arkeologsikt källmaterial att tillgå. Ett 
annat problem angående fornbyarnas förmedlande verksamhet är att man ofta väljer att 
rekonstruera angenäma delar av forntiden och på detta sätt omedvetet förmedlar en oriktig 
bild av forntiden till besökarna. 

Det finns dock lösningar på de flesta teoretiska problem som berör fornbyarnas verksamhet 
och den min tolkning är att fornbyarna har en stor potential för att fungera som 
förmedlingsmedier för arkeologisk och kulturhistorisk kunskap. Fornbyarna är flexibla, 
innovativa institutioner som både tilltalar den allmänne besökaren som skolornas pedagoger. 
. Genom sin plats i samhället som kulturhistoriska institutioner borde fornbyar också kunna 
fungera som en kommunikationskanal mellan det arkeologiska samhället och den breda 
allmänheten. 
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Bilaga 

DEL Il, Undervisningen 

2. Vilken vikt lägger du som historielärare på undervisning om närområdets arkeologi i din 
undervisning? 

Sollefteå 
Ingen alls 
En del 
Mycket 

Umeå 
2 Ingen alls 
5 En del 
0 Mycket 

6 
7 
1 

3. Vilken vikt lägger du som historielärare på Sveriges och Nordens arkeologi i din undervisning? 

Sollefteå 
Ingen alls 
En del 
Mycket 

Umeå 
1 Ingen alls 
6 En del 
O Mycket 

7 
5 
2 

4. Vilken vikt lägger du som historielärare på Europas och övriga världens arkeologi i din undervisning? 

Sollefteå 
Ingen alls 
En del 
Mycket 

i 

Umeå 
3 Ingen alls 
4 En del 
0 Mycket 

3 
10 

1 

5. Vilken relevans anser du som historielärare att arkeologin har i dagens historieundervisning? Skriv ner 
dina tankar och åsikter nedan: 

Sollefteålärarnas svar: 

"För lägre åldrar är det mer abstrakt att studera närmiljön än i den här åldern (14-16 år). Studerar man 
närmiljö i de lägre åldrarna är det perfekt att kunna visa på arkeologiska fynd som "bevisar" hur vårt 
område har sett ut tidigare. Det är intressant också med äldre elever när man pratar om andra områden. 
Arkeologi kan ju skapa egna tankar (funderingar) hos eleverna." 

"Det är intressant att ta del av arkeologiska fynd i vår egen hembygd (i detta fall runt Granningesjön, där 
fynd gjorts." 

"Detta är spännande, vi har bl. a. tittat påjärnåldersgravar i närheten av skolan med en lokalguide. Bertil 
Nordin har haft föreläsning med barnen på skolan och visat grejor. Däremot har ej kommunens anstrända 
ekonomi (därmed vår ekonomi) tillåtit resor till ex. Nämforsen (Tyvärr)." 

"Den är givetvis viktig för att kunna undervisa om den äldre historien, men den är ju bara en liten del av 
kursplanen." 

"Värdefullt att levandegöra historien med hjälp av tecken och fynd på hemorten. Denna aha!- upplevelse 
har stort pedagogiskt värde." 
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"Inte mycket arbete med det på vår skola. Mer vore skoj" 

Umeålärarnas svar: 

"Visst har den relevans, men SO- ämnena är mycket innehållsrika och "breda". Arkeologin har en liten 
plats i jämförelse med allt annat inom SO". 

"Forntid mindre viktigt är 1900- tals historia. Arkeologin kommer därför på undantag. Med i det första 
historiemomentet där vi snabbt går igenom människan som samlare- jägare- jordbrukare samt 
flodkulturerna. Vi tittar mer på annat som hänt i närområdet än på rester från järn- brons- stenålder, t. ex. 
spår från industrialiseringen." 

"Historieundervisningen har 24 stycken 45- 50 minuters lektioner per läsår. Som lärare måste man 
prioritera både tidsperioder och händelser. Tiden räcker inte till för arkeologi och undervisningen 
omfattar mycket korta tidsperioder i Västerbotten med arkeologiska utgrävningar." 

"Eleverna bör känna till metoder, t. ex. DNA, C- 14 metoden.'Hur man tolkar fynd osv." 

"Eleverna funderar kring hur man vet hur de det tidigare varit. Där har arkeologer och deras arbete ett 
stort inflytande." 

"Undervisningen blir väldigt abstrakt utan exkursioner till arkeologiska utgrävningar. Eleverna har lättare 
att förstå och minnas den äldre historien, när de har egna upplevelser och kan leva sig in i ex. 
bronsålderstiden och se förändringarna." 

"Kan ofta vara en krydda för motiverade elever. Har inte arkeologi som fast punkt i min undervisning. 
Ofta är ämnet uttjatat i högre årskurser. Yngre tonåringar är inte så ofta intresserade av tidig historia utan 
mer av nutidshistoria." 

"Liten relevans" 

6. Anser du som lärare att du har tillräckliga kunskaper om närområdets fornlämningar för att göra 
dessa relevanta som en del i din undervisning? 

Sollefteå Umeå 
Ja 2 Ja 0 
Delvist 3 Delvist 8 
Nej 2 Nej 6 

7. Vilken effekt anser du att ett besök till traktens fornlämningar kan ha på din undervisning? 

Sollefteå Umeå 
Positiv 7 Positiv 13 
Svårt att säga 0 Svårt att säga 1 
Negativ 0 Negativ 0 

8. Har du som lärare någonsin genomfört en utflykt till någon av närtraktens fornlämningar? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
5 Ja 
2 Nej 
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Om du svarade Ja: 
SA. Vilken effekt anser du att utflykten till en eller flera fornlämningar 
hade på din undervisning? 

t 

Sollefteå Umeå 
Positiv 4 Positiv 5 
Svårt att säga 1 Svårt att säga 1 
Negativ 0 Negativ 0 

SB. Kan du som lärare se besök till fornlämningar som ett återkommande 
inslag i din undervisning? 

Sollefteå Umeå 
Ja 4 Ja 4 
Kanske 1 Kanske 1 
Nej 0 Nej 1 

Om du svarade Ng: 
SC. Tror du att besök till fornlämningar i ditt närområde kan bli aktuellt 
som en del i din undervisning i framtiden? 

Sollefteå Umeå 
Ja 0 Ja 3 
Kanske 1 Kanske 3 
Nej 1 Nej 2 

9. Om du har några kommentarer angående de ovanstående frågorna skriv då gärna ner dessa nedan: 

Sollefteålärarnas svar: 

"Det gäller att det finns något att "göra" vid fornlämningarna så det blir mer en upplevelse på flera plan 
och inte bara något att titta på." 

"Det beror på intresse från rektor och ekonomin. En prioriteringsfråga. Det rymms inte inom SO: ns 
budget." 

"Kommunens ansträngda ekonomi som sagt ... Vi har prövat med egna insatser, men denna typ av resor 
kanske inte alltid är på elevernas högsta prioritet." 

"Vi bor nära Nämforsen och har varit på flera studiebesök där." 

"Inte i den här åldern (14-16 år) då man inte läser någon sån kurs." 

Umeålärarnas svar: 

"Gärna mer fortbildning." 

"Tiden kring verksamhet konferenser osv." [?] 

"Brist på tid och resurser (pengar och personal) gör utflykter svårt!" 
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"Har ingen kunskap om fornlämningar här ute men större om andra lämningar. Vi brukar ta kortare 
utflykter till fabriksområdet, bruksområdet, några berghällar där isvallar[? otydligt] syns osv." 

"Skolan åker till Gene Fornby (Örnsköldsvik) med årskurs 3 och 4, vartannat år. En återkommande 
utflykt." 

"Kostnader för transporter är det stora problemet. Hade vi möjlighet till att ta oss enkelt till olika platser 
vore det enkelt att genomföra." 

"Den socialdemokratiska regeringen är skolfientlig och därmed får inte skolan tillräckligt med pengar." 

DEL 111, Fornbyar och forntida hantverk 

1. Känner du som historielärare till några fornbyar inom ditt eller ett angränsande län? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
7 Ja 
0 Nej 

14 
0 

2. Vilken effekt anser du att ett besök till en fornby kan ha på din undervisning? 

Sollefteå 
Positiv 
Svårt att säga 
Negativ 

Umeå 
7 Positiv 
0 Svårt att säga 
0 Negativ 

3. Har du som lärare någonsin genomfört ett besök till ~n fornby? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Om du svarade Ja: 

Umeå 
4 Ja 
3 Nej 

5 
9 

13 
1 
0 

3A. Vilken effekt anser du att besöket till fornbyn hade på din 
undervisning? 

Sollefteå 
Positiv 4 
Svårt att säga 0 
Negativ 0 

Om du svarade Nej: 

Umeå 
Positiv 
Svårt att säga 
Negativ 

5 
0 
0 

3 B. Tror du att ett besök till en fornby kan bli aktuell som en del i din 
undervisning i framtiden? 
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Sollefteå 
Ja 
Kanske 
Nej 

Umeå 
O Ja 
3 Kanske 
0 Nej 

2 
4 
3 

4. De flesta fornbyar erbjuder förutom upplevelsen av en rekonstruktion av en forntida boplats även en 
mängd aktiviteter och undervisning i forntida hantverk och tekniker, såsom tillagning av forntida mat, 
järnhantering, jakttekniker o. dy. Vilken effekt anser du att sådana aktiviteter kan ha på din 
undervisning? 

Sollefteå Umeå 
Positiv 7 Positiv 13 
Svårt att säga 0 Svårt att säga 1 
Negativ 0 Negativ 0 

Om du svarade Positiv eller Svårt att Säga: 

Sollefteålärarnas svar: 

4A. Hur skulle enligt din åsikt verksamhet såsom forntida hantverk vara 
utformad för att på ett meningsfullt sätt bidra till din undervisning? Skriv 
ner dina tankar nedan: 

"De studiebesök vi gjort vid både Gene och Nämforsen har varit upplagda så att eleverna har fått prova 
på olika hantverk. Studiebesöken ger mest när eleverna är delaktiga." 

"Det är bra att eleverna rar reda på hur man gjorde förr, bl. a. för att kunna få perspektiv på dagens 
tillvaro." 

"Det är ju otroligt viktigt att eleven med egna ögon får se hur forntida hantverk kan ha gått till." 

"Eleverna skulle själva få prova på hantverk mm. med de medel som stod till buds på den tiden. Stations
system !?" 

"Det har varit jättefint som det har varit ordnat på Gene Fornby t. ex. eller Ekeby eller vad det hette på 
Öland. Levande, verkligt, seriöst, färgstarkt, gott om tid, inte för dyrt, möjligt för alla att prova olika 
saker, konkret ... och typ så är bra för barnen." 

Umeålärarnas svar: 

"Jag anser att de spekulationer som de norrländska arkeologerna har om ett Norrländskt kungadöme med 
HQ [headquaters?] i Högern är mycket intressanta och positiva för undervisningen." 

"Jag har själv besökt Gene Fornby utanför Ö- vik privat. Men tyvärr alltför kostsamt att åka dit med 
skolklasser. Tyvärr!!!" 

"Har arbetat med stenåldern i min klass under HT. Tror eleverna lär sig på ett bättre sätt om de får arbeta 
så mycket praktiskt som möjligt. De får då större förståelse varför/hur människor levde förr i tiden. 
Verksamheten borde uppmuntra eleverna till att eleverna själva rar tillverka och prova sina hantverk." 

"Den skall handla om det som står att lära sig till i de läromedel vi kan använda. Inte nästan ungefär 
samma sak." [?] 

"Eleverna måste kunna vara aktiva, prova själva! Inte bara passivt få titta på." 

"Nära och inte så dyr. Se och prova på. Jobba i mindre grupper." 
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"Kan ej bedöma." 

"Både Gene- och Vuollerims ·koncept har fungerat bra. Jag har tagit del av en del av deras program." 

"Eleverna bör få tillfälle att möte den forntida hantverkaren direkt i praktisk hantverksstituation i dennes 
forntidsverkstad." 

5. Många fornbyar erbjuder skolklasser olika former av program med varierande längd, allt från två 
timmar till heldagsprogram och program med övernattning i ett forntida hus. Hur skulle ett idealiskt 
program vara utformat om du fick bestämma? Skriv ner dina åsikter nedan: 

Sollefteålärarnas svar: 

"2 dagars övernattning. Prova på- aktiviteter, besöka fornlämningar bli guidade där- få lyssna lyssna till 
berättelser från den tiden som eleverna kan känna igen sig i." 

"För oss är det bra med 3-4 timmar om barnen får vara aktiva en del av tiden." 

"Svårt att tänka på eftersom ekonomin inte räcker. Men pröva på så mycket som möjligt, även kläder etc. 
Få leka forntidsmänniskor på flera plan, ex. äta fisken från kokgropen i Nämforsen och sitta i "kåtorna" 
och prata och leka att man var där då." 

"Det skulle vara mysigt att tillbringa natten i ett forntida hus, samtidigt som det gör att eleverna kan fp en 
bättre helhetsbild över hur det är att leva och bo i ett forntida hus." 

Umeålärarnas svar: 

"Ett heldagsprogram skulle ge mycket. Kanske att de fick prova på olika metoder själva." 

"Ett heldagsprogram i forntida miljö där det finns folk utklädda och lever som forntidsmänniskor. Stationer 
där eleverna får prova på olika tids- typiska moment." 

"Billigt" 

"Olika med olika grupper, stegring med ålder." 

"Det beror delvis på vad eleverna det året är intresserade av." 

"Eleverna får gå mellan några stationer i vilka de praktiskt får ta del av eller prova på olika saker typ att 
bygga, smida, odla, laga mat, äta, sova (vila), f'anga Gakt och fiske)." 

6. I Näsåker i Sollefteå kommun ligger Nämforsen med sina berömda hällristningar. Har du innan du 
läste denna enkät någonsin hört talas om Nämforsen och dess hällristningar? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
7 Ja 
0 Nej 

7 
7 

7. Om Stiftelsen Nämforsen erbjöd dig som lärare ett passande skolprogram skulle du dä överväga att 
besöka Nämforsen? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
7 Ja 
0 Nej 
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8. Anser du att det inom ramen för din undervisning finns tid för besök till fornbyar och 
fornlämningslokaler såsom Nämforsen? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
6 Ja 
1 Nej 

7 
7 

9. Anser du att det finns resurser på din skola för besök till fornbyar och fornlämningslokaler såsom 
Nämforsen? 

Sollefteå 
Ja 
Nej 

Umeå 
2 Ja 
5 Nej 

2 
12 

10. Har du några kommentarer, ideer eller åsikter angående fornbyar och dess värde i pedagogisk 
verksamhet, skriv då ner dessa nedan: 

Sollefteålärarnas svar: 

"Om det fanns utrymme i undervisningen skulle jag gärna göra ett besök där, under förutsättning att det 
finns en kunnig guide där som kan ta eleverna på rätt sätt." 

' 

"Tack för att ni jobbar på saken. Mer bemanning åt forntidsbyare! ! !" 

"Allt är möjligt men inget fär det kosta." 

Umeålärarnas svar: 

"Bra för de som har Nämforsen i närområdet." 

"Studiebesök är alltid positiva inslag i undervisningen. Problemet är de ekonomiska aspekterna. Det finns 
inte allt för mycket pengar att tillta till dessa utflykter ... tyvärr!" 

"Om jag bara hade pengar. .. " 
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