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1. Inledning

Ett exempel på en svensk hembygdsgård är Bureå hembygdsgård i Västerbottens län. Den byggnad,

den  så  kallade  Falmarksgården,  som idag  är  Bureå  hembygdsgård  kommer  ursprungligen  från

Falmarksforsen och var  uppförd 1755 av en man som kallades Ol-Hansa eller Sven-Hansa.1 Mellan

åren 1953 till  1954 flyttades Falmarksgården till  Bureå för att användas som hembygdsgård för

Bureå  hembygdförening,  som  kom  att   bildas  1955.  Hembygdgården  placerades  centralt  i

hembygdsparken i Bureå. Läget beskrivs som idealiskt, då hembygdsparken ligger intill Bureälven

och mittemot Bureå kyrka, vilket också var viktigt för hembygdsgårdens syfte. Det ansågs nämligen

vara  viktigt  att  hembygdsgården  ”placerades  centralt  och  lättillgängligt  så  att  kontakten  med

bygdens kulturtradition kan ske på ett mera naturligt sätt än på ett museum”.2 Själva placeringen

och  iordningställandet  av  hembygdgården  skedde  i  samarbete  med  Länsarkitektkontoret  och

Länsmuseet.3 Detta  för  att  både  den  moderna  tiden,  i  form av  en  modern  köksavdelning  och

toaletter,  skulle  kunna  föras  samman  och  sedan  samsas  med  den  gamla  tiden  inne  i

hembygdsgården.  En  del  av  hembygdsgådens  väggar  kunde  också  restaureras  till  orginalskick

medan  andra  målades  i  en  stil  som ansågs  vara  förenligt  med  byggnadens  ålder  och  historia.

Hembygdsgården möblerades sedan med möbler från bland annat Skellefteå Museum. Bland dessa

möbler fanns ett spisskåp, ett ståndur, en gustaviansk säng, ett hörnskåp och ett par kistor.4

Den i huvudsak drivande kraften bakom bildandet av Bureå hembygdsförening och valet av gården

som kom att bli Bureå hembygdsgård var läraren Carl H. Nyström. Han hann dock aldrig uppleva

vare sig flytten av Falmarksgården till Bureå eller bildandet av själva hembygdsförneningen då han

dog 1952.5 Nyström, som var född och uppvuxen i  Bureå,  blev tidigt engagerad i  den svenska

hembygdsrörelsen och i Västerbottens Läns Hembygdsförbund, där han blev styrelsemedlem 1934.

Nyström forskade i lokal historia och han skrev ett antal uppsatser om Bureås historia, bland annat

”Bure kloster” och ”När bödelbilan gick på Bureheden” i tidskriften Västerbotten.6 I sitt arbete för

Västerbottens Läns Hembygdsförbund tog han bland annat fram ett åtgärdsförslag för att främja

hembygdsintresset i Västerbotten. I åtgärdsförslaget föreslogs det bland annat att det skulle bildas

lokala  hembygdsföreningar  i  varje  socken.7 Nyström  låg  också  bakom  skapandet  av

1  Bureå hembygdsgård, Västerbotten, Årsbok 1955, s. 194-201 och Bureå, Västerbotten, 1984:1, s. 8-9.
2  Västerbotten, Årsbok 1955, s. 194-201.
3  Ibid, s. 194-201.
4  Ibid, s. 194-201.
5 Annika Hallinder, ”Carl H. Nyström och Bureå”, Västerbotten, 1979:3, s. 215-217.
6 Västerbotten, Årsbok 1931 och Västerbotten, Årsbok 1936.                   .
7 Hallinder, Västerbotten, 1979:3, s. 215-217.
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hembygdsparken i Bureå,  där hembygdsgården som bekant kom att  placeras,  och som invigdes

1933.

Idag  finns  det  ytterligare  fyra  byggnader  i  hembygdsparken.8 Det  är  Annagården,  från  Södra

Hedensbyn, en enkelstuga byggd 1832 och som skänktes till Bureå hembygdsförening 2010 och

som idag tjänar som en bagarstuga. En annan byggnad är sommarladugården, ursprungligen från

Yttervik. Det finns också det så kallade Fiskekapellet, ursprungligen från Risböle, där det under

sommaren hålls gudstjänster. Det finns även en liten utescen. Det är också ytterligare två byggnader

på väg, ett härbre från Långviken och en smedja.9 

Jag är född, uppvuxen och bor i Bureå, men jag måste erkänna att jag har inte tänkt särskilt mycket

på Bureå hembygdsgård. Den har alltid funnits där, men bara som en del av kulissen i det som är

mitt liv. Det finns dock några tillfällen när hembygdsgården har gått från att vara enbart en kuliss

och det är när det gäller fika. Varje sommar under juli månad, med några få undantag då det inte

gick att få tag i tillräckligt med personal, så har hembygdsföreningen i Bureå drivit ett sommarcafé i

hembygdsparken  och  i  hembygdsgården.  Det  är  under  dessa  fikarelatrerade  tillfällen  som

hembygdsgården och hembygdsparken gått från att bara vara kulisser till att att bli centrala aktörer i

mitt sommarliv. Det är egentligen först nu, i och med att jag började studera museologi som jag har

börjat att tänka på min lokala hembygdsgård när det gäller andra saker än fika. Det får mig att bland

annat att fundera kring hembygdsgårdens roll i Bureå idag. Finns det fler som är som jag, som

betraktar hembygdsgårdarna i första hand som ett ställe att äta kakor? Eller är det kanske bara jag?

Vad är egentligen hembygdsgårdarnas roll idag? Eller behöver hembygdsgårdarna vara någonting

annat än en plats för kakätande i hembygden? 

8 ”Byggnader”, författare okänd, Bureå hembygdsförening, http://burea-hbf.se/index.php  ?  page=byggnader&id=4, 
2019-06-09.

9 ”Byggnader”, Bureå hembygdsförening.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här magisteruppsatsen i museologi är att undersöka vilken funktion och roll som de

svenska hembygdsgårdarna har haft historiskt sett och har idag inom den svenska hembygdsrörelsen

och om hembygdsgårdarna kan betraktas som museer. För att kunna svara på detta har jag undersökt

både den tidiga svenska hembygdsrörelsen och dagens svenska hembygdsrörelse. För att undersöka

huruvida hembygdsgårdarna också kan betraktas som museer har jag undersökt vad det är  som

definierar  ett  museum  och  hur  dessa  definitioner  kan  tolkas  och  används.  För  att  göra  min

undersökning så har jag utgått jag ifrån tre frågeställningar. Dessa frågeställningar är:

-Vad definierade den tidiga svenska hembygdsrörelsen och vad definierar dagens 

hembygdsrörelse?

-Vilken funktion och roll hade hembygdsgården inom den tidiga svenska 

hembygdsrörelsen och vilken funktion och roll har den idag?

-Vad definierar ett museum och kan hembygdsgårdar betraktas som museer?

1.3 Teori och metod

För  att  analysera  min  undersökning  så  har  jag  använt  mig  av  Thomas  Brantes

professionsdefinitioner ur  Vetenskap  för  profession  (2008),  Friedrich  Nietzsches  tre

historiebrukstyper  ur  On  the  Use  and  Abuse  of  History  for  Life (2008),  skriven  1873,  samt

Laurajane Smiths ”the authorized heritage discourse” ur Uses of Heritage (2006).

Brantes professionsdefinitioner

I  sin text ”Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner” i  Vetenskap för profession

(2008) identifierar  och  definierar  sociologen  Thomas  Brante  åtta  aspekter  som  han  menar

kännetecknar vad en profession är och vad det som skiljer en profession från lekmän. Syftet med att

använda Thomas Brantes professionsdefinitioner i den här uppsatsen har varit att kunna analysera

vad det är som kännetecknar en profession. Ett kulturarv är resultatet av en värdering och ett urval,

3



men vem är det som avgör vad som är dett rätta sättet att värdera?10 Vem är det som bestämmer vad

som är dett rätta sättet att värdera? I sin text ”Om kulturarvets väsen och värde” i  Modernisering

och kulturarv (1993) analyserar docent Svante Beckman vilka värden som det institutionaliserade

kulturarvet tillskrivs av såväl professionen som amtörerna.11 Han presenterar sedan en hypotes med

vilken  han  menar  att  de  värden  som  tillskrivs  kulturarvet  skiljer  sig  åt  mellan  professionen

respektive  amatörer.  Enligt  Beckmans  hypotes  så  är  det  de  värden  som står  för  kunskap  som

professionen värderar högst när det gäller kulturarvet, medan det värde som amatörerna väljer att

värdera  högst  är  det  som det  som har  en känslomässig anknytning till  högst.12 Denna hypotes

bekräftar  sedan  Annika  Alzén.  I  sin  text  ”Amatörer  eller  proffs?  Frågan  om  kulturarvets

demokratiska  villkor”  i  Otydligt.  Otympligt.  Otaligt.  Det  industriella  kulturarvets  utmaningar

(2005) undersöker och jämför Alzén den tidiga hembygdsrörelsen med den svenska  ”grävrörelsen”

och det  är  bland annat  genom denna jämförelse  som hon kommer fram till  sitt  svar  angående

Beckmans hypotes. En mer ingående förklaring av vad grävrörelsen är följer under rubriken Proffs

och amatörer.13 

Både  Beckman  och  Alzén  menar  alltså  att  det  kulturarv  som  amatörerna  efterfrågar  inte  är

detsamma som det  kulturarv  som professionen  värdera  högst.  De  menar  att  detta  beror  på  att

amatörerna saknar både speciell skolning och sakunsakaper i kulturarvsfrågor och därmed också

saknar  förmågan att  värdera kulturarvet  på rätt  sätt.  Vilka är  då de som tillskrivs  rollerna som

professionen och amatörerna när det gäller kulturarvet? När Annika Alzèn pratar om professionen i

sin  avhandling  så syftar  hon antingen på de individer  eller  grupper  som har  en kulturhistorisk

utbildning samt akademisk examen inom humanistiska ämnen eller konservators utbildningar och

som arbetar med kulturarvet eller med kulturarvsfrågor vid bland annat museer eller för exempelvis

Riksantikvarieämbetet.14 När det gäller amatörer så syftar Alzén på de som arbetar exempelvis för

bevarandet  av  kulturarv  i  hembygden  eller  bevarandet  av  det  industriella  kulturarvet  men som

saknar professionell utbildning.15 

10 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är ett kulturarv?” i Museer och kulturarv. En museivetenskaplig 
antologi, Palmqvist, Lennart, Bohman, Stefan (red.), Carlssons, Stockholm, 1997, s. 14-17.

11 Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde” i Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser, Anselm,
Jonas (red.), Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm, 1993, s. 61-124.

12 Svante Beckman, Modernisering och kulturarv, s. 109-118.
13 Annika Alzén, ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokratiska villkor” i Otydligt. Otympligt. Otaligt. 

Det industriella kulturarvets utmaningar, Alzén, Annika, Burell, Birgitta (red.), Carlsson, Stockholm, 2005, s 90.      
14 Annika Alzèn, Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985, 

Symposium, Stockholm, 1996, s. 19 och ”Vanliga frågor om lediga jobb”, författare okänd, Riksantikavarieämbet, 
https://www.raa.se/aktuellt/jobba-hos-oss/faq/, 2019-05-06.

15 Alzèn, Fabriken som kulturarv, s 19.
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I  Vetenskap  för  profession  (2008)  sammanfattar  Brante  profesionella  yrken  som ”organiserade,

relativt autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem

som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av

allmänheten/klienten”.16 Den  första  aspekten  som  Brante  menar  definierar  en  profession  är

universitetsutbildningen.  Brante  menar  att  en  profession  har  sin  utgångspunkt  i  en

universitetsublidning.  Men  han  skriver  också  att  denna  koppling  mellan  profession  och

universitetsutbildning dock inte alltid stämmer då det finns professioner som inte kräver den typen

av högre utbildning. Den andra apekten som Brante lyfter fram som utmärkande för en profession är

den abstrakta kunskapen. Brante menar att professioner utmärker sig genom att de har ett eget och

unikt abstarkt kunskapssystem som är ett sätt för dem att fånga in, inkorporera och monopolisera

nya typer av problem och inom professionens kompetensområde. Detta innebär då att professionen

kan  utvecklas  genom att  utvidga  sina  kompetensgränser  genom att  exempelvis  använda  sig  av

tidigare forskning inom professionens kompetensområde.  Den tredje aspekten som Brante lyfter

fram är osäkerhet. Brante menar här att en professions status i stor grad är sammankopplad med den

kulturella uppfattningen som professionen i fråga har i ett samhälle. Det moderna livet menar han

karakteriseras  av  en  stor  osäkerhet  i  samhället  och  att  exempelvis  anlitandet  av  professionella

därmed blir ett sätt att genom expertis då minska osäkerheten i samhället. Den fjärde aspekten som

Brante  lyfter  fram  som  viktig  är  autonomi.  Autonomin  karaktäriseras  enligt  Brante  av  de

professionella gruppernas förmåga att fatta självständiga beslut. Dessa beslut kan exempelvis beröra

hur organiseringen av professionens arbete och uppgifter ser ut. Den femte aspekten är enligt Brante

förtroende.  Han  menar  att  en  profession  åtnjuter  ett  förtroende  som  är  grundat  i  en  allmän

uppfattning  om  den  professionella  verksamhetens  betydelse  och  svårigheter.  Detta  förtroende

backas då upp och bevaras av exempelvis både en yrkesintegritet och diciplinerande mekanismer

inom själva professionen. Den sjätte aspekten är  organisation. Brante menar att alla professioner

har någon form av organisering, exempelvis hierarkiskt, men de behöver däremot inte utgöra en

organisation för sig. Den sjunde aspekten som Brante lyfter är utbytbarhet. Utbytbarhet innebär att

vilken utövare som helst inom professionens kompetensområde kan utföra uppgiften i fråga. Den

åttonde och sista aspekten som Brante lyfter fram är förmedlare av kunskapssystem. Detta betyder

enligt  Brante  att  de  professionella  fungerar  som  en  slags  förmedlare  mellan  lekmän  och  det

abstrakta  kunskapssystemet.  Professionen ger alltså lekmännen en form av indirekt tillgång till

kunskapssystemet.17 Jag har då använt mig av Brantes professionsdefinitioner för att analysera både

ICOMs museidefinition och ICOMs etiska regler och hur dessa då påverkar både ICOMs och de

16 Thomas Brante, Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner, Lindh, Maria (red.), Vetenskap för 
profession, Rapport nr 8, Högskolan i Borås, 2009, s. 28.

17 Thomas Brante, Vetenskap för profession, s. 26-28.
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etablerade museernas roller som professioner.

Nietzsches historiebrukstyper

Friedrich Nietzsches, ofta åberopade,  The Use and Abuse of History for Life (2008) som skrevs

1873. Annika Alzén har exempelvis använt Nietzsches tre historiebrukstyper för att analysera hur

den svenska hembygdsrörelsen har använt och brukat historien i sin verksamhet. Jag kommer att

beskriva detta närmare under rubriken  Historiebruket i den tidiga hembygdsrörelsen. Syftet för

mig med att använda Nietzsches tre typer av historiebruk har varit att kunna analysera skillnaden i

hur hembygdsrörelsen brukar historien i jämförelse med hur de etablerade museer brukar historien

och  hur  då  detta  i  sin  tur  kan  påverka  hur  hembygdsrörelsen  betraktas  i  jämförelse  med  de

etablerade museerna när det gäller trovärdighet. 

I The Use and Abuse of History for Life (2008) så urskiljer och beskriver Nietzsche de tre typer av

historiebruk som han menar att vi människor använder oss för att forma och tolka vår omvärld.18

Nietzsche menar att vi människor behöver använda oss av historien för att leva men att vi samtidigt

måste  vara  försiktiga  med hur  vi  brukar  den eftersom att  det  påverkar  hur  vi  lever.  Nietzsche

identifierar tre typer av historiebruk: det monumentalistiska, det antikvariska och det kritiska. I det

monumentalistiska historiebruket  lyfts  de  delar  av  historien  fram  som  ses  som  kulturella  och

historiska höjdpunkter i syfte att användas som förebilder eller inspirationskällor för framtiden för

att  skapa en starkare och bättre framtid.  Det  antikvariska historiebruket fokuserar istället  på ett

nostalgiskt och ofta bakåtsträvande samlande och ömt vårdande av allt det som har hört till historien

och  där  både  samtiden  och  framtiden  får  stå  tillbaka  eller  helt  saknar  intressse.  Både  det

monumentalistiska historiebruket och det  antikvariska historiebruket kan enligt Nietzsche betraktas

som en protest mot ett förnänderligt och modernt samhälle.  Den tredje formen av  historiebruk är

det  kritiska bruket, som i motsats till både det  monumentalistiska och  antikvariska bruket, är ute

efter att både kritisera och ifrågasätta det förflutna med syfte att motverka en idyllisering av vår

historia. Istället är det skapandet av något nytt och en framtid utan ett nostalgiskt tillbakablickande,

som  betraktas  som  hämmande  för  samhällets  utveckling,  som  är  målet.  Ett  enbart

monumentalistiskt- eller  antikvariskt historiebruk  skapar  både  en  skev  bild  av  och  ett  skevt

brukande  av  historien  och  samtiden.  Nietzsche  menar  att  det  kritsika  historiebruket  är  viktigt

eftersom att det är det som balanserar upp de andra två historiebruken och att det är viktigt med just

denna balans för att kunna skapa både välmående och rättvisa samhällen.19 

18 Friedrich Wilhelm Nietzsche, The Use and Abuse of History for Life, Dodo Press., [Gloucester, Gloucestershire, 
U.K.], 2008, s. 8-17.

19 Nietzsche, On the Use and Abuse of History for Life, s. 8-17.
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För min undersökning så har både det antikvariska historiebruket och det det kritiska historiebruket

varit intressanta. När det gäller det antikvariska historiebruket så finns det en tydligt nostalgisk ådra

hos den svenska hembygdsrörelsen och hur de både hanterar och samlar in kulturavet.  Alzén lyfter

bland annat detta i sin analys av hembygdsrörelsen i  Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella

kulturarvets utmaningar (2005) och hon menar att det är en viktig del av hembygdsrörelsen idag.20

När det gäller det  kritiska historiebruket går det att koppla samman med de etablerade museernas

sätt att arbeta idag och deras professionalisering. Om vi exempelvis ser till de kriterier som Umeå

universitet  har  för  de  studenter  som  studerar  museologi  så  är  ett  kristisk  tänkande  och  ett

ifrågasättande av både det förflutna och samtiden en viktig del av utbildningen och ett av kraven för

en examen.21 När  det  gäller  museernas  arbete  idag så förekommer ett  kritiskt  historiebruk i  de

utställningar där museernas sätt att ställa ut eller att samla in föremål som kritiseras och ifrågasätts.

Exempel  på detta  är  installationen ”Mining the museum” på museet  i  Maryland 1992, där  den

frilansande curatorn Fred Wilson lyfte fram hur både kolonialismen och de museala praktiker som

skapats under kolonialismen fortfarande levde kvar i de museala samlingarna.22 Inför sin installation

letade Wilson igenom museet i Marylands samlingar av objekt och dokument som berörde slaveriet

och ställde sedan ut dem på ett sätt som både ifrågasatte och kritiserade museets sätt att samla in

och  förmedla  denna  del  av  historien.  Bland  annat  ställde  han  ut  slavbojor  tillsammans  med

exklusivt bordssilver från samma tid. Ett annat exempel är konstuställningsprojektet ”The White

House” som visades på Västerbottens museum våren 2016. Utställningens syfte vara att utifrån ett

normkritiskt perspektiv ifrågasätta den vithetsnorm som de ansvariga bakom projektet ansåg styrde

museers insamlings- och utställningsmetoder.23 Fem samtidskonstnärer i projektet fick tillgång till

museets samlingar och utifrån det material som de hittade, eller inte hittade, skapade de sedan fem

verk som behandlade och diskuterade ämnen som ras, sexualitet,  normer samt museets roll i att

vidmakthålla dessa normer. 

Laurjane Smiths ”the authorized heritage discourse”

På vilket  sätt  påverkar  skillnaderna mellan  hur  de etablerade  museerna  och  hembygdsrörelsen

20 Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 99-100.
21 ”Branschutbildningen för museer och kulturarv”, författare okänd, Umeå universitet, 

https://www.umu.se/utbildning/program/branschutbildningen-for-museer-och-  kulturarv/utbildningsplan/, 2019-05-
05.

22 Fredrik Svanberg & Katherine Hauptman, Publik arkeologi, Historiska museet, Stockholm, 2007, s. 94 och Hilde S. 
Hein, The Museum in Transition. A Philosophical Perspective, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 
2000, s. 104-105.

23 ”The White House”, författare okänd, Konstfrämjandet Västerbotten, 
http://vasterbotten.konstframjandet.se/projekt/the-white-house/, 2019-05-27.
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hanterar kulturarvet och brukar historien samt huruvida det går att betrakta hembygdsgårdar som

museer? För att kunna undersöka och analysera just denna fråga har jag använt mig av Laurajane

Smiths ”the authorized heritage discourse”, som hon lägger fram i Uses of Heritage (2006). Smith

är professor och verksam vid Centre of Heritage and Museum vid Australian National University

och  har  arbetat  med  kulturarvsfrågor  som rör  den  australiensiska  urbefolkningen Aboriginerna,

menar  att  det  egentligen  inte  finns  något  kulturarv.  Med  sitt  arbeta  med  den  australiensiska

urbefolkningen som sin utgångpunkt menar hon att det finns en hegemonisk diskurs som avgör vad

vi uppfattar och också betraktar som ett kulturarv.24 Diskursen verkar dels genom att den identifierar

kulturarv  som gamla,  storslagna,  monumentala  och  estetiskt  tilltalande  byggnader,  platser  eller

miljöer och att legitimera de ofta västerländska narrativ som lyfter fram dessa som viktiga artefakter

från det förflutna och dels genom att den också identifierar en akademiska expertis, som därmed ges

tolkningsföreträde  när  det  gäller  kulturarvets  värde  och  mening  och  blir  till  kulturarvets

”talespersoner”.25 Till  den  akademiska  expertisen  hör  bland  annat  arkitekter,  historiker  och

arkeologer och detta leder, menar Smith, till en begränsning av en bred debatt om och kritik av

kulturarvets  värde.26 I  Uses  of  Heritage (2006)  använder  Smith  exempel  som  bevarandet  av

herrgårdar  och  herresäten  i  England av  aktöter  som National  Trust  och  English  Heritage  samt

världsarvet Riversleigh i Australien för att visa på hur diskursen identifierar dessa som kulturarv.27

De engelska herrgårdarna och herresätena betraktas ofta som ett förkroppsligande av det som är

”engelskt”  och  för  engelsk  tradition,  vilket  då  utnyttjas  då  av  diskursen  föra  att  göra  dessa

byggnader  till  viktiga  kulturarv  och  att  i  sin  tur  bevara  en  uppfattningen  om  den  engelska

överklassens kulturella överlägsenhet.  I fallet med Rivesleigh så handlar det  om hur det karga

landskapet i Australien uppfattas av det dominanta narrativet som en slags symbol för de europeiska

nybyggarnas  förmåga att överleva och skapa något utav ingenting och hur detta då utnyttjas av

diskursen för att ge landskapet dess status som kulturarv.28 Smith lyfter förutom detta också fram

den  kritik  mot  det  etablerade  kulturarvet  och  den  akamdemiska  expertisen  som  olika

urbefolkningsgrupper framför som ett exempel på hur diskursen då används för motverka ett annat

sätt  att  bruka  kulturarvet  än  det  som  beskrivs  som  det  etablerade.  Kritiken  som

urbefolkningsgrupperna framför handlar främst om att de anser att den akademiska expertisen, som

de  anser  agerar  utifrån  ett  västerländskt  narrativ,  hindrar  dem  från  att  kontrollera  det  egna

kulturarvet och dess värde samt hur deras historia berättas. Just kontrollen över den egna historien

betraktas av dessa grupper som ett sätt för dem att kunna erhålla ett både politiskt och kulturellet

24 Laurajane Smith, Uses of Heritage, Routledge, New York, 2006, s. 1-7 och 11-12.
25 Smith, Uses of Heritage, s. 11-12 och 29-30.
26 Smith, s. 12 och 30.
27 Ibid, s. 115-192.
28 Ibid, s. 115-192.
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erkännande.29 Det som är mest intressant för min undersökning är då det sätt som Smith menar att

”the authorized heritage discourse” hindrar kritik av den akademiska expertis och det dominanta

narrativet som då denna expertis upprätthåller. Genom att utgå ifrån Smiths ”the authorized heritage

discourse”  kan  jag  diskutera  och  analysera  dels  vad  som  skiljer  hur  hembygdsrörelsen  och

hembygdsgårdarna arbetar med och hanterar kulturarvet i jämförelse med de etablerade museerna

och dels också diskutera syftet med de etablerade museernas etiska arbete och hur de definierar sig

själva.

1.4 Metod, avgränsningar och källor

För att kunna genomföra min undersökning och svara på mina frågeställningar har jag använt mig

av ett antal metoder. Den största delen av min undersökning har utgjorts av litteraturstudier där jag

har använt mig av andrahandskällor så som avhandlingar, antologier, litteratur, hemsidor, artiklar

inom internationell museologi och tidskrifter. Jag har också använt mig av förstahandskällor i form

av  intervjuer  och  samtal  med  representanter  för  Bureå  hembygdsförening  i  Västerbotten,

Västerbottens Läns Hembygdsförbund, Sveriges Hembygdsförbund och Västerbottens museum. De

intervjuer som jag har gjort har skett via mail. Jag har informerat mina informanter om hur och i

vilket syfte jag har tänkt använda deras svar. 

De avhandlingar som jag har använt mig av är Annika Alzéns Fabriken som kulturarv. Frågan om

industrilandskapets  bevarande  i  Norrköping  1950-1985  (1996),  Kerstin  Arcadius  Museum  på

svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien (1997), Maria Björkroths Hembygd i samtid och framtid

1890-1930.  En  museologiskt  studie  av  att  bevara  och  förnya  (2000)  och  Richard  Petterssons

Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering  (2001). Jag

beskriver dessa mer uförligt under rubriken Tidigare forskningsläge. 

Jag  har  också  gjort  en  observation  av  nationaldagsfirandet  2019  i  Bureå  hembygdspark  och

hembygdsgård.  Observationen  gjordes  under  tre  timmar  under  nationaldagsfirandet  i  Bureå

hembygdspark och inne i Bureå hembygdsgård. Under min observation deltog jag inte i några av

aktiviteterna  inne  på  hembygdsområdet.  Två  böcker  som  jag  har  funnit  användbara  och  som

beskriver  observation  som  metod  är  dels  Kulturanalytiska  verktyg (2012)  och  dels  Reflexive

Ethnography.  A  Guide  to  Researching  Selves  and  Others (2008).  När  det  gäller  Reflexive

29 Smith, Uses of Heritage, s. 195-298 och 276-298.
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Ethnography (2008) så har författaren och etnologen Charlotte Aull Davies diskussion kring dels

vikten av reflexivitet och självkritik vid observation som metod och dels hur viktigt deltagande vid

observation är, där hon då menar att det går att göra bra observationer utan ett totalt deltagande i det

som observeras,  varit  hjälpfulla.  Vid min  observationen har  jag dock i  första  hand utgått  ifrån

Kulturanalytiska verktyg (2012) då den passade bättre för den typ av observation som jag ville göra.

  

Tre  antologier  som  har  användbara  för  att  identifiera  uppsatsens  tema  har  varit  Museer  och

kulturarv.  En  museivetenskaplig  antologi (1197),  Modernisering  och  kulturarv.  Essäer  och

uppsatser (1993) och Otydligt. Otympligt. Otaligt.  (2005). Dessa tre antologier fokuserar på frågor

som rör  både  urval  och  värdering  av  kulturarv och studier  av  detta  ämne.  Författarna har  alla

antingen utbildning inom kulturhistoriska ämnen eller arbetar inom dessa eller med kulturarvsfrågor

och kulturarvsbevarande. För att  dels uttreda vad ett museum är och gör och dels för att  få ett

internationellt perspektiv på just detta har antologin What is a Museum? (2010) varit viktig. I den

diskuterar personer med utbildning inom eller kopplingar till det museologiska fältet kring ICOMs

museidefinition  och  vad  denna  definition  verkligen  betyder  och  hur  den  ska  tolkas.  För  att

ytterligare  få  ett  internationellt  perspektiv  på  diskussionen  kring  vad  ett  museum  är  och  de

etablerade museernas arbete har jag också använt mig av artiklar från internationella tidskrifter och

publikationer som Museum & Society och Nordisk Museologi. Även  Tiffany Jenkins bok, Keeping

Their Marbles. How the Treasures of the Past Ended Up in Museums... and Why They Should Stay

There (2016), har varit  viktig för att  dels  ge en bild av problematiken med både de etablerade

museernas roll och de etiska reglerna dels ge ett internationellt perspektiv på dessa ämnen.  

Annan litteratur som har varit viktig för min undersökning är  Friluftsmuseerna. En skandinavisk

idé erövrar världen  (2007). I  Friluftsmuseerna (2007) beskriver författaren Sten Rentzhog, som

bland annat har varit chef för Nordiska museet och friluftsmuseet Jamtli, dels hur friluftsmuseerna

uppstod  och  utvecklades  i  Sverige  i  och  med  Hazelius  skapelse  Skansen  och  hur  idén  med

friluftsmuseer sedan spreds över världen. Men det som har varit mest intressant för mig och min

undersökning  har  varit  den  kritik  mot  de  etablerade  museernas  etiska  och  kritiska  arbete  som

Rentzhog framför i boken.  

Jag har gjort ett antal begränsningar i min undersökning både när det gäller geografi och ämne. Det

finns i dagsläget ca 2040 hembygdsföreningar och 26 regionala hembygdsförbund i Sverige och det

hade kanske varit önskvärt att ha med alla dessa i min undersökning men det var inte genomförbart
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i formatet magisteruppsats.30 Jag har därför valt att avgränsa min huvudsakliga undersökning till att

analysera hur den svenska  hembygdsrörelsen och det Svenska Hembygdsförbundet, som förkortas

SHF, arbetar  idag  med bevarandet  av kulturarvet  och exempel  på  detta  till  Västerbottens  Läns

Hembygdsförbund och Bureå Hembygdsförening och hembygdsgård. En del av begränsningarna

har också skett av sig själv då både tilltänkta informanter och flera av de hembygdsföreningar som

jag har varit i kontakt med inte har velat delta i min undersökning. Här har hemsidorna för de olika

västerbottniska hembygdsföreningarna kommit att bli viktiga delar för min undersökning då dessa

har  kunnat  ge  mig  en  generell  bild  av  de  västerbottniska  hembygdsföreningarnas  och

hembygdsgårdarnas verksamheter och roller.

1.5 Proffs och amatörer 

Ett  återkommande tema i  många av de texter  som beskriver  hembygdsrörelsens  framväxt  samt

hembygdföreningarnas  och hembygdsgårdarnas  funktion  idag  är  diskussionen om professionens

kontra amatörernas roller i värderingen, urvalet och bruket av kulturarvet. Ett kulturarv är resultatet

av ett urval. Det är ett urval som i sin tur är baserat på de värden som vi har tillskrivit det utvalda

kulturarvet. Men vilka är då dessa värden? Och vem, eller vad, bestämmer vad som är det ”rätta”

värdet?  Två som har berört ämnet profession och amatörskap och hur detta påverkar hur vi brukar

historia och väljer och värderar kulturarv är som bekant Svante Beckman och Annika Alzén. Alzén

diskuterar som bekant detta ämne i sin avhandling  Fabriken som kulturarv (1996). Här beskriver

hon musealiseringen och bevarandet av Norrköpings industrilandskap genom att göra en jämförelse

mellan hembygdsrörelsen och grävrörelsen. Grävrörelsen var en rörelse bland lekmän som uppstod

i Sverige under 1970-talet. Rörelsen anses vara uppkallad efter Sven Lindqvists bok Gräv där du

står. Hur man utforskar ett jobb från 1978. Det var en politiskt driven rörelse där målet var att

arbetarnas historia skulle berättas av arbetarna själva från ett underifrånperspektiv istället för att

berättas av akademiker, som av grävrörelsen ansågs sakna riktig koppling till eller insyn i arbetarnas

historia och liv och därmed hade ett ovanifrånperspektiv.31 Alzén menar att det finns en liknande

tanke inom den svenska hembygdsrörelsen, som hon menar tillhör samma typ av folklig rörelse som

grävrörelsen.  Hon  beskriver  denna  folkliga  rörelse  som  en  slags  protest  mot  det  som  både

hembygdsrörelsen  och  grävrörelsen  betraktar  som  en  ”professionens  självutnämnda

30 Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm, 2019, s. 7, pdf: 
https://gamla.hembygd.se/produkt/det-har-ar-sveriges-hembygdsforbund/, 2019-04-18.

31 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 90.
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tolkningsföreträdare”.32 

Alzén  beskriver  också  professionens  roll  som  en  central  aspekt  i  både  identifieringen  och

legitimeringen  av  kulturarvet  och  hon  ställer  också  frågan  om  huruvida  professionen  och

amatörerna har samma syn på vad kulturarvet är.33 Hon menar att det, precis som Beckman lägger

fram i Modernisering och kulturarv (1993), verkar  finnas en skillnad mellan hur den antikvariska

professionen kontra den folkliga rörelsen, som hon då menar att hembygdsrörelsen tillhör, förhåller

sig  till  kulturarvet.  Professionen  väljer  att  betona  kunskapsförmedling  medan de  folkliga

rörelsernas, som jag tidigare har nämnt, istället lägger vikten på ett personligt och upplevelsebetonat

deltagande i kulturarvets bevarande.34 Det svenska museiväsendets professionalisering, i och med

den  svenska  museimannaföreningens  bildande  1906,  var  enligt  etnologen  Kerstin  Arcadius

resultatet av att museiarbetarna själva såg ett behov av att skapa en identitet åt både dem själva och

museerna.35 Det  var  ett  sätt  för dem att  värna om arbetsuppgifter  och få  möjligheten att  själva

bestämma över sitt yrke. Arcadius beskriver också professionaliseringen av museerna som något av

en reaktion mot att många vid den här tiden ville arbeta med både museiverksamhet och bevarandet

av kulturarv. Det var helt enkelt ett för dem sätt att särskilja sig från de andra grupperna. Det var

också nu som begreppet amatörer dyker upp i samband med bevarandet av kulturarv.36 Museerna

skulle istället bli platser för vetenskap och ordning och reda, det folkliga och mer amatörsmässiga

blev  istället  förpassat  till  friluftsmuseer  och  hembygdsmuseer.37 Skapandet  av

museimannaföreningen var också ett sätt att skapa en nationell enighet inom museiväsende. Det

rådde vid den här tiden en viss splittring mellan museerna i städerna och museerna på landsorten

och  det  fanns  planer  på  att  skapa  en  särskild  museiförening  för  landsorten.38 Jobbet  som

museiintendenter och museiföreståndare, som fram till nu bara hade varit en bisyssla för de som

höll de positionerna, gjordes nu om till professionella yrken som krävde utbildning.39 Under 1930-

talet blev det så krav på akademisk examen och kompetens inom ämnen som fornkunskap, etnologi

eller konsthistoria för de som arbetade på museerna.40

 

Frågan om professionens och amatörernas roller för urval och värdering av kulturarv kopplas också 

32 Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 106.
33 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 18-19.
34 Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 105.
35 Kerstin Arcadius, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien, Nordiska Museets Förlag, Stockholm, 

1997, 122-124.
36 Arcadius, Museum på svenska, s. 122-124.
37 Arcadius, s. 122-124.
38 Ibid, s.123-124.
39 Ibid, s. 127-128.
40 Ibid, s. 213.
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ofta samman med kulturarvets demokratiska roll i samhället.41 Hembygdsrörelsen beskrivs som en

demokratisk rörelse som arbetat och arbetar för ett inkluderande och tillgängligt kulturarv. Det är

genom  jämförelser  mellan  hembygdsrörelsen  och  med  både  den  så  kallade  grävrörelsen  och

bevarandet  av  arbetarhistoria  och  industrihistoria  som  detta  lyfts  fram.  Hembygdsrörelsens,

grävrörelsens och bevarandet av arbetarhistoriens och industrihistoriens kulturarv har alla till stora

delar drivits av de som i stor utsträckning har tillhört amatörerna och inte professionen. I och med

detta så har  de också kommit  att  påverka och bredda synen på vad kulturarvet är,  hur det  ska

bevaras och vilka som kan bevara det.42 

Tidigare forskningsläge

När det gäller forskning om den tidiga svenska hembygdsrörelsen och desss utveckling är Maria

Björkroths avhandling ett bra exempel på detta och den har varit viktig för min undersökning. Det

var den första avhandlingen i ämnet museologi vid Umeå universitet och i den beskriver Björkroth

den svenska hembygdsrörelsens framväxt och utveckling från 1890-talet fram till 1930-talet i syfte

att  undersöka  samspelet  mellan  att  bevara  och  förnya  som  uppstod  inom  den  tidiga

hembygdsrörelsen  och  som  sedan  kom  att  prägla  den.  Björkroth  behandlar  alla  de  delar  där

begreppet hembygd förekommer. Hon beskriver också utvecklingen i Finland och Norge, hur det

påverkade utvecklingen i Sverige samt det internationella naturbevarandet som också påverkade

hembygdesrörelsen. 

När det gäller dels hur professionen och amatörer betraktas i relation till bevarandet av kulturarv

och hembygdsrörelsen och dels professionaliseringen av det svenska museiväsendet så är Annika

Alzéns Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985

(1996),  Kerstin  Arcadius  Museum  på  svenska.  Länsmuseerna  och  kulturhistorien  (1997)  och

Richard  Petterssons  Fädernesland  och  framtidsland.  Sigurd  Curman  och  kulturminnesvårdens

etablering (2001) bra exempel på forskning. I Fabriken som kulturarv (1996) beskriver Alzén hur

industrilandskapet i Norrköping kom att  betraktas som bevarandevärt kulturarv och arbetet  med

bevarandet mellan åren 1950 och 1985. Alzén beskriver exempelvis hur urvalet av det som skulle

bevars skedde  samt arbetet med Arbetets museum. För mig så har de delar där Alzén beskriver

likheterna  mellan  hembygdsrörelsen  och  grävrörelsen  och  sedan  jämför  de  två  och  deras

bevarandemål varit av särskilt stort intresse för temat i min uppsats.  I  Museum på svenska (1997)

41 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 119-120, Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 90-106 och Svante Beckman, 
”Industriarvet – en utmaning för kulturmiljövården”, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 154-155.

42 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 119-120, Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 90-106 och Beckman, Otydligt. 
Otympligt. Otaligt, s. 154-155.

13



beskriver Arcadius det svenska museiväsendets professionalisering och de svenska länsmuseernas

utveckling och framväxt under 1800-talets andra del och fram till det andra världskrigets utbrott.

För  min  undersökning  så  har  Arcadius  beskrivning  av   det  svenska  museiväsendets

professionalisering  varit  viktig  och  intressant  då  det  har  gett  en  insikt  i  professionaliseringens

mekanismer och hur det har format det svenska museiväsendet. I  Fädernesland och framtidsland

(1997)  beskriver  Pettersson  kulturminnesvårdens  framväxt  i  Sverige  med  särsklit  fokus  på

riksantikvarien  Sigurd  Curman  och  hur  han  kom  att  påverka  och  utveckla  den  svenska

kulturminnesvården. För min undersökning så har de delar av Petterssons forskning som beskriver

museimännens  framväxt  och det  svenska  museerna  professionalisering  samt  de idémässiga  och

samhälleliga faktorerna så som skandinavismen och nationalromantiken och hur dessa påverkade

dåtidens kulturarvsbevarande varit av intresse. 

 

1.6 Uppsatsens disposition

Den här uppsatsen är upplagd i fem huvudkapitel i vilka jag utgår ifrån de frågeställningar som

presenteras i uppsatsens syfte- och frågeställningsbeskrivning.

Kapitel 2 Hembygdsgården i den tidiga hembygdsrörelsen

I  det  här  kapitlet  beskriver  jag  den  tidiga  svenska  hembygdsrörelsen  och  dess  ursprung  samt

hembygdsgårdens  ursprung,  roll  och  funktion. Jag  analyserar  också  historiebruket  i  den  tidiga

hembygdsrörelsen och dess ursprung.

Kapitel 3 Hembygdsgården idag

I  det  här  kapitlet  undersöker  jag  hur  den  svenska  hembygdsrörelsen  arbetar  idag  samt

hembygdsgårdens  roll  och  funktion  idag.  Jag  analyserar  också  historiebruket  i  dagens

hembygdsrörelse.

Kapitel 4 Vad är och gör ett museum?

I det här kapitlet undersöker och analyserar jag först hur ett etablerat museum definieras och hur

definitionen kan tolka. Jag beskriver och analyserar också syftet med museernas kritiska och etiska

arbete  och  hur  detta  påverkar  museernas  arbete  med  kulturarvet.  Jag  beskriver  också

hembygdsrörelsens museiverksamhet samt analyserar de etablerade museernas historiebruk.
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Kapitel 5 Diskussion

I  det  här  kapitlet  diskuterar  jag kring  hembygdsgårdens roll  och funktion  genom historien och

huruvida det går att betrakta en hembygdsgård som ett museum. Detta gör jag med utgångspunkt i

mina frågeställningar och Laurajane Smiths ”the authorized heritage discourse” ur Uses of Heritage

(2006).

Kapitel 6 Sammanfattning

I det här sista kapitlet sammanfattar jag min undersökning och analys och presenterar min slutsats.
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2. Den tidiga hembygdsrörelsen i Sverige

Ursprunget till dagens svenska hembygdsföreningar går att spåra till industrialiseringens utveckling

och utbredning i Sverige under den andra halvan av 1800-talet. Annika Alzén menar exempelvis att

hembygdsrörelsen kan ses som både en motvikt till  och en proteströrelse mot det nya moderna

samhället som bredde ut sig i landet under slutet på 1800-talet.43 

Artur Hazelius

Nordiska Museets  och Skansens  grundare,  Artur  Hazelius,  lyfts  också ofta  fram som en viktig

inspiratör  till  det  som  kom  att  bli  den  svenska  hembygdsrörelsen.44 Förlusten  av  Finland  till

Ryssland i  början av århundradet  i  kombination  med uppkomsten  av en rad nya  vetenskapliga

institutioner och discipliner, så som geologi, zoologi, botanik, nordiska språk och arkeologi, ledde

till vad som beskrivs som en ”nationalisering” av både det svenska lanskapet och befolkningen som

levde i  det  landskapet   under  1800-talet.45 Nationalromantikerna,  vilkas  inställning  bland annat

vilade på en föreställningen om det förflutnas kvaliteter, ansåg att dessa kvaliteter var hotade och

ville skydda dem. Det var i detta tillstånd som Hazelius verkade. Under en resa i Dalarn fick han

upp ögonen för det gamla svenska allmogesamhället och dess föremål. Hazelius arbetade vid den

här tiden som lärare men han lämnade sitt yrke för att istället ägna all sin tid tid åt att bevara det

gamla allmogesamhället och dess föremål. Alzén anser dock att det samlande som Hazelius hängav

sig  åt  i  början  inte  drevs  av  en  önskan  att  rädda  allmogeföremål  i  sig.  Hon  menar  att  hans

huvudsakliga drivkraft istället var att rädda själva idén om det gamla bondelivet som ett enkelt och

gott liv.46 Redan innan han gav sig ut på sin resa hade han varit engagerad inom den så kallade

Skandinavismen och han hade dessutom forskat om nordiska språk, det hade resulterat i att han

hade  disputerat  med  Inledning  till  Hávamal  eller  Odens  sång.47 Skandinavismen  var  också  en

rörelse under 1800-talet och som hade haft som mål att dels förvalta vad de betraktade som en

gemensam och homogen kultur bland de nordiska länderna och dels skapa ett rikssvenskt språk, fritt

från utländsk påverkan. Detta förvaltande yttrade sig bland annat i studier av fornnordiska språk och

43 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 116-117.
44 Ibid, s. 116-117.
45 Sverker Sörlin, ”Artur Hazelius och det nationella arvet”, Nordiska museet under 125 år, Medelius,Hans, Nyström, 

Bengt & Stavenw-Hidemark, Elisabet, Nordiska museet, Stockholm, 1998, s. 18-32 och Bosse Sundin, ”Hembygden
som idé. Konstruktionen av lokal och regional identitet”, Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi, 
Palmqvist, Lennart, Bohman, Stefan (red.), Carlssons, Stockholm, 1997, s. 48-49.

46 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 115.
47 Richard Petterson, Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering, Univ., 

Diss, Umeå: Univ., 2001, Umeå, 2001, s. 45-46, Sten Rentzhog, Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar 
världen, Carlssons, Stockholm, 2007, s. 23-24 och Medelius, Nyström & Stavenow-Hidemark, Nordiska Museet 
under 125 år, Nordiska museet, Stockholm, 1998, s. 24.
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dialekter.48

När Hazelius grundade Nordiska Museet 1873 bestod uställningarna dåtidens musernas till stor del

av politik, krig, kungar eller exotiska troféer från världens alla hörn.49 Med sin två projekt  Nordiska

Museet och Skansen ville Hazelius skapa en ny typ av museum och ett nytt sätt att både möta

besökare och förmedla kunskap om livet det gamla Sverige.50 Hazelius utställningar och samlingar

kom till skillnad från andra samtida museer att innehålla föremål från vanliga människor och från

den inhemska kulturen och dess utveckling. Hazelius sätt att ställa ut den svenska bondekulturen,

men  också  till  viss  del  adeln  och  de  allra  fattigaste  grupperna,  beskrivs  som  en  del  i  en

demokratisering av historieberättandet på museerna.51 En skillnad mellan Hazelius och andra som

vid samma tidpunkt var verksamma som antikvariska insamlare var att Hazelius kunde kombinera

både  den  kulturhistoriska  inriktningen  med  det  nationella  institutionsbyggandet  som  pågick

samtidigt i landet. Hans projekt bidrog därmed också till  att etablera ett nationellt medvetanden

genom att skapa ett narrativ som var både tillgängligt och begripligt för en mycket bredare publik

än tidigare.52 Hazelius såg som en förnyare av sin samtid, men hans arbete skapade också en hel del

irritation.53 Dåtidens museala utställningar följde ett strikt mönster där utställningarnas föremål var

ordnade  systematiskt  i  grupper  eller  serier  som  i  sin  tur  baserades  efter  typ,  tidsperiod  och

ursprungsort.  Hazelius  utställningar  bröt  mot  detta  när  de  istället  fokuserade  på  det  publika

bemötandet och att visa föremålen i ett begripligt sammanhang. Det innebar exempelvis att han på

bland annat Skansen återskapade gamla tiders gårdar och deras interiörer. På Skansen kom han även

att  återskapa och visa upp de fattigaste människornas stugor.  Men att  flytta  på monument eller

gårdar  och  att  skapa  interiörer  så  som  Hazelius  gjorde  ansågs  av  många  skada  den  museala

uppgiften. Det förfalskade historien och kränkte monumeten genom att beröva dem deras betydelse.

Maria Björkroth beskriver också Hazelius som en förnyare då han skapade utsällningar som bestod

av flyttbara enheter som då gjorde det enkelt att flytta från utställnings-plats till en annan och på så

vis gav fler människor möjligheten att se utställningarna.54 Med Skansen, som ofta beskrivs som det

första friluftsmuseet, var syftet dels att koppla ihop det svenska folket och den svenska kulturen

med den svenska naturen. Tillsammans med byggnaderna och deras interiörer från den svenska

bondekulturen och byggde han upp sin version Sverige i  miniatyr,  ett  Sverige fyllt  med gamla

48 Petterson, Fädernesland och framtidsland, s. 45-46
49 Sörlin, Nordiska museet under 125 år, s. 15-16.
50 Rentzhog, Friluftsmuseerna, s. 15-16 och 23-24.
51 Sörlin, Nordiska museet under 125 år, s. 15-16.
52 Ibid, s. 24.
53 Rentzhog, Friluftsmuseerna, s. 39-40.
54 Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologiskt studie av att bevara och förnya, Umeå 

universitet, Umeå, 2000, s. 165-168.
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folkseder som folkdans, sånger, hemslöjd och folkdräkter.55 

Men Hazelius beskrivs inte enbart som en förnyare av det museala utställningsmediet. Björkroth

menar också att Hazelius båda skapelser, Nordiska Museet och Skansen, är exempel på ett både

kolonialistiskt och ett  centraliserat  synsätt  på kulturarv.56 Hon bygger  detta dels på att  Skansen

saknade ett program för decentralisering och att han ville visa upp allt inom det som på den tiden

tillhörde  det  norsk-svenska  riket  samlat  i  centrala  utställningar.  I  Modernisering  och kulturarv

(1993) diskuterar Annika Alzén Hazelius bevarandemotiv. Hon menar att de  bevarandemotiv som

Hazelius främst lyfter fram själv är de vetenskapliga motiven.57 Han ansåg att hans insamlande var

ett sätt att gagna både vetenskap och forskning och att han genom detta kunde hjälpa till att mana

till en nationell samling och på så vis ”väcka och nära fosterlandskärleken”. Men Alzén menar att

det i  stället  var en önskan att  skydda den gamla svenska kulturen som  var hans huvudsakliga

bevarandemotiv.58 Att rädda den gamla svenska kulturen från förändring genom att placera den i

”kulturreservat”,  platser i  centrala delar  av landet där  han kunde rädda den från förändringen i

samhället och de människor som i och med detta hotade att förstöra det gamla och dess kvaliteter.

Hazelius var alltså både en inspirationkälla till hembygdsrörelsen i det att han var med att väcka ett

intresse  för  den  gamla  bondekulturen  och  dess  byggnader  och seder  samtidigt  som han också

hindrade han genom sitt centraliserade sätt att arbeta en folklig inkludering och delaktighet.

Ungdomsrörelsen

En annan viktig grund till både den svenska hembygdsrörelsen och de svenska hembygdsgårdarna

var den som lades av den så kallade  ungdomsrörelsen. Det var en folkrörelse som växte fram i

Sverige under slutet av 1800-talet och som spelade en aktiv in på 1920-talet. Rörelsens syfte var att

skapa en bättre samtid och framtid genom att  lyfta fram och bevara utvalda delar av historien.

Rörelsen hade både de norska och finländska ungdomsrörelserna som sina förebilder.59 Dåtidens

växande nykterhetsrörelse var också en viktig inspirationskälla för stora delar av ungdomsrörelsen,

medan andra delar istället hade religiösa eller politisk grunder. Björkroth beskriver rörelsen i sin

avhandling,  Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologiskt studie av att bevara och

förnya (2000), som ”en möteplats för idéer och ideologier” och som drevs på av kvinnor och män

55 Rentzhog, Friluftsmuseerna, s. 17 och 20.
56 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, s. 165.
57 Alzén,”Reservera eller kultivera? Om bevarandesträvanden inom den tidiga hembygdsrörelsen”, Modernisering och

kulturarv. Essäer och uppsatser, Anselm, Jonas (red.), Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm, 1993, s. 
132-134.

58 Alzén, Modernisering och kulturarv, s. 132-134.
59 Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930, s. 77-103.
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tillsammans.60 Björkroth anser att kvinnorna fick ta en stor plats i rörelsen och att de ideologiskt var

likvärdiga männen när det gällde rörelsen arbete, men hon beskriver också att deras roll tyvärr kom

att förminskas och ”glömmas bort” när rörelsens berättelse nedtecknades av männen.61 

Rörelsens huvudsakliga syfte var alltså att skapa en bätttre värld och framtid och detta skulle då ske

genom att blicka tillbaka på det som hade varit och bevara de värden som ansågs vara till nytta för

samtiden genom att skapa en känsla stabilitet och en kontinuitet. Det skulle löpa en röd tråd av

igenkänning genom historien och samtiden. Björkroth menar här att den nationalromantik som hade

genomsyrat Hazelius tid och hans samlande nu byttes ut till en slags nationalmodernism.62 Rörelsen

betraktade delar det gamla livet landsbygden och hembygden som bärare av värden att stäva efter.

Gamla  tiders  dräkter,  musik,  dans  och  lekar  lyftes  fram  på  nytt  och  var  tillsammans  med

majstångsresningar viktiga inslag vid de stora årliga möten som rörelsen höll  runt om i landet.

Särskilt de gamla dräkterna kom att bli viktiga delar av rörelsen då dessa ansågs vara bärare av

många de kvalitéer från det förflutna som behövdes för att skapa framtiden och att genom att då

bära dräkterna så uppfylldes bäraren av dessa kvaliteter och samtidigt som hon eller han hjälpte till

att bevara dem.63 

Hemslöjd, med hemslöjdsföreningar och hemslöjdsutställningar, kom också att bli en viktig del av

rörelsen då dessa passade väl  in  i  rörelsens syfte.  Det  var  dels ett  sätt  att  bevara de åtråvärda

kvalitéerna genom att bruka och använda dessa, men det var också ett sätt att ge de som bodde på

landsbygden en möjlighet  att  försörja sig och på så vis  motverka delar  av den massflytt  in till

städerna som pågick vid denna tid. Detta ökande i sin tur ungdomsrörelsens behov av mötesplatser

och ledde till att gammelgårdar, hembygdsgårdar och bygdegårdar nu började etableras runt om i

landet. Men deras funktion var inte enbart att användas som mötesplatser utan de var också tillfällen

att visa upp förebilder för hur rörelsen tänkte sig att ett hem skulle vara, en ombonad plats där man,

kvinna och barn skulle leva ett bra liv tillsammans. Så småningom kom de också att utvecklas till

regelrätta hembygdsmuseer.64 Men det var inte bara genom möten, föreningar, dräkter och lekar som

rörelsen spred sina idéal och tankar. Romanen Siljan, som publicerades 1907, kom att bli ett viktigt

sätt att nå ut till folket. Romanen handlar om att lämna storstaden för landsbygden och rörelsens

kulturkamp  med  inslag  av  en  tragisk  kärlekshistoria.  Boken  hjälpte  till  att  sprida  en  starkt

60 Björkroth, s. 78 och 101-102.
61 Ibid, s. 101-102.
62 Ibid, s. 83-84.
63 Ibid, s. 94.
64 Ibid, s. 78 och 196-202.
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romantiserad  bild  av  både  rörelsen  och hembygden.65 En annan viktig  del  av rörelsen  var  den

hembygdsforskning i form av hembygdkurser som nu blev populärt. Kurserna hade sitt ursprung i

ungdomsrörelsens möten och beskrivs också som en reaktion på unionsupplösningen med Norge

1905 och som en del  i  jakten på en ny nationell  identitet.66 Genom kurserna skulle  deltagarna

förvärva kunskap om sin hembygd och på så vis bli en bättre människor.67 Förutom forskning om

hembygdens historia kunde det röra sig om allt från teckningskurser, kurser i jordbruk eller i kurser

i  Selma  Lagerlöfs  diktning.  De  som höll  i  kurserna  kunde  vara  allt  från  bygdens  kyrkoherde,

socknens  folkskolelärare  eller  länsskogvaktmästaren.  Konstnären  Anders  Zorn,  som  själv  ofta

deltog i ungdomsrörelsens möten, var bland annat engagerad i kurserna som hölls i Mora. 1907

började även studentnationer att  hålla egna kurser i  hembygdsforskning. Björkroth beskriver de

ideella  hembygdkurserna  och  forskningen  som  en  viktig  del  av  en  demokratiseringsprocess  i

samhället  då det  var  ett  sätt  för olika klasser  att  lära  känna varandra genom sitt  gemensamma

intresse för hembygdens.68 Under 1910-talet så dök då de första hembygdsmuseerna upp. Dessa

museer skulle tjäna hembygdsrörelsens mål och fylldes därför i första hand med de artefakter som

skulle  inspirera till  ”förnyelsen” av samtiden.  Museernas  syfte  var  alltså  inte  att  bevarandet  av

samlingarna och skyddet av gamla artefakter i sig som var det centrala, istället var det hur dessa

artkefatkter skulle kunna användas för att nå rörelsens mål som var det huvudaskliga syftet.69 

Karl-Erik Forsslund och Hembygdsvård I och II

Den person som kom att ha störst betydelse för de svenska hembygdgårdarna var dock Karl-Erik

Forsslund. Maria Björkroth beskriver att det sker en förändring i vad begreppet hembygdsvård stod

för  innan  1905  och  unionsupplösningen  kontra  efter  1914  och  Karl-Erik  Forsslunds  bok

Hembygdsvård  I  och  II (1914). Hon  menar  att  begreppet  gick  från  att  vara  romantiskt  och

immateriellet  till  att  nu  bli  något  som  istället  var  både  konkret  och  realistiskt.70 I  och  med

Hembygdsvård I och II (1914) blev det också viktigt för hembygdsförbunden runt om i landet att ha

hembygdsvård i sina program eftersom att Forsslund hade förslagit detta i boken.71 Forsslund såg

hemmet som själva målet för hela hembygdsrörelsen och han gav med sin bok allmogehemmet en

viktig symbolisk och central roll inom den tidiga hembygdsrörelsen. Hembygdsvård I och II (1914)

kan ses som en brandskrift för skyddet av den svenska hembygden, dess natur och den gamla tiden

65 Björkroth, s. 85, 94, 98-99.
66 Ibid, s. 108 och 112.
67 Ibid, s. 108.
68 Ibid, s. 125-126.
69 Ibid. 174-202.
70 Ibid, s. 178.
71 Ibid, s. 109.

20



byggnader och deras arkitektur och är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen, ”Naturskydd

och nationalparker”, fokuserar Forsslund på att beskriva behovet av naturskydd i Sverige. Han tar

med läsaren på en resa genom Sveriges olika delar och beskriver med ett målande språk om den

svenska  naturens  skönhet  och  hur  vi  behöver  skydda den från  den  pågående utarmningen och

rovdriften på både djur och natur. Tack vare de nya kunskaperna om geologi, djur- och växtliv under

åren före och efter sekekskiftet så hade naturen i allt större utsträckning börjat att betraktas som ett

monument och därmed också något som var bevarandevärt.72 Forsslund beskriver själv sitt syfte

som att han vill visa upp den svenska naturen och på så vis väcka folket, som han menar ”ännu ej

gripits av saken äller ens kommit i beröring med den” till ett engagemang i ämnet.73 I den andra

delen av boken, ”Kulturskydd och bygdemuséer”, ängnar sig Forsslund dels åt att väcka folkets

intresse  för  att  bevara  den  svenska  hembygdens  byggnader  och  byggnadskultur  och  dels  att

attackera det som han ser som en invasion av den moderna tidens själlöshet. Forsslund börjar här

med en målande berättelse om interiören i ett hem som tillhör en svensk-amerikan boende i en

storstad i ”det stora landet i västern”.74 Svensk-amerikanen har inrett sitt moderna hem med både

gamla ting från sitt  barndomsland Sverige och andra exotiska objekt  från andra länder  så som

Indiska mattor och kroksablar. Forsslund ger de svenska föremålen en egen röst med vilka de frågar

läsaren varför de bara finns där, enbart som prydnader och utan att göra någon nytta. Forsslund

beskriver  i  boken  hur  den  moderna  tiden  och  dess  stil  att  bygga  svepte  in  över  folket  på

landsbygden likt en syndaflod och dränkte dem i en stil och ett sätt att bygga som inte alls passar in

i vårt land och som skapar förvirring och i sin tur får folket att förlora sitt sammanhang och sitt

ursprung och istället sukta efter modernitetens nycker. Han förklarar:

Aldrig har man så tanklöst och begärligt tagit emot allt nytt och främmande, aldrig så pietetslöst

klippt av all tradition, så hänsynslöst bränt allt gammalt nedärft och hemvuxet.75 

Men han förklarar dock att även vår byggnadskultur har haft sitt ursprung i andra kulturer och att vi

en gång i tiden har tagit det till oss och gjort den till vår egen. Han är inte heller helt och hållet

negativt inställd till det som den moderna världen har att erbjuda. Han är exempelvis inte emot vissa

maskiner, fabriker eller elektricitet. Dessa besitter enligt honom fantastiska möjligheter. Istället är

det när det moderna gör intrång på områden där de enligt Forsslund inte har någonting att göra och

72 Björkroth, s. 135-136.
73 Ibid, s. 110.
74 Karl-Erik Forsslund, Hembygdsvård I och II, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1914, s. 5-7.
75 Forsslund, Hembygdsvård I och II, s. 24.
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att det är där som vi måste sätta stopp för ”deras spridande av vantrevnad och smakförfall”.76 Som

ett  motgift  till  detta  uppmanade  Forsslund  till  ett  skydd  av  hembygden  och  till  att  både

hembygdsskyddets och bygdemuseernas uppgift  och mål måste vara att  skapa ”värkliga varma

svenska hem”.77 Han ansåg att både hembygdsgårdar och hembygdsmuseerna skulle fungera som

riktiga hem och att deras främsta uppgift skulle vara inspirera till att skapa dessa hem. De skulle

vara platser där folket skulle kunna känna sig som hemma och där det inte fanns något glas mellan

folket och det förflutna som det fanns på dåtidens etablerade museern. Det bästa hembygdsmuseet

var enligt honom hemmet självt.78 

Forsslund såg också museer som exempelvis Nordiska Museet och deras sätt att bevara den gamla

svenska  bondekulturens  kulturarv  som  gravar  där  föremål  begravdes.79 Detta  gör  då  att  hans

bevarandemotiv kan ses som en motsats till Hazelius motiv. Detta tar Annika Alzén fasta på när hon

diskuterar Forsslunds bevarandemotiv i  Modernisering och kulturarv  (1993). Hon menar att detta

visar på den utveckling som nu hade skett inom den tidiga hembygdsrörelsen. Forsslund ville till

skillnad  mot  Hazelius  att  den  gamla  svenska bondekulturens  kulturarv och föremål  inte  enbart

skulle  vara  studieobjekt  utan  att  de  skulle  bevaras  genom  att  användas  av  människor.80

Hembygdsvård I och II (1914) blev alltså en programskrift för hembygdsrörelsen och omformade

dess inriktning.81 Kulturarvet tillhörde folket och det skulle vara en levande del av människors liv

för att på så vis göra människors liv bättre. Forsslund stod enligt henne i och med detta för en

decentralisering av kulturarvet i motsats till Hazelius centralisering.82 Forsslunds arbete lade också

grunden för Samfundet för hembygdsvård som bildades 1916.83 Det var ett riksomfattande förbund

med syfte att både värna om och aktivt bevara äldre tiders kunskap, teknik och metoder. Björkroth

ser  också  en  koppling  mellan  Forsslunds  framfart  och  de  egnahemslån  som vid  den här  tiden

utfäradades till människor i ett försök att motverka emigrationen som vid den här tiden sågs som ett

allt större problem. Hemmet och hembygden idylliserades och lanserades som ett sätt att stoppa

emigration.84 Genom  lånen  gavs  människor  ett  alternativ  till  emigration  och  gav  dem  istället

möjligheten att bygga ett eget hem och därmed skulle de välja att stanna kvar i landet. De hem som

byggdes  skulle  dels  vara  moderna  och  ändamålsenliga  men  det  var  också  viktigt  att  de  var

76 Forsslund, Hembygdsvård I och II, s. 115.
77 Forsslund, s. 148-149.
78 Björkroth, s. 177 och Forsslund, s. 148-149.
79 Forsslund, s. 129
80 Alzén, Modernisering och kulturarv, s. 137-138.
81 Ibid, s. 131.
82 Ibid, s. 139.
83 Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, s. 7.
84 Sörlin, ”Hembygden mellan historia och framtid”, Västerbotten, 1984:1, s. 70-79.
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utformade i överenskommelse med det regionala byggnadsskicket och stilen, vilket passade väl in

med Forsslunds tankar.85 

Det här kom dock att signalera början på slutet för den tidiga hembygdsröerelsens inflytande. Under

1930-talet  kom  den  moderna  världen  att  ta  över  och  hembygdsrörelsen  betraktades  som

överflödig.86 I  ett  allt  modernare Sverige med kampanjer mot lort  och misär på radion så sågs

Modernismen  och  Funktionalismen  som framtiden,  medan  hembygdsrörelsen  istället  sågs  som

bakåtsträvande.  Modernisterna såg ned på hembygdvården och dess romantiska syn på det förflutna

och de gamla gårdarna. Att vända sig till det förflutna för att skapa en bättre framtid kändes nu

onödigt  när  det  gick  att  få  ett  bevämt  liv  utan  att  titta  bakåt.  Detta  skedde  samtidigt  som

preofessionaliseringen  av  de  etablerade  museerna.  Den  nya  tiden  som  hembygdsrörelsen  hade

strävat efter var här och den behövde inte längre den gamla tiden. 

Historiebruket i den tidiga svenska hembygdsrörelsen

Hur  brukas  då  historien  av  den  tidiga  hembygdsrörelsen?  Jag  är  inte  ensam  om  att  använda

Nietzsche för att analysera historiebruket. I Otydligt. Otympligt. Otaligt. (2005) använder sig Alzén

av Nietzsches tre typer av historiebruk för att analysera hur den tidiga svenska hembygdsrörelsen

väljer ut och värderar kulturarv. Alzén ser tydliga kopplingar till att de tre typer av historiebruk som

Nietzsche lade fram i  The Use and Abuse of History for Life (2008) i hembygdsrörelsens sätt att

arbeta.  Ett  monumentalistiskt historiebruk menar  hon finns  i  hembygdsrörelsen  skapande av en

kollektiv identitet knuten till en förenklad och romantiserad bild av hembygden och naturen, med

bonden och det agrara landskapet i centrum.87 När det gäller ett antikvariskt historiebruk så menar

hon att det finns i hembygdsrörelsens insamlings- och utställningsverksamhet och att allt som är

gammalt är något som något som därmed också är bevarandevärt.88 Hon menar också att detta drag

fortsatt  är  väldigt  närvarande  i  dagens  hembygdsrörelse  och  i  samlingarna  på  landets

hembygdsgårdar. Den tredje typen av historiebruk, det kritiska, menar hon också finns närvarande i

den tidiga hembygdsrörelsen. Alzén väljer här att tolka ett kritiskt historiebruk som detsamma som

att göra en omtolkning. Det kritiska bruket i hembygdsrörelsens menar hon finns i rörelsens försök

att nytolka kulturarvet genom att förnya det på det gamlas grund och på så vis blicka framåt.89 

Majoriteten av Alzéns analys av historiebruket i hembygdsrörelsen är välgrundad. Det finns tydliga 

85 Björkroth, s. 178-179.
86 Ibid, s. 201-210.
87 Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, 2005, s. 99.
88 Ibid, s. 99-100.
89 Ibid, s. 100.

23



spår  av  både  ett  monumentalistiskt historiebruk  och  ett  antikvariskt historiebruk  i  både

ungdomsrörelsen verksamheter och i Karl-Erik Forsslunds resonemang. Ungdomsrörelsens strävan

efter att skapa en bättre framtid genom att använda sig av utvalda delar av det förflutna, så som

hemslöjden,  dräkterna  och  det  gamla  tidens  liv  på  landsbygden,  är  utan  tvekan  ett

monumentalistiskt historiebruk.  Den nostaligiska synen på det  förflutna och sättet  som rörelsen

också ville bevara delar av det förflutna, även om det bara rörde sig om vissa utvalda delar, visar

tydligt på ett antikvariskt historiebruk. När det gäller Karl-Erik Forsslund så finns det precis som i

ungdomsrörelsen ett tydligt  monumentalistiskt och antikvariskt historiebruk. Forsslund lyfter fram

och hyllar  delar  av det  förflutna i  syfte  att  skapa en bättre  framtid samtidigt  som han är  både

vårdande och nostalgisk gentemot det förflutna. När han menar att framtiden bara kan bli bättre

genom att bruka det förflutna på rätt sätt och inte placera dem till att ”samla damm” på museer så

handlar det om ett  monumentalistiskt historiebruk och när han på samma gång vurmar för och vill

ömt vårda delar av det förflutna så är det ett antikvariskt historiebruk. 

Alzén analyserar inte hembygdsrörelsens ursprung, utan bara den etablerade hembygdsrörelsen. När

jag analyserar Hazelius  historiebruk så blir  det  snabbt tydligt att  det  även hos honom finns ett

tydligt  monumentalistiskt och  antikvariskt historiebruk. Det  monumentalistiska bruket framträder

dels i hans önskan att vilja bidra till vetenskapen och att utbilda folket om delar av det förflutnas

storhet, något som hans engagemang inom Skandinavismen visar på. Det monumentalistiska bruket

hos Hazelius är dock inte  lika tydligt  som det  antikvariskt bruket.  Att  Hazelius arbete  med att

”rädda” delar av det förflutna undan påverkan och tidens tand genom att placera dem i säkerhet på

museum är antikvariskt historiebruk råder det ingen tvekan om. 

Men  hur  är  det  då  med  det  kritiska historiebruket?  När  det  gäller  Alzéns  analys  av

hembygdsrörelsens kritiska historiebruk så finns det ett problem. Hon identifierar alltså ett kritiskt

bruk i hembygdsrörelsens strävan efter nytolka delar av det förflutna och på så vis skapa en god

framtid.90 Men är en en nytolkning detsamma som ett kritiskt historiebruk? Nietzsche menar att vi

måste ställa det förflutna inför rätta – att vi måste utreda, ifrågasätta och våga fördöma det förflutna

för att på så vis skapa ett samhälle i balans.91 Går det då att säga att den tidiga hembygdsrörelsen i

Sverige brukade historien på ett kritiskt sätt? Om vi väljer att betrakta det kritiska historiebruket så

som Alzén gör, som ett sätta att omtolka, så finns det ett tydligt  kritiskt historiebruk i den tidiga

hembygdsrörelsen och dess sätt att använd och nytolka det gamla för att skapa framtiden. Men om

90 Alzén, Otydligt. Otympligt. Otaligt, s. 100.
91 Nietzsche, On the Use and Abuse of History for Life, s. 16-17.
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vi  däremot  väljer  att  inte  göra  det,  utan  väljer  att  betrakta  det  hela  utifrån  Nietzsches  egna

beskrivning,  utan  några  omtolkningar,  så  är  det  istället  tydligt  att  det  inte  finns  ett  kritiskt

historiebruk inom den tidiga hembygdrörelsen. Kritiken är riktad mot samtiden. Det är samtiden

och det moderna samhället som är fel och som bör ställas inför rätta. Att vända sig till det förflutna

blir då ett sätt att kritisera samtidens fel och brister. Det blir ett sätt att protestera, precis som Alzén

beskriver det. 

Hur är det då med Hazelius? Finns det ett kritiskt historiebrukbruk i det han gör? Hazelius arbetade

under  en tid  som var  både  starkt  monumentalistiskt och  antikvariskt i  sitt  historiebruk och det

speglas  också  i  hans  sätt  att  arbeta  med  det  förflutnas  artefakter.  I  likhet  med  den  tidiga

hembygdsrörelsen så finns det inget  kritiskt historiebruk. Det sätt som Hazelius visade upp och

ställde ut det förflutna på Nordiska Museet och på Skansen och att skapa och visa upp föremål i ett

historiskt sammanhang gick visseligen emot den rådande ordningen men det går inte att betrakta

detta som ett  kritiskt bruk. Slutsatsen blir alltså att det inte fanns något  kritiskt historiebruk inom

den tidiga hembygdsrörelsen. 
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3. Den svenska hembygdsrörelsen idag

Idag finns det som sagt ca 2040 lokala hembygdsföreningar som i sin tur då är anslutna till ca 26

regionala hembygdsförbund i Sverige. Dessa är alla anslutna till Sveriges Hembygdsförbund, SHF.

Det finns ingen förteckning för exakt hur många hembygdsgårdar det finns i Sverige men enligt

SHFs egna statistik så har ca 85 procent av hembygdsföreningarna byggnader som de på ett eller

annat sätt sköter om.92 Det kan då röra sig om antingen hembygdsmuseer eller hembygdsgårdar. Ett

exempel  detta  är  Lövångers  hembygdsförening  i  Västerbotten  där  föreningen  inte  har  en

hembygdsgård  utan  istället  har  förneningen  ett  hembygdsmusem  samt  sköter  om  Lövånger

kyrkstad,  vilken  hembygdsföreningen  äger.93 SHFs  verksamhet  är  icke-vinstdrivande  men  de

enskilda hembygdsföreningarna kan exempelvis hyra ut sina lokaler och driva café.94 

Dagens svenska hembygdsrörelsen betraktar sig själva som en demokratisk folkrörelse och innebär

bland annat att alla medelemmar är välkommna att engagera sig på såväl lokal som nationell nivå.95

I maj varje år hålls en riksstämma som fungerar som SHFs beslutande organ. Här tas beslut om

SHFs inriktning, förrättandet av val och hur inlämnade motioner ska behandlas. På riksstämman i

Östersund  2019  togs  bland  annat  beslut  om  motioner  gällande  bankers  avgifter  för  SWISH-

betalningar till ideella föreningar, om att införa enhetlig och rättvis medlemsavgift inom SHF, om

begravningsplatsers  kulturhistoriska  värden  och  om  finansieringen  av  skötsel  av   dessa

begravningsplatser.96 Vart fjärde år så antar också riksstämman en ny verksamhetsinriktning för de

kommande fyra åren.97 Under åren 2018-2022 så har SHF valt att fokusera på tre huvudområden:

förenings-  och demokratiutveckling,  barn och unga samt  landskapets förändring.  När  det  gäller

förenings- och demokratiutveckling så vill  SHF exempelvis ta reda på hur hembygdsföreningen

uppfattas i omvärlden och hur SHF kan locka fler att engagera sig i hembygdsrörelsen och i frågan

om barn och unga så vill  SHF utreda hur de kan få fler  barn och ungdomar att  engagera sig i

hembygdsrörelsen. När det gäller landskapets förändring så är SHF intresserade av att undersöka

hur de kan arbeta med att exempelvis engagera sig i samhällsplaneringen och i användningen av

ortnamn. Enligt SHFs egna statistik från 2018 så hade ca 500 föreningar SHFs grundsyn i sina

92 ”Hembygdsrörelsen i siffror”, Olov Norin (2019-03-11), Sveriges Hembygdsförbund, 
https://www.hembygd.se/shf/page/3134, 2019-06-02.

93 ”Sockenmuseum”, Jimmy Bråthen (2018-11-02), Lövånger hembygdsförening, 
https://www.hembygd.se/lovanger/page/22094, 2019-06-07 och ”Om kyrkstaden”, författare okänd, Lövånger 
kyrkstad, http://www.lovangerkyrkstad.se/om-lovanger-  kyrkstad/, 2019-06-07.

94  Intervju med Eva Forsberg, ekonomiansvarig Sveriges Hembygdsförbund, 2019-04-23.
95  Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, s. 7. 
96  Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Östersund 2019, Sveriges hembygdsförbund, s. 7-13.
97  Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, s. 8. 
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stadgar.98 Västerbottens Läns Hembygdsförbund har utifrån den nationella verksamhetsplanen bland

annat  som  sitt  mål  för  2019  att  vidareutveckla  sina  samarbetsformer  med  Norrbottens

hembygdsförbund,  att  söka  en  samverkan  med  Österbottniska  hembygdsrörelser,  informera  om

släktforskning på skolor för att nå fler barn och unga och att också fortsätta med att uppmuntra

länets hembygdsföreningar  att  digitalisera  kulturarvet  genom SOFI.  SOFI är ett  system för den

digitala  hanteringen  av  museisamlingar  utvecklat  av  Västerbottens  Museum.99

Hembygdföreningarna tar också egna intiativ för att nå ut till och engagera det lokala samhället.

Bureå hembygdsförening har bland annat annordnat en fototävling för unga upp till 18 år.100

Förutom verksamhetsinriktningen så har SHF tagit fram en vision för åren 2018-2022. SHFs vision

för 2018-2022 antogs vid det Svenska Hembygdsförbundets riksstämma i Uddevalla 2017. Visionen

är  skapad  utifrån  SHFs  grundsyn  på  den  svenska  hembygdsrörelsen  som  en  rörelse  med  ett

humanistiskt och demokratiskt synsätt, som är öppen för alla och är en levande del av samhället och

som har kulturarvet som sin drivkraft.101 Visionen för 2018-2022 lyder:

En levande hembygd öppen för alla 

   - vi ska värna kulturarvet över tid

             - vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse 

                   - vi ska verka i lands- och stadsbygd 

               - vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling102

 

På det SHFs hemsida finns också, i likhet med ICOMs museidefinition, ett förtydligande av SHFs

vision. Denna lyder: 

Inom hembygdsrörelsen tror vi att det finns värden från det förflutna som nutida och framtida

generationer har nytta  av för  att  kunna leva ett  gott  liv.  Därför  vill  vi  arbeta aktivt  med att

beskriva, dokumentera och tillgängliggöra gångna tiders spår och uttryck. Det är så vi skapar

kulturarv.

Vi tror att det vi gör skapar ett hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att

kulturarv handlar om att med kunskap, nyfikenhet och ansvarskänsla ta sig an historien, nuet och

98  ”Hembygdsrörelsen i siffror”, Sveriges Hembygdsförbund.
99  Västerbottens Läns Hembygdsföbunds Preliminär Verksamhetsplan Jubileumsåret 2019, Västebottens Läns 

Hembygdsförbund.
100 Intervju med Sven-Olof  Andersson, Bureå hembygdsförening, 2019-05-27. 
101 Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, s. 4. 
102 Ibid, s. 4. 
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framtiden. Det är det här vår vision handlar om: En levande hembygd öppen för alla.

För oss är hembygden den plats där vi bor eller känslan av att vara hemma. Det betyder att det är

i det nära vi finner oss till rätta, inte i en drömvärld, eller i ett påhittat sammanhang långt borta.

Öppen  för  alla,  betyder  att  alla  spelar  roll,  alla  är  viktiga,  inte  bara  som  mottagare  av

hembygdens värden och rättigheter, utan som deltagare och medskapare av det levande samhället,

den levande hembygden.103 

Om vi jämför SHFs vison för 2018-2022 med den tidiga hembygdsrörelsen så är det mycket som

känns igen. Här finns argument för bevarande som vi känner igen från både ungdomsrörelsen och

Karl-Erik Forsslund använde,  att  vi  tillsammans kan bygga en bättre  framtid genom att  bevara

utvalda  värden  från  det  förflutna  och  strävan  efter  att  väcka  ett  engagemang  bland  folket  för

bevarandet av kulturarvet känns igen från den tidiga hembygdsrörelsen. Hembygdsgårdarna som

sådana nämns inte i direkt i SHFs vison men deras närvaro går att känna igen i beskrivningen att

hembygden är ”den plats där vi bor eller känslan av att vara hemma”. Detta känns igen från både

ungdomsrörelsens och Forsslunds beskrivningar av vad en hembygdsgård bör vara – ett varmt och

tryggt hem. 

Hur  används  då  hembygdsgården  i  dagens  svenska  hembygdsrörelse?  När  det  gäller

hembygdsgårdarna i Västerbotten är det tydligt att de fungerar som en samlingspunkt både för det

lokala samhället men också hela bygden. Vid nationaldagsfirandet vid Bureå hembygdsgård 2019 så

deltog,  förutom bureborna,  även många människor  från  de omkringliggande byarna  som Bäck,

Burvik, Sjöbotten, Falmark och Hjoggböle.104 Det deltog också människor från Skellefteå. Det var

också tydligt vid nationaldagsfirandet att det också är ett sätt för olika generationer att mötas och

umgås  då  majoriteten  av  besökarna  antingen  var  barnfamiljer  eller  pensionärer.  De  flesta  av

hembygdsgårdarnas aktiviteter sker under sommarhalvåret. De allra flesta hembygdföreningarna har

något  form  av  sommarcafé  under  juli  månad  och  både  nationaldagsfirande  och  ett  klassiskt

midsommarfirande är viktiga och återkommande aktiviteter för de olika hembygdsföreningarna och

hembygdsgårdarna  i  Västerbottens  län.  Även  aktiviter  under  andra  tider  på  året  förekommer

återkommande,  så  som  valborgsmässofirande  och  jul-  eller  adventsmarknader.105 Många  av

103 ”Hembygdsrörelsens vison”, Björn Larsson (2019-01-28), Sveriges Hembygdsförbund, 
https://www.hembygd.se/shf/page/3152, 2019-06-02.

104 Observation gjord av författaren vid nationaldagsfirande vid Bureå hembygdsgård 2019, 2019-06-06.
105 Bjurholm hembygdsförening, författare okänd, http://www.bjurholms-hembygdsforenings.se/, 2019-06-06, Dorotea

hembygdsförening, författare okänd, https://www.dorotea-hembygdsforening.se/, 2019-06-08, Norsjöbygdens 
hembygdsförening, författare okänd, http://www.hbhf.se/, 2019-06-08, Renbergsvattnet, författare okänd, 
http://www.renbergsvattnet.se/hembygdsområde/, 2019-06-08, Vindelns hembygdsförening, författare okänd, 
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hembygdsföreningarna annordnar också kurser eller träffar med mat eller hantverk som tema. Det

kan  röra  sig  om  paltgillen,  fläskrökning,  tunnbrödsbakning  och  hantverksdagar.106 Under

nationaldagsfirandet i Bureå så var mat en viktig del av umgänget. Det båda bakades och såldes

olika sortes matbröd och bakverk bland de olika privata stånden och hembygdsföreningen hade

egen försäljning av våfflor. Annagården, som fungerar som en bagarstuga, var öppen och besökare

fick bland annat prova på att själva baka och grädda tunnbröd i ugnen.107 En del annordnar också

auktioner, motorträffar, teater, marknader och gudstjänster.108 Det är också vanligt med aktiviteter

som har bygdens eller den lokal historien som tema. Det kan då röra sig om verksamheter som

forskning  i   studiecirklar,  hembygdsdagar,  kulturarftnar,  berättarcafé  och  kulturvandringar  i

bygden.109 

Historiebruket i dagens hembygdsrörelse

Hur är det då med historiebruket i dagens svenska hembygdsrörelse? Både det  monumentalistiska

historiebruket  och  det  antikvariska historiebruket  är  tydligt  förekommande  i  dagens

hembygdsrörelse. Det monumentalistiska historiebruket känns igen i hur dagens rörelse också anser

att det finns värden i historien som kan användas till att forma en både bättre samtid och framtid.

Det antikvariska historiebruket känns naturligtvis igen i hur dagens rörelse strävar efter att bevara

och vårda allt från gamla föremål och byggnader till berättelser. Båda dessa typer historiebruk finns

också närvarande i  exempelvis hembygdsgårdarnas aktiviteter så som paltgillen,  hantverksdagar

och  hembygdsdagar.  Då  återstår  bara  det  kritiska historiebruket.  Finns  det  då  något  kristiskt

historiebruk i dagens hembygdsrörelse? Precis som i den tidiga hembygdsrörelsen så finns det en

tydlig kritik av samtiden. Enligt vision 2018-2022 så det bästa livet det som levs i  den riktiga

världen och i hembygden, inte det som levs  ute i världen utan någon kontakt med det historien och

det genuina, som då hembygden står för. Men precis som i den tidiga hembygdsrörelsen så lyser en

tydlig kritik av historien även här med sin frånvaro. Det trygga finns fortfarande i att värna om

historien, inte i att kritisera eller ifrågasätta den.

http://vindelnshembygdsgard.se/kontakt/index.html, 2019-06-08, Vännäsbygdens hembygdsförening, författare 
okänd, http://www.vannasbygdenshembygdsforening.se/, 2019-06-08 och Åsele hembygdsförening, författare 
okänd, http://www.aselehembygdsforening.nu/, 2019-06-08.

106 Bjurholm hembygdsförening, Dorotea hembygdsförening, Renbergsvattnet och Vindelns hembygdsförening.
107 Observation gjord av författaren vid nationaldagsfirande vid Bureå hembygdsgård 2019, 2019-06-06.
108 Dorotea hembygdsförening, Norsjöbygdens hembygdsförening och Renbergsvattnet.
109 Renbergsvattnet, Vindelns hembygdsförening och Vännäsbygdens hembygdsförening.
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4. Vad är och gör ett museum? 

Museer  har  gått  från att  vara kuriosakabinett  i  priviligerade hem, i  syfte  att  roa och imponera

besökare, till stora monumentala byggnader, vilkas syfte initialt var att erbjuda ytterligare bildning

till de rika och utbildade klasserna, fram till dagens svenska länsmuseer, med utställningar som

kritiserar museet.110 Dagens museer kan vara  små eller stora, de kan ha skapats för att bevara och

skydda kulturarv eller kanske bara för att locka turister. Det finns en mängd olika typer av museer:

konstmuseer,  naturhistoriska museer,  kulturhsitoriska museer,  etnologiska museer,  friluftsmuseer,

eco-museer och virituella museer. Men vad är då ett museum? Och vad är det som avgör om ett

museum är ett museum?

ICOMs museidefinition

En museidefinition är sätt att precisera vad ett museum är och gör, ICOM (Internationel Council of

Museums)beskriver exempelvis sin museidefinition som sin ryggrad. Det är också ett sätt för de

etablerade museerna att avgränsa sig från andra aktörer, som exempelvis hembygdsrörelsen, och att

på så vis identifiera vilka som tillhör gruppen etablerade museerna och vilka som inte gör det. Den

idag mest kända och använda museidefinitionen är ICOMs museidefinition.  ICOM startades 1946

och är en organisation knuten till UNESCO med syfte att förbättra och utveckla världens museer.

Det är en demokratisk organisation, uppbygd av både nationella och internatinella kommittéer, som

i  dagsläget  har  ca  30  000  medlemar  i  137  länder.  Den  nuvarande  versionen  av  ICOMs

museidefinitionen lyder:

Ett  museum  är  en  permanent  institution  utan  vinstintresse  som  främjar  samhället  och  dess

utveckling.  Museet  är  öppet  för  allmänheten  och  förvärvar,  bevarar,  utforskar,  förmedlar  och

ställer  ut  materiella  och  immateriella  vittnesbörd  om  människan  och  hennes  omvärld  i

utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.111 

Förutom själva  definitionen  så  presenterar  ICOM också  en  kompletterande  beskrivning  av  hur

museidefinition ska läsas och tolkas: 

110 Elisabeth Stavenw-Hidemark, ”Museitankar i tiden”, Nordiska museet under 125 år, Medelius, Hans, Nyström, 
Bengt & Stavenow-Hidemark, Elisabet, Nordiska museet, Stockholm, 1998, s. 41-50 och ”The White House”, 
Konstfrämjandet Västerbotten.

111 ”Icoms museidefinition”, författare okänd, Svenska ICOM, http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/, 
2019-04-18. 
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Permanent  institution:  Institutionen  existerar  långsiktigt,  oavsett  enskilda  individer  eller

huvudmän.  Har  fastställda  stadgar/måldokument,  långsiktiga  planer  för  bland  annat

samlingsförvaltning (t  ex insamling, förvaltning och gallring),  publik verksamhet  (till  exempel

utställningar, pedagogik, kommunikation) och kunskapsuppbyggnad (till exempel om samlingar,

ämnesområde, geografiskt område med mera).

Utan vinstintresse: Institutionen får gå med överskott, i relation till verksamhetens mål och i linje

med ICOM:s etiska regler.

Som främjar samhället och dess utveckling: Institutionen främjar en demokratisk och humanitär

samhällsutveckling.

Öppen för allmänheten: Institutionen kan ha öppet hela året eller vid begränsad tid. Alla ska vara

välkomna att besöka institutionen eller ta del av dess verksamhet.

Förvärvar, bevara: Institutionen ska ha en professionell strategi för insamling, som kan inkludera

befintliga samlingar, i byggnad, miljö etc, som förvaltas, konserveras och vårdas. Det inkluderar

även immateriella samlingar t ex praktiker, tekniker, berättelser, traderad kunskap med mera.

Förmedla  och  ställa  ut: Inbegriper  att  man  tillgängliggör  och  för  en  kommunikation  kring

kunskaper och samlingar.

Människan och hennes omvärld: Förståelse av människor och världen oavsett tid och rum.112

Men ICOMs definition är inte okomplicerad och den får en hel del kritik. Den beskrivs bland annat

som för lång, felaktig, förvillande och allt annat än övertygande.113 I antologin What is a Museum?

(2010) skriver Gary Edson, som är professor emeritus vid Center for Advanced Museum Science

and Heritage Management i Texas, om den problematik som finns med att definiera vad ett museum

är. Han menar att själva logiken bakom vad ett museum är och dess roll är lätt att förstå och att de

flesta kan enas kring vad ett museum är. Istället ligger problematiken enligt honom i det faktum att

museiprofessionen fokuserar mer på vad som skiljer olika museityperna åt istället för att fokusera

på vad museerna ”producerar” i form av kunskap om och bevarandet av kulturarv. Detta medför att

det  är  svårt  att  ena  professionen kring  en definition  då  de  olika  museityper  har  olika

intresseområden och ser olika faktorer som viktiga.114 Edson lyfter också fram det som han ser som

112 ”Icoms museidefinition”, Svenska ICOM.
113 Olga Nazor, ”Reflection on the Notion 'Musum'”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, 

François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010, s. 152.
114 Gary Edson, ”Defining museum”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, François (red)., 

[2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010, s. 60-61.
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ett problem med språket i definitionen.115 Han lyfter specifikt fram användandet av ordet  objekt i

ICOMs definition. Han menar att då många museer samlar på språk, sång, kunskap om exempelvis

jordbruk och andra typer av kulturella företeelser som inte är objekt i traditionell mening så riskerar

det istället att bli ett begrepp som stänger ute delar av kulturarvet isället för att synliggöra dem.

Därtill tillkommer det att olika museer dessutom använder sina objekt på olika sätt. Enligt Edson är

det  emellertid  viktigt  för  museer  att  det  finns  en  museidefinition.  Ett  musem,  menar  han,  är

beroende  av  hur  väl  det  kan  förmedla  sin  identitet  för  sin  publik  och  samhället  och  därför

presenterar han en, i hans mening, bättre och mer användbar museidefinition:

Museums as non-profit making institutions serve society by preserving and presenting the tangible

and intangible heritage of humanity116

Han är dock skeptisk till att ICOM kommer att vilja byta ut sin museidefinition.

Men det finns också de som inte ser ICOMs definition som särskilt problematisk. Professor Dr.

Tomislav Šola menar att det pågår en jakt på den perfekta museidefinitionen inom museivärlden och

att detta bör betraktas mer som ett idealistiskt projekt och en symbolisk handling än något som

faktiskt leder till en förbättring. Han menar istället att denna jakt är ett bevis för att museivärlden

har kört fast i gamla spår istället för att blicka framåt. Han menar att det är bättre att låta ICOMs

definition vara och istället förbättra hur den används. En bra definition är i hans mening en som

både håller  över lång tid och som innefattar många praktiker och koncept.  Men detta skulle då

innebära att museidefinitionen antingen måsta vara väldigt vag, för att på så vis kunna passa in på

många museityper, eller vara väldigt smal och precis, och då bara skulle passa in på ett väldigt smalt

fält av museer.117 Han föreslår också att istället för att kalla museer för just museer så bör de kallas

för ”heritage institutions”, detta skulle skapa fungerande definitioner som passar både utvecklingen

inom  kulturarvsområdet  och  de  nya  kulturarvstyperna  och  museityperna.118 En  av  de  mest

intressanta åsiktern i sammanhanget kommer från Dr. Martin R. Schärer. Schärer, som var vice-

president på ICOM mellan 2004-2010, menar helt enkelt att museidefinitioner över lag är rätt så

överflödiga.119 Att så länge som de institutioner som själva identifierar sig som museer gör det så

115 Edson, What is a Museum?, s. 60-61.
116 Edson, s. 67.
117 Tomislav Šola, ”The Museum Definition: Questioning the Scope and Motivs”, What is a Museum?, Davis, Ann, 

Desvallées, André & Mairsse, François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010, s. 108.
118 Šola, What is a Museum?, s. 110.
119 Martin R. Schärer, ”What is a Museum?”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, François 

(red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010, s. 163.
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kommer de att accepteras som just museer. Han menar att det egentligen bara finns tre tillfällen då

en museidefinition verkligen behövs och det är a) för att stater kräver det för att exempelvis kunna

dela ut stipendier, b) för att museala föreningar och förbund kräver regler för medlemskap och c) för

att  då  museologi  är  en  systematisk  disciplin  så  behövs  en  definition  för  dess  begrepp.120 Men

Schärer är också kritisk till delar av ICOMs definition. Han ifrågasätter de begrepp som används i

definitionen och invänder bland annat mot användningen av meningen som främjar samhället och

dess  utveckling (in  the  service  of  society på  engelska).121 Han  menar  att  det  ett  problematiskt

begrepp då det är både för smalt och för vagt och att det inte heller beskriver vilket typ av samhälle

som detta avser. 

 

ICOM är dock väl medvetna om problematiken med sin museidefinition och håller i detta nu på att

formulera en ny definition, som är planerad att preseneteras i Kyoto hösten 2019. För att skapa

denna nya  och förbättrade  museidefinition  har  ICOM låtit  sina  medlemmar  och andra  med ett

intresse  av  museivärlden  få  komma med  förslag  till  den  nya  museidefinitionens  utformning.122

ICOM vill  dock att  vissa parametrar ska tas i beaktning när det gäller förslagen, så som att de

centrala  aspekterna gällande museernas uppdrag, att  samla,  bevara,  förmedla och ställa ut  samt

museernas etiska och sociala arbete, är med även i den nya definitionen.123 Men ICOM vill också att

förslagen ska erkänna behovet av ett hållbart sätt att arbeta, både när det gäller miljö och sociala

orättvisor, och att museerna måste inta både en expertroll när det gäller uppdrag samtidigt som de är

transperatenta i sitt sätt att arbeta.124 269 förslag har skickats in till ICOM från en rad olika länder.

Ett förslag från Sverige har tagit fasta på ICOMs uppmaningar och lyder:

A museum is a non-profit permanent organisation that contributes to society and its development

by promoting knowledge, cultural experiences and freedom of opinion. A museum is accesible to

the public with aims to acquire, conserve, research an make available the tangible and intangible

heritage of humanity and its environment for the purposes of education, representation, study and

enjoyment.125

En del förslag är dock lite mer fantasifulla och försöker klämma vad ett museum är och gör i en

120 Schärer, What is a Museum?, s. 163.
121 Schärer, s. 164.
122 ”Museum Definition”, författare okänd, ICOM,  https://icom.museum.se/en/activities/standards-

guidelines/museum-definition/, 2019-05-28.
123 ”Museum Definition”, ICOM.
124 Ibid.
125 ”Creating the new museum definition”, författare okänd, ICOM, https://icom.museum/en/news/the-  museum-

definition-the-backbone-of-icom/, 2019-05-28. 
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enda mening, som ett förslag från Frankrike som helt enkelt lyder: 

”The museum is society”.126 

Om vi då betraktar ICOMs  museidefinition utifrån de åtta aspekter för professionsdefinition som

Brante lägger fram så är det tydligt att ett flertal av hans aspekter bekräftas i och med användningen

av museidefinitionen. Vikten av universitetsutbildning, som är den första aspekten, kommer fram i

de delar av definitionen som lyfter forskning och utbildning. Detsamma gäller också för den andra

aspekten, det abstrakta kunskapssystemet, och den åttonde aspekten, förmedlare av kunskapssystem,

som också realterar till forskning och utbildning. Ytterligare två aspekter som finns med i ICOMs

museidefinition är aspektern osäkerhet och förtroende. Definitionen får de etablerade museerna att

framstå som en expertis och detta skapar då i sin tur ett förtroende för de etablerade museerna hos

allmänheten.  Ytterligare  en  aspekt  som  går  att  finna  i  museidefinitionen  är  organisation.

Museidefinitionen är ett sätt att bekräfta att det finns en professionell organisation hos de etablerade

museerna.  Även aspekten  autonomi förekommer,  som innebär  att  en profession själva utformar

organiserar sitt arbete och sin uppgifter och i det här fallet innebär det att museidefinitionen är ett

sätt för de etablerade museerna att visa upp det självbestämmande som särsklijer dem från amatörer

och lekmän. Men samtidigt så är det också tydligt att ICOMs museidefinition inte är ett helt igenom

”vattentätt”  sätt  för  de  etablerade  museerna  att  avgränsa  sig  från  amatöer  och  lekmän.

Problematiken med att museiprofessionen fokuserar mer på vad som skiljer olika museityperna åt

istället för att fokusera på vad museerna ”producerar” i form av kunskap, som Edson lyfter fram,

och det att en museidefinition måste vara antingen väldigt vag eller väldigt smal och precis som

Šola lyfter fram försvinner ju inte i och med en museidefinition utan skapas ju av den. Detta innebär

att dessa problem inte kommer att  försvinna i det första taget. Nya typer av museer tilkommer och

begreppet  kulturarv  är  ett  begrepp  som  ständigt  breddas.  Att  de  etablerade  museerna  är  en

profession betyder alltså att de inte sitter på alla svar.

ICOMs etiska arbete

Ytterligare ett sätt för de etablerade museerna att avgränsa sig från amatörer och lekmän är de etsika

reglerna.  Etiska  regler  är  en  viktig  del  av  hur  ett  etablerat  museum  arbetar  idag,  ICOM  vill

exempelvis att deras museidefinition ska tolkas i relation till de etiska reglerna och att de etiska

126 ”Creating the new museum definition”, ICOM.
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reglerna är ett sätt att förstärka vad ett museum är och gör.127 ICOM beskriver de etiska reglerna

både som ett stöd för museernas dagliga arbete och som ett sätt att sätta en minimistandard för

professionella   museianställdas  uppträdande  och  arbetsprestationer.128 Det  är  också  ett  sätt  för

ICOM att formulera vad allmänheten ska kunna förvänta sig av de som arbetar på museer. Det blir

då ett sätt för ICOM, eller liknande organisationer, att dels visa de besitter de rätta kunskaperna och

därmed  skapa ett förtroende hos allmänheten. De kan själva identifiera vilka problem som kan

uppstå i yrket och de kan också identifiera hur dessa problem kan undvikas och lösas. Alltså finner

vi även här flera av de aspekter för en profession som Brante lyfter fram – universitetsutbildningen,

den  abstrakta kunskapen,  osäkerheten,  autonomi,  förtroende och  förmedlare av kunskapssystem.

Här förekommer också aspekten utbytbarhet, som i det här fallet innebär att de etiska reglerna och

riktlinjerna förutsätter att de som besitter den rätta kompetensen, kunskapen om de etiska reglerna,

kan arbeta med att dem. Ett annat exempel på etiska regler och riktlinjer för museer är American

Alliance of Museums etiska regler och riktlinjer för de amerikanska museernas uppdrag, ledarskap

och organisationella uppdrag och som följer ett upplägg liknande ICOMs.129

ICOMs etiska regler  är  indelade i  åtta  huvudkapitel.  Det första  kapitlet  tar  upp regelverket  för

museernas arbete kring att bevara, tolka och främja de olika sidorna av människornas natur och

kulturarv.130 Här  finns  riktlinjer  som  berör  exempelvis  hanteringen  av  olika  typer  av  legala

dokument,  tillgängligheten  för  besökare,  säkerhetskrav  och  personalens  kompetens.  Det  andra

kapitlet fokuserar på museernas samlingar och hur dessa ska förvaltas.131 Här presenteras riktilinjer

för  museernas  samlande,  hanteringen  av  samlingar  som består  av  känsligt  material  i  form av

mänskliga kvarlevor, skyddet av biologiska samlingar samt levande samlingar av djur och växter.

Här finns också riktlinjer för hur eventuella gallringar i museernas samlingar ska gå till. I kapitel tre

och  fyra  ges  riktlinjer  för  museernas  hantering  av  primärmaterial  för  forsknnig  och  museets

bildande roll, museerna hantering av känslig material i utställningar, så som männskliga kvarlevor

eller  material  som  saknar  proveniens,  och  museets  roll  som  expert  vid  värderingar  eller

identifieringen av föremål som har förvärvats på olaglig väg.132 I det sjätte kapitlet ges riktlinjer för

hur bland annat återföringen av kulturföremål ska hanteras och gå till.133 I kapitel sju och åtta ges

127”Icoms museidefinition”, Svenska ICOM.
128 ICOMs etiska regler, Svenska ICOM, Andra upplagan, Öresund, 2011, pdf : http://icomsweden.se/om-

icom/dokument/, 2019-05-29, s. 6.
129 ”AAM  Code of Ethics for Museums”, författare okänd, American Alliance of Museums, 

  https://www.aam-us.org/program/ethics-standards-and-professional-practices/code-of-ethics-  for-museums/, 2019-
05-31.

130 ICOMs etiska regler, s. 8-9.
131 Ibid, s. 9-14.
132 Ibid, s. 16-20.
133 Ibid, s. 22-23.
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riktlinjer  för  att  dels  säkerställa  att  museerna  både  arbetar  inom  och  anpassar  sig  till  såväl

internationell  som  nationell,  regional  och  lokal  lagstiftning  och  att  museerna  drivs  på  ett

professionellt  sätt.134 Detta  innefattar  då  bland  annat  museernas  akademiska  och  vetenskapliga

ansvar och personalens professionella uppförande. 

ICOMs etiska regler har visserligen lett till att museer idag är mer försiktiga när det gäller vad de

visar och hur de visar det,  men de etiska reglerna och riktlinjerna innbär inte att det inte finns

problem och utmaningar för museerna. Faktum är att många av de museiobjekt som en gång i tiden

uppfattades som harmlösa och ofarliga kan idag uppfattas som allt annat än harmlösa. I  Nordisk

Museologi  2013:2  skriver  Britta  Tøndborg  att  museernas  dilemma  idag  är  att  de  inte  bara  är

förmyndare  för  de  tidigare  generationernas  insamlade  objekt  utan  också  för  deras

historieuppfattning  och  insamlings  praktiker.135 I  sin  bok  The  Museum  in  Transition.  A

Philosophical Perspective (2000) diskuterar Hilde S. Hein museernas etiska arbete och roll. Hein,

som är Associate Professor Emirita of Philosophy vid Collage of the Cross, menar att de etiska

reglerna fokuserar för mycket på hanteringen av objekten än på museerna själva. Hon menar att ur

ett filosofiskt perspektiv så saknar objekten som museer hanterar och ställer ut ett eget moraliskt

”ansvar” då de är objekt och därmed inte kan hållas moraliskt ansvariga för det som de används till,

till skillnad mot människor som har ett moraliskt ansvar för sina handlingar och hur de använder ett

objekt. När det då gäller de objekt som finns på museer så är alltså dessa objekt inte i sig själva

moraliskt ansvariga för hur de visas upp eller i vilka sammanhang som de används och presenteras.

Istället så är det museerna, i form av institutioner, som är de moraliskt ansvariga för objekten.136 När

museer väljer ut vilka objekt de visar så tillskriver de också objekten en roll och en delaktighet i

historien och påverkar på så vis hur de betraktas och används. I Museum & Society  2015:13 skriver

också Thomas Thiemeyer att det är museerna som påverkar och avgör hur ett objekt betraktas.137

Han menar att objekt kan vara vittnen till det som har varit och har hänt men att de bara fungerar

som vittnen om museerna skapar den historiska kontexten att vara vittnen till. Detta innebär då att

exempelvis ett objekt som ställs ut på ett museum kan, trots etiska regler och riktlinjer, hamna ”fel”.

134 ICOMs etiska regler, s. 24-28.
135 Britta Trøndborg,The Dangerous Museum. Participatory practices and controversy in museums today, Nordisk     
       Museologi, 2013: 2, s. 3-16, artikel från: https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/269, 
       2019-05-16.
136 Hilde S. Hein, The Museum in Transition. A Philosophical Perspective, Smithsonian Institution Press, Washington, 

D.C., 2000, s. 88-91.
137 Thomas Thiemeyer, Work, specimen, witness: How different perspectives on museum objects alter the way they are

perceived and the values attributed to them, Museum & Society, 2015:13, s. 396-412, artikel från: 
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/  issue/archive, 2019-05-07.
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En intressant diskussion rörande museernas roll för tingens betydelse är den som Tiffany Jenkins för

i sin bok  Keeping Their Marbles. How the Treasures of the Past Ended Up in Museums... and Why

They  Should  Stay  There (2016).  Jenkins,  som har  doktorerat  i  sociologi  och  som jobbar  som

författare och kolumnist,  diskuterar i sin bok frågor som berör vem det är som äger ett kulturarv

eller  museernas  samlingar.  Jenkins  anser  att  de  samlingar  av  vad som idag ofta  betraktas  som

känsligt material i form av artefakter och männskliga kvarlevor som har samlats in av och visas upp

på olika museer världen över, som exempelvis British Museum, inte bara bör vara kvar i museernas

ägo utan att de också bör visas upp för allmänheten.138 Jenkins menar att det är på museerna som

dessa föremål hör hemma och att kulturarv, som dessa föremål, inte ska användas i politiska och

ideologiska syften som hon menar att repatriering är ett uttryck för. I ICOMs museidefinition står

det att både museerna och deras föremål ska vara tillgängliga för alla men i sin bok lyfter Jenkins

fram ett  antal  exempel  när  detta  inte  stämmer.  Ett  av  exempelen  rör  de  så  kallade  identitets-

museerna, som NMAI – The National Museum of the American Indian, där museets huvudsakliga

syfte är att  hylla de amerikanska urinevånarna och att  det saknas självkritik.139  Kritik som har

riktats  mot  NMAI  som gör  gällande  att  den  bild  som museet  ger  av  exempelvis  tiden  innan

europeerna kom till Amerika är en väldigt utopisk och osann bild, en bild av en perfekt värld utan

vare sig problem som konflikter ock svält. Andra exempel som Jenkins lyfter fram när det gäller

just denna typ av museer är att de också har en tendens att stänga ute de människor som inte hör till

de rätta grupperna.140 Hon ger exempel på museer där exempelvis kvinnor inte får hantera vissa

objekt pågrund av att de är kvinnor eller att vissa museer bara tillåter personer med rätt enicitet att

få tillgång till vissa föremål.141 Jenkins menar att detta inte går ihop med museernas syfte och att det

till och med kan liknas vid gamla rasistiska tankegångar, vilket är motsägelsefullt när denna typ av

museer säger sig vilja motarbeta just rasism och fördomar. Att idén om att stärka en grupp resulterar

i att en annan stängs ute. Ett annat exempel på denna typ av problematik beskriver och diskuterar

Nila Potinkara i  Nordisk Museologi 2012:2. Potinkara har analyserat två samiska utställningar på

två  samiska  museer,  Ájtte  i  Sverige  och  Siida  i  Finland.  Samiska  utställningar  på  exempelvis

svenska museer  har  ofta  kritiserats  för  att  visa  upp en stereotyp bild  av samer och de här  två

museerna är ett försök att ta kontroll över den egna historien och att skapa en postiv självbild för

gruppen.142 Potinkara  beskriver  dock ett  antal  problem med detta.  Ett  problem är  att  dessa två

138 Tiffany Jenkins, Keeping Their Marbles. How the Treasures of the Past Ended Up in Museums... and Why They 
Should Stay There, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 265-269.

139 Jenkins, Keeping Their Marbles, s. 267-268.
140 Jenkins, s. 264-269.
141 Ibid, s. 266-267.
142 Nila Potinkara, Representing Cultural Difference. Reindeer Herding as a Signal of Ethnic Boundry in the 

Exhibitions of Two Sámi Museums, Nordisk Museologi, 2012: 2, s. 83-96, artikel från: 
https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/271, 2019-05-16.
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museer enbart fokuserar på de renskötande samerna och deras historia. Ett annat problem är att det

finns ett starkt ”vi och dom” tänkande i de delar av utställningarna där icke-renskötande samer,

icke-samiska  nybyggare  samt  samiska  nybyggare  förekommer.143 Även  bilden  av  de  moderna

samerna är starkt kopplad till renar och renskötsel. Potinkara menar att sättet som utställningarna är

utformade  avsiktligt  eller  oavsktligt  skapar  en  etniska  barriär  mellan  de  samer  som tillhör  de

renskötande grupperna och de samer som inte gör det och då förstärker bilden av de renskötande

samerna som en slags elit inom gruppen. 

Vad det  här  visar  på är  i  första  hand att  trots  etiska  regler  och riktlinjer  så  är  inte  museernas

hantering av kulturarv helt utan problem och att de etablerade museerna kan begå misstag. I andra

hand skulle det kunna innebära att det också går att ifrågasätta både museernas expertis och det

samhälleliga förtroendet för dem. Flera av de aspekter som definierar en profession är beroende av

ett samhälleligt förtroende för dem som uppfattningen om professionen som en expertis ger dem.

Utan detta förtroende så går det alltså att ifrågasätta professionen och dess roll i värderingen och

uravlet av kulturav. 

Hembygdsrörelsens museiverksamhet

Enligt SHFs egna statistik så har ca 1400 av Sveriges hembygdsföreningar ägnat sig åt någon form

av museiverksamhet.144 Förutom de olika  hembygdsgårdarna så finns det också ett antal så kallade

hembygdsmuseer runt om i Sverige. Dessa hembygdsmuseer drivs ideellt av hembygdsföreningar

eller  av  andra  lokala  föreningar  eller  stiftelser.  Hembygdsmuseerna  kan  exempelvis  vara  ett

skolmuseum i källaren på en hembygdsgård, med föremål som har samlats in eller skänkts från

bygdens gamla skolor, eller ett gammalt järnbruk som drivs av en stiftelse.145 Enligt SHFs egna

siffror från 2016 så hade ca 69 procent av hembygdsföreningarna någon form av museiverksamhet

och av dessa så ansåg SHF att ca 16 procent svarade upp mot etablerade museikriterier gällande

bland annat tillgänglighet och öppettider samt fysiska samlingar, information om dessa och planer

för hur de ska bevaras och skyddas.146 SHF har ingen specifik definition för vad en hembygdsgård

är  eller  ska  göra  i  likhet  med  ICOMs  museidefinition.  Det  som  i  huvudsak  styr  hur

hembygdsgårdarna  ska  arbeta  med  bevarandet  av  kulturarvet  är  SHFs  vision  för  2018-2022,

143 Potinkara, Nordisk Museologi, s. 83-96.
144 ”Hembygdsmuseum”, Olov Norin (2018-06-07), Sveriges Hembygdsförbund, 

https://www.hembygd.se/shf/page/3236, 2019-06-02 och ”Hembygdsrörelsen i siffror”, Sveriges Hembygdsförbund.
145 ”Historik och byggnader”, författare okänd, Vännäsbygdens hembygdsförening, 

http://vannasbygdenshembygdsforening.se/historik-byggnader/, 2019-06-09 och ”Om bruket”, författare okänd, 
Olofsfors bruk, http://olofsforsbruk.nu/om-bruket/, 2019-06-09.

146 ”Hembygdsrörelsen i siffror”, Sveriges Hembygdsförbund.
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publikationen  Levande  kulturarv.  Berättandets  pedagogik  på  hembygdsgården och

verksamhetsplanerna.147 Publikationen är ett samarbete med Kalmar Läns Museum och fokuserar på

hembygdsgårdarnas  arbete  med  att  levandegöra  och  berätta  om  kulturarvet  på  landets

hembygdsgårdar. Det huvudsakliga syftet är att fungera som en inspirationskälla och handbok för

hembygdsgårdarna. Författarna menar, likt Thiemeyer, att ett föremål utan en berättelse bara är ett

dött ting och att det är därför viktigt att berätta om föremålen.148 I publikationen förslås ett antal

tillvägagångssätt för att både hitta föremålens berättelser och hur dessa sedan kan föras vidare till

besökare på hembygdsgårdarna, vilket kan vara genom muntligt berättande i grupper men också

genom hantverksgrupper, byggnadsvårdsgrupper eller genom matlagningskurser. Levande kulturarv

tillhandahåller inga etiska riktlinjer eller regler för berättandet, däremot lyfts vikten av att de som

ansvarar för berättandet tänker på dels vilken berättelse som väljs ut att berättas och dels hur den

sedan berättas då en viss typ av berättande kan skapa en ”vi och dom” känsla.149 När det gäller

gäller  utställningar  av  hembygdsföreningarnas  föremål  så  ger  Levande  kulturarv inga  etiska

riktlinjer  för  hanteringen  av  föremål  utan  bara  ett  antal  praktiska  instruktioner  för  hur

hembygdsföreningara  ska  göra för  att  skapa  bra  utställningar,  som att  inte  ställa  ut  för  många

föremål  på  samma  gång  eller  plats  och  att  tänka  på  att  inte  alla  kan  läsa  text  bra.150 Om

hembygdsföreningarna  i  Västerbotten  behöver  ytterligare  stöd  när  det  gäller  berättar-  eller

utställningsverksamheten  så  kan  vända  sig  till  Västerbottens  Läns  Hembygdsförbund  och  de

ledamöter som har ansvaret för respektive hembygdsförening, då det saknas en konsult  för just

detta.151 Hembygdsföreningarna  hänvisas  också  till  SHFs  grundsyn  och  de  olika  förbundens

verksamhetsplaner. 

Förutom detta så för SHF och de olika länen och de lokala föreningarna dialoger  med landets

länsmuseer,  Riksantikvarieämbetet  och  Sveriges  Museer  i  olika  frågor.  Mycket  av  detta  rör

digitaliseringen  av  hembygdsföreningarnas  och  hembygdsgårdanas  samlingar  men  också

utvecklingen av stödet för hembygdsföreningarnas museiverksamhet i form av rekomendationer och

information.  Västerbottens  Museum  samarbetar  exempelvis  med  både  Västerbottens  Läns

Hembygdsförbund och enskilda hembygdsföreningar i länet. Detta samarbete rör vissa av museets

kompetenser  och  involverar  bland  annat  museets  ekonomichef,  redaktör  och  informatör  samt

147 Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Östersund 2019, Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022 och  
Levande kulturarv. Berättandets pedagogik på hembygdsgården, Sveriges Hembygdsförbund (SHF), Stockholm, 
2013, pdf: https://gamla.hembygdsd.se/produkt-kategori/skrifter/page/2/, 2019-04-18.

148 Levande kulturarv, s. 8.
149 Ibid, s. 11.
150 Ibid, s. 30.
151 Intervju med Bo Nilsson, Västerbottens Läns Hembygdsförbund, 2019-04-23.
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museets  byggnadsantikvarier.152 Samarbetet  sker  genom nätverket  Alla  tiders  Västerbotten,  som

finns  i  13 av  15 kommuner  i  Västerbotten,  och  består  av  en kontaktperson från Västerbottens

Museum  som tillsammans med en lokal styrgrupp planerar och genomför olika aktiviteter inom det

kulturhistoriska området.153 

Det  finns  alltså  inga  etiska  regler  eller  riktlinjer  för  hur  hembygdsföreningarna  ska  hantera

kulturarvet förutom SHFs grundsyn och de instruktioner som finns i Levande kulturarv. Men vi vet

då också att det finns brister i de etablerade museernas etiska regler och riktlinjer så är detta ingen

garanti  för  att  det  inte  ska  förekomma  någon  problematik  med  insamlingen,  hanteringen  och

förmedlandet av kulturarv. Trots bristerna med etiska regler och riktlinjer så är de ett instrument för

ett  kritiskt historiebruk av kulturarvet och ett  kritiskt historiebruk är en del av det som ligger till

grund för delar av det förtroende som de etablerade museernas, trots sina brister, ändå har idag.

Historiebruket hos de etablerade museerna

Det  finns  alltså  inga  etiska  regler  eller  riktlinjer  för  hur  hembygdsföreningarna  ska  hantera

kulturarvet förutom SHFs grundsyn och de instruktioner som finns i Levande kulturarv. Om vi då

betraktar de etablerade museerna så finns där både ett tydligt  monumentalistiskt och  antikvariskt

historiebruk. Det monumentalistiska historiebruket visar sig i de etablerade museernas utbildnings-

och vetenskapliga strävan att vi ska lära oss av det förflutna och på så vis bli bättre människor som i

sin tur skapar en bättre värld. Det  antikvariska historiebruket visar sig självklart i de etablerade

museernas bevarande och vårdande av både det materiella och det immateriella kulturarvet. Det

finns alltså vissa generella likheter med både dagens och den tidiga hembygdsrörelsen, men det

finns  också  en  tydlig  skillnad  och  det  är  i  form  av  det  kritiska historiebruket.  Det  kritiska

historiebruket finns, till skillnad från hembygdsrörelsen, hos de etablerade museerna idag. Det finns

dels  i  form  av  både  självkritiska  utställningar  och  utställningar,  eller  projekt,  som  kritiserar

museerna insamlings praktiker och historieberättande. Det kritiska historiebruket finns också dels i

form av de etiska reglerna. Dessa regler är dock inte en direkt form av  kritiskt historiebruk, men

dessa regler kan däremot fungera som ett verktyg för de etablerade museerna och underlätta för

dessa att verka kritiskt. Men vi också vet att det finns brister i de etablerade museernas etiska regler

och riktlinjer så är detta alltså ingen garanti för att det inte ska förekomma någon problematik med

insamlingen, hanteringen och förmedlandet av kulturarv. 

152 Intervju med Anki Berg, Västerbottens museum, 2019-05-17. 
153 Intervju med Anki Berg.
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5. Diskussion och analys

Syftet  med den här magisteruppsatsen i museologi är att dels undersöka vilken funktion och roll

som  de  svenska  hembygdsgårdarna  har  haft  historiskt  sett  och  har  idag  inom  den  svenska

hembygdsrörelsen och dels att undersöka om hembygdsgårdarna kan betraktas som museer. När det

gäller  frågan  om  vilken  funktion  som  hembygdsgårdarna  hade  inom  den  tidiga  svenska

hembygdsrörelsen  så  är  det  tydligt  att  deras  funktion  var  både  praktisk  och  symbolisk.  Den

praktiska funktionen hos  hembygdsgården låg i  bland annat  ungdomsrörelsens  behov av att  ha

tydliga  och  mer  permanenta  mötesplatser  för  sina  aktiviteter.  Denna  praktiska  funktion  för

hembygdsgårdarna kom dock snabbt att övergå till en väldigt stark symbolisk funktion och roll.

Denna  starka  symboliska  roll  skulle  kunna  liknas  vid  att  att  hembygdsgården  blev  till

hembygdsrörelsens centrala plats. De kom att förkroppsliga det som ungdomsrörelsen och senare

hembygdsrörelsen stod för. Det var inte någon enskild människa eller en grupp människor, det var

heller inte dräkterna eller hemslöjdandet eller boken Siljan som var hembygdsrörelsens mittpunkt.

Det var hembygdsgården och det som hembygdsgården var en symbol för – hemmet. Hemmet är i

sig en symbol för trygghet, familjen och värme och hembygdsgårdarna var hela bygdens hem. Både

ungdomsrörelsen och Karl-Erik Forsslund använde sig av denna symbolik på ett  sätt  som  kan

liknas vid propaganda. Hembygdgårdarna blev i och med detta till ett vapen att använda mot en

värld i förändring i ett försök att hindra förändringana. När folket sedan kom att upptäcka att den

moderna världen förde med sig en hel del bra saker och att det nya kunde ge dem ett tryggare och

bättre hem än det gamla så förlorade hembygdsgårdarna därmed mycket av sin starka symboliska

kraft. 

När det gäller frågan om vilken funktion som de svenska hembygdsgårdarna har idag så går det att

säga att det är det omvända. Idag är de svenska hembygdsgårdarnas funktion i första hand en starkt

praktisk funktion. Hembygdsgårdarna är i första hand mötesplatser, både för de som är medlemmar

i hembygdsföreningarna och för de som bor och verkar i bygden. De är platser för lokalt umgänge

och en platser för att lära sig mer om den egna bygden. Men den symboliska funktionen finns också

kvar. I form av lokal knutpunkt så finns delar av den tidiga hembygdsrörelsens symbolik kvar i det

att hembygdsgårdarna är bygdens mittpunkt. Rollen som ett symboliskt hem för hela bygden är inte

längre aktuell men rollen som en trygg och välkommnande plats för de som bor i bygden eller de

som är på besök är däremot det. När det gäller exempelvis nationaldagfirandet och när hela bygden

verkligen kommer samman så blir detta extra tydligt. En intressant detalj här är att rollen som en

mötesplats är något som många av de etablerade museerna också strävar efter att vara idag. Ordet
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möte och begreppet mötesplats dyker upp när olika etablerade museer beskriver sig själva och sin

verksamhet.154 Detta kan tolkas som att de etablerade museerna försöker att nå ut till en bredare

publik och att locka de grupper som sällan går på museer. Hilde S. Hein menar exempelvis att de

etablerade museernas professionella framtoning ofta riskerar att skrämma bort många grupper av

människor från museerna då dessa uppfattas som platser för endast priviligierade och välutbildade

människor. Det kan, enligt Hein, i sin tur leda till att isolera de etablerade museerna ännu mer från

vissa  grupper.155 Detta  kan  då  i  sin  tur  tolkas  som  att  den  sociala  funktion  som  både

hembygdsrörelsen och hembygdsgårdarna står för också har kommit att bli ett attraktivt sätt för de

etablerade museerna att nå ut till folket med  sin verksamhet.

Vad innebär då detta för frågan om huruvida det går att betrakta de svenska hembygdsgårdarna som

museer? Om vi enbart utgår ifrån hembygdsgårdarnas funktion både idag och historiskt sett så blir

ett  första  svar:  nej,  hembygdsgårdar  är  inte  museer.  Deras  främsta  funktion  idag  är  att  vara

mötesplatser och då det som bekant redan finns utpräglade hembygdsmuseer med uttalat museala,

om  än  väldigt  amatöristiska,  ambitioner  så  finns  det  ingen  egentlig  anledning  att  betrakta

hembygdsgårdar som  museer. Det saknas helt enkelt ett behov. Men om vi istället fokuserar enbart

på frågan om hembygdsgårdarna skulle kunna vara museer, istället för fokusera på huruvida deras

funktion idag spelar in på det så blir svaret istället: ja, hembygdsgårdarna skulle kunna vara museer

– om de själva vill det. Om vi jämför hembygdsgårdarna med ICOMs museidefinition så blir detta

också tydligt. Rent tekniskt så uppfyller både hembygdsmuseerna och hembygdsgårdarna flera av

de kriterier som ICOM har i sin museidefiniton. Detta lyfter också hembygdsrörelsen själva när de

analyserar  hur  deras  egna  museiverksamhet  ser  ut  idag.  Det  bekräftar  då  i  sin  tur  att  den

problematik som både Šola och  Schärer lyfter när det gäller ICOMs museudefinition men också

andra museidefinitioner. Det går alltså inte att enbart avgöra vad ett museum är och gör utifrån

enbart en museidefinition. Men om det nu inte går att avgöra  vad ett museum är och gör  genom

enbart  en  museidefinition  vad  är  det  då  som avgör  detta?  Vad är  det  som skiljer  ett  ”riktigt”

museum, som ett etablerade museerna, från en hembygdsgård eller ett hembygdsmuseum? Är det

ett kritiskt bruk av historien och de etiska reglerna och riktlinjerna som är skillnaden?        

I Fabriken som kulturarv (1996) beskriver Alzén både den kritik som fördes fram mot grävrörelsen

av både professionen och delar av den egna rörelsen. Kritiken som fördes fram handlade mycket om

154 Två exempel på detta är Framtiden är vår! Västerbottens museum. Strategier och mål 2016-2019, Västerbottens 
museum, s. 8 och Världskulturmuseets hemsida, författare okänd, 
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet  /, 2019-06-19.

155 Hein, The Museum in Transition, s. 41.
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att grävrörelsen saknade både källkritik och relevanta forskningsfrågor samt  övergripande mål för

all den historia som samlades in. Det fanns också kritiker av rörelsen som menade att grävrörelsens

motstånd mot både professionen och institutioner i längden skulle kunna leda till dels att förstärka

fördomar mot arbetarklassen isället för att motarbeta dem och dels att undersökningarna och det

insamlade materialet skulle sakna forskningsvärde då det inte förekom någon källkritik.156 Då det

finns ett släktskap mellan grävrörelsen och hembygdsrörelsen så blir denna typ av kritik väldigt

intressant.  I  Fabriken som kulturarv (1996) lyfter Alzén också fram kritik mot hembygdsrörelsen

som  är  kopplad  till  deras  roll  som  amatörer  och  som  en  folkrörelse.  Hon  menar  att

hembygdsrörelsen sätt  att  arbeta  kan betraktas  som skapandet  en idealiserad bild  av det  gamla

bondelivet,  en  slags  lantlig  idyll  utan  vare  sig  elände  eller  bekymmer.157 Det  är  alltså  inte  en

sanningsenlig bild av det förflutna som hembygdsrörelsen presenterar utan snarare den bild av det

förflutna som hembygdsrörelsen vill  bevara. Både Svante Beckman och Annika Alzén menar också

att det finns tydliga skillnader i hur hembygdsrörelsen och de etablerade museerna värderar och

väljer  ut  kulturarvet,  där  hembygdsrörelsen  väljer  utifrån  känslomässiga  motiv  och  där  de

etablerade museerna istället väljer utifrån kunskaps- och forskningsmotiv.  Inom såväl den tidiga

svenska  hembygdsrörelsen  och  den  svenska  hembygdsrörelsen  idag  så  är  både  de

monumentalistiska och det  antikvariska historiebruken de ledande. Det  kritiska historiebruket är

däremot frånvarande. Inom dagens svenska hembygdsrörelse så avspeglas detta dels i det faktum att

det saknas tydliga etiska regler och riktlinjer för hur kulturarv ska både hanteras och bevaras av de

som är  aktiva inom dagens svenska hembygdsrörelse.  Hos de etablerade museerna så finns det

däremot en rad etiska regler och riktlinjer för museerna att följa. Dessa regler och riktlinjer förser då

de etablerade museerna med ett antal verktyg för att bruka historien på ett kritiskt sätt och på så vis

också motverka att en enbart idealiserad och idyllisk bild av det förflutna visas upp. De etablerade

museernas sätt att arbeta strävar alltså efter att skapa den balans mellan det monmentalistiska, det

antkvariska och det kritiska historiebruket som, enligt Nietzsche, är nödvändigt för att ett samhälle

ska kunna fungera och vara rättvist. 

Men det  finns  också  kritik  mot  hur  de  etablerade  museerna  arbetar.  I  Friluftsmuseerna (2007)

kritiserar Sten Rentzhog, som bland annat har varit chef för Nordiska Museet, både akademikers

och intellektuellas vilja både analysera och ifrågasätta exempelvis friluftsmuseers sätt att arbeta.

Rentzhog  ifrågasätter  varför  mångfalden  som  finns  i  dagens  samhälle  måste  vara  så  tydligt

representerad i den bild av historien som museer visar upp då ett museum dels bara har möjligheten

156 Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 90-91.
157 Ibid, s. 116.
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att beskriva en liten del av historien och att den typen av mångfald som vi ser idag inte alls var lika

tydligt synlig förr. Han menar att besökare till museer inte alltid är vare sig intresserade av eller

beredda på att diskutera, ifrågasätta och analysera det förflutna och att det ligger en fara i att visa

upp, det han menar är en tillrättalagd bild av det förflutna, som ifrågasättandet och analyserandet

skapar. Han menar att det är museernas roll att visa det förflutna som det var och att vi inte ska

kränga på vare sig museerna eller historien en kostym av moderna åsikter och synsätt. Det är inte

bara byggnader och kläder som ska spegla den tid som museet visar upp, utan även åsikter och

värderingar ska vara tidsenliga. Museerna ska alltså  inte ägna sig åt att modernisera det förflutna.158

Men det är också tydligt att det finns brister i hur de etablerade museerna arbetar och i hur de etiska

reglerna  tillämpas.  Exemplen  som  Tiffany  Jenkins  lyfter  i  Keeping  Their  Marbles (2016)

tillsammans med Nila  Potinkaras analys av  utställningarna på de två samiska museerna  visar på

dessa brister  och att  de  etiska reglerna inte alltid fungera så som de var  tänkta att  göra.  Detta

innebär då att de etablerade museernas sätt att arbeta inte alltid är garantier för vare sig ett etiskt

eller kritiskt historiebruk. Men skulle det då kunna innebära att etiska regler och riktlinjer inte heller

är en avgörande faktor i frågan om vad som gör ett museum till ett museum?

I  Uses of Heritage (2006) menar Laurajane Smith att  ”the authorized heritage discourse” är en

hegemonisk diskurs som dels avgör vad det är som vi uppfattar och betraktar som ett kulturarv är

och som dels skapar en akademiska expertis som får tolkningsföreträde när det gäller kulturarvets

värde  och  mening.  Detta  leder  då  enligt  Smith  till  att  den  akademiska  expertisen  genom  sitt

tolkningsföreträde begränsar en bred debatt om eller kritik av kulturarvets värde. Om vi applicerar

”the authorized heritage discourse” på den här undersökningen så skulle det betyda att de etablerade

museerna, i form av att tillhöra den professionella expertisen, både skapar och vidmakthåller ett

dominant narrativ för det svenska kulturarvet. Detta innebär då i sin tur att hembygdsrörelsen och

hembygdsgårdarna inte tillhör den professionella expertisen och därmed inte tillhör det dominanta

narrativet.  Därmed så skulle ifrågasättandet av hembygdsrörelsens och hembygdsgårdarnas sätt att

hantera  och  förmedla  kulturarvet  kunna  betraktas  som en  del  av  hur  ”the  authorized  heritage

discourse” styr över vad som betraktas som ett kulturarv. 

De exempel som Smith använder sig av i  Uses of Heritage (2006) är i sig både bra och tydliga

exempel på vad ”the authorized heritage discourse” är och hur den fungerar, men det finns också

problem  med  både  diskursen  och  hennes  exempel.  När  det  gäller  exemplet  med  de  engelska

herresätena och herrgårdarna som kulturarv så måste vi ha i åtanke att exempelvis National Trust är

158 Rentzhog, Friluftsmuseerna, s. 383-385.
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en privatägd, icke-vinstdrivande välgörenhets- och medlemsorganisation med anor från 1895 och

inte  en statlig  organisation.  Förutom att  förvalta  och vårda  gamla  herresäten och herrgårdar  så

skyddar organisationen även landskap samt naturområden och djurliv.159 Det är alltså inte samma

typ av organisation som exempelvis de etablerade museerna. Ett annat av hennes exempel var den

kritik mot ”the authorized heritage discourse” som grupper av urbefolkningar framför. Här blir det

exempelvis viktigt att ha syftet och målet för dessa gruppers kritik i åtanke.  Vad kan den kontroll

som urbefolkningsgrupper vill ha över sin egna historia och sitt kulturarv innebära i praktiken? Det

kan innebära precis det, kontroll och därmed en möjlighet att skapa en mer korrekt och nyanserad

bild av gruppen. Men det kan också innebära precis det som både Jenkins och Potinkara lyfter i sina

respektive texter, kontroll i form av skapandet av ett nytt dominant narrativ som därmed utesluter

och hindrar andra narrativ från att komma till tals. Kontrollen över den egna historien riskerar alltså

att bli precis det som Smith menar att  ”the authorized heritage discourse” är och gör. Detta visar

förutom problematiken med ”the authorized heritage discourse” också varför det är viktigt med ett

kritiskt historiebruk och i sin tur etiska regler och riktlinjer. Utan dessa så får vi samma typ av

tillrättalagda och oemotsagda bild av historien och kulturarvet som det västerländska narrativ som

exempelvi grupper av ubefolkningar i vill motarbeta. Det visar också på att det inte uteslutande är

”the authorized heritage discourse” som hindrar och motverkar kritik av värderingen av kultuarvet.

Det kan alltså också ske i den motsatta riktningen. Smith pekar ut expertisen och professionen som

de som både utses av och sedan också vidmakthåller ”the authorized heritage discourse”. Men det är

samtidigt också samma expertis och profession som idag står för ett  kritiskt historiebruk och de

etiska reglerna. Det innebär då, tvärtemot vad Smith menar, att det inte alls är på så vis att det är

uteslutande expertisen och professionen, i form av de etablerade museerna, som skapar dominanta

narrativ  och sedan motarbetar  kritiken  av  dessa narrativ.  Det   innebär  alltså  att  det  idag  är  de

etablerade museerna som i första hand är de som också kritiserar de dominanta narrativen och att

det istället är amatörerna, i form av exempelvis hembygdsrörelsen, som är de som skapar dominanta

narrativ då de saknar både ett kritiskt historiebruk och etiska regler och riktlinjer. Detta betyder inte

att det inte finns ett ”the authorized heritage discourse”, men det betyder att frågan om vad ett

kulturarv är och vem det är som värdera detta kulturarv är mer komplicerad än vad ”the authorized

heritage discourse” ger sken av. Smiths diskurs har en väldigt tydlig postkolonial utgångspunkt och

den  är  ett  verktyg  för  att  både  kunna  avslöja  och  motarbeta  många  av  de  dominanta  och

västerländska narrativ som lever kvar inom delar av kulturarvets bevarande idag. Men det innebär

inte att diskursen på ett generellt sätt genomsyrar expertisens hantering av kulturarvet så som Smith

159 ”How we are run”, författare okänd, National Trust, https://www.natinaltrust.org.uk/features/how-  we-are-run, 2019-
06-22 och ”Our cause”, författare okänd, National Trust, https://www.nationaltrust.org.uk/our-cause, 2019-06-22.
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menar att den gör. Smith skriver själv att det finns problem med ”the authorized heritage discourse”

och hon erkänner också att diskursen går att ifrågasätta.160 

Slutsatsen  av  min  undersökning  blir  därmed  att  de  svenska  hembygdsgårdarnas  funktion  både

historiskt sett och idag har varit både praktisk och symbolisk. Under rörelsens tidiga historia så gick

hembygdsgårdarna från att till en början bara vara praktiska mötesplatse till att bli symboler för

hembygdsrörelsens  mål  och  syfte.  Idag  är  hembygdsgårdarnas  huvudsakliga  syfte  återigen  det

praktiska i att vara mötesplatser mellan människor, men där det symboliska också lever kvar i den

samlande rollen. När det gäller om huruvida det går att betrakta de svenska hembygdsgårdarna som

museer så är slutsatsen att hembygdsgårdarna rent tekniskt sett skulle kunna vara museer om de vill

det, men att då det redan finns utpräglade hembygdsmuseer så finns det inget riktigt behova av att

ha  hembygdsgårdar  som  museer.  Men när  det  gäller  frågan om vad det  då  är  som skiljer  de

etablerade museerna från både hembygdsgårdarna och hembygdsmuseerna så är det tydligt att det är

det dels är de etablerade museernas  kristiska historiebruk och dels användandet av etiska regler.

Inom hembygdsrörelsen saknas ett kritiska historiebruk och detta innebär att risken finns för att den

historia   som  hembygdsrörelsen  berättar  om  bara  är  den  version  av  historien  som

hembygdsrörelsens och dess medlemmar vill ha. Detta kan då betraktas som skillnaden mellan hur

professionen arbetar och hanterar kulturarv i jämförelse med amatörer och lekmän. Det innebär då

också att professionens syfte när de väljer ut kulturarv utifrån ett  kunskaps- och forskningsmotiv

inte bör betraktas som ett sätt att förminska amatörerna och deras engagemang utan att det är för att

skydda  och  att  visa  upp  ett  balanserat  och  nyanserat  kulturarv.  Detta  leder  i  sin  tur  till  den

intressanta frågan om en dialog mellan de etablerade museerna och amatörerna, som exempelvis

hembygsrörelsen, om vad det huvudsakliga syftet med ett kritiskt historiebruk och etiska regler är

skulle vara något att sträva efter? Skulle det kunna vara ett sätt att motverka den uppfattning som

vissa grupper i samhället har av de etablerade museerna som platser för endast priviligierade och

välutbildade människor? Det är dock något som jag inte kan svara på med just den här uppsatsen.

 

 

  

160 Smith, Uses of Heritage, s. 299.
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6. Sammanfattning

Syftet med den här magisteruppsatsen i museologi är att undersöka vilken funktion som de svenska

hembygdsgårdarna har idag och har haft historiskt sett inom den svenska hembygdsrörelsen och om

hembygdsgårdarna kan betraktas som museer. För att kunna svara på detta har jag undersökt både

den  tidiga  svenska  hembygdsrörelsen  och  dagens  svenska  hembygdsrörelse.  För  att  undersöka

huruvida hembygdsgårdarna också kan betraktas som museer har jag undersökt vad det är  som

definierar  ett  museum  och  hur  dessa  definitioner  kan  tolkas  och  används.  För  att  göra  min

undersökning så har jag utgått jag ifrån tre frågeställningar. Dessa frågeställningar är:

-Vilken funktion hade den tidiga svenska hembygdsrörelsen och vilken funktion 

har dagens hembygdsrörelsen?

-Vilken funktion hade hembygdsgården inom den tidiga svenska 

hembygdsrörelsen och vilken funktion har den idag?

-Vad definierar ett museum och kan hembygdsgårdar betraktas som museer?

Ett  återkommande  tema  när  det  gäller  den  svenska  hembygdsrörelsens  framväxt  och

hembygdföreningarnas  och  hembygdsgårdarnas  roller  idag  är  ett  resonemang  om  professionen

kontra amatörerna samt vilka roller dessa två ”aktörer” spelar för värderingen, urvalet och bruket av

kulturarvet.  Frågan om professionens och amatörernas roller för urval och värdering av kulturarv

kopplas också ihop med kulturarvets demokratiska roll i samhället och hembygdsrörelsen beskrivs

också  som en  demokratisk  rörelse  som både  har  arbetat  och  arbetar  för  ett  inkluderande  och

tillgängligt kulturarv.

För  att  analysera  min  undersökning  så  har  jag  använt  mig  av  sociologen  Thomas  Brantes

professionsdefinitioner ur  Vetenskap  för  profession  (2008),  Friedrich  Nietzsches  tre

historiebrukstyper  ur  On  the  Use  and  Abuse  of  History  for  Life (2008),  skriven  1873,  samt

Laurajane Smiths ”the authorized heritage discourse” ur Uses of Heritage (2006). De metoder som

jag har  användt  mig av är  litteraturstudier  där  jag har  använt  mig av andrahandskällor  så som

avhandlingar, antologier, litteratur, hemsidor, artiklar inom internationell museologi och tidskrifter.

Jag har också använt mig av förstahandskällor i form av intervjuer och samtal med representanter
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för  Bureå  hembygdsförening  i  Västerbotten,  Västerbottens  Läns  Hembygdsförbund,  Sveriges

Hembygdsförbund  och  Västerbottens  museum.  Jag  har  också  gjort  en  observation  av

nationaldagsfirandet 2019 i hembygdsparken och hembygdsgården i Bureå.

Ursprunget till dagens svenska hembygdsföreningar går att spåra till industrialiseringens utveckling

och utbredning i Sverige under den andra halvan av 1800-talet och den tidiga hembygdsrörelsen kan

ses som både en motvikt  till  och en proteströrelse mot det nya moderna samhället  som snabbt

bredde ut  sig.  Nordiska Museets och Skansens grundare,  Artur  Hazelius,  kan betraktas som en

viktig inspiratör till hembygdsrörelsen. Hazelius, som hade hade  forskat om nordiska språk och

varit  engagerad inom  Skandinavismen och bevarandet  av den skandinaviska historien,  började

under 1870-talet att samla in och ställa ut det gamla svenska allmogesamhällets föremål. I sina

utställningar på exempelvis Skansen fokuserade han på det publika bemötandet  och på att  visa

föremålen i ett begripligt sammanhang genom att återskapa gamla tiders gårdar och deras interiörer.

Detta nya sätt att ställa ut skapade ett nationellt narrativ som var både tillgängligt och begripligt för

en bredare museipublik än tidigare. 

En annan viktig grund till både den svenska hembygdsrörelsen och de svenska hembygdsgårdarna

var den som lades av den så kallade  ungdomsrörelsen. Det var en folkrörelse som växte fram i

Sverige under slutet av 1800-talet och som hade som syfte att skapa sig en bättre samtid och framtid

genom att bevara vald delar av det förflutna. Rörelsen betraktade delar det gamla livet landsbygden

och hembygden som besittare och bärare av värden att stäva efter. Gamla tiders dräkter, musik, dans

och lekar lyftes fram på nytt och var tillsammans med  majstångsresningar viktiga inslag vid de

stora årliga möten som rörelsen höll runt om i landet.  Rörelsens behov av mötesplatser ledde till att

gammelgårdar, hembygdsgårdar och bygdegårdar etableras runt om i landet.  Deras funktion var

dock inte enbart att användas som mötesplatser utan de var också tillfällen att visa upp förebilder

för hur rörelsen tänkte sig att ett hem skulle vara, och där man, kvinna och barn skulle trivas och

leva ett bra liv, så småningom kom de också att utvecklas till regelrätta hembygdsmuseer. Dessa

museer skulle tjäna hembygdsrörelsens mål och fylldes därför i första hand med de artefakter som

skulle inspirera till ”förnyelsen” av samtiden. Museernas syfte var alltså inte samlingarna i sig, och

skyddet av gamla artefakter som var det centrala, istället var det hur dessa artkefatkter skulle kunna

användas för att nå rörelsens mål som var det huvudaskliga syftet.

En annan viktig person inom den tidiga hembygdsrörelsen var Karl-Erik Forsslund. Forsslund såg

hemmet som målet för hela hembygdsrörelsen och han gav med sin bok allmogehemmet en viktig
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symbolisk och central  roll  inom den tidiga hembygdsrörelse.  Hans bok  Hembygdsvård I och II

(1914) kan ses som en brandskrift  för skyddet av den svenska hembygden, dess natur och den

gamla tiden byggnader och deras arkitektur.  Som ett  motgift  till  modernisemens rovdrift på det

gamla uppmanade Forsslund till ett skydd av hembygden och till att både hembygdsskyddets och

bygdemuseernas uppgift och mål måste vara att  skapa ”värkliga varma svenska hem”. Han ansåg

att hembygdsgårdar och hembygdsmuseerna skulle fungera som riktiga hem och att deras främsta

uppgift skulle vara att användas till att skapa dessa hem. De skulle vara platser där folket skulle

känna sig som hemma och där det inte fanns något glas, som på museer, mellan folket och det

förflutna. Det bästa hembygdsmuseet var enligt honom hemmet självt. Forsslund såg också museer,

som exempelvis Nordiska Museet,  och deras sätt  att  bevara den gamla svenska bondekulturens

kulturarv som regelrätta gravar där föremål begravs.

När det gäller historiebruket så fanns det inom den tidiga svenska hembygdsrörelsen både ett tydligt

monumentalistiskt och ett antikvariskt historiebruk. Däremot saknas det ett kristiskt historiebruk.

Idag finns det ca 2040 lokala hembygdsföreningar vilka i sin tur är anslutna till ca 26 regionala

hembygdsförbund i Sverige och dessa är alla anslutna till Sveriges Hembygdsförbund, SHF. Enligt

SHFs egna statistik så har ca 85 procent av hembygdsföreningarna byggnader som de på ett eller

annat sätt sköter om. Dagens svenska hembygdsrörelsen betraktar sig själva som en demokratisk

folkrörelse och innebär bland annat att alla medelemmar är välkommna att engagera sig på såväl

lokal som nationell nivå. I sin verksamhetsinriktning för  2018-2022 så har SHF valt att fokusera på

tre huvudområden: förenings- och demokratiutveckling, barn och unga samt landskapets förändring.

Förutom verksamhetsinriktningen så har SHF tagit fram en vision för åren 2018-2022. Visionen är

skapad  utifrån  SHFs  grundsyn  på  den  svenska  hembygdsrörelsen  som  en  rörelse  med  ett

humanistiskt och demokratiskt synsätt, som är öppen för alla och är en levande del av samhället och

som har kulturarvet som sin drivkraft. Det finns mycket av den tidiga hembygdsrörelsen som känns

igen i dagen hembygdsrörelse. Här finns argument för bevarande som vi känner igen från både

ungdomsrörelsen och Karl-Erik Forsslund använde, att vi tillsammans kan bygga en bättre framtid

genom att bevara utvalda värden från det förflutna och strävan efter att väcka ett engagemang bland

folket  för  bevarandet  av  kulturarvet  känns  igen  från  den  tidiga  hembygdsrörelsen.

Hembygdsgårdarna som sådana nämns inte i direkt i SHFs vison men deras närvaro går att känna

igen i beskrivningen att hembygden är ”den plats där vi bor eller känslan av att vara hemma”. Detta

känns igen från både ungdomsrörelsens och Forsslunds beskrivningar av vad en hembygdsgård bör

vara – ett varmt och tryggt hem.
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Hembygdsgårdarna i Västerbotten används som samlingspunkter både för det lokala samhället men

också  bygden.  Vid  nationaldagsfirandet  vid  Bureå  hembygdsgård  2019  så  deltog,  förutom

Bureborna, även många människor från de omkringliggande byarna som Bäck, Burvik, Sjöbotten,

Falmark och Hjoggböle.  Det  deltog också människor från Skellefteå.  Det  var också tydligt  vid

nationaldagsfirandet att det också är ett sätt för olika generationer att mötas och umgås.  De flesta

hembygdföreningarna  har  också  aktiviteter  som  sommarcaféer,  nationaldagsfirande  och

midsommarfirande  samt  valborgsmässofirande  och  jul-  eller  adventsmarknader.  Många  av

hembygdsföreningarna annordnar också kurser eller träffar med mat eller hantverk som tema. Det

kan röra sig om paltgillen, fläskrökning, tunnbrödsbakning och hantverksdagar. En del annordnar

också  auktioner,  motorträffar,  teater,  marknader  och gudstjänster  och  det  är  också  vanligt  med

aktiviteter  så  som  forskning  i   studiecirklar,  hembygdsdagar,  kulturarftnar,  berättarcafé  och

kulturvandringar.

Både  det  monumentalistiska historiebruket  och  det  antikvariska historiebruket  är  tydligt

förekommande i dagens hembygdsrörelse, men precis som i den tidiga hembygdsrörelsen så saknas

ett kritiskt historiebruk.

Vad är då ett museum och vad är det som avgör om ett museum är ett museum? Museer har gått från

att  vara  kuriosakabinett  i  priviligerade  hem,  i  syfte  att  roa  och  imponera  besökare,  till  stora

monumentala byggnader, vilkas syfte var att erbjuda ytterligare bildning till de rika och utbildade

klasserna, till dagens svenska länsmuseer, med utställningar som kritiserar museet. Museer idag kan

vara  små eller stora, de kan ha skapats för att bevara och skydda kulturarv eller kanske bara för att

locka  turister.  Det  finns  också  en  mängd  olika  typer  av  museer:  konstmuseer,  naturhistoriska

museer,  kulturhsitoriska  museer,  etnologiska  museer,  friluftsmuseer,  eco-museer  och  virituella

museer.  Ett  sätt  att  precisera  vad ett  museum är  och  gör  men också  ett  sätt  för  de  etablerade

museerna  att  avgränsa  sig  från  andra  aktörer,  som  exempelvis  hembygdsrörelsen,  är  en

museidefinition. Den idag mest kända och använda museidefinitionen är ICOMs museidefinition

som lyder:

Ett  museum  är  en  permanent  institution  utan  vinstintresse  som  främjar  samhället  och  dess

utveckling.  Museet  är  öppet  för  allmänheten  och  förvärvar,  bevarar,  utforskar,  förmedlar  och

ställer  ut  materiella  och  immateriella  vittnesbörd  om  människan  och  hennes  omvärld  i
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utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.161 

Det finns dock både problem med och kritik mot ICOMs museidefinition.  Professor Dr. Tomislav

Šola  menar  att  jakten  på den perfekta  museidefinitionen bara  är  ett  idealistiskt  projekt  och  en

symbolisk handling och i hans mening så är en bra definition en som både håller över lång tid och

som innefattar många praktiker och koncept. Detta skulle då innbära, menar han, att den  antingen

måste vara väldigt vag, för att på så vis kunna passa in på många museityper, eller vara väldigt smal

och precis, och skulle då bara skulle passa in på väldigt få museer. Dr. Martin R. Schärer, som var

vice-president på ICOM mellan 2004-2010, menar museidefinitioner är överflödiga och att så länge

som de institutioner som själva identifierar sig som museer gör det så kommer de att accepteras som

just  museer.  Han menar  också  att  det  egentligen  bara  finns  tre  tillfällen  då  en  museidefinition

verkligen behövs och det är a) för att stater kräver det för att exempelvis kunna dela ut stipendier, b)

för att museala föreningar och förbund kräver regler för medlemskap och c) för att då museologi är

en systematisk disciplin så behövs en definition för dess begrepp.

Förutom museidefinitioner så är etiska regler ett annat sätt för de etablerade museerna att särskilja

sig från amatörer och lekmän. ICOM vill exempelvis att deras museidefinition ska tolkas i relation

till de etiska reglerna och att de etiska reglerna är ett sätt att förstärka vad ett museum är och gör

och beskriver de etiska regler som ett stöd för museernas dagliga arbete och som ett sätt att sätta en

minimistandard för professionella  museianställdas uppträdande och arbetsprestationer. Det är också

ett  sätt  för ICOM att  formulera vad allmänheten ska kunna förvänta sig  av de som arbetar  på

museer.  Ett  annat  exempel  på  etiska  regler  och  riktlinjer  för  museer  är  American  Alliance  of

Museums  etiska  regler  och  riktlinjer  för  de  amerikanska  museernas  uppdrag,  ledarskap  och

organisationella uppdrag som följer ett liknande upplägg. ICOMs etiska reglerna är indelade i åtta

huvudkapitel  och i dessa presenteras regler och riktlinjer för museernas arbete kring att  bevara,

tolka och främja de olika sidorna av människornas natur och kulturarv. Det finns också kritik mot

och  problem  med  ICOMs  etiska  regler.  Museerna  är  inte  bara   förmyndare  för  de  tidigare

generationernas insamlade objekt utan också för deras historieuppfattning och insamlings praktiker

och de etiska reglern fokuserar för mycket på hanteringen av objekt än museerna själva.  Det är

museerna som påverkar och avgör hur ett objekt betraktas och att objekt är vittnen till det som har

varit och har hänt, men också att de bara fungerar som vittnen om museerna skapar den historiska

kontexten att vara vittnen till. Detta innebär då att exempelvis ett objekt som ställs ut på ett museum

kan, trots etiska regler och riktlinjer, hamna ”fel”. 

161 ”Icoms museidefinition”, Svenska ICOM. 
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I sin bok  Keeping Their Marbles  (2016) lyfter författaren och kolumnisten Tiffany Jenkinsupp

exempel på hur etablerade museer trots etiska regler och riktlinjer misslyckas med att vara vara

tillgängliga för alla och att det saknas självkritik bland vissa typer av museer. Exempel som Jenkins

lyfter är hur vissa museer ger en bild av tiden innan europeerna kom till amerika som en utopisk och

en perfekt värld utan problem som konflikter ock svält och  att vissa museer också har en tendens

att stänga ute de människor som inte hör till de rätta grupperna, som exempelvis kvinnor som inte

får hantera vissa objekt pågrund av att de är just kvinnor eller att vissa museer bara tillåter personer

med rätt enicitet att få tillgång till vissa föremål.

Förutom hembygdsgårdarna så finns det också ett antal hembygdsmuseer.  Dessa hembygdsmuseer

drivs  ideellt  av  hembygdsföreningar  eller  av  andra  lokala  föreningar  eller  stiftelser.

Hembygdsmuseerna  kan exempelvis  vara ett  skolmuseum i  källaren på  en hembygdsgård,  med

föremål som har samlats in eller skänkts från bygdens gamla skolor, eller ett gammalt järnbruk som

drivs av en stiftelse. SHF har ingen definition specifikt för vad en hembygdsgård är eller ska göra i

likhet  med  ICOMs  museidefinition  och  etiska  regler.  Det  som  i  huvudsak  styr  hur

hembygdsgårdarna  ska  arbeta  med  bevarandet  av  kulturarvet  är  SHFs  vision  för  2018-2022,

publikationen  Levande  kulturarv.  Berättandets  pedagogik  på  hembygdsgården och

verksamhetsplanerna

Hos de etablerade museerna så finns det också ett monumentalistiskt och antikvariskt historiebruk.

Men det finns också, till skillnad mot hembygdsrörelsen, också ett kristiskt historiebruk i form av

självkritik och de etiska reglerna och riktlinjerna. 

Slutsatsen  av  min  undersökning  blir  därmed  att  de  svenska  hembygdsgårdarnas  funktion  både

historiskt sett och idag har varit både praktisk och symbolisk. Under rörelsens tidiga historia så gick

hembygdsgårdarna  från  att  till  en  början  vara  praktiska  mötesplatse  till  att  bli  symboler  för

hembygdsrörelsens mål och syfte. Idag så är hembygdsgårdarnas huvudsakliga syfte återigen det

praktiska i att vara mötesplatser mellan människor men där det symboliska också lever kvar i deras

roll som mötesplatser. När det gäller om huruvida det går att betrakta de svenska hembygdsgårdarna

som museer så är slutsatsen att hembygdsgårdarna rent tekniskt sett kan vara museer om de vill men

att  då  det  redan  finns  utpräglade  hembygdsmuseer  så  finns  det  inget  riktigt  behov  att

hembygdsgårdar som  museer. Men när det gäller frågan om vad det då är som skiljer de etablerade

museerna  från  både  hembygdsgårdarna  och  hembygdsmuseerna  så  är  det  tydligt  att  det  är  de
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etablerade museernas  kristiska historiebruk och användandet av etiska regler i deras arbete. Inom

hembygdsrörelsen saknas ett  kritiska bruket och detta innebär då att  risken finns då för att den

historia  som hembygdsrörelsen berättar är hembygdsrörelsens och dess medlemmars egna version

av  historien.  I  Uses  of  Heritage (2006)  menar  Laurajane  Smith  att  ”the  authorized  heritage

discourse” är en hegemonisk diskurs som dels avgör vad det är som vi uppfattar och betraktar som

ett  kulturarv är och som dels skapar en akademiska expertis  som får tolkningsföreträde när det

gäller kulturarvets värde och mening. Detta leder då enligt Smith till att den akademiska expertisen

genom sitt tolkningsföreträde begränsar en bred debatt om eller kritik av kulturarvets värde. Ett av

Smiths  exempel  på  kritik  mot  ”the  authorized  heritage  discourse”  är   den  som  grupper  av

urbefolkningar  framför.  Dessa  grupper  vill  ha  kontroll  över  den  egna  historien  och  det  egna

kulturarvet och detta menar då Smith att ”the authorized heritage discourse” hindrar. Men vad kan

den kontroll som urbefolkningsgrupper vill ha över sin egna historia och sitt kulturarv innebära i

praktiken? Det kan innebära precis det, kontroll och därmed en möjlighet att skapa en mer korrekt

och nyanserad bild av gruppen. Men det kan också innebära kontroll i form av skapandet av ett nytt

dominant  narrativ  som  därmed  utesluter  och  hindrar  andra  narrativ  från  att  komma  till  tals.

Kontrollen  över  den  egna  historien  riskerar  alltså  att  bli  precis  det  som Smith  menar  att  ”the

authorized heritage discourse” är och gör. Detta visar också varför det är viktigt med ett  kritiskt

historiebruk och i sin tur etiska regler och riktlinjer. Utan dessa så får vi samma typ av tillrättalagda

och oemotsagda bild av historien och kulturarvet som det västerländska narrativ som exempelvi

grupper  av  ubefolkningar  i  vill  motarbeta.  Det  visar  också  på  att  det  inte  uteslutande  är  ”the

authorized heritage discourse” som hindrar och motverkar kritik av värderingen av kultuarvet. Det

kan alltså också ske i den motsatta riktningen. Detta kan då också betraktas som skillnaden mellan

hur professionen arbetar och hanterar kulturarv i jämförelse med amatörer och lekmän. Det innebär

då också att professionens syfte inte är att förminska amatörerna utan att skydda och att visa upp ett

balanserat och nyanserat kulturarv. 

53



Litteratur och källförteckning

I författarens ägo: 

Anteckningar från observation av nationaldagsfirandet i Bureå hembygdspark och hembygdsgård 

2019.

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Östersund 2019, Stämmohandlingar, Sveriges 

hembygdsförbund.

Västerbottens Läns Hembygdsföbunds Preliminär Verksamhetsplan Jubileumsåret 2019, 

Västebottens Läns Hembygdsförbund.

Internetkällor: 

”AAM Code of Ethics for Museums”, författare okänd, American Alliance of Museums, 

https://www.aam-us.org/program/ethics-standards-and-professional-practices/code-of-ethics-

for-museums/, 2019-05-31.

Bjurholm hembygdsförening, författare okänd, http://www.bjurholms-hembygdsforenings.se/, 

2019-06-06. 

”Byggnader”, författare okänd, Bureå hembygdsförening, http://burea-hbf.se/index.php  ?

page=byggnader&id=44, 2019-06-09.

Dorotea hembygdsförening, författare okänd, https://www.dorotea-hembygdsforening.se/, 

2019-06-08.

”Creating the new museum definition”, författare okänd, ICOM, https://icom.museum/en/news/the-

museum-definition-the-backbone-of-icom/, 2019-05-28.

”Museum Definition”, författare okänd, ICOM, https://icom.museum/en/activities/standards-

guidelines/museum-definition/, 2019-05-28.

”The White House”, författare okänd, Konstfrämjandet Västerbotten, 

http://vasterbotten.konstframjandet.se/projekt/the-white-house/, 2019-05- 27.

”Sockenmuseum”, Jimmy Bråthen (2018-11-02), Lövånger hembygdsförening, 

https://www.hembygd.se/lovanger/page/22094, 2019-06-07.

”Om kyrkstaden”, författare okänd, Lövånger kyrkstad, http://www.lovangerkyrkstad.se/om-

lovanger-  kyrkstad/, 2019-06-07.

54

http://www.lovangerkyrkstad.se/om-lovanger-kyrkstad/
http://www.lovangerkyrkstad.se/om-lovanger-
http://www.lovangerkyrkstad.se/om-
https://www.hembygd.se/lovanger/page/22094
http://vasterbotten.konstframjandet.se/projekt/the-white-house/
https://icom.museum.se/en/activities/standards-guidelines/museum-definition/
https://icom.museum.se/en/activities/standards-
https://icom.museum/en/news/the-museum-definition-the-backbone-of-icom/
https://icom.museum/en/news/the-
https://www.dorotea-hembygdsforening.se/
http://burea-hbf.se/index.php?page=byggnader&id=44
http://burea-hbf.se/index.php?page=byggnader&id=44
http://burea-hbf.se/index.php
http://www.bjurholms-hembygdsforenings.se/
https://www.aam-us.org/program/ethics-standards-and-professional-practices/code-of-ethics-for-museums/
https://www.aam-us.org/program/ethics-standards-and-professional-practices/code-of-ethics-


”How we are run”, författare okänd, National Trust, https://www.natinaltrust.org.uk/features/how-

we-are-run, 2019-06-22.

”Our cause”, författare okänd, National Trust, https://www.nationaltrust.org.uk/our-cause, 2019-06-

22.

Norsjöbygdens hembygdsförening, författare okänd, http://www.hbhf.se/, 2019-06-08.

”Om bruket”, författare okänd, Olofsfors bruk, http://olofsforsbruk.nu/om-bruket/, 2019-06-09.

Renbergsvattnet, författare okänd, http://www.renbergsvattnet.se/hembygdsområde/, 2019-06-08.

”Vanliga frågor om lediga jobb”, författare okänd, Riksantikvarieämbetet, 

https://www.raa.se/aktuellt/jobba-hos-oss/faq/, 2019-05-06.

”Etikutbildning för museisektorn”, författare okänd, Svenska ICOM, http://icomsweden.se/

verksamhet/etikutbildning/, 2019-05-07.

”Icoms museidefinition”, författare okänd, Svenska ICOM, http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-

museidefinition/, 2019-04-18.

”Om ICOM”, författare okänd, Svenska ICOM, https://icomsweden.se/om-icom/, 2019-05-07.

”Hembygdsmuseum”, Olov Norin (2018-06-07), Sveriges Hembygdsförbund, 

https://www.hembygd.se/shf/page/3236, 2019-06-02.

”Hembygdsrörelsen i siffror”, Olov Norin (2019-03-11), Sveriges Hembygdsförbund, 

https://www.hembygd.se/shf/page/3134, 2019-06-02.

”Hembygdsrörelsens vison”, Björn Larsson (2019-01-28), Sveriges Hembygdsförbund, 

https://www.hembygd.se/shf/page/3152, 2019-06-02.

Vindelns hembygdsförening, författare okänd, http://vindelnshembygdsgard.se/kontakt/index.html, 

2019-06-08.

Vännäsbygdens hembygdsförening, författare okänd, 

http://www.vannasbygdenshembygdsforening.se/, 2019-06-08.

”Historik och byggnader”, författare okänd, Vännäsbygdens hembygdsförening, 

http://vannasbygdenshembygdsforening.se/historik-byggnader/, 2019-06- 09.

Världskulturmuseets hemsida, författare okänd, 

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/, 2019-06-19.

”Branschutbildningen för museer och kulturarv”, författare okänd, Umeå universitet, 

https://www.umu.se/utbildning/program/branschutbildningen-for-museer-och-

kulturarv/utbildningsplan/, 2019-05-05.

Åsele hembygdsförening, författare okänd, http://www.aselehembygdsforening.nu/, 2019-06-08.

 

55

http://www.aselehembygdsforening.nu/
https://www.umu.se/utbildning/program/branschutbildningen-for-museer-och-kulturarv/utbildningsplan/
https://www.umu.se/utbildning/program/branschutbildningen-for-museer-och-
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/
http://vannasbygdenshembygdsforening.se/historik-byggnader/
http://www.vannasbygdenshembygdsforening.se/
http://vindelnshembygdsgard.se/kontakt/index.html
https://www.hembygd.se/shf/page/3152
https://www.hembygd.se/shf/page/3134
https://www.hembygd.se/shf/page/3236
https://icomsweden.se/om-icom/
http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/
http://icomsweden.se/aktuellt/icoms-
http://icomsweden.se/verksamhet/etikutbildning/
http://icomsweden.se/
https://www.raa.se/aktuellt/jobba-hos-oss/faq/
http://www.renbergsvattnet.se/hembygdsomr%C3%A5de/
http://olofsforsbruk.nu/om-bruket/
http://www.hbhf.se/
https://www.nationaltrust.org.uk/our-cause
https://www.natinaltrust.org.uk/features/how-we-are-run
https://www.natinaltrust.org.uk/features/how-


Intervjuer:

Sven-Olov Andersson, Bureå hembygdsförening 2019-05-27.

Anki Berg, Västerbottens museum 2019-05-17. 

Eva Forsberg, Sveriges Hembygdsförbund 2019-05-01.

Bo Nilsson, Västerbottens Läns Hembygdsförbund 2019-04-23.

Tidskrifter:

Västerbotten, Årsbok 1931. 

Västerbotten, Årsbok 1936. 

Västerbotten, Årsbok 1955, (194-201). 

Västerbotten, 1984:1, (8-9, 70-79). 

Västerbotten, 1979:3, (215-217). 

Tryckta källor, bearbetningar och artiklar:

Alzén, Annika, ”Reservera eller kultivera? Om bevarandesträvanden inom den tidiga 

hembygdsrörelsen”, Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser, Anselm, Jonas 

(red.), Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm, 1993.

Alzén, Annika, ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturarvets demokratiska villkor”, Otydligt. 

Otympligt. Otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar, Alzén, Annika, Burell, Birgitta

(red.), Carlsson, Stockholm, 2005.

Alzén, Annika, Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 

1950-1985, Symposium, Stockholm, 1996.

Alzén, Annika & Burell, Birgitta (red.), Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella kulturarvets 

utmaningar, Carlsson, Stockholm, 2005.

Anselm, Jonas (red.), Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser, Brutus Östling Bokförlag

Symposion, Stockholm, 1993.

Arcadius, Kerstin, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien, Nordiska Museets 

Förlag, Stockholm, 1997.

Beckman, Svante, ”Om kulturarvets väsen och värde”, Modernisering och kulturarv. Essäer och 

56



uppsatser, Anselm, Jonas (red.), Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm, 1993.

Beckman, Svante, ”Industriarvet – en utmaning för kulturmiljövården”, Otydligt. Otympligt. 

Otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar, Alzén, Annika & Burell, Birgitta (red.), 

Carlsson, Stockholm, 2005.

Björkroth, Maria, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930. En museologiskt studie av att bevara 

och förnya, Umeå universitet, Umeå, 2000.

Bohman, Stefan, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, Museer och kulturarv. En 

museivetenskaplig antologi, Palmqvist, Lennart, Bohman, Stefan (red.), Carlssons, 

Stockholm, 1997.

Brante, Thomas, ”Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner”, Lindh, Maria (red.), 

Vetenskap för profession, Rapport nr 8, Högskolan i Borås, 2009.

Bureå, Västerbotten, 1/1984, (8-9).

Bureå hembygdsgård, Västerbotten, Årsbok 1955, (194-201).

Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, François (red)., What is a Museum?, [2.], rev. and 

enlarged ed., München-Straten, München, 2010.

Davies, Charlotte Aull, Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others, 2., [rev. 

and updated] ed., Routledge, London, 2008.

Det här är Sveriges Hembygdsförbund 2018-2022, Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm, 2019, 

pdf: https://gamla.hembygd.se/produkt/det-har-ar-sveriges-hembygdsforbund/, 2019-04-18.

Edson, Gary, ”Defining museum”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, 

François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010.

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, Kulturanalytiska verktyg, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2012.

Forslund, Karl-Erik, Hembygdsvård I och II, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1914.

Framtiden är vår! Västerbottens museum. Strategier och mål 2016-2019, Västerbottens museum.

Hallinder, Annika, ”Carl H. Nyström och Bureå”, Västerbotten, 1979:3, s. 215-217.

Hein, Hilde S., The Museum in Transition. A Philosophical Perspective, Smithsonian Institution 

Press, Washington, D.C., 2000.

ICOMs etiska regler, Svenska ICOM, Andra upplagan, Öresund, 2011, pdf : 

http://icomsweden.se/om-icom/dokument/, 2019-05-29.

Jenkins, Tiffany, Keeping Their Marbles. How the Treasures of the Past Ended Up in Museums... 

and Why They Should Stay There, Oxford University Press, Oxford, 2016.

Levande kulturarv. Berättandets pedagogik på hembygdsgården, Sveriges Hembygdsförbund (

SHF), Stockholm, 2013, pdf: https://gamla.hembygdsd.se/produkt-kategori/skrifter/page/2/, 

2019-04-18.

57

https://gamla.hembygdsd.se/produkt-kategori/skrifter/page/2/
http://icomsweden.se/om-icom/dokument/
https://gamla.hembygd.se/produkt/det-har-ar-sveriges-hembygdsforbund/


Lindh, Maria (red.), Vetenskap för profession, Rapport nr 8, Högskolan i Borås, 2009.

Medelius,Hans, Nyström, Bengt & Stavenw-Hidemark, Elisabet, Nordiska museet under 125 år, 

Nordiska museet, Stockholm, 1998.

Nazor, Olga, ”Reflections on the Notion 'Museum'”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, 

André & Mairsse, François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 

2010.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, On the Use and Abuse of History for Life, Dodo Press., [Gloucester, 

Gloucestershire, U.K.], 2008.

Palmqvist, Lennart, Bohman, Stefan (red.), Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi, 

Carlssons, Stockholm, 1997.

Pettersson, Richard, Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvårdens 

etablering, Univ., Diss, Umeå: Univ., 2001, Umeå, 2001.

Potinkara, Nila, Representing Cultural Difference. Reindeer Herding as a Signal of Ethnic Boundry 

in the Exhibitions of Two Sámi Museums, Nordisk Museologi, 2012: 2, s. 83-96, artikel 

från: https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/271, 2019-05-16.

Rentzhog, Sten, Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen, Carlssons, Stockholm, 

2007.

Schärer, Martin R., ”What is a Museum?”, What is a Museum?, Davis, Ann, Desvallées, André 

& Mairsse, François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., München-Straten, München, 2010.

Smith, Laurajane, Uses of Heritage, Routledge, New York, 2006.

Šola, Tomislav, ”The Museum Definition: Questioning the Scope and Motivs”, What is a Museum?,

Davis, Ann, Desvallées, André & Mairsse, François (red)., [2.], rev. and enlarged ed., 

München-Straten, München, 2010.

Stavenow-Hidemark, Elisabet, ”Museitankar i tiden”, Nordiska museet under 125 år, Medelius, 

Hans, Nyström, Bengt & Stavenow-Hidemark, Elisabet, Nordiska museet, Stockholm, 1998.

Sundin, Bosse, ”Hembygden som idé. Konstruktionen av lokal och regional identitet”, Museer och 

kulturarv. En museivetenskaplig antologi, Palmqvist, Lennart, Bohman, Stefan (red.), 

Carlssons, Stockholm, 1997.

Svanberg, Fredrik & Hauptman, Katherine, Publik arkeologi, Historiska museet, Stockholm, 2007.

Sörlin, Sverker, ”Artur Hazelius och det nationella arvet”, Nordiska museet under 125 år, 

Medelius, Hans, Nyström, Bengt & Stavenw-Hidemark, Elisabet, Nordiska museet, 

Stockholm, 1998.

Sörlin, Sverker, ”Hembygden mellan historia och framtid”, Västerbotten, 1984:1, s.70-79.

Thiemeyer, Thomas, Work, specimen, witness: How different perspectives on museum objects alter 

58

https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/271


the way they are perceived and the values attributed to them, Museum & Society, 2015:13, s.

396-412, artikel från: https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/  issue/archive, 2019-05-

07.

Tøndborg, Britta, The Dangerous Museum. Participatory practices and controversy in museums 

today, Nordisk Museologi, 2013:2, s. 3-16, artikel från: 

https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/269, 2019-05-16.

59

https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/issue/view/269
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/issue/archive
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/

