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Uppsatsen behandlar om att det går att urskilja en lokal identitet på fyra skånska museer och 

även se om det finns någon regional identitet. Undersökningen sker genom studiebesök på 

respektive museum och sedan en beskrivning av utställningarna. Sedan följer en analys av 

materialet som finns i utställningarna för att försöka se en lokal identitet i dem. Resultatet av 

uppsatsen är att jag enkelt kunnat se en lokal identitet på varje museums utställning men jag 

har inte lyckats hitta en skånsk regional identitet.  
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1. Inledning 

                                                                          

1.1 Bakgrund 

 

Mitt intresse för arkeologi har alltid funnits där och jag kan inte sätta fingret på när det 

började. Att gå på museer har jag älskat att göra sedan jag var liten och när jag satt och skulle 

välja ämne till min uppsats föll det sig naturligt att den skulle handla om arkeologiska 

utställningar på museer. 

      

Jag är också mycket intresserad av politik och människors sätt att använda sig av historien för 

att legitimera sig själva och sitt land. Många bryr sig inte om sin förhistoria förrän de inser att 

man faktiskt härstammar därifrån och då blir det helt plötsligt intressant. Mitt ämnesval blev 

därför regional och lokal identitet på museer som visar sten- brons- och 

järnåldersutställningar. Uppsatsen kommer att koncentreras på Skåne eftersom befolkningen i 

Skåne förmodas ha en lite annorlunda syn på sig själva gentemot andra svenskar. Man antas 

se sig mer som halvdanskar än som helt svenska p.g.a. den tid då Skåne tillhörde Danmark. 

Idag ingår dessutom Skåne och Danmark i den så kallade Öresundsregionen. I Sverige finns 

det människor som vill återgå till att tillhöra Danmark medan det i Danmark finns de som 

anser att landet nu vill få tillbaka Skåne efter att det förlorats vid freden i Roskilde 1658. 

Detta gäller dock inte alla. Medieforskaren Jesper Falkheimer berättar också om 

diasporanationer där en geografiskt splittrad gemenskap fortfarande är en gemenskap, vilket 

kan stämma på Skåne och Danmark. Han menar också att det finns så kallade ofullkomliga 

nationer som är nationer bortom existerande nationsgränser. Skåne och Danmark har 

dessutom, förutom sin gemensamma historia, även en del av sitt språk och sin kultur 

gemensamt (Falkheimer 2004, s. 28) och detta tycker jag är intressant. 

      

Temat för min uppsats är arkeologiska utställningar på museer och hur mycket nationell, 

regional och lokal identitet spelar in på valet av vad som ställs ut och inte ställs ut.  

      

Det är intressant att se hur mycket tanken på identitet spelar in i hur vi ser vårt förflutna. Som 

blivande arkeolog vet man oftast, i alla fall ungefärligt, vad som stämmer och inte stämmer. 

Men vilken bild väljer vi att visa för allmänheten som inte är lika kunnig i ämnet som vi är? 

Jag har valt detta ämne eftersom jag vill se om man i utställningar om vårt förflutna vågar 
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ändra en redan rotad bild när den visar sig vara felaktig eller om man låter det vara som det är 

eftersom man är rädd att tappa sin identitet. Jag vill också ta reda på vad som anses vara 

regional och lokal identitet i Skåne utifrån föremålen som finns utställda på museerna. Det är 

något som ligger ganska rätt i tiden eftersom det är många som intresserar sig för just hur 

nationalismen spelar in i det arkeologiska arbetet.  

 

1.2 Syfte  

 

Det första syftet är att försöka komma fram till om det går att se en lokal identitet i 

utställningarna. Att veta vad som är lokal identitet är kanske inte så svårt eftersom det är en så 

pass begränsad yta man berör, men kan det tänkas att alla dessa lokala identiteter bildar en 

regional skånsk identitet? Går det att urskilja tecken på en skånsk regional identitet om man 

slår samman alla utställningarna?  

 

Det andra syftet med min uppsats är att se om en skånsk identitet, mest lokalt men också 

regionalt, finns företrädd på museer i Skåne. Jag vill se i utställningarna vad man väljer att 

visa och varför man väljer att visa just det. Det finns ju så mycket som påverkar utställningens 

budskap, till exempel plats och omgivning m.m. Att det även är en eller flera personer som 

väljer vad som ska ställas ut gör att deras tolkning blandas in i utställningen.  

       

Tanken är att försöka visa om lokal, och möjligtvis regional identitet syns i ett antal skånska 

utställningar om sten, brons och järnåldern. Sedan jämför jag det jag kommer fram till om de 

olika utställningarna med varandra och försöker urskilja den skånska regionala identiteten, om 

det nu finns någon sådan synlig i museernas utställningar. 

    

1.3 Problemformulering 

 

 Inom det ämne jag valt kan man hitta många intressanta infallsvinklar. Det som är nytt med 

min uppsats är att jag håller mig till frågan om lokal identitet och om den skånska identiteten 

istället för hela Sverige. Det jag vill ta reda på är följande: 

      

� Vad har varje utställning för identitetsskapande uttryck, och hur kan man utifrån vad 

som visas på de olika skånska museerna se vad som är lokal identitet, och kanske 

också regional identitet? Ett landskap som Skåne har många kommuner och många 
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olika städer och småbyar som alla har sin egen identitet och lokala prägel, men som 

kanske även relaterar till en skånsk regional identitet. Att försöka se hur alla dessa små 

delar kan bilda något som blir ett gemensamt uttryck för identitet för alla i Skåne är 

något som kanske dessutom kan hjälpa till i arbetet att visa hur samhället såg ut under 

sten- brons- och järnåldern här. Detta är min huvudfråga och den som tar mest plats i 

min analys av de museer jag har valt att besöka. 

 

� Nästa fråga är hur mycket vår samtid och idén om vad som är förankrat i ett 

identitetstänkande påverkar valet av vad som ska ställas ut. Hur mycket faller 

egentligen i glömska på grund av att det inte anses passa in i den bild som museet vill 

visa av forntiden? Här är det de som gör utställningen som väljer vad som är lokalt 

förankrat och passar att visas på just det museet, och jag vill veta varför man gör just 

de valen som man gör.  

 

Min huvudfråga är alltså följande: Vad har varje utställning för identitetsskapande uttryck, 

och hur kan man utifrån vad som visas på de olika skånska museerna se vad som är lokal 

identitet, och kanske också regional identitet? 

 

Min underfråga är alltså följande: Hur mycket faller egentligen i glömska på grund av att det 

inte anses passa in i den bild som museet vill visa av forntiden? 

      

Det jag tar reda på med min problemformulering och min uppsats har inte belysts tillräckligt 

tidigare. Det är såvitt jag vet ingen som har skrivit om just sten- brons- och 

järnåldersutställningar i Skåne och sedan valt att undersöka den lokala identiteten i dem så 

som jag gör i min uppsats. 

     

1.4 Metod  

 

Jag har undersökt ett antal museer på plats för att få en uppfattning om hur föremål från det 

förflutna ställs ut. Jag har valt att undersöka fyra olika utställningar på Trelleborgs museum, 

Malmö Museer, Landskrona museum, som har en ny utställning om Tågerup, och 

Regionmuseet i Kristianstad. Här har jag gått runt och tittat på utställningarna och undersökt 

dem, till exempel när de är gjorda och om man gjort några ändringar i dem efter det att nya 

upptäckter gjorts. Jag har tittat på materialet som finns utställt och undersökt varje utställning 
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för att se vilka föremål man väljer ut just där. I insamlingen av fakta från museerna har jag 

dokumenterat vilka föremål som visas, i vilket utställningsrum de finns och i viss mån även 

föremålens ålder. Montertexterna har även använts för ytterligare beskrivning av föremålen. 

Beskrivningar av utställningslokalerna har också tagits med. 

       

Sedan har jag undersökt om samma föremål finns utställda på alla museerna utifrån en 

jämförande metod. Om samma föremål finns på alla museerna så kan jag utifrån det dra 

slutsatsen att dessa föremål är vad som anses vara skånskt. Men med detta finns också risken 

att jag inte hittar några likheter alls. 

      

Jag har i min uppsats begränsat mig till perioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern rent 

tidsmässigt, och jag har gjort en geografisk begränsning eftersom jag endast tar upp ett antal 

utställningar om detta i Skåne. De utställningar jag har besökt finns alla på museer som ligger 

i södra och norra Skåne.  

      

Först gör jag ett teoretiskt studium av litteraturen i ämnet där jag för samman basfakta om 

nationell, regional och lokal identitet på museer i Skåne och även lite om andra museer i 

Sverige. En stor del av uppsatsen handlar om, och beskriver, museernas utställningar och 

därmed är min uppsats inte endast teoretisk utan också praktisk, eftersom det handlar om vilka 

föremål som ställs ut och hur de ställs ut.  

      

Studier av litteratur och egna upplevelser är grunden för min uppsats. Jag använder mig av de 

informationsblad som finns om utställningarna på museerna och de informationsskyltar som 

brukar stå uppställda vid montrarna eller sitta uppe på väggarna. En annan sak jag har gjort är 

att jag har satt mig på en utställning när jag vet att där kommer att vara många turister. Jag 

gick bara runt där och tittade på hur andra reagerade på utställningen och lyssnade på deras 

kommentarer om den. Det jag vill komma fram till med detta är att försöka se hur andra tolkar 

utställningarna och om de tolkar dem på ett annat sätt än vad jag gör. Detta sätt att arbeta på 

har jag läst om tidigare och tycker att det är intressant att se hur det har blivit. Jag har dock 

inte att genomfört några intervjuer.  
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1.4.1 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 2 beskriver jag museernas uppkomst och deras roll i samhället. Detta gör jag så att 

läsaren kan få en grund för hela uppsatsen. 

 

I kapitel 3 beskriver jag de utställningar jag har besökt: Trelleborgs museum, Malmö Museer, 

Landskrona museum och Regionmuseet i Kristianstad. Beskrivningarna kommer att ta upp 

hur utställningarna ser ut och vad som finns utställt.  

 

I kapitel 4 gör jag en analys av materialet i utställningarna museum för museum och försöker 

se den lokala identiteten i dem och försöker se vilka föremål och sammanhang man har valt 

att visa och inte visa. 

 

Nästa del av uppsatsen, kapitel 5, är diskussionen och  används till att diskutera de fyra 

museer jag har valt för att där komma fram till om det finns en lokal  identitet  på museer i 

Skåne och sedan försöka se om det går att få fram en regional skånsk identitet eller inte. Jag 

kopplar samman det jag kommer fram till för att se de olika museernas framställning av lokal 

identitet och sedan utifrån detta se om det finns likheter och skillnader som bildar en regional 

identitet. 

 

Kapitel 6 innehåller min sammanfattning. Avslutningsvis förklarar jag de förkortningar jag 

använder mig av i uppsatsen.  

 

1.5 Material  

 

Materialet jag använder till uppsatsen består av litteratur, de utställningar jag använder mig av 

och deras föremål samt mina egna upplevelser och museibesökarnas kommentarer om 

utställningarna. Jag använder mig dock inte endast av litteratur som rör arkeologi och museer 

utan jag använder också böcker som berör frågor som nationalism, identitet, myter och 

historia. En del litteratur är dessutom geografisk och berör regioner och indelningar av 

Sverige i landskap m.m. Den här sortens litteratur har jag valt eftersom jag valt ett ämne där 

man måste se utanför det arkeologiska en del för att kunna ge svar på min 

problemformulering.     
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1.6 Källkritik 

 

Jag tar här upp lite källkritik av de böcker jag har läst och det är många som verkar anse att 

den regionala identiteten inte är speciellt viktig. Många väljer att plocka bort den delen ur sina 

böcker och riktar endast in sig på den nationella identiteten. Det här anser jag är fel eftersom 

den lokala identiteten är lika viktig som den nationella, eftersom utan den lokala identiteten så 

hade kanske inte den nationella funnits. Ett land eller en nation är ju uppbyggt av många olika 

delar. Alla de här delarna har sin egen identitet som tillsammans kan bilda en nationell 

identitet. De museer jag har valt representerar inga andra museer, men de representerar andra 

orter och områden än de där museerna finns.  

 

Jag är väl medveten om att det finns vissa egenheter i min uppsats. En av de egenheterna är att 

jag inte har använt mig av alla museer i Skåne som ställer ut förhistoria utan har begränsat 

mig till fyra stycken. Anledningen är att övriga museer inte ligger på sådana platser som jag 

enkelt kan ta mig till. Detta har även gjort att jag fått välja att använda mig av lite större 

utställningar som i vanliga fall redan får mycket uppmärksamhet i media. 

 

En andra egenhet är att bland de utställningar jag valt är det endast Malmö museer och 

Trelleborgs museum som ställer ut alla de tre perioder min uppsats tar upp. De andra två 

ställer endast ut stenåldern. Detta är ett problem som jag är väl medveten om och jag har 

kommit fram till att detta enligt min mening inte har någon direkt påverkan på det uppsatsen 

handlar om.  

 

En tredje egenhet är att utställningarna skiljer sig åt mycket i ålder. Malmö museers 

utställning i Fornsalen är gjord på 1970-talet, Trelleborgs museum på 1980-talet och 

Regionmuseet i Kristianstad och Landskrona museum på 2000-talet. Enligt min mening 

betyder inte detta något för hur resultatet i uppsatsen blivit. Även om synen på sättet att sätta 

ihop och ställa ut föremål idag skiljer sig mycket från sättet man gjorde det på på till exempel 

70-talet. Den lokala identiteten skulle kanske kunna vara annorlunda på till exempel Malmö 

museer om man gjorde en ny utställning gentemot hur det syns idag. 
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1.7 Forskningshistorik  

 

Om just museer och nationalism har det skrivits mycket. Tidigare forskning om detta ämne 

har mest handlat om nationalism och hur museerna har hjälpt till att lyfta fram sitt eget lands 

speciella historia under orostider, men om just Skånes förhistoria och regional och lokal 

identitet här finns det inte så mycket. Detta trots att många av de böcker jag har läst tar upp 

Skåne tillsammans med Gotland som de delar av Sverige som vill visa sin speciella identitet 

mest, detta förmodligen för att de delarna ligger så långt från övriga Sverige och för att Skåne 

under nästan 600 år var danskt och inte vill tillhöra vare sig Danmark eller Sverige, utan 

försöker skapa en alldeles egen identitet med en blandning av båda (Ek 1994, s. 90f). 

      

Tidigare forskning i just ämnet nationell identitet på museer har bedrivits ganska länge, främst 

sedan 1700 och 1800-talen. Det var då man började använda museerna för att skapa och 

bibehålla en svensk gemenskap. Senare under 1900-talet kom de två världskrigen och med 

dem tanken på att ”människor skulle fostras till att bära rätt nationalkaraktär” som en 

professor vid namn Rudolf Kjellén beskrev det (Bohman 1997, s. 53ff).  

      

Stefan Bohman och Lennart Palmqvist är redaktörer för en antologi som heter Museer och 

kulturarv (1997) som beskriver hur vår historia används och presenteras på museer. I denna 

antologi finns det delar skrivna av både arkeologer, museologer, etnologer, historiker, 

idéhistoriker och en zoolog. Här tas också upp vad som tas fram och vad som väljs bort, och 

varför en del väljs bort. Frågor om nationalitet och identitet tas också upp. Även om denna 

antologi inte tar upp så mycket om just den tid jag tänkt begränsa mig till, så ger den en bra 

grund att utgå från. Antologin tar också upp frågan om hur museibesökarna reagerar på 

utställningarna och vad de tycker är intressant. 

      

Stefan Bohman har även skrivit en bok som heter Historia, museer och nationalism (1997). I 

den boken tar han upp nationalismens uppkomst i Sverige och följer den fram till 1990-talet. 

Han har dock valt att inte ta med regional identitet. I boken har Bohman valt att skriva om 

museernas roll i uppbyggnaden av en nation som Sverige, men han tar inte upp de delar av 

museerna som har utställningar om sten- brons och järnåldern eller förhistorien 

överhuvudtaget, utan det handlar mest om att man såg tillbaka på allmogestilen som det som 

var bra att identifiera sig med. Han ger dock en bra bild av hur människorna tänkte under 

perioden då nationalismen uppkom och under de två världskrigen under 1900-talet. Detta gör 
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att man lättare kan förstå hur människorna kanske tänkte när de skulle sätta upp förhistoriska 

utställningar, även om inte Bohman direkt tar upp det temat. 

     

Gundula Adolfsson är ett annat namn som är känt inom museologin. Hon har i sin avhandling 

Människa och objekt i smyckeskrin - en analys av arkeologiska utställningar i Sverige (1987) 

undersökt ett antal utställningar. Här tar hon upp hur identiteten spelar in i hur man ställer ut 

föremålen. Hon skriver också om hur man väljer att försköna föremålen och placera dem ihop 

med andra som de egentligen inte alls hör samman med för att de ska locka till sig en publik 

och för att man ska känna att det är lätt att identifiera sig med det (Adolfsson 1987). 

      

Det finns en antologi som heter Den regionala särarten (1994) som har Barbro Blomberg och 

Sven-Olof Lindquist som redaktörer som handlar om regional identitet. Denna antologi tar 

upp både geografiska och historiska artiklar om regional identitet. Här beskrivs hur 

hembygden uppkom och hur man har valt att dela in Sverige i olika regioner. Det finns också 

artiklar om hur vi skapar en vi- känsla, alltså en identitet, i våra respektive hembygder och 

regioner genom att skilja ut oss från andra. 

 

Om jag även ska ta upp lite utländsk litteratur på ämnet arkeologi, museer och nationalism så 

följer här några exempel. En antologi om ämnet heter Museums and the making of ourselves - 

the role of objects in national identity (1994). Redaktören för denna antologi heter E.S. 

Kaplan. Den tar upp studier om museer i 14 olika länder runt om i världen (dock inte 

Sverige). Antologin handlar om just det jag behandlar i min uppsats, nämligen hur föremål 

används för att skapa en nationell identitet. I den här antologin har en man vid namn Douglas 

Newton skrivit om hur olika människor reagerar på olika utställningar, som att en person som 

är från till exempel Papua Nya Guinea går på en utställning på ett museum i till exempel 

USA. När personen från Papua Nya Guinea kommer fram till den del av utställningen som 

berör hans eller hennes hemland så känner han/hon genast igen sig och känner sig delaktig i 

den historien (Newton 1994, s. 274f). Detta är ungefär det jag ville undersöka när jag satt och 

lyssnade på människorna som kom till de utställningar som jag använder mig av. 

 

En föreläsare vid University of Leicester som heter Richard Sandell är redaktör för en 

antologi som behandlar ämnet. I antologin Museums, society, inequality (2002) beskrivs hur 

det sociala och det kulturella är sammanlänkat och att museer har makten att förändra. 
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Antologin tar även upp den roll museerna spelar för det sociala och kulturella livet för hela 

samhället, men även för den enskilda människan.  

 

En bok skriven av Manuel Castells som heter Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och 

kultur. Band II: Identitetens makt (1997) som handlar om hur våra liv idag påverkas av 

globalisering och identitet. Manuel Castells skriver om hur dagens samhälle ger ett uppsving 

för kollektiv identitet, hur vi i dagens stressade samhällsutveckling försöker återskapa en 

identitet både vad gäller nationen och lokalsamhället.  
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2. Museernas uppkomst och deras roll i samhället 

 

Museerna runt om i världen är många till antalet och de har alla olika områden som de 

representerar, men en sak har de gemensamt och det är att de alla strävar mot samma mål 

nämligen att bland annat samla, vårda och visa.  

      

Museernas uppkomst går tillbaka till antikens Grekland och dess mytologi. De nio muserna, 

som var döttrar till Zeus och minnets gudinna Mnemosyne, har gett museerna sitt namn. 

Redan på 500-talet f. Kr. fanns det i Babylon ett museum som innehöll föremål som då var 

2000 år gamla. Museernas uppkomst kom ungefär samtidigt som man började använda sig av 

alfabetet (Lundberg 1999, s. 25f).  

 

Museerna tillmäts oftast en stor betydelse som ett sätt låsa en plats i tid och rum. Det förflutna 

blir till ett fast föremål som man kan se och ta på. Människan knyter sin identitet kring myter 

och legender (Hylland Eriksen 1996, s. 78ff).  

      

Museerna klarar att bevara bilder av en svunnen tid som inte våra minnen kommer ihåg. Detta 

kan i och för sig även en historiebok, men skillnaden är att ett museum vanligen visar 

autentiska föremål från historien, alltså föremål som verkligen fanns på den tiden. Men trots 

detta så är de föremål som en vanlig museibesökare får se valda av någon, en person som 

genom en egen tolkning valt vad som ska visas (Lundberg 1999, s. 25f). Inte så sällan händer 

det dessutom att föremål flyttas från sin ursprungliga kontext och sätts ihop med andra 

föremål för att man tycker att de passar bättre där och det blir mer estetiskt (Renfrew & Bahn  

2004, s. 572). Något som är viktigt här är att valet av vad som ställs ut ofta görs utifrån var 

man befinner sig rent geografiskt. Då kommer jag in på begreppet identitet. Museernas 

uppgift är att visa landets ursprung och på det sättet den nationella identiteten (Bohman & 

Lindvall 1997, s. 89f). 

 

2.1 Museerna som identitetsskapare      

 

Jag här kanske borde förklara vad jag generellt menar med nationell, regional och lokal 

identitet. Med nationell identitet menar jag hela Sverige, alltså hela nationen. Regional 

identitet innebär just det landskap eller den region man befinner sig, i t. ex Skåne, och med 
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lokal identitet menar jag den egna byn, kvarteret, staden och trakten, helt enkelt den plats man 

kommer ifrån eller bor på. Man har i den lokala identiteten en grund i tillhörighet. I denna 

tillhörighet har minnen, lukter, smaker och ljud stor betydelse. Detta kan dock endast uppstå 

om man försöker skilja sig från andra, t. ex grannstaden (Salomonsson 1994 s. 102ff). Senare 

i min uppsats undersöker jag ett antal museer i Skåne för att just se detta, vad är lokal historia 

och varför har man valt att visa just detta? Att stå och titta på ett föremål som någon 

tillverkade för 10 000 år sedan är en mäktig känsla och det blir ännu mer speciellt om det är 

gjort på den plats man själv kommer ifrån. Ett museum som ligger i Norrland har ju ingen 

direkt anledning att visa en utställning som berör skånsk sten- brons- och järnålder, eller 

tvärtom. I Skåne vill man visa det som är skånskt och i Norrland det som är norrländskt. Det 

är ofta så att man inte alltid går omkring och känner sig svensk och det blir lättare att 

identifiera sig med sin hembygd än med hela landet. 

      

För att locka en publik måste ett museum visa något som är alldeles speciellt och som ingen 

annan visar. I Sverige har vi inget direkt hot mot vår nationalitet, vi utkämpar inga krig mot 

andra nationer och vi behöver inte stärka vår nationalitet på samma sätt som man kanske 

behövde under Andra världskriget. Nu har man istället ändrat fokus och väljer att försöka 

värna om sin egen hembygds identitet. Ett litet samhälle kan inte locka den enorma ström av 

turister som en stor stad kan idag och därför får man försöka locka turisterna på något annat 

sätt, exempelvis genom sin lokala historia och genom att ta fram det speciella som finns i den.  

      

Ett föremål kan inte, som alla vet, tala för sig självt men så fort det tas fram och sätts ihop 

med andra föremål och placeras på ett visst sätt så upplever man det ändå som att det berättar 

en historia. I och med att man gör så att man flyttar runt föremål för att de ska vara fina att 

titta på så blir bilden av det förflutna sned. Man visar endast vackra föremål och 

museibesökaren fås att tro att allt såg ut så när föremålen användes. Detta ger en nostalgisk 

bild av det förflutna som kanske inte alltid stämmer, men det hjälper till att skapa en trygghet 

i det som är vackert och i sin identitet. Föremål som ofta används på detta sätt i de 

arkeologiska utställningarna är smycken och vapen (Adolfsson 1987, s. 123).  

      

Många utställningar är tillrättalagda för att locka intresset hos besökaren. Många gånger får 

det verkliga backa för att man istället vill visa upp tingen från sin estetiskt bästa sida. Man 

visar upp en förskönad bild av det förflutna som i sin tur kan fungera identitetsskapande. 

Detta går tillbaka till 1700- och 1800-talen och romantiken. På 1800-talet började man 
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använda museerna i Sverige för att stärka den nationella identiteten. Här kopplade man sin 

nationella identitet till sitt gemensamma styre och sitt territorium. Man kände i Sverige på 

1800-talet att det var viktigt att sträva efter och stärka känslan av att vara svensk. Detta 

eftersträvades mest av de borgerliga och aristokraterna som ville att man skulle vara svensk 

på rätt sätt (Bohman 1997, s. 20f).  

 

2.2 Nationalismen 

 

Varför uppkom då nationalismen? Ernest Gellner, professor i filosofi och socialantropologi, 

menar att det var industrialiseringen som låg bakom (Gellner 1999, s.44ff). Benedict 

Anderson, professor vid Cornell University i USA, anser samma sak. Han menar att pga. att 

allt fler människor blev medlemmar av samma ekonomiska och sociala system så lyckades 

inte släktskap, feodalism och religion hålla samman alla längre. En nationell känsla hjälpte till 

att göra just detta. Samtidigt som man börjar värna om den nationella känslan uppkommer 

också idén om hembygden. Man dyrkar nu det primitiva folket och det fornnordiska (Bohman 

1997, s. 26f).  

      

Under 1800-talets andra hälft skrevs nationell historia, man skapade nationella symboler och 

reste monument som gynnade nationen. Detta skulle ge en lojalitet mot Sverige. Man började 

också samla in kultur, det var allt från föremål till berättelser och minnen. Man koncentrerade 

sig mest på bondekulturen och undvek det som var otrevligt i historien (Bohman 1997, s.21f). 

Framställningarna av t.ex. stenåldern på utställningarna i min undersökning består oftast av 

redskapstillverkning, matproduktion och naturmiljö. Detta är något som man gärna 

identifierar sig med eftersom man tycker att det är en fin bild, men det skulle kanske inte vara 

så lätt att identifiera sig med en stenåldersmänniska som var en våldsam barbar. Man vill 

gärna se sina egna förfäder som människor som levde i harmoni med allt (Adolfsson 1987, s. 

176ff).  

      

En person som kommer från Skåne kan t.ex. gå omkring på Historiska museet i Stockholm 

och titta och kanske ägna utställningarna ett visst intresse, men när han eller hon kommer 

fram till de delar som visar skånsk förhistoria så känner personen i fråga möjligen en viss 

känsla av tillhörighet och att det är ens egen historia man tittar på (Newton 1994, s.274). 
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När det gäller just den skånska regionala identiteten så kan det bli lite komplicerat beroende 

på att man här har en stark koppling till Danmark och därför skiljer man sig en aning från 

övriga delar av Sverige (Adolfsson 1987, s.144).  
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3. Presentation av utställningarna 

 

3.1 Regionmuseet i Kristianstad (RMK) 

 

Utställningen på RMK som berör sten, brons- och järnåldern heter Årtusendets Skåne. I 

utställningen ingår inte bara Skånes förhistoria utan även medeltiden och fram till idag. Allt är 

utställt i en kronologisk ordning (www.regionmuseet.m.se).  

 

3.1.1 Beskrivning av utställningen 

 

Den del som berör förhistorien är inhyst i tre små rum med en mörklagd gång emellan. I det 

första utställningsrummet finns en kopia av ett horn som suttit på en jättehjort. Hornet sitter 

uppe i taket och är tre meter brett, det sitter dessutom upp och ned. Nedanför hornet finns 

ensam i en liten glasmonter och snurrande på en pinne ett flintverktyg som heter zinken. Det 

hittades i Mölleröd utanför Hässleholm och är ca 12 000 år gammalt, vilket gör det till ett av 

de äldsta föremålen i Sverige. Bredvid visar man en bild av Mölleröd för att visa platsen man 

har hittat föremålet på.  

      

I nästa rum har man på ena väggen satt upp gipsfigurer föreställande växter som fanns under 

perioden. En del av dem finns fortfarande idag står det på en informationsskylt bredvid, och 

det visas bilder av trift och dvärgbjörk. Sedan får man gå genom en mörklagd gång och i 

väggen, i en monter, finns ett hjorthorn med inristningar på som hittats i Bökeberg mellan 

Lund och Svedala. Hornet är 6 000 år gammalt. 

     

 I det sista rummet som berör förhistorien finns en monter i ena hörnet som innehåller fiskben 

från Yngsjö av t. ex. gädda, mört, mal, abborre, karp, ål och laxöring. Dessa är alla fiskar som 

man kan finna där även idag. I samma monter finns två skivyxor, en spetsyxa, två kärnyxor, 

tre tvärpilar och en hornhacka från Yngsjö. I denna monter finns också två fiskekrokar från 

Råbelöv, som ligger norr om Kristianstad, samt två harpunspetsar av ben och längst ner ligger 

en knacksten och flintbitar av Kristianstadflinta. Bredvid montern visas bilder av 

fyndplatserna Bökeberg och Yngsjö.  
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I samma rum har man dessutom valt att hitta på något ganska roligt. I Hörröd vid 

Linderödsåsen hittade en bonde fem yxor liggande i en halvcirkel runt en sten i marken. Detta 

har man återskapat genom att sänka ner yxorna i golvet i museet och lagt glas ovanpå så att 

man kan gå över yxorna. Enligt en informationsskylt har yxorna lagts i marken någon gång 

mellan 5000 och 1000 f. Kr.  

      

På andra sidan rummet har man satt upp fotografier av gravar från stenåldern, bronsåldern och 

järnåldern. Stenåldersgraven är en dös från Viby, bronsåldershögarna är från Östra 

Sönnarslöv, Karup, Stora Köpinge och Maltesholm, och järnåldersgraven är från Trelleborg. 

Till vänster om de här bilderna finns en liten monter med en gravurna som innehåller brända 

ben och en rakkniv. Fyndet är gjort vid Ruuthsbo som ligger nära Ystad. Efter den här 

montern kommer man in i den gång som leder till medeltidsavdelningen, men precis i början 

av gången finns en monter till höger som innehåller stenar med skålgropar och en monter till 

vänster som innehåller en skära av brons från Kiaby och lerskärvor med avtryck av sädeskorn, 

såsom emmer och korn, från Gillhög. Här finns också lövknivar från Vittsjö och Gårdslösa 

och skäror av flinta från Västra Karup, Råbelöv och Fjälkinge.  

      

Något som jag funderade över när jag gick omkring på utställningen var att det knappt fanns 

några metallföremål där. Det kändes lite som att de hade glömt bort dem och att allt var lite 

halvfärdigt när jag var där. Utställningslokalerna var moderna och ljusa och fina, förutom de 

mörklagda gångarna där det också kändes som att de inte var riktigt färdiga. Besökaren möts 

dock av ljud från naturen som till exempel fågelkvitter och råmande kor. I denna utställning 

kan besökaren dessutom känna på en del av det som finns utställt bland annat de gipsfigurer 

som sitter på väggarna. Här finns också bilder över fyndplatserna, vilket är bra eftersom 

besökaren ges en helhetsbild av föremålet (studiebesök Regionmuseet i Kristianstad i februari 

2006).      

 

3.2 Landskrona museum (LM)  

 

Utställningen på LM som berör stenåldern i Tågerup heter Människor som vi - stenåldern i 

Tågerup. Tågerupboplatsen låg 4 km sydost om Landskrona på ett näs mellan Saxån och 

Braån (montertext Landskrona museum). 
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3.2.1 Beskrivning av utställningen 

  

Det första som möter besökaren är glasväggar med texten Människor som vi - stenåldern i 

Tågerup. I det första utställningsrummet finns en monter inmonterad i väggen med flinta med 

inristningar på. Nästa monter visar borrar, sylar, yxor, knivar och skrapor av flinta. Nedanför 

den montern finns en sten utplacerad som har varit sittplats för en flintsmed och det ligger 

flintbitar runt den. I en monter bredvid finns en komplett tryckstock med långt träskaft med en 

spets av kronhjortshorn. Här finns också en bit av ett horn och små flintavslag, det finns också 

två flinteggade benspetsar. I en fristående monter mitt på golvet ligger ett yxskaft med 

ristningar på. Yxskaftet är från 6300 f.Kr. och ristningarna är utförda vid två tillfällen. 

Yxskaftet har kastats i vattnet som offer. 

 

 Nästa monter innehåller flera flintspån och spånblock. Montern efter den innehåller yxor av 

olika bergarter. Dessa kallas spetsvapen och har alla hittats i Tågerup. De användes inte utan 

hängde i bältet. De sista två montrarna i det första rummet innehåller brända pilspetsar, 

pilspetsar med skjutskador, rombiska pilspetsar, trapezoida pilspetsar, ben och horn från hjort 

och mellanfotsben från rådjur. 

                                                                                                                                                         

Det andra utställningsrummet har alla sina föremål i liggande montrar. I en monter ligger ett 

spjut av hassel som har spetsarna slipade och härdade. Här finns också träpilar av 

hasselkäppar. I en monter bredvid finns en enda stor röra av flintbitar och knackstenar. Nästa 

monter visar två yxskaft av trä och ett par flintyxor. I en annan monter kan besökaren se mer 

än 7000 år gammalt trä som legat i gyttja och pressats samman. I detta rum finns även en 

monter som står mitt på golvet och som innehåller en liten modell av ett runt hus. I 

verkligheten skulle huset ha varit 50 kvm stort. 

 

 Ovanpå ett bord i rummet ligger en malsten och i en monter bredvid ligger benbitar som 

märgspaltats, ben från vildsvin och flintbitar efter tillverkning av redskap. Här finns också 

tjärstickor, förkolnade träbitar och krackelerad flinta.  

 

 I utställningens tredje rum har föremålen koncentrerats till teman som fiske och jakt. Här 

ligger stockar i en monter och i nästa finns fiskeredskap, en nätsticka, näverrullar och ett 

påbörjat nätsänke. I ytterligare en monter finns ett 3,15 m långt ljuster, en grävkäpp av 
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skogskornell och en fångstanläggning av långa trästörar. I den sista montern i det här rummet 

ligger trä och avfall från träbearbetning, mycket hassel, skogskornell och vide. 

 

Här går besökaren sedan in i det fjärde och sista rummet i utställningen. Det här rummet är 

försänkt i mörker och montrarnas belysning skiftar mellan vit, röd och blå färg. Här finns 

nedlagda offer i form av brända och obrända flintyxor, bennålar och ett stort flintstycke. 

Besökaren kan även se delar av ett kranium där. I det här rummet har man också valt att ställa 

ut tre gravar. Den första består av en kvinna på 40-45 år. Hennes kropp är hoptryckt och hon 

har rödockra vid käken. Hon har begravts med djurben från kronhjort, rådjur, vildkatt, 

skogsmård, vildsvin, havsörn, sill, sej, torsk och plattfisk. Senare har även ett femårigt barn 

begravts ovanpå henne.  

      

Nästa grav innehåller en man och en kvinna ca 45 år. De begravdes med tandpärlor 6000 f.Kr. 

Den tredje och sista graven består av en femtioårig kvinna som har rödockra över ansiktet och 

hon hade en flintkniv i sin vänstra hand. Hon begravdes 6300 f.Kr. Dessa gravar ska 

återbegravas (montertext Landskrona museum).  

      

Detta är en modern utställning där upplevelser spelar en stor roll. Här möts besökaren av både 

ljus och ljud som förstärker det som visas i montrarna. Det första rummet har väggar som 

visar naturen med träd och alla ljud som finns i en skog, från fågelkvitter till rytande björnar, 

är representerade här.  

      

Rum nummer två är byggt så att det ska likna något slags hus, men här finns inget ljud. Ljud 

finns det däremot i rum nummer tre där ljuden av jakt spelas upp. Här får besökaren höra det 

tragiska ljudet av ett barn som blir träffat av en pil. När barnet blir träffat ändras dessutom 

ljuset i rummet från vitt till rött. Det sista rummet är som tidigare beskrevs allt mörkt utom 

montrarna som skiftar färg. På flera ställen i utställningen kan besökaren dessutom känna på 

en del föremål som till exempel några flintbitar, en malsten och den sten som flintsmeden har 

suttit på. Detta gör det hela lite roligare för till exempel barn (studiebesök Landskrona 

museum juli 2006). 
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3.3 Malmö museer (MM) 

 

Utställningen på MM är större än de andra tre, men den har inget direkt namn utan på 

skyltarna står det bara Fornsalen. Utställningen här är äldre än de som finns på RMK och på 

LM. Utställningen innehåller en stor arkeologisk samling som visar regionens utveckling från 

istiden och framåt (www.malmo.se).  

 

3.3.1 Beskrivning av utställningen 

 

 I första rummet finns montrar längs väggarna och de innehåller föremål från äldre stenåldern. 

Här finns skrapor, sticklar, tångespetsar, en sten med spår av ristningar, ett hjorthorn och två 

harpuner. Nästa monter innehåller ljuster, spånblock av flinta, skrapor av flinta, spånknivar av 

flinta och spetsvapen av flinta. Här finns också ben från uroxe, en yxa av älghorn, en harpun 

av ben, en kärnyxa, sticklar för bearbetning av ben, mikroliter, spånblock och spån, en 

benspets, en kärnmejsel, flintavslag och pilspetsar. Det första utställningsrummet innehåller 

också en trädstam med huggmärken, en bit av en stenyxa med skafthål, yxskaft av trä, 

spånsticklar, en flintkärna för mikrospån, fyra kärnyxor, en knacksten, en flinteggad benspets, 

två benspetsar, spånskrapor, en slipsten, en slipad trindyxa av sten, pilspetsar av flinta, två 

tryckstockar, en bit av en sälkäke från gråsäl, en hornyxa, innerskalet från en kärrsköldpadda, 

en dolk av ben, en kärnborr, en hornyxa med ristningar på, en kniv av ben, avgnagda ben, en 

bit av ett ben med ornament på och två spjut av trä. I den sista montern i detta rum finns två 

spjut av ben, en flintkärna och mikrospån, tre kärnyxor, en trindyxa av sten, spånblock, 

skivskrapor, spån av flinta, en yxa av hjorthorn, två benspetsar, tre Limhamnsyxor, sju 

tvärpilar, tre borrar en metkrok, en benpryl, en spånkniv, två spånskrapor, tre skivyxor, en 

stickel, flintknutor, delar av ett mänskligt kranium och fyra krukskärvor.  

      

I gången mellan första och andra utställningsrummet finns en monter med ett lerkärl från 

trattbägarkulturen, flintyxor och en stenyxa. 

      

I det andra utställningsrummet finns yngre stenåldern utställd. Här finns fem slipade flintyxor, 

en malsten, en slipad stenyxa, 50 cm långa flintyxor som nedlagts som offer, ett lerkärl, 10-20 

cm långa flintyxor som även de nedlagts som offer, en kragflaska och en flintyxa som varit 

gravfynd, en bit av ett lock av lera, spån, en borr, förrådskärl, skrapor, tvärpilar, krukskärvor 
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med avtryck av äppelkärnor, en slipad stenyxa, en eldskadad flintyxa, två slipade stridsyxor, 

en flintyxa, en kopparyxa och en slipad flintyxa. 

      

Här finns också en del som markerar övergången mellan stenåldern och bronsåldern. Här 

visas en brämbägare, en del av ett lock till en brämbägare, skal av en hjärtmussla, förrådskärl, 

rörben, en benspets, en tandad stämpel, skäror, en bearbetad hornspets, genomborrade 

ledrullar, en arbetsyxa, en flintmejsel, benmejslar, en flintkniv, en björntand, en metkrok, 

djurtänder, ett yxformat hänge av bärnsten, hängen av skal, en människoskalle från 

bronsåldern, två dubbeleggade stridsyxor, lerkärl, en flintdolk, en slipsten av skiffer, en 

skifferdolk, ett cylinderformat spånblock, tre flintskäror, tre skifferhängen, en bronsyxa, en 

spjutspets och en kvinnograv från stridsyxekulturen. 

      

I bronsåldersdelen finns en dolk och en rakkniv av brons, en armring och en dubbelknapp av 

brons, ett elddon, dräktsmycken, en hartsring, spjutspetsar av brons, en lerkopp, en pincett av 

brons, en pilspets, en kniv av brons, ett bronssvärd och en träslida, fem gravurnor, en 

bronsyxa, en holkyxa av brons, bronstenar, en gjutform för bronsringar, en degel av lera, 

bronsskäror, en gjutform för bronsskäror, en horntagg, en skalle av slaktat svin, rester efter en 

måltid, krukskärvor, flintavfall, en pincett av brons, en hornhacka, en del av en spade, ett 

silkärl, en lerskål, en lerkopp, ett matkärl, spånskrapor, en benmejsel, en ryggkota av en val, 

horn och benredskap, spjutspetsar av brons, holkyxor av brons, stenklubbor, bronsknivar, en 

pincett till av brons, ett hänge av ben, en armring av brons, tre halsringar av brons, ett 

hängkärl, sex dräktnålar av brons och en sten med skålgropar. 

      

Sist men inte minst kommer järnåldersdelen av utställningen på MM. Här kan besökaren se ett 

miniatyrkärl, bitar av ett lerblock, deglar, beslag av järn, en skära och en syl av järn, ett 

lerkärl, spinntrissor, fibulor av brons, en betselstång, en spjutspets av järn, en skalle med 

huggmärken, spännen av brons, eldslagningsstenar, täljstensgrytor, förrådskärl, knivar och 

brynen av järn, kammar av ben, vävtyngder, spännen av brons, spinntrissor av sten, 

vävtyngder av lera, hängkärl, en handkvarn, hästtänder, ben från nötboskap, knivar och en 

fällkniv av järn, söljor av järn, en spinntrissa av täljsten, sporrar av järn, järnslagg, myrmalm, 

bronstenar, en sax av järn, lerklining från ett hus som brunnit, en hårknutsprydnad av ben, 

spelbrickor av ben, delar av en träspade, spännen av silver och brons, remändesbeslag av 

brons, en fiskkrok av järn, betseldelar av järn, en hästsko och hästskosöm, myntefterprägling, 
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skärvor efter en rödgodskanna, en silverskatt från vikingatiden och en mansgrav från 

vikingatiden.  

      

I utställningen finns även olika modeller utställda, bl.a. en modell av en flintgruva, en av en 

undersökt gravhög från bronsåldern, en sektion av en gravhög i naturlig storlek, en modell av 

en dös, en av en långdös och till sist en modell av en boplats med ett hus i naturlig storlek.  

      

Den här utställningen är ganska gammal och har inte de moderna finesser som RMK och LM 

har med ljud och ljus. Dessa lokaler är mer traditionella museilokaler där endast ögonen får ta 

emot upplevelserna. Barnen som besökte utställningen samtidigt som jag tyckte att modellen 

av huset i naturlig storlek var rolig eftersom det finns en låtsaseld innanför glaset som hindrar 

besökaren att komma nära huset.  Annars är det en ganska grå utställning som både vuxna 

som barn springer igenom för att komma till det mer intressanta kanontornet (studiebesök 

Malmö museer augusti 2006). 

 

3.4 Trelleborgs museum (TM)  

 

Utställningen på TM behandlar boplatsen Skateholm. Det är en ganska stor utställning med. 

Det ska dock sägas att vikingautställningen på andra våningen var stängd vid besöket och 

därför har den inte tagits med i uppsatsen.  

 

3.4.1 Beskrivning av utställningen 

 

I utställningens första rum finns jägarstenåldern. Här kan besökaren se bilder av boplatser, 

issmältningen och bilder av hur en arkeologisk utgrävning går till. Det finns en liten modell 

av en boplats och kopior av verktyg, flintyxor och bilder av de djur som jagades. I en monter 

finns växter, bär och nötter utställda och på väggen bredvid hänger en pilbåge och pilar samt 

bilder av hur olika pilspetar ser ut. Här finns även en del av ett ljuster och spjutspetsar av ben, 

en del av en mjärde, en koltpil, pilspetsar av flinta och en teckning av en boplats. Här kan 

besökaren även se en sälkäke, en kota från en tumlare, en utterkäke två sjöborrar, en 

hornhammare, flintföremål som hittats i en hundgrav, en benpryl, en harpun, en hornhacka, en 

benspets, tandpärlor från kronhjort och uroxe, en kopia av en paddel, smycken av tänder och 

ledändar, bergartsyxor, tre horntaggar, en slip- eller rivsten, en tunn, nål och  två kranier av en 

man i 60-årsåldern och en kvinna i 40-50-årsåldern. Här finns också ett lårben, ett bäcken, två 
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underkäkar och en bit kåda med tandmärken som använts som tuggummi. I detta rum finns 

också bilder av gravar och fiskeredskap. På en vägg kan besökaren både se och röra vid skinn 

och päls som använts till kläder. Här finns också vaxdockor av en man och en kvinna i 

naturlig storlek som visar en scen som utspelar sig som ett samtal mellan personerna.  

 

 

 

 

 
 

Figur 1 
Bild föreställande dockor av en man och en kvinna 

 i naturlig storlek mitt i ett samtal på TM  
(www.trelleborg.se).  

 

 

I nästa rum finns yngre stenåldern utställd. Här får besökaren se en skubbekvarn, flintyxor, 

flintskäror, en skära, en dolk, pilspetsar, spånblock, skrapor, en knacksten, en spånkärna och 

skivor, skivskrapor, en skivkniv, flintkrustor och en slipsten. Här finns också en modell av en 

stenkammargrav, en trattbägare, skrapor, en borr, tvärpilar, håleggade flintyxor, en 

leksaksyxa, stridsyxor, slipade och oslipade flintyxor, en dubbeleggad stenyxa, en stenyxa 

med nackhål, en spetsyxa, pilspetsar, en flintyxa, spånskrapor, skivskrapor, gropkeramiska 

krukskärvor, spjutspetsar, skifferhängen, en pilspets, krukskärvor, en flintyxa med utsvängd 

egg, en bronsyxa, slipade flintyxor, slipade stenyxor, skäror och flintdolkar.  

      

Sedan börjar bronsåldersdelen av utställningen och här får besökaren se halsringar av brons, 

en glasögonfibula, en bälteskupa, en rakkniv, en pincett, bärnsten, flintdolkar, ett svärd, 

stenyxor, en massiv bronsyxa, holkyxor, en skära, spjutspetsar, en avsatsyxa, en kantyxa, en 

dolk, en gudinna av brons med halsring, halsringar av brons, skålgropar, en bild av 
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hällristningar, en urnegrav med brända ben och en rakkniv, en pincett och en dubbelknapp, en 

bild av en urnegrav och förrådskärl. 

      

I samma rum som bronsåldersutställningen finns även järnåldersutställningen, dock inte 

vikingatiden. Här får besökaren se pärlor av glas och bärnsten, en fibula från romersk 

järnålder, en näbbfibula, en oval spännbuckla, bältestenar, glas, sländtrissor, en bronsnyckel, 

järnyxor, en spjutspets av järn, lerkärl och en liten modell av ett långhus. Bilder av gravar 

finns på väggen och även en bild av en gravhög i genomskärning.  

 

 I ett annat rum i museet finns en modell av en stenåldersboplats i naturlig storlek. Här finns 

en rund hydda, en grav med en man och en kvinna, en härd, en uppstoppad hund vid graven 

med mannen och kvinnan, en kopia av en mjärde, en grav med en hund i som har rödockra 

från svanspetsen till nosen, en mansgrav där den begravde är ca 20 år gammal och har 

begravts med kronhjortshorn, tvärpilar och tre flintavslag. Här inne finns också träd, man har 

målat golvet så att det ska se ut som vatten, det finns sand utanför hyddan och här finns både 

ljus och ljud (studiebesök Trelleborgs museum sept 2006).  

 

 

 

 

 
 

Figur 2 
 Bild föreställande modellen av en hydda 
 från Skateholm på TM i naturlig storlek  

(www.trelleborg.se). 
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4. Analys av materialet i samtliga utställningar 

  

I den här delen av uppsatsen går jag igenom materialet museum för museum och undersöker 

vad som är typiskt för just dem. Detta görs för att sedan i diskussionen kunna se en lokal 

identitet och möjligen också en regional.  

 

4.1 Regionmuseet i Kristianstad (RMK) 

 

Utställningen på RMK är som tidigare nämnts en liten utställning som endast består av tre 

små rum. Koncentrationen i framställningen ligger på fiske och jordbruk med tanke på att de 

föremål som är mest representerade är fiskben, yxor, pilspetsar, fiskekrokar och harpuner. Att 

man i trakten kring Kristianstad har bedrivit mycket fiske är inte så konstigt eftersom Helge å 

flyter genom trakten (studiebesök Regionmuseet i Kristianstad feb 2006).  

      

Det som slår besökaren är avsaknaden av boplatsmaterial. Här finns inga lerkärl utställda och 

inga direkta bevis på redskapstillverkning i form av flintavfall. Det verkar som att de 

förhistoriska människorna här inte bodde någonstans utan de var bostadslösa människor som 

bedrev sina dagar med att jaga, fiska och bedriva jordbruk. Allt detta skedde samtidigt som de 

hänförde sig åt religiösa offer och ceremonier. Det rituella finns representerat i form av 

överdimensionerade yxor samt stenar med skålgropar på. Här finns även som tidigare nämnts 

ett hjorthorn med inristningar på som kastats i vattnet som offer.  Metallföremålen finns inte 

heller representerade här vilket kan tyckas märkligt.  

 

Lokal förankring kan besökaren se genom fynd och bilder på fyndplatser som även det ger en 

känsla av att det är lokal historia. Det material som visas har som jag tidigare skrivit en 

förankring även regionalt beroende på att föremålen kommer från olika platser och inte bara 

en. Förmodligen finns det i museets samlingar mer material som endast tillhör Kristianstad 

och kanske även resten av nordöstra Skåne. Så att få en helt lokalt förankrad utställning om 

Kristianstad skulle säkert gå. Nu är detta ett regionmuseum och måste därför visa föremål från 

andra platser också och därför är RMK det av museerna som är mest regionalt inriktat i fråga 

om material.  
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Den identitet som går att utvinna ur den här utställningen är att Kristianstadmänniskorna på 

den tiden precis som idag ägnade sig åt att bedriva jordbruk och att fiska. Båda är saker som 

man i området gör även idag.  

 

4.2 Landskrona museum (LM) 

 

Tågerup ligger precis utanför Landskrona och tillhör Landskronas historia. Utställningen på 

LM är mycket modern och innehåller allt som en sådan utställning ska göra, nämligen ljud, 

ljus, bilder och föremål som man faktiskt kan ta på. Utställningen är mest inriktad på jakt, 

fiske och boplatser. Jordbruket finns inte representerat här om man inte räknar yxor och 

flintspån till jordbruksföremål.  

 

Alla de pilspetsar som finns utställda på museet tyder, tillsammans med ben från hjort, rådjur 

och vildsvin, på jakt. Fisket representeras av nätstickor, näverrullar , ett nätsänke och ett 

ljuster. Att människorna i Tågerup har levt mycket av fiske är inget som förvånar eftersom 

platsen ligger vid kusten. För att kunna jaga vildsvin, hjort och rådjur har människorna dock 

även tvingats gå inåt landet, möjligen hade man en säsongsboplats inåt landet där man bodde 

medan man var ute och jagade.  

 

Det känns som att utställningen ger en bild av människan i Tågerup som en person som endast 

jagade, fiskade och bedrev lite jordbruk. Var finns allt annat som förmodligen hade med livet 

att göra. Smycken finns det inga, men man hade kanske inga heller. Inte heller har man några 

bilder av hur människan kunde ha sett ut i sina kläder, eller hur det kunde ha sett ut när de var 

ute och jagade. Här finns inte heller några skisser på hur en grav kunde ha sett ut i 

genomskärning utan man har bara valt att ställa ut tre gravar utan att något sådant finns.  

 

4.3 Malmö museer (MM) 

 

Utställningen på MM representerar alla delar av livet i förhistorisk tid i området kring Malmö. 

Här finns vardagsföremål som till exempel jordbruksföremål, fiskeredskap och jaktföremål. 

Även andra föremål som använts vid tillverkning av redskapen finns representerade genom 

knackstenar, tryckstockar och slipstenar.  
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I utställningen finns även det rituella livet representerat i form av överdimensionerade yxor 

och hjorthorn med inristningar på. Det material som är mest representerat i utställningen på 

MM är jaktredskapen. De överstiger faktiskt antalet föremål som har med fiske att göra. Detta  

kan tyckas lite märkligt med tanke på att Malmö är en kuststad. Dock kan det vara så att 

mycket av de marina fångstredskapen ligger under Öresunds vattenmassor till följd av att 

havet har stigit.  

 

Saker som även de kan tillhöra det rituella livet men även vardagen är de smycken som finns 

utställda. Bland annat så finns det dräktsmycken och hängen av olika slag och dessa verkar 

lite otympliga för att ha burits när man är ute och jagar till exempel, vilket kan göra att de 

räknas till det rituella livet.  

 

De flesta av utställningens föremål kommer från antingen Fosie eller Limhamn. Här finns 

ingen direkt riktning mot någon plats utan hela området kring Malmö. Man har gjort en 

blandad utställning där det mesta tas upp och ingen speciell period som man identifierar sig 

med.  

 

4.4 Trelleborgs museum (TM)  

 

Utställningen på TM är mest inriktad på fiske och jakt här finns inte så mycket som har med 

jordbruket att göra. Antalet yxor, pilspetsar och diverse fiskeredskap som mjärdar och ljuster 

är många till antalet. Annat som visar på en marin jakt är antalet rester från marina djur till 

exempel en sälkäke, kota från en tumlare, en utterkäke och sjöborrar.  En lite rolig detalj på 

TM är en leksaksyxa som finns utställd.  

 

Utställningen om Skateholm visar uttryckligen hur livet i Skateholm kunde ha gått till 

eftersom det finns dockor och även en boplats i naturlig storlek. Att man valt att ställa ut just 

Skateholm på Trelleborgs museum är för att Skateholm ligger mellan Trelleborg och Ystad på 

den skånska sydkusten. Det är en väldigt lokalt förankrad utställning där allt fokus ligger på 

just Skateholm. Detta är ett medvetet val av dem som gjort utställningen.  
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Figur 3 

Bild föreställande ett mänskligt kranium  
från TM 

(www.trelleborg.se). 
 

De enda två museerna som inte tar upp en speciell tid och plats i förhistorien är som sagt 

RMK och MM. På RMK finns det spår av att vara regionalt medan det hos MM inte syns lika 

tydligt, men där finns inget som inte säger att föremålen kan vara tagna från andra platser än 

bara Malmö. LM och TM har en klar platsidentitet genom sina utställningar med klara 

inriktningar på vilken period som anses viktigast där. 
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5. Diskussion och slutsatser  

 

5.1 Den lokala identiteten (platsidentitet) 

 

Gemensamma föremål för samtliga utställningar (de föremål som finns på tre eller fyra av 

utställningarna) är hjorthorn med ristningar på, harpunspetsar av ben, knackstenar, 

överdimensionerade yxor, stenar med skålgropar, borrar, yxor, skrapor, pilspetsar, ben och 

horn från hjort, spjut, flintbitar, ljuster och dolkar. Alla dessa föremål är vad man kan kalla 

föremål som används varje dag. Här finns representerat både jakt, fiske, jordbruk och religion. 

 

Som jag tidigare beskrivit är detta en del av historien som är lätt att ta till sig eftersom vi 

sedan vi var små fick denna bild inpräntad hos oss bland annat från barnböcker som Barna 

Hedenhös och tecknade filmer som Goliat som vi minns från sommarlovsmorgnarna när vi 

var små. Gundula Adolfsson  skriver att bilden av stenåldersmänniskan på museer visar 

samspelet mellan människan och naturen och under senare perioder samspelet mellan 

människa och människa, alltså handel och utbyte av varor mellan olika områden (Adolfsson 

1987, s. 150). Samspelet mellan människa och natur finns med i alla utställningarna. Det 

känns lite som att tyngdpunkten ofta har lagts på just den delen av livet under förhistorien.  

 

Varje utställning jag har besökt presenterar en egen identitet. Den identitet som man 

förknippar med platsen, eller området kring museet. Detta är en del som jag tycker är viktig 

och det är att det faktiskt är en person som har suttit och planerat dessa utställningar och har 

på något sätt kommit fram till att man vill att de ska se ut på det sätt som de gör. Varför har 

man valt att de ska se ut på det här sättet? En tanke bakom måste det finnas. Man vill ju helt 

klart lyfta fram den egna platsen på ett så bra sätt som möjligt så att människorna som besöker 

utställningarna på något sätt ska känna igen sig och känna att detta är min förhistoria. I dagens 

moderna samhälle dras vi ofta bort från vår rumsliga tillhörighet genom Internet, TV, företag 

som flyttar utomlands och tar sina anställda med sig och urbanisering. För många platser 

kommer då inte platsens egen identitet automatiskt utan den måste skapas till exempel genom 

museernas utställningar. På många ställen där den egna identiteten inte syns eller finns väljer 

man att stjäla någon annans. Man stjäl förhistoriska föremål från andra länder eller andra 

platser. Ett exempel det är USA som i sin avsaknad av historia ibland kopierar hela byggnader 

från Europa, ett exempel är universitetet i Chicago (Hylland Eriksen 1996, s.74ff). Ett föremål 
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som i Sverige befinner sig på helt fel plats är enligt min mening Barumskvinnan som idag 

finns utställd på Historiska museet i Stockholm men som egentligen borde finnas på 

Regionmuseet i Kristianstad eftersom hon är en del i Kristianstadbygdens förhistoria och inte 

Stockholms. Anledningen till att Barumskvinnan finns på Historiska museet i Stockholm är 

att hon anses vara av riksintresse (www.kristianstadsbladet.se). Samtidigt kan man se det på 

så sätt att hon gör reklam för Skånes förhistoria för dem som funderar på att åka dit. 

 

Att försöka spåra rumsliga indelningar av landskapet utifrån de variationer som finns i det 

materiella har funnits länge. I min uppsats har jag undersökt en lokal identitet hos museer. 

Den lokala identiteten är inte så svår att se eftersom varje plats har sin egen speciella historia 

att berätta enligt min mening. Att Landskrona museum valt att basera sin förhistoriska 

utställning på enbart stenåldern i Tågerup visar bara att detta är en viktig del i platsens 

historia. Museibesökaren som kommer från platsen kan lätt se bilden av jägaren som springer 

genom skogen på jakt efter sitt nästa byte med spjutet, som numera ligger i en monter, i 

handen redo att kastas iväg. Den lokala identiteten är på den här platsen väldigt tydlig. Dessa 

minnen och tanken på att man faktiskt kan stå där och se jägarens spjut på riktigt skapar 

enkelt en känsla av tillhörighet och att detta är just min historia och mina förfäder som har 

gjort dessa redskap. Det är väldigt långa tidsavstånd mellan nutid och stenåldern i Tågerup, 

men kommer man själv från platsen tror jag inte att det är så svårt att känna en viss 

tillhörighet i det materialet. 

 

Varför har man då inte valt att visa andra delar av förhistorien i Landskrona? Är detta den del 

av platsens historia som representerar platsen bäst? Jag tror nog att utställningen om Tågerup 

har gjorts som den har gjorts beroende på att man velat göra en modern och fin utställning. 

Man skulle dock kunna berätta lite om andra perioder av Landskronas förhistoria också. 

Besökaren kan få ett felaktigt intryck av Landskronas förhistoria endast består av stenålderns 

Tågerup och inget annat. På Landskrona museum har man stärkt platsens identitet ytterligare 

genom att även spela upp ljud. När man står där och tittar på allt så får man också höra hur det 

kan ha låtit en vanlig dag i Tågerup under stenåldern. Den lokala identiteten här ligger mest 

på att man har bedrivit jakt och fiske, av vilket fisket även idag är en viktig del av 

Landskronabornas inkomst. Här har man alltså en utställning som speglar dagens Landskrona 

samtidigt som den speglar stenålderns Tågerup. Fisket är på den här platsen lätt att ta till sig 

med tanke på att havet ligger så nära som det gör. 

 



 29

På Trelleborgs museum finns det också en tydlig identitet. Man har valt att göra en 

förhistorisk utställning som endast berör Skateholm. Här får besökaren genast känna en viss 

gemenskap med de personer som levde i Skateholm. Att människorna ägnade sig åt något som 

vi gör idag som till exempel att tugga tuggummi, ger bara känslan av att det ändå inte är så 

avlägset som man tror. Här finns även dockor som visar att människorna såg ut som vi gör 

idag även om kläderna var annorlunda. Trelleborgaren känner sig säkert stolt över att det har 

funnits bebyggelse på platsen sedan stenåldern och för att stärka känslan av tillhörighet har 

man valt att göra en hel utställning av bara Skateholm. Att utställningen rent medvetet ger en 

identitetskänsla tror jag inte på. Jag tror inte att de som planerat utställningen enbart har tänkt 

på det eller ens tänkt på det alls, men hur man än väljer att göra en utställning så återspeglar 

den alltid platsen den finns på och det är ju att skapa en lokal identitet, eller spinna vidare på 

en som redan finns. När jag till exempel var och arbetade med en utgrävning i Stora Uppåkra 

mellan den 2 maj -17 maj 2006 så fick vi besök av ett antal ortsbor och skolbarnen från 

trakten. Dessa personer tyckte att det vi gjorde var mycket intressant och de tyckte att det var 

roligt att något sådant som järnåldersboplatsen i Uppåkra faktiskt fanns på samma plats som 

de bor. Samma saker händer möjligen när en person som är från Trelleborg går in på 

Trelleborgs museum. Att allt det som finns utställt där faktiskt har utspelat sig på den 

personens hemort. Det som är bra med Trelleborgs museums förhistoriska utställning är att 

även om fokus ligger på Skateholm så ställer man även ut föremål som tillhört andra delar av 

Trelleborgs förhistoria. Detta ger en bredare bild av platsen. 

 

I utställningen på Malmö museer finns också en koncentration på det lokala. Som den 

renodlade kuststad som Malmö är idag med fiske och sjöfart så finns det förvånansvärt lite 

fiskeredskap utställda på museets förhistoriska utställning. Här har man mest koncentrerat sig 

på jordbruk, jakt och mattillverkning. Detta ger en bild av ett samhälle som sysslade mest med 

just detta och samtidigt så hade man på sig fina fibulor och halsringar mm, men en märklig 

sak är att det bara är Trelleborgs museum som har valt att visa hur kläderna kunde ha sett ut 

på den tiden. Det verkar lite som att människorna varit nakna hela tiden. Trots att detta 

påpekats sedan länge verkar man inte vilja ändra i sina utställningar så att de blir mer 

korrekta. Trots att varje museum väljer att ställa ut olika föremål och olika perioder så visar 

man upp den del av förhistorian som man kanske är mest stolt över och som man tror kommer 

att locka många turister till orten.  

 



 30

Alltså har jag med lätthet kunnat uttyda vad som är varje utställnings lokala identitet. Detta på 

grund av att det på varje utställning visas något som är speciellt för platsen. En platsidentitet 

är mycket viktig att ha och att med hjälp av museer kunna förmedla en sådan är bra. Detta kan 

även få upp ögonen för förhistorien hos människor som inte tycker att det är speciellt roligt 

med historia.  

 

5.2 Regional identitet – finns den? 

 

Det regionala, som i min uppsats är landskapet Skåne, har varit väldigt svårt att se. Varje 

museum fokuserar på det som är deras lokala område. Jag har inte kunnat komma fram till en 

regional identitet mycket beroende på den totala avsaknaden av den i utställningarna. 

Ingenting nämns om den i någon montertext på något av mina fyra museer. Allt handlar 

endast om den egna platsen. Ett undantag kan vara Regionmuseet i Kristianstad som är det 

enda av museerna som ställer ut andra föremål än just de från den egna trakten. Dessa föremål 

är dock så få att det inte går att utläsa någon identitet ur dem.  

 

Jag kan tycka att Malmö museer kunde försöka visa en bild av hur förhistorien har sett ut i 

hela Skåne med tanke på att detta museum är så pass stort och för att Malmö är en stad med 

många turister. Om Malmö museer haft en utställning som representerade hela Skåne så 

skulle det kanske hjälpa till att dra turister till resten av landskapet och inte bara de större 

orterna och städerna. Att de andra museernas utställningar är så pass begränsade som de är 

beror nog mest på att man inte har plats att ställ ut mer föremål än vad man redan har. 

Dessutom kan jag tänka mig att Malmö museer har lättare för att få pengar än vad de mindre 

museerna har. Visst får mindre museer ibland donationer från privatpersoner, men det rör sig 

inte så ofta om några stora summor. Runt om i Skåne finns det många små orter som har egna 

museer men som inte lyckas locka någon stor publik. Om ett stort museum som Malmö 

museer kunde visa lite föremål från dessa museer så skulle det nog hjälpa.  

 

Man kan väl tänka sig att en skånsk regional identitet på något sätt kan representeras av alla 

de jordbruksföremål som finns i utställningarna. Skåne är ju än idag känt för att vara ett 

jordbrukande landskap och att man brukat jorden även under förhistorisk tid kan väl hjälpa till 

att få skåningen att känna att man har en identitet i det. Slutsatsen blir ändå att den regionala 

identiteten är i stort sett frånvarande i alla de undersökta utställningarna. 
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5.3 Varför ställs inte allt ut? 

 

Jag tror att varje museum har många vackra föremål som kanske borde visas men som inte 

gör det på grund av att man har valt att vinkla utställningen på ett visst sätt, exempel på detta 

är Skateholmsutställningen på TM och Tågeruputställningen på LM. Dessa föremål 

representerar kanske inte det som de personer som gjort utställningen vill visa. Dessa föremål 

är ändå viktiga eftersom de kan hjälpa till att visa en bredare bild av hur platsens förhistoria 

har sett ut under en längre period än till exempel endast Tågerup på Landskrona museum. Det 

kan vara av den enkla anledningen att de flesta av de undersökta museerna har en väldigt 

begränsad yta att arbeta med. Alla föremålen kan inte få plats det är inget konstigt med det. 

Det borde snarare vara så att de förhistoriska utställningarna borde ges mer plats så att det går 

att ställa ut så mycket av förhistorien som det går. Det finns många föremål nedpackade i 

lådor på museerna och på olika magasin som bara väntar på att få plockas fram och visas upp. 

 

5.4 Slutsatser i korthet 

 

Slutsatserna av min uppsats är att den lokala identiteten (platsidentiteten) är tydlig i två av de 

undersökta utställningarna. Allt fokuseras på just platsen. Den regionala identiteten som jag 

försökt få fram har jag inte hittat någon. Den kan skymta fram ibland men det är alldeles för 

sällan för att det ska kunna tolkas som regional identitet. När det gäller vad man väljer och 

inte väljer att visa så beror det på just vilken del av förhistorien man valt att framställa och 

även en hel del på hur stor yta utställningen befinner sig på. 
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6. Sammanfattning 

 

� Huvudfrågan i min uppsats har varit att försöka ta reda på om man kan se en lokal 

identitet i de fyra förhistoriska utställningar som jag har undersökt. Vad har varje 

utställning för identitetsskapande uttryck, och hur kan man utifrån vad som visas på de 

olika skånska museerna se vad som är lokal identitet, och kanske också regional 

identitet? Ett landskap som Skåne har många kommuner och många olika städer och 

småbyar som alla har sin egen identitet och lokala prägel, men som kanske även 

relaterar till en skånsk regional identitet. Att försöka se hur alla dessa små delar kan 

bilda något som blir ett gemensamt uttryck för identitet för alla i Skåne är något som 

kanske dessutom kan hjälpa till i arbetet att visa hur samhället såg ut under sten- 

brons- och järnåldern här. Detta är min huvudfråga och den som tar mest plats i min 

analys av de museer jag har valt att besöka. 

 

Det jag genom mina undersökningar kommit fram till är att det är väldigt enkelt att se en lokal 

identitet i utställningarna. Varje utställning visar vad som är typiskt för just den platsen under 

förhistorien. Man har kanske inte valt att ställa ut alla delar av förhistorien som funnits på 

platsen men man har valt den viktigaste delen. Den del som bäst representerar platsens 

förflutna. På Regionmuseet i Kristianstad har man valt att koncentrera sig på fiske och 

jordbruk i området kring Kristianstad, på Landskrona museum ligger koncentrationen på 

stenålderslivet i Tågerup, på Malmö museer ligger koncentrationen på det vardagliga livet 

med jakt, fiske, jordbruk mm i Malmöregionen och på Trelleborgs museum ligger 

koncentrationen på hur skateholmarna levde. Varje besökare ska kunna gå in på museet och 

känna att detta hör till den plats där man befinner sig. Speciellt om det handlar om en person 

från trakten.  

 

 

� Nästa fråga är hur mycket vår samtid och idén om vad som är förankrat i ett 

identitetstänkande påverkar valet av vad som ska ställas ut. Hur mycket faller 

egentligen i glömska på grund av att det inte anses passa in i den bild som museet vill 

visa av forntiden? Här är det de som gör utställningen som väljer vad som är lokalt 

förankrat och passar att visas på just det museet, och jag vill veta varför man gör just 

så. 
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En anledning kan vara att man på varje museum har en begränsad yta att jobba med så att alla 

föremål inte får plats även om man skulle vilja det. Sedan är det så att man vinklar 

utställningen på så sätt att man tror att den ska locka mest publik. Ett museum som visar en 

utställning som inte finns på någon annan plats har större chans att locka mer publik än ett 

museum som visar något som redan finns.  

 

Att lyckas knyta samman de lokala identiteterna till en regional identitet som gäller för hela 

Skåne har jag inte lyckats med, mest för att det inte finns något som direkt tyder på en skånsk 

identitet på de museer jag har besökt. Det de tydligt fokuserar på är just platsidentiteten. 

Anledningen är att varje museum just koncentrerar sig till endast den egna platsen något annat 

än det nämns inte i montertexterna i utställningarna.  
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Förkortningar 

 

Regionmuseet i Kristianstad: RMK 

Landskrona museum: LM 

Malmö museer: MM 

Trelleborgs museum. TM 
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