
Lunds Universitet 

Historiska Institutionen 

HISK01 

Seminarieledare: Yvonne Maria Werner 

Handledare: Harald Gustafsson 

31 maj 2011, 10.15–12.00, Sal 2  

 

   Johanna Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

Historiskt 

medvetande i 

”Östdanmark” 
En historievetenskaplig analys av museiutställningar  

i Skåne, Halland och Blekinge



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING .................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................. 2 

1.2 Material, urval, avgränsningar och källkritiska problem .......................................... 3 

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................ 5 

1.4 Historiebruk som analytisk ram ................................................................................. 10 

      1.4.1 Historiemedvetande, historiskt medvetande och historiemedvetenhet ................. 11 

      1.4.2 Minne och glömska ............................................................................................... 12 

1.5 Metod och disposition .................................................................................................. 13 

2. BAKGRUND: EN ”ÖSTDANSK” HISTORIA ................................................. 14 

2.1 Skåne, Halland och Blekinges historia under danskt styre ...................................... 14 

2.2 Roskildefreden och dess konsekvenser för Skåne, Halland och Blekinge .............. 17 

2.3 Museer, kulturmiljövård och kulturarv ..................................................................... 20 

3. ANALYS: ”ÖSTDANMARK” PÅ MUSEUM ................................................... 22 

3.1 Regionmuseet Kristianstad .......................................................................................... 22 

      3.1.1 Skånes danska historia .......................................................................................... 23 

      3.1.2 Skånes övergång från danskt till svenskt område ................................................. 25 

      3.1.3 Historiskt medvetande i C400 – staden i vattenriket ............................................. 27 

3.2 Hallands kulturhistoriska museum ............................................................................ 28 

      3.2.1 Hallands danska historia ........................................................................................ 29 

      3.2.2 Hallands övergång från danskt till svenskt område .............................................. 31 

      3.2.3 Historiskt medvetande i Varbergsrummet och Kartor över Halland ..................... 31 

3.3 Blekinge museum .......................................................................................................... 33 

      3.3.1 Blekinges danska historia ...................................................................................... 34 

      3.3.2 Blekinges övergång från danskt till svenskt område ............................................. 36 

      3.3.3 Historiskt medvetande i Blekinge i ett nötskal ...................................................... 37 

4. AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................... 38 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .................................................... 42 

BILAGA................................................................................................................................ 44 

 



 

1 

 

1. INLEDNING 

1658 är ett betydelsefullt årtal i de flesta svenska historieböcker, inte minst i de som 

distribueras och brukas i de sydsvenska landskapen, då det var i februari just detta år som 

Skåne, Halland och Blekinge definitivt blev svenska områden, såvitt vi vet, för all framtid. 

Men vad som skedde dessförinnan förefaller inte vara av samma betydelse för den svenska 

historieskrivningen. Landskapens danska historia glöms ofta bort i många avseenden, både 

gällande allmänhetens historiska medvetande och inte minst i skolundervisning. Att 

skåningar, hallänningar och blekingar i stor utsträckning är oinvigda i sin historia före 1658 

tas fasta på av bland andra Hanne Sanders och Harald Gustafsson i de böcker som kom ut i 

serien ”Centrum för Danmarksstudier” inför 350-årsjubileet av freden i Roskilde och så även i 

denna uppsats vars undersökning mer eller mindre varit som en jakt efter den danska historien 

i Skåne, Halland och Blekinge. Jakten, eller sökandet, har emellertid inte ägt rum bakom 

svenska historieböckers pärmar utan i ett än mer offentligt och allmänt forum, nämligen på 

museum.  

Medan läroböcker i historia knappast anpassas speciellt till skånska, halländska eller 

blekingska elever och studenter, lika lite som de anpassas för dem i Stockholm, Jämtland eller 

Norrland, bör historiska museer vara annorlunda. Särskilt de som tillhör kategorierna stads- 

eller länsmuseum. Historisk litteratur med didaktiska och pedagogiska syften är generellt mer 

allomfattande ur ett strikt svenskt riksperspektiv, de fokuserar på den stora massans historiska 

medvetande. Detsamma gäller de stora statliga museerna som finns, med få undantag, 

överrepresenterade i Stockholm. Museum på lokal nivå tenderar emellertid, kanske självfallet, 

att ha ett snävare, regionalt perspektiv. Inför undersökningen var antagandet därför att på 

lokala läns- och stadsmuseer i Skåne, Halland och Blekinge bör det finnas någon form av 

uttryck för landskapens danska historia. Det är intressant att titta på just museiutställningar 

eftersom de ingår i en kulturarvsindustri som formas efter samtidens behov och värderingar. 

Museer fungerar alltså som ett samhälles kollektiva minne och de objekt och berättelser som 

går att finna i en museiutställning kan berätta för oss både om våra behov och vår syn på 

historien samt vår relation till den.
1 

Därför antogs även att en representation av ett danskt 

historiskt medvetande i mer eller mindre bredare utsträckning borde gå att finna vid museer i 

de aktuella landskapen. 

                                                 
1
 
1
 Mikael Eivergård, ”Förord” i Mikael Eivergård (red.), Kulturarv och historiebruk, Fornvårdaren 28, 

Östersund.  
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Man kan säga att museer agerar som en utsträckt hand till allmänheten, där historia och 

nutid möts och skapar samband och existentiell mening för besökaren. På museum kommer 

besökaren i kontakt med den svenska kulturmiljövården som bedrivs med målet att bland 

annat ”bevara och levandegöra kulturarvet”.
2
  Kulturarv är de utvalda delar och faktorer ur ett 

samhälles kultur och historia som anses ha ett sådant speciellt socialt, politiskt eller kulturellt 

värde att det därför utnämns som kulturarv och således förvaltas, vårdas och ombesörjs av 

myndigheter på exempelvis museer.
3
 Det är delvis detta urval, vilka kvarlevor som av olika 

orsaker valts att bevaras och minnas, som studeras i uppsatsen.  

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är följaktligen att kasta ljus över hur man på historiska museiutställningar i 

Skåne, Halland och Blekinge manifesterar och framhäver landskapens danska historia. Detta 

för att således skapa en bild av hur respektive landskap förvaltar och ger uttryck för sin 

historia före och kring Roskildefreden 1658. Till syftet hör även om det eventuellt går att 

skönja ett danskt historiskt medvetande i de undersökta utställningarna. Uppsatsen syftar inte 

till att främja eller framhäva att en specifik nations historieskrivning skulle vara ”bättre” eller 

mer ”korrekt” än en annans då detta tenderar till att uppmuntra till ett ”vi och dem” där det 

nationella som en föreställd gruppgemenskap skapar klyftor mellan kulturer och etniciteter.
4
 

Således sättes abstrakta ”danska” och ”svenska” företeelser och föreställningar inom 

citationstecken för att undvika missförstånd hos läsaren. Uppsatsen avser inte heller att 

undersöka utställningarnas historiska korrekthet, så inte heller att leta fel eller brister, men 

som nämns ovan spelar museer en roll som ett slags kollektivt minne och därför bör 

undersökningen även röra den kollektiva glömskan, vad har valts att framhäva, vad har valts 

bort? Mer ingående förklaringar av begrepp såsom minne, glömska samt historiskt 

medvetande följer under rubriken rörande uppsatsens analytiska ram. Uppsatsen tar avstamp i 

historiebruksteori, hur utställningarna som historiekulturprodukt manifesterar historiskt 

medvetande är alltså den fundamentala grunden för studien och så även idén om att 

museiutställningar inte bara påverkar besökaren utan också speglar och representerar det 

lokala historiska medvetandet. Syftet kan således formuleras och åskådliggöras med följande 

frågeställningar som ligger till grund för vad som undersökts på respektive museum: 

                                                 
2
 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, Lund 2004, s. 144f.  

3
 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” i Lennart Palmqvist och Stefan Bohman 

(red.), Museer och Kulturarv, Stockholm, 1997, s. 9-15. 
4
 Harald Gustafsson, Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658, Göteborg 2008, s. 11. 
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 Hur manifesteras landskapens danska historia i utställningarna? Vad tas upp? Vad tas 

inte upp? 

 Hur skildras övergången då landskapen slutgiltigt blev svenska efter Roskildefreden 

1658? Vad har man valt att lägga fokus på?  

 Vilka uttryck tar sig det danska historiska medvetandet i utställningarna? Är det 

”danska” mer påtagligt i Skåne än i Halland och Blekinge?  

Den sista frågeställningens följdfråga ligger till grund för en hypotesliknande 

uppfattning jag haft redan innan valet av uppsatsämne gjordes. Hypotesen grundar sig i idén 

om att många i den breda allmänheten kanske främst tänker på Skåne när landskap som 

tidigare varit danska kommer på tal medan Halland och Blekinge gärna hamnar lite i 

bakgrunden och då kanske allra främst Halland. Det faktum att Skåne oftare förekommer i 

debatter, forskning och andra sammanhang rörande danskrelaterad historieskrivning bör enligt 

min mening vara ett resultat av att det finns en form av dansk historiskt medvetande i Skåne 

som är starkare än det i Halland och Blekinge, det vill säga att man har en kunskap om det 

förflutnas existens och vårt samband med den. Med detta menas alltså inte att alla i Skåne är 

fullt insatta i landskapets danska historia utan att åtminstone den danska historien samt 

övergången från danskt till svenskt område till viss grad är närvarande i det skånska historiska 

medvetandet.  

Hypotesen om att det ”danska” är starkare i Skåne fick ett visst erkännande när jag på 

ett tidigt stadium i uppsatsprocessen besökte ett flertal museer för att göra ett urval av 

utställningar att använda i undersökningen och upptäckte att det finns flera museer i Skåne där 

landskapets danska historia och tiden kring 1658 tas upp medan utbudet av utställningar 

gällande detsamma i Halland och Blekinge är långt mer begränsat. Mer om detta tas upp i 

nästföljande underrubrik. Det faktum att det vid första anblick verkar som antagandet om ett 

starkare danskt historiskt medvetande i Skåne bekräftas gör det intressant att mer detaljerat i 

undersökningen titta på vilka skillnader och likheter som finns utställningarna emellan. Är 

mitt antagande realistiskt? Går det att märka ett liknande historiskt medvetande i Halland och 

Blekinge som det jag uppfattar finns i Skåne?  

 

1.2 Material, urval, avgränsningar och källkritiska problem 

Uppsatsen är, som redan klargjorts, en analys och jämförelse av museiutställningar som berör 

dansk historia och tiden kring 1658 i Skåne, Halland och Blekinge. Det primära källmaterialet 
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består följaktligen av utställningar vid tre museer, ett för respektive landskap. I Skåne har 

utställningen C400 – Staden i vattenriket på Regionmuseet Kristianstad undersökts. I Halland 

har två mindre utställningar på Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning 

analyserats, dels en utställning rörande fästningens historia i det så kallade Varbergsrummet, 

dels en tillfällig utställning med titeln Kartor över Halland. Slutligen, i Blekinge återfinns den 

undersökta utställningen Blekinge i ett nötskal på Blekinge museum i Karlskrona. Alla objekt 

och berättelser i utställningarna som rör uppsatsens syfte och frågeställningar behandlas som 

källor.  

Urvalet har gått till så att jag inför undersökningen besökt och kontaktat flertalet 

museum i samtliga landskap med avsikten att finna lämpliga utställningar som rör dansk 

historia och tiden kring 1658. I Skåne återfanns som sagt ett flertal museer som helt eller 

delvis tar upp det som frågas efter i uppsatsen, dock inget som berör Skåne som en helhet. 

Eftersom Skåne relativt nyligen blivit ett enat län finns det inget övergripande länsmuseum 

utan snarare mer utpräglade stadsmuseer i bland annat Malmö, Lund och Kristianstad. På 

Malmö museer finns bland annat en stadsutställning och en med direkt fokus på 

Roskildefreden; utställningen På kungens order som uppfördes till 350-årsjubileet 2008. På 

Kulturen i Lund finns utställningen Metropolis – Lund på medeltiden som visserligen i allra 

högsta grad berör dansk historia men som avgränsats fram till början på 1600-talet och därför 

inte kan svara för hur övergången till Sverige manifesteras. Den utställning som analysen 

slutligen utförts på i Kristianstad berör mer kring både grundandet av staden under danskt 

styre och problematik och oroligheter kring övergången. Utställningen i Kristianstad är 

dessutom både nyare och modernare än den mer eller mindre föråldrade stadsutställningen i 

Malmö. I Halland och Blekinge har valet varit enklare då de museer och utställningar som 

valts för undersökningen är de enda i landskapen som tar upp något om de aspekter som 

uppsatsen behandlar, vilket uppenbarligen är intressant för min hypotes. Utställningen i 

Varbergsrummet berör som sagt Varbergs fästning och dess omnejds historia från tidig 

medeltid fram till 1900-tal. En liten del av utställningen tar konkret upp dansk historia och 

tiden kring frederna i Brömsebro och Roskilde. Utställningen Kartor över Halland har tagits 

med i undersökningen av den anledningen att den ligger i nära anknytning till 

Varbergsrummet och går att koppla till både dansk tid och gränsstriderna i mitten på 1600-

talet. Blekinge i ett nötskal behandlar hela Blekinge med historiska nedslag i bland annat 

forntid, tidigt 1900-tal och inte minst senmedeltid och 1600-tal vilket är den del av 

utställningen som analyserats i uppsatsen. De avgränsningar som gjorts är helt enkelt efter 

uppsatsens frågeställningar och vad som finns att tillgå i respektive museums utställningar. 
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Utställningarnas egna avgränsningar sträcker sig på de olika museerna både bakåt men främst 

framåt i tiden från 1658 men det är alltså endast de objekt och berättelser som rör dansk 

historia och tiden fram till sent 1600-tal som berörs i analysen. 

Det som möjligen kan ses som problematiskt är att utställningarna på vart och ett av 

museerna nämnvärt skiljer sig åt från varandra. Kristianstads är en stadsutställning, i Varberg 

fokuserar man främst på fästningens historia och i Blekinge ges en mer övergripande 

landskapshistoria. Det ultimata hade naturligtvis varit om vart och ett av landskapen haft ett 

länsmuseum likt det i Blekinge. Först då kan man tycka att en helt och hållet likvärdig analys 

kunnat göras, men det är uppenbarligen omöjligt att välja och använda material som inte 

existerar. I undersökningen tas självklart hänsyn till dessa skillnader utställningarna emellan. 

 

1.3 Forskningsläge 

Uppsatsens ämne rör sig över tre forskningsområden, museologi, historiebruk och studier 

rörande de sydsvenska landskapens danska historia och övergångsproblematiken efter 

Roskildefreden. Gällande det sistnämnda finns det en mängd tidigare forskning i ämnet, inte 

minst för det redan omnämnda 350-årsjubileet av freden i Roskilde som nyligen ägt rum. Ett 

flertal historiker som forskar om Skåne under danskt styre återfinns inte helt oväntat vid 

Lunds universitet, dessa är bland andra Hanne Sanders, Harald Gustafsson och Fredrik 

Persson. I den redan nämnda serien Centrum för Danmarksstudier förekommer flera 

forskningsstudier, rörande Skånelandskapen under danskt styre och övergången, i bland annat 

antologier och syntesverk som bygger på vetenskaplig forskning. Till den senare kategorin 

hör Harald Gustafssons Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658 och Hanne Sanders 

Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred. Gustafssons bok tar 

avstamp i det faktum att Skåne, Halland och Blekinges danska historia så ofta glöms bort och 

negligeras, på båda sidor om Öresund. I sydsvenska skolor, från grundskola ända upp till 

universitet, får elever och studenter lära sig svensk historia före 1658, trots att danska 

historiska skeenden av vikt ofta inträffade på vår sida av Öresund. Istället för att skapa en 

uppfattning om Christian IV som framstående renässanskung med stark koppling till Skåne 

stiftas det, i historieundervisning, istället bekantskap med samtida svenska kungar. 

Gustafssons bok vill alltså fylla denna lucka av ”okunskap” som finns i Skåne, Halland och 

Blekinge angående landskapens historia före 1658 utan att för den sakens skull påvisa att 

varken dansk eller svensk rikshistoria är den enda rätta historien för Skåne, Halland och 
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Blekinge.
5
 Där Gustafssons bok tidsmässigt slutar tar Sanders vid och omständigheterna kring 

och efter freden i Roskilde presenteras, både i krigs- och fredstid. Sanders tar avstånd från de 

annars förhärskande idéerna om att Skånelandskapen skulle varit förtryckta och med våld 

tvingade att vara lojala mot den svenska staten samt att ett slags nationalism ska ha haft någon 

betydelse för försvenskningsprocessen. Sanders menar snarare att ”försvenskningen” ägde 

rum i fredstid och upplyser med sin bok läsaren hur det verkligen kan ha gått till då Skåne, 

Halland och Blekinge blev svenska områden 1658.
6
  

En annan lundahistoriker som forskat i ämnet Skånes relation till Danmark är Fredrik 

Persson som bland annat skrivit artikeln ”Ett historiskt gränsöverskridande? Regionerna 

Öresund och Skåne som historiska konstruktioner” i antologin Öresundsgränser. Rörelser, 

möten och visioner i tid och rum, som likaså är en del i serien Centrum för Danmarksstudier.
7
 

Ett verk av Persson som dock är extra intressant för just den här undersökningen att titta lite 

närmare på är avhandlingen Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-

2000. Perssons avhandling tar upp den skånska historieskrivningens särställning och hur det i 

olika forum från mitten på 1800-talet fram till 2000-talet försökts förmedla och lyfta fram 

denna unika position och således också försökts skapa en form av karakteristisk ”skånsk 

identitet”. Något egentligt genomslag har denna ”skånska” särställning inte fått förrän det 

bestämdes att benämna det nya enade landstinget efter länssammanslagningen 1997 för 

Region Skåne.
8
 Det är just denna särställning jag tagit fasta på i min hypotes då jag menar att 

om det på flera håll i Skåne försökts framställa en sådan särskilt utpräglad ”skånsk identitet” 

bör det också kunna vara så att man på museer i Skåne vill framhäva sin unika historia mer än 

i Halland och Blekinge. Därför torde det kunna utläsas ett starkare danskt historiskt 

medvetande på museet i Kristianstad än på dem i Varberg eller Karlskrona.  

Museologisk forskning är och har varit på framfart de senaste decennierna. Rådet för 

museivetenskaplig forskning grundades 1995 och sedan 90-talet finns det i Sverige även ett 

antal akademiska utbildningar i ämnet, där det mest framstående finns vid Umeå universitet. 

Ämnet går ut på att studera museiverksamhet gällande bland annat dess samling, förmedling 

samt förvaltning av kulturarv. Forskning inom museologi rör sig gärna tvärvetenskapligt över 

exempelvis konst, arkeologi, pedagogik, antropologi, etnologi och, som i mitt fall, historia. På 

                                                 
5
 Gustafsson, 2008, s. 9-12. 

6
 Hanne Sanders, Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred, Göteborg 2008,  

s. 9-12. 
7
 Fredrik Persson, ”Ett historiskt gränsöverskridande? Regionerna Öresund och Skåne som historiska 

konstruktioner” i Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard (red.) Öresundsgränser – rörelser, 

möten och visioner i tid och rum, Göteborg 2007.  
8
 Fredrik Persson, Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865-2000, Lund 2008, s. 22-24, 

211-217. 
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senare år har museiforskning haft ett rejält uppsving, men det finns även äldre forskning i 

ämnet.
9
 Kerstin Arcadius Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien kom ut 1997 

medan Gundula Adolfssons Människa och objekt i smyckeskrin publicerades redan 1987.
10

 

Adolfssons bok är en kritisk granskning av arkeologiska museiutställningar. Kritiken menar 

Adolfsson är ”bedömningens redskap (…) konsten att läsa mellan raderna”.
11

 Den som 

undersöker museer ska alltså genom att med kritiska glasögon granska en utställning kunna 

upptäcka mindre synliga strukturer och budskap.  Adolfsson baserar sin kritik på sju 

uppställda krav gällande utställningarnas kommunikationsförmåga. Ett av dessa krav rör 

utställningsobjekten, talar de för sig själva eller finns det förklarande bildtexter? Sätts objektet 

i samband med berättelserna som förmedlas? Med berättelser menas här och i fortsättningen 

det som framställs i skriven text i museiutställningar. Adolfsson har även krav på 

framställningen i utställningarna som granskats, ett av dessa är att besökaren ska kunna 

identifiera sig själv och relatera till det som ställs ut i form av objekt och berättelser.
12

 Detta, 

som fortsättningsvis kommer refereras som ”igenkänningsvärde” är även av vikt för min 

undersökning då jag menar att det lokala historiska medvetandet till viss grad bör speglas i en 

museiutställning om besökarens igenkänningsförmåga hela tiden funnits i åtanke vid 

förmedlingsprocessen.  

Även i Norge bedrivs studier i museologi. Anne Eriksen, professor i kulturhistoria vid 

universitetet i Oslo behandlar i sin bok Museum – En kulturhistorie dels norsk museihistoria, 

dels museiverksamhet och de centrala arbetsuppgifterna på ett museum med fokus på 

tendenser och mönster. Eriksen sammanfattar museers i fyra punkter 1. Samling, 2. Bevaring, 

(3. Forskning) samt 4. Förmedling. Här skiljer emellertid norska museer sig från svenska 

museer, i Norge bedrivs historisk forskning vid museiinstitutioner till skillnad från i Sverige. 

Därför behandlas punkt 3 här som en parentes.
13

  

Studier i museologi som behandlar just det min uppsats gör, det vill säga historiskt 

medvetande i museiutställningar, är inte lika lätta att finna som historiedidaktiska analyser av 

museer. Trots att ambitionen med uppsatsen inte är att i detalj visa på hur museiutställningar 

påverkar besökaren utan snarare visa på tendenser som tyder på att ett lokalt historiskt 

medvetande kan utläsas i utställningarna så kan tidigare forskning med fokus på besökaren 

ändå vara av vikt att relatera till. Två nyare verk i denna kategori är Cecilia Axelssons En 

                                                 
9
 Erik Hofrén, ”Introduktion”; Bohman i Lennart Palmqvist och Stefan Bohman (red.) , 1997, s. 7-13. 

10
 Kerstin Arcadius, Museum på svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien. Stockholm 1997. 

11
 Gundula Adolfsson, Människa och objekt i smyckeskrin, Stockholm 1987, s. 15. 

12
 Adolfsson, 1987, s. 11, 71, 77, 175-177. 

13
 Anne Eriksen, Museum – En kulturhistorie, Oslo 2009, s. 23f, 117, 135, 159, 181. 
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meningsfull historia. Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om 

migration och kulturmöten och Eva Insulanders Tinget, rummet besökaren – Om 

meningsskapande på museum. Axelsson och Insulander behandlar båda meningsskapande på 

museer med fokus på besökaren. Axelsson fokuserar även på historieförmedling i två 

utställningar som berör migrationshistoria, demokrati, integration och jämställdhet. 

Undersökningen har gjorts på skolklasser och hur dessa uppfattat innehållet i utställningarna. 

Utställningarnas historieförmedlande process delas in i tre stadier 1. Produktion 

(utställningens innehåll, vad som visas upp), 2. Förmedling (mötet mellan museum och 

besökare) samt 3. Reception och mottagande (besökarens reaktioner och tankar kring 

utställningen). Av dessa tre fokuserar jag främst på det första stadiet rörande utställningarnas 

innehåll i min analys men även delvis det gällande förmedling då jag, liksom Gundula 

Adolfsson, själv iklär mig rollen som besökare och på så sätt möter och tolkar museets 

intentioner i utställningarna. Trots att Axelsson inte lägger sin absoluta tyngdvikt vid 

historiebruksbegrepp nämner hon samtidigt att museiutställningar påverkar besökarens 

historiska medvetande, jag påstår att besökarens historiska medvetande också bör speglas i 

utställningen för att fånga ett intresse, mer om detta i nästa underrubrik. Axelsson med många 

andra menar att historia inte är ”allt som hände förr” utan snarare ”det som hände förr som vi 

idag tycker är viktiga händelser och processer att komma ihåg; händelser som förklarar eller 

legitimerar förhållande i vår samtid”.
14

 Det är detta urval av processer och händelser som 

Axelsson, och jag med henne, finner intressant att analysera i museiutställningar.
15

 En än 

nyare avhandling i samma fack som Axelssons är den ovan nämnda av Eva Insulander. 

Insulanders avhandling är en del i projektet ”Museet utställningen, besökaren – 

meningsskapande på en ny arena för lärande och kommunikation” som pågick 2007-2010 vid 

institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. Huvudsyftet i 

Insulanders del i projektet är att analysera besökarens upplevelse och meningsskapande av två 

museiutställningar om forntiden samt att beskriva och analysera själva designen och 

utformningen av utställningarna.
16

 Det är främst det sistnämnda jag har nytta av i min egen 

undersökning och har använt både Insulander, Axelsson och Adolfssons tillvägagångssätt som 

inspiration till min analys av utställningarnas upplägg. 

Det tredje forskningsområdet som rör uppsatsen kommer redogöras mer utförligt i 

nästkommande delkapitel då det utgör uppsatsens analytiska ram. Historiebruksforskning bör 

                                                 
14

 Cecilia Axelsson, En meningsfull historia. Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar 

om migration och kulturmöten, Växjö/Göteborg 2009, s. 40. 
15

 Axelsson, 2009, s. 26f, 41, 47f. 
16

 Eva Insulander, Tinget rummet, besökaren – Om meningsskapande på museum, Stockholm 2010, s. 16. 
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emellertid nämnas redan under forskningsläge då det finns en del texter och artiklar som går 

att koppla till uppsatsens forskningsområde. Två framstående historiebruksforskare i Sverige 

är Klas-Göran Karlsson vid Lunds universitet och Peter Aronsson som är verksam vid 

Linköpings universitet, båda har publicerat artiklar och böcker som är relevanta för min 

uppsats. Mest intressant för forskningsläget är Aronssons Historiebruk – att använda det 

förflutna. Aronssons verk är mer av en lärobok än forskarrön och syftar till att skapa en 

förståelse för hur historia brukas på både individuella och kollektiva nivåer, hur 

historiekulturen förändras och hur urvalet av vad i det förflutna som är värt att bevara och 

minnas samt vad som sovras och glöms bort. I kapitlet om museum talar Aronsson om 

kulturmiljövården och dess mål, även hur dagens svenska museistruktur är upplagd och det 

faktum att kulturarvsindustrin ofta blir förkastad av historievetenskapen med argumenten att 

den är för kommersiell och ger en förenklad bild av det förflutna. Aronsson menar dock att 

kulturarvsforskning fyller en viktig funktion i dagens globaliserade samhälle då det förstärker 

människors identiteter i förhållande till den breda mångfalden, att lokala gemenskaper 

konstrueras för politiska syften. Direkt kopplat till museiutställningar och hur dessa kan 

kopplas till historievetenskap och historiebruksforskning säger Aronsson att 

historiebruksforskare måste se till frågor som varför en viss del av det förflutna valts att 

bevaras, om det har ett estetiskt, didaktiskt eller igenkänningsvärde.
17

 Klas-Göran Karlsson 

har satt upp kriterier för olika former av historiebruk, ett av dessa är det existentiella bruket 

som kommer förklaras närmare i nästa kapitel. Problemet är dock att det existentiella bruket 

oftast manifesteras i privata sammanhang som är svåra för historiker att analysera, undantaget 

inkluderar emellertid museiutställningar som redan omnämnts i inledningen som samhällets 

kollektiva minne.
18

 

Uppsatsens ämne rör sig alltså parallellt över dessa tre forskningsområden och bör 

tillföra något inom alla fälten. För forskningen kring Skåne, Halland och Blekinges danska 

historia fylls en lucka då det ger en bild av hur denna manifesteras och framställs på tre 

museer, ett i vardera landskap. Till museologisk forskning kan uppsatsen tillföra en inblick i 

hur lokalt historiskt medvetande kan tolkas genom att analysera det som skildras och ställs ut i 

historiska museiutställningar. Slutligen kan uppsatsen relateras till tidigare 

historiebruksforskning och hur historiebruk går att applicera som analytisk ram på 

undersökningar av museiutställningar.  

                                                 
17

 Aronsson, 2004, s. 9-10, 14f, 124, 144, 164, 172f, 226-229. 
18

 Klas-Göran Karlsson, Med folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, 2008:6, s. 

70. 
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1.4 Historiebruk som analytisk ram 

Klas-Göran Karlsson förklarar i Europeiska möten med historien människans sätt att handskas 

med det förflutna som ett öppet fält av historia, istället för att se det stora hela ses istället ett 

urklipp som medvetet eller omedvetet väljs ut ur den enorma mängd av händelser och 

processer som faktiskt ägt rum. I detta ”möte med historien” som kan ske i 

historieundervisning, när man ser på filmer med historiskt tema, läser historiska romaner eller 

besöker ett museum, menar Karlsson att det uppstår känslor, värderingar och idéer. Vissa 

historiska skeenden väcker mer känslor än andra, i mötet med den egna historia känner 

individen sig mer delaktig och som att hon eller han ingår i en större helhet. Dessa möten med 

historia samlas i begrepp som historiebruk, historiemedvetande, historiskt medvetande, 

historiemedvetenhet, historiekultur, minne och glömska. I en redogörelse för historiebruket 

som teoretiskt perspektiv måste dessa begrepp redas ut och förklaras. En helt enskild 

utredning av vart begrepp för sig är problematisk då de tenderar att vävas in i varandra, det 

som är gemensamt för ovan nämnda begrepp är att de illustrerar hur människor och samhällen 

påverkar och påverkas av sin historia.
19

  

De tre mest grundläggande begreppen, historiebruk, historiemedvetande och 

historiekultur sammanfattas kortfattat av Peter Aronsson som ”ett visst urval av 

historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett historiemedvetande”.
20

 

Historiekultur är källor, objekt och berättelser från det förflutna som sätter dåtid i ett samband 

med nutid och framtid. Ett urval av historiekulturen används vidare för att skapa mening och 

sammanhang av det förflutna, det vill säga man ”brukar historien”. Aronsson menar således 

att historiemedvetandet är resultatet av denna process, då idéer om hur sambandet dåtid, nutid 

och framtid etableras och manifesteras genom minnet.
21

  

Karlsson redogör å andra sidan för historiemedvetande snarare som ”den mentala 

process i vilken människor förstår och orienterar sig själva i tiden”.
22

 Han syftar här till 

händelser i historien som agerar som gemensamma referenser för kollektivet, individer minns 

betydande skeenden i historien tillsammans då de också upplevt det tillsammans. Där till 

läggs emellertid generationsaspekten, ju mer tiden går, desto färre minns händelsen ur ett 

förstahandsperspektiv. Detta betyder dock inte att historiemedvetandet bleknar. Det förs 

vidare av yngre generationer genom berättandet. Händelsen behöver alltså inte vara 

                                                 
19

 Klas-Göran Karlsson, Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på andra världskriget, 

förintelsen och den kommunistiska terrorn, Stockholm 2010, s. 17-21, 30.  
20

 Aronsson, 2004, s. 18. 
21

 Aronsson 2004, s. 17. 
22

 Karlsson 2010, s. 53. 
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självupplevd utan kan ha förekommit i undervisning, berättelser eller massmediala 

sammanhang. Det är just dessa berättelser och förmedlingar av historia som är historiekultur. 

Historiekultur kan förklaras som en förmedlingsprocess i form av en produkt som förmedlar 

historia, till exempel böcker, filmer, monument eller utställningar på museum. Samhället gör 

medvetna val utifrån sin historiekultur vilken historia som ska förmedlas och på så sätt är 

historiekulturen sammankopplad med det kollektiva historiemedvetandet. Kortfattat 

manifesterar historiekulturen historiemedvetandet. Historiemedvetandet går inte att analysera 

i sig självt, men eftersom det kollektiva historiemedvetandet gör avtryck i historiekulturen i 

till exempel museiutställningar är det möjligt att undersöka och analysera. Det är alltså dessa 

två, historiemedvetande och historiekultur som ligger till grund för historiebruket. 

Historiebruksforskning går ut på att man ser till hur individer, grupper och stater brukar 

historia utifrån sitt historiemedvetande och inom ramen för en historiekultur i syfte att 

tillgodose utpräglade behov och intressen.
23

 

Aronsson menar alltså att det historiska medvetandet väcks och aktiveras i många fall 

vid ett museibesök men det som tas fasta på i uppsatsen är just Karlssons utgångspunkt att 

historiekulturen även manifesterar historiemedvetandet. Den produkt av historiekulturen som 

i uppsatsen undersöks och analyseras är museiutställningarna på de tre valda museerna i 

Skåne, Halland och Blekinge och utifrån vad som presenteras, i objekt och berättelser, 

angående landskapens danska historia och övergången från danskt till svenskt område efter 

1658 dras sedan slutsatser om vilket historiskt medvetande som valts att ge uttryck för. 

 

1.4.1 Historiemedvetande, historiskt medvetande och historiemedvetenhet  

Historiemedvetande är alltså den abstrakta sinnesstämning som uppstår då människan 

relaterar och känner ett samband med det förflutna. Historiebruksforskare talar om att 

historiemedvetandet aktiveras i möten med det förflutna, detta sker enligt Jörn Rüsen när 

kollektivet upplever ett gemensamt trauma som gör avtryck i historien. Rüsen använder 

förintelsen som exempel, ett för övrigt mycket populärt område att studera för 

historiebruksforskare. Cecilia Axelsson menar dock att det inte nödvändigtvis krävs ett så 

starkt trauma för att aktivera historiemedvetandet utan även att ”mer subtila företeelser” kan 

påverka.
24

 Även Klas-Göran Karlsson påtalar förintelsen som en av dessa ”gränssättande” 

                                                 
23

 Karlsson 2008, s. 9-11. 
24

 Jörn Rüsen, ”Holocaust memory and Identity Building; Metahistorical Considerations in the Case of (West) 

Germany” i Michael S. Roth & Charles G. Salas (red.) Disturbing Remains: Memory, History, and Crisis in the 

Twentieth Century. Los Angeles 2001, s. 252f. Här refererad i Axelsson, 2009 s. 44.  
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händelser som aktiverar det kollektiva historiemedvetandet.
25

 Här menar jag, liksom 

Axelsson, att dessa avgörande historiska skeenden som påverkar och aktiverar 

historiemedvetandet inte nödvändigtvis behöver vara så dramatiska och laddade som 

förintelsen, även om det är ett utmärkt exempel. Den historiska händelse som får agera som 

”gränssättande” i min uppsats är Skåne, Halland och Blekinges övergång från danska till 

svenska områden efter freden i Roskilde 1658.   

Peter Aronsson skiljer på tre närliggande begrepp gällande hur det förflutna hjälper oss 

att skapa mening och samhörighet när det sätts i samband med vår egen tid. Dels det mer 

frekvent använda historiemedvetande som redogjorts för ovan. Aronsson definierar 

historiemedvetande kortfattat som: ”uppfattningar om hur dåtid-nutid-framtid är relaterade till 

varandra”. Begreppet historiemedvetande är alltså väldigt brett i termer om att kunna se 

samband mellan flera tidsdimensioner. Då är emellertid historiskt medvetande mer begränsat 

med definitionen: ”kunskap om det förflutnas existens och vårt samband med det”, här 

relateras således främst nutid med dåtid och ett samband sätts där emellan. Ett tredje begrepp, 

historiemedvetenhet, definieras som ”den egna existentiella platsen i det historiska flödet (…) 

den personliga förmågan att relatera till tidsdimensionerna”.
26

 Som redan framkommit av 

uppsatsens titel och i tidigare kapitel har jag i min undersökning valt att använda mig av 

begreppet historiskt medvetande då jag främst tittar på relationen mellan nu och då. Vad kan 

man säga om dagens syn på det förflutna genom att titta på vad som lyfts fram och ställs ut i 

museiutställningarna? Att använda begreppet historiskt medvetande tillåter mig att precisera 

och gå djupare in på just detta i mitt syfte. 

 

1.4.2 Minne och glömska 

I historiebruksforskning talas det ofta om minne och glömska. Som redan nämnts gör ett 

samhälle ambitiösa och medvetna val utifrån sin historiekultur vilken historia som ska 

förmedlas och minnas, men även vilken historia som ska förträngas och glömmas. Klas-Göran 

Karlsson jämför begreppet minne med historiemedvetandet då båda begreppen innebär att 

man skapar ett sammanlänkande samband mellan tidsdimensioner. Minnet till skillnad från 

historiemedvetandet ser dock inte framåt utan återkopplar endast det förflutna med nutid, likt 

begreppet för historiskt medvetande. Minnet påverkas däremot främst av självupplevda 

händelser medan det historiska medvetandet även kan relatera till skeenden som endast 

                                                 
25

 Karlsson 2008, s. 9. 
26

 Aronsson 2004, s. 67f. 
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återberättas.
27

 Museer spelar här en stor roll som auktoritet över och förmedlare av minnet. I 

arbetet med en museiutställning ligger noggranna val till grund för vad som slutligen 

förmedlas till besökaren i den färdiga historieprodukten, det vill säga utställningen.
28

 

Karlssons definition av existentiellt historiebruk berördes koncist ovan, att det konkret går att 

studera i bland annat museiutställningar. Grundpelarna i det existentiella historiebruket är: 

Vad väljer man att minnas? Vad väljer man att glömma bort? Mer ingående menar Karlsson 

att det existentiella bruket ger minnet funktionen att skapa ett samband för individer som då 

får känslan av att ingå i en större mening med hjälp av den gemensamma relationen till det 

förflutna, ett kollektivt historiskt medvetande uppstår. Karlsson tar även upp vikten av 

glömska inom det existentiella bruket, att man medvetet förtränger eller förvränger aspekter i 

historien som inte passar in i den självvalda historiekulturen.
29

 Även gällande glömska kan 

man mena att museet är den auktoritet som utövar makt över vad som medvetet vill glömmas 

bort i det kollektiva historiemedvetandet, för exempelvis identitetsskapande syften. 

 

1.5 Metod och disposition  

Historiebruk är i grunden en metodologi som fungerar som analytiskt verktyg i uppsatsens 

undersökning genom att tillämpa begrepp och analytiska redskap som redogjorts för i 

föregående underrubrik. I kapitlet för analys beskrivs utställningarna, var för sig efter sitt 

upplägg, med inspiration från Insulanders avhandling, hur rummet ser ut, vad som ställs ut 

samt vilka berättelser som lyfts fram. Dessa beskrivningar delas upp i två delkapitel för varje 

museum, ett som berör dansk historia och ett om hur övergången kring 1658 framställs. En 

tredje underrubrik tillkommer vidare för varje museum som rör det historiska medvetandet, 

här går jag än djupare in i det som iakttagits i utställningarna och redogör för vad som går att 

utläsa av analysen i de två föregående delarna ur ett historiebruksperspektiv. Slutligen, i den 

avslutande diskussionen tillämpas en komparativ metod. Resultatet från samtliga museer 

sammanställs och jämförs med varandra för att till sist komma fram till en slutsats huruvida 

hypotesen om ett förväntat starkare danskt historiskt medvetande i Skåne jämfört med 

Halland och Blekinge kan verifieras alternativt falsifieras.  

  

                                                 
27

 Karlsson 2010, s. 65-67. 
28

 Eivergård 2005, s. 7. 
29

 Karlsson 2008, s. 70. 
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2. BAKGRUND: EN ”ÖSTDANSK” HISTORIA 

I följande kapitel redovisas en kort historisk översikt som rör de historiska platser, händelser 

och aktörer som tas upp i analysen. Detta för att skapa en förförståelse hos läsaren och 

undvika långa förklaringar och klargöranden i analyskapitlet. Bakgrundskapitlet tar till viss 

del även upp sådant som inte återfinns i utställningarna, detta reflekteras över i analys- och 

diskussionskapitlen angående vad man på de undersökta museerna valt att glömma bort och 

inte förmedla till besökaren. Även ett delkapitel om museers roll i samhället tar plats i detta 

kapitel för uppsatsens bakgrund, däribland kriterier för svenska museer, dess verksamhet och 

förhållandet till kulturmiljövården och kulturarvsindustrin. 

 

2.1 Skåne, Halland och Blekinges historia under danskt styre 

Dansk historieskrivning kan sägas ta sin början under 900-talet då Jellingstenen på Jylland 

kom till med runor inristade där ”Danmark” och ”danerna” nämns. Det danska riket stammar 

från ett tidigt maktcentrum på Jylland, med kungar som Gorm den gamle, Harald Blåtand och 

Sven Tveskægg. Dessa tidiga danska kungars område utvecklades och expanderade österut 

för att så småningom lägga grund till det starka skandinaviska rike som kom att bli Danmark. 

Redan under vikingatiden lades grunden för danskt inflytande i Skåne när Lund anlades och 

stort fokus lades på att stärka både kungen och kyrkans roll på den östra sidan av Öresund. 

Den danska ärkebiskopen huserade i Lund och stadens ställning som religiös medelpunkt i 

Norden stärktes avsevärt under ärkebiskop Eskils 1100-tal. Den kung som regerade samtida 

med Eskil var Valdemar den store och under denna tid kan man tala om att ett enhetligt 

Danmark med en kung och en kyrka växte fram.
30

  

Under 1300- och 1400-talen utvecklades det danska rikets handel och Öresundstullen 

blev en viktig inkomstkälla. Den utökade handeln gav även möjligheter för kuststäderna i 

Halland och Blekinge att utvecklas till framstående handelsstäder. Men allt var inte frid och 

fröjd under denna period, Danmark präglades av inbördes kriser och riskerade att förlora 

viktiga områden och tvingades pantsätta flera delar av riket till tyska grevar. En av dessa var 

Johan av Holstein som under 1330-talet regerade över Skåne och Blekinge. Ett folkligt uppror 

1332 ledde till att den svenske kungen Magnus Eriksson köpte ut Skåne och Blekinge av 

Holstein för en fantasisumma. Skåne och Blekinge kan emellertid inte helt räknas ha varit 

svenska under denna period. Man stod snarare i en union med det svenska riket men för den 
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sakens skull retade det inte den danske kungen Valdemar Atterdag desto mindre. Han 

misslyckades i sitt första försök att återta de pantsatta danska områdena och förlorade även 

södra Halland till Magnus Eriksson. Valdemar Atterdag gav sig dock inte och lyckades 

återerövra Skåne, Halland och Blekinge 1360. Danmark var återigen ett enat rike, även bara 

för en kort tid. När Valdemar Atterdag dog bildades, genom hans dotter Margrete (drottning 

Margareta), Kalmarunionen efter en rad invecklade processer och skeenden. Drottning 

Margaretas tronföljare Erik av Pommern kunde emellertid inte upprätthålla unionen, uppror 

bland folket var vanligt förekommande. Ett av dessa var Engelbrektsupproret som började 

1434 i Sverige men som även spred sig in i det danska Halland och Blekinge. När Erik av 

Pommern avsatts var det slut på det gemensamma kungastyret över Kalmarunionen. Christian 

I blev kung i Danmark och under hans styre kom Östdanmark, det vill säga Skåne, Halland 

och Blekinge, för första gången att agera arena för krig mellan unionsfränderna Danmark och 

Sverige. Det var den svenske kungen Karl Knutsson som angrep Christian I och brände flera 

städer i Skåne men misslyckades att inta viktiga militära och kyrkliga fästen och fick således 

retirera tillbaka till Sverige. I och med Christian I:s regeringstid knöts kyrkan närmare 

kungamakten och Skåne och området kring Öresund fick än en gång en viktig roll i det 

danska rikets maktprocess.
31

 

Under 1500-talet fick Öresundsområdet en än viktigare funktion i spelet om makten 

över Östersjön. Den siste danske kungen under Kalmarunionen var Christian II. I svensk 

historieskrivning har han framställts som en grym och maktlysten kung och fått det välkända 

öknamnet Christian tyrann. Christian II var den kung som började reformera kyrkan i 

Danmark då han under sin regeringstid tog makten över densamme. Han avsattes dock av 

uppror ledda av den man som kom att bli kung Frederik I. Christian II fick fly men återvände 

för att försöka återta makten. Det slutade emellertid inte som Christian II tänkt sig och han 

fängslades på livstid. Frederik I:s regeringstid präglades av oro och kriser i sviterna av det 

som varit Kalmarunionen. Den då nytillträdda kungen av Sverige, Gustav Vasa, ville ansluta 

Skåne, Halland och Blekinge till det svenska riket men efter förhandlingar med skåningarna 

själva valde Östdanmark att stå under Frederik I:s regering. Kalmarunionen fick sitt slut och 

Sverige och Danmark varsin kung. Oroligheterna tog emellertid inte slut trots enigheter 

mellan Gustav Vasa och Frederik I. Efter den senares död bröt stridigheter ut som i 

historieböcker fått namnet Grevefejden. De stridande i Danmark var å ena sidan Frederik I:s 

son hertig Christian och å andra sidan anhängare till den fängslade Christian II som leddes av 
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greve Christoffer av Oldenburg. Svenska trupper blandade sig i på skånsk mark och intog 

flera städer, däribland Varberg, men i slutändan påverkade Grevefejden inte några 

gränsdragningar utan enbart vem som skulle styra Danmark. Det var Frederik I:s son 

Christians trupper som gick segrande ur inbördeskriget och den som inledde det självständiga 

Danmarks starka styre. Han radikaliserade Christian II:s reform och lade all kyrkans makt 

under kronan. Danmark var än en gång ett enat rike, med en starkare kungamakt än 

någonsin.
32

 

Det är nu, som dessa två kungariken, Danmark och Sverige ställs emot varandra som 

verkliga fiender och det man främst konkurrerade om var Öresundsområdet. Under 1500- och 

1600-talet utgjorde området med Själland och Skåne ett viktigt centrum i Danmark. Kungen 

huserade i Köpenhamn, i Öresund upptogs tullskatter som fortfarande var en värdefull dansk 

inkomst och i Skåne fanns viktiga fästen och slott. Tiden efter reformationen fram till 1660 

har i Danmark kallats för adelsväldets tid eftersom makten i hög grad koncentrerades till 

adeln. Runt om i det danska riket styrdes lokala områden av lensmænd (länsherrar), i 

Östdanmark befann sig dessa i början på 1600-talet i Landskrona, Malmö, Varberg, Halmstad, 

Laholm, Sölvesborg, Lyckå och Helsingborg. I och med anläggandet av Kristianstad och 

Kristianopel tog även dessa städer rollen som viktiga länsherrasäten. Det var alltså denna 

mäktiga del av det danska riket som svenskarna började intressera sig för, som nämndes ovan, 

redan under Gustav Vasas regeringstid. Men det var Erik XIV som på allvar skulle göra slag i 

saken och försöka erövra Östdanmark. 1563 bröt nordiska sjuårskriget ut och drabbade 

befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge hårt eftersom arméerna plundrade och brände där 

de drog fram. 1564 intogs exempelvis Ronneby av svenskarna, staden brändes och 

människorna där mördades. Varberg intogs av svenskarna men återtogs snart av danskarna 

och freden slöts 1570. Den kung som regerade över Danmark under nordiska sjuårskriget var 

Frederik II, hans efterträdare blev Christian IV, en av de viktigaste kungarna i den danska 

historien. Christian IV beskrivs i dansk historieskrivning som en stor och expansiv byggherre, 

en viktig aktör för den danska renässansen. Han anlade flera slott, grundade flera städer (vilka 

alla självklart döptes efter kungen själv), däribland Kristianstad och Kristianopel. Christian IV 

försökte sig även på utrikespolitik och förklarade krig mot Sverige, Kalmarkriget. Freden 

slöts i Knäred och det stod då klart för Christian IV att landets försvar behövde förbättras. 

Detta gjordes genom att rusta upp Kristianopels försvarsvärn i öst, i Kristianstad byggdes en 

fästning och i Varberg rustades slottet upp till en fästning. Men även en så framgångsrik kung 

                                                 
32

 Gustafsson, 2008, s. 78-88. 



 

17 

 

som Christian IV stötte på bakslag och det i form av Torstensonsfejden som stod mellan 

svenska och danska arméer. Än en gång drabbades Östdanmark hårt av de båda ländernas 

krigsföring och danskarna började för första gången att organisera lokala friskyttar, de som i 

svensk historieskrivning i fortsättningen kom att kallas för snapphanar. 1645, då freden i 

Brömsebro slöts fick Danmark ge ifrån sig stora landområden, däribland Halland, men endast 

under en 30-årsperiod vilken vi i efterhand vet skulle komma att bestå.
33

 

Tolv år efter freden i Brömsebro regerade en ny kung i Danmark, Frederik III, som ville 

ha upprättelse för Torstenssonfejden och därför förklarade krig mot Sverige vars armé för 

tillfället befann sig i Polen. Vad Frederik inte hade räknat med var det faktum att svenskarna 

med kung Karl X Gustav i spetsen kom att vandra hela vägen upp genom Danmark, över 

bälten ända till Själland och ta Köpenhamn med överraskning. Freden slöts innan ett egentligt 

krig hunnit bryta ut, den 26 februari 1658 i Roskilde. Skåne, Halland och Blekinge blev 

därmed fortsättningsvis svenska områden.
34

 

 

2.2 Roskildefreden och dess konsekvenser för Skåne, Halland och Blekinge 

Fredsförhandlingarna drog ut på tiden. Från att Karl X Gustav och den svenska armén slog 

läger på Själland tog det 16 dagar att förhandla fram det som slutligen blev det fredsavtal som 

skrevs under den 26 februari. Den svenske kungens ambitioner var tydliga, han ville för 

Öresundstullens skull lägga de östdanska landskapen under den svenska kronan. Även den 

naturliga gränsen som utgjordes av sundet vägde in, det skulle vara lättare att försvara Sverige 

om gränsen gick vid kusten än mitt inne i landet. Detta godkändes i paragraf 5 och 6 i 

fredsavtalet. För befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge kom paragraf 9 i avtalet att 

spela en särskilt viktig roll då den försäkrade att befolkningen i de nysvenska landskapen att 

de inte bara skulle få behålla sina danska seder och bruk utan även lagar och rättigheter så 

länge inget stred mot den svenska kronans grundlagar. Denna lojalitet mot den svenska 

kungen var viktig och de tidigare danska prästerna och adelsmännen i Skåne samlades ihop 

och fick avlägga trohetsed till den nya kungen. För att upprätta ordning tillsatte man snabbt 

efter freden i Roskilde en generalguvernör med ansvar för Skåne, Halland och Blekinge. Vid 

riksdagen 1664 fick skånska ståndsrepresentanter för första gången medverka och detta gällde 

även representanter från Halland.
35
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När Karl X Gustav och Frederik III skrev på fredsavtalet i februari 1658 lovade den 

svenske kungen att han med sin armé skulle lämna Själland medan den danske kungen lovade 

att lämna ifrån sig stora landområden. Frederik III höll sin del av avtalet, Karl X Gustav 

gjorde inte det och belägrade och anföll Köpenhamn redan samma respektive nästföljande år. 

Freden i Köpenhamn 1660 stod sig dock i nästan 20 år, tills då Frederik III:s son Christian V 

krönts till kung. 1675 ville han ta revansch för de områden som svenskarna erövrat från hans 

far och det skånska krigets utbrott var ett faktum. Det blev, liksom nordiska sjuårskriget, ett 

brutalt krig som drabbade lokalbefolkningen i de numera sydsvenska landskapen mycket hårt. 

Danskarna inledde med att landstiga utanför Helsingborg och lade snabbt under sig flera 

städer, däribland Kristianstad och den nya staden Karlshamn. De stötte på motstånd först i 

Halland där de drabbade samman med den svenska armén i Halmstad och led ett svidande 

nederlag. Nästa slag stod vid Lund på vintern 1676, än en gång stod svenskarna som vinnare 

och började ta tillbaka städer som danskarna intagit. Danskarna gjorde motstånd och 

återerövrade ett par städer, Kristianstad föll dock i svenskarnas händer efter en längre 

belägring. Christian V fick klart för sig att han var besegrad och beordrade att Skåne skulle 

förstöras. Städer, herrgårdar, hamnar och spannmålsbruk skulle brännas och skövlas, detta 

ledde till att bland annat Lund lades i ruiner efter danskarnas härjningar. Den svenska armén 

betedde inte sig särskilt mycket bättre mot lokalbefolkningen än danskarna, de tvingade 

exempelvis ut stora summor i skatt av bönderna för att finansiera kriget. Därför bör det inte te 

sig konstigt att den svenska armén stötte på motstånd även bland befolkningen i Skåne, 

Halland och Blekinge under skånska kriget. Motståndsmän organiserade av danskarna hade 

de stött på redan under Torstenssonfejden på 1640-talet, nu gjorde de återigen entré och 

svenskarna benämnde dem med samma skällsord som 35 år tidigare; snapphanar.
36

  

I Danmark kallas snapphanar ofta för gønger för att de var överrepresenterade i 

Göingeskogarna i norra Skåne. Alla grupper som fick öknamnet snapphanar var inte en 

enhetlig organisation utan hela konceptet blev snarare konstruerat av svenskarna som en 

danskmobiliserad gerilla. Det fanns helt klart de motståndsmän som var kallade till vapen av 

danskarna under skånska kriget liksom under Torstenssonfejden, de var egentligen de enda 

sanna friskyttarna. Men det fanns också helt och hållet lokala grupper av vanliga medborgare 

som enbart agerade utifrån missnöje mot kriget och höga skatter. Ett exempel på detta var 

bonden Christer Bagge och hans män i Blekinge som plundrade en svensk gård och mördade 

två svenskar. När Bagge togs till fånga dömdes han till döden och hans huvud sattes på en 
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påle för att avskräcka andra motståndsmän. Andra män som fick epitetet snapphanar var 

snarare vanliga rövare som plundrade och stal var de kom åt för att överleva och därmed 

störde den svenska armén utan att för den sakens skull vara mer dansk- än svenskvänliga. 

Svenskarna besvärades emellertid av allt motstånd de stötte på och straffade dem som 

tillfångatogs hårt för att statuera exempel. Dessa straffexpeditioner skördade flera offer i jakt 

på så kallade snapphanar. En specifik straffexpedition gick under kommando av Johan 

Gyllenstierna, han reste runt i Blekinge och norra Skåne med en grupp soldater och krävde att 

bönder i byarna skulle avlägga trohetseder till svenskarna och att lova att inte hjälpa 

snapphanar. En del skåningar utvandrade till Danmark, både efter 1658 men kanske främst 

under och efter skånska kriget. De som flyttade efter 1658 gjorde det för att de på ett eller 

annat vis varit för lojala mot den danske kungen att ett statsbyte ansågs omöjligt. De som 

flyttade av denna anledning kom sällan tillbaka. Sedan fanns det de som flydde kriget och 

dess härjningar eller sökte sig till Danmark för att undfly fattigdom. De flesta som flydde av 

dessa anledningar återvände dock när läget i Skåne förändrades.
37

 

Skånska kriget, det lokala motståndet och illojala undersåtar fick den svenska kungen, 

Karl XI, att inse att de landskap som blev svenska efter freden i Roskilde måste försvenskas. 

Beslutet togs i ett krigsläger utanför Kristianstad i april 1678 och innefattade att skåningarna 

måste ”vinnas från de danska sederna över till de svenska” genom att undervisning och 

gudstjänster skulle utföras på svenska. Just kyrkan skulle spela en viktig roll i försvenskandet 

då mycket av den dåtida undervisningen skedde där. Varje församling skulle inneha en svensk 

bibel, psalmbok och katekes. Innehållet i dessa var detsamma på svenska som på danska, det 

var uppenbart att språket i sig spelade en stor roll för att göra skåningarna till lojala svenskar. 

Det var inte bara kyrkans böcker och predikan som skulle vara på svenska, religiösa ritualer 

som utövats under danskt styre skulle tas bort och ersättas av svenska, detta inkluderade 

exempelvis prästernas kläder.
38

  

Skånska kriget fick sitt slut i och med freden i Lund 1679. De gränser som satts vid 

freden i Roskilde stod fast och kriget var på många sätt ett onödigt sådant. 1683 började 

svensk lag gälla i Skåne, Halland och Blekinge men de var fortfarande inte helt och hållet 

svenska landskap. En sista gång skulle Danmark försöka vinna tillbaka Skåne, Halland och 

Blekinge, i det stora nordiska kriget som bröt ut 1700 vilket lika lite som skånska kriget ledde 

till några gränsändringar till Danmarks fördel. Det skånska generalguvernementet inkluderade 

både Skåne, Halland och Blekinge fram till 1693 och 1719 delades landskapen in i fyra län 
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som togs upp i det svenska riket, Malmöhus, Kristianstad, Halland och Blekinge, vilka skulle 

vara ända fram till 1997 då Skånes två län gick samman i ett.
39

 

 

2.3 Museer, kulturmiljövård och kulturarv 

International Councils of Museums (ICOM) har satt upp kriterier om vad som klassas som ett 

godkänt museum i Sverige, ett museum ska vara en:  

Ickekommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess utveckling 

och är öppen för allmänheten, som insamlar, bevarar, undersöker, förmedlar och 

ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse – materiella vittnesbörd om 

människan och hennes omvärld.
40

  

 

Museer fyller en viktig kulturell funktion i samhället på så sätt att de är ett lättillgängligt 

forum för historia och kulturarv för allmänheten. Museer i Sverige drivs förankrat i den 

svenska kulturmiljövården vars syfte, som flyktigt berördes i inledningen, bland annat är att 

”bevara och levandegöra kulturarvet (…) och bidra till att öka medvetenheten om estetiska 

värden och historiska sammanhang”.
41

  Just att ”bevara och levandegöra kulturarvet” är en 

viktig grundpelare för museiverksamhet som här kommer redogöras för, innan detta kan göras 

måste emellertid begreppet kulturarv redas ut. Kulturarv är icke desto mindre ett svårtydligt 

begrepp, det kan i enkla termer förklaras som utvalda delar och faktorer ur ett samhälles 

kultur och historia som anses ha ett sådant speciellt socialt, politiskt eller kulturellt värde att 

det därför utnämns som kulturarv och således förvaltas, vårdas och ombesörjs av myndigheter 

på exempelvis museer. Kulturarv kan bestå av både materiella, andliga och naturliga 

kvarlevor som konst, arkitektur, legender, traditioner, fornlämningar och naturliga miljöer. 

Man kan göra det ännu enklare och förklara att det som ställs ut på museum i berättelser eller 

objekt är det som valts ut att behandlas som kulturarv. Det är detta urval, vilka kvarlevor som 

av olika orsaker valts att bevaras och minnas, som studeras i museivetenskap samt bevarandet, 

förmedlandet och användandet av kulturarvet på museer.
42

  

Förvaltningen av det svenska kulturarvet har rötter 400 år tillbaka i tiden då kungliga 

biblioteket grundades och man började inventera och skydda fornminnen. Arkiveringen 

gjordes vid Antikvitetskollegiet fram till 1786 då arkivet flyttades till kungliga biblioteket. 
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Några år senare räknar man att det första svenska museet öppnade i och med tillkomsten av 

Gustav III:s antikmuseum. I och med nationalromantikens uppkomst på 1800-talet fick 

kulturarvsförvaltningen ett nytt genomslag då det gällde att bevara och föra vidare 

folkkulturen. Under 1900-talet är det främst intressant att nämna Unescos världsarvlista som 

kom att börja ta form efter andra världskriget med fäste i Sverige sedan 1980-talet. Det 

svenska kulturarvet representeras på världsarvslistan av bland annat örlogstaden Karlskrona.
43

 

Svenska museers roll som samhällets kollektiva minne står alltså på två starka 

grundpelare; kulturmiljövård och kulturarvsförvaltning. Museers konkreta arbetsuppgifter för 

att vårda kulturmiljö och förvalta kulturarv kan sammanfattas i tre punkter 1. Samling, 2. 

Bevaring samt 3. Förmedling. Museets samling är ett resultat av en urvalsprocess som baseras 

på föreställningar om att objekt och berättelser ur kulturarvet kan berätta en historia med 

exempelvis estetiskt eller symboliskt värde samt att det som väljs ut till samlingen kan skapa 

en övergipande översikt av den del av kulturarvet man valt att koncentrera sig på. Bevaring är 

den andra viktiga delen av museiverksamhet då det definierar museet som en institution och 

omfattar stora delar av det dagliga arbetet. Museets förmedling är den kanske allra viktigaste 

delen av museiverksamhet då det är den mest synliga. Samling och bevarande av objekt och 

berättelser ur kulturarvet förutsätter en förmedling. Förmedlingen innefattar alltså det som 

slutligen väljs ut ur samlingen av bevarade föremål för att ställas ut för en publik, det är 

således ingen slump att förmedling i det här fallet anges som punkt nummer tre.
44
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3. ANALYS: ”ÖSTDANMARK” PÅ MUSEUM 

Följande kapitel är alltså en analytisk undersökning av de granskade museiutställningarna i 

Kristianstad, Varberg och Karlskrona. För att undvika onödiga upprepningar kommer det inte 

läggas vikt vid ingående förklaringar kring de yttre omständigheter, gällande historisk kontext 

som förekommer i analysen, dessa bör ha klargjorts tydligt nog i bakgrundskapitlet. Varje 

museum och dess undersökta utställningars upplägg kommer redogöras för i varsitt delkapitel 

med underrubriker som relateras till frågeställningarna, läsaren hänvisas alltså åter till 

uppsatsens frågeställningar för repetition av det som granskats och undersökts i 

utställningarna. Utöver det som berör frågorna har jag i utställningarna överskådande granskat 

hur objekt ställs ut i förhållande till berättelser. Fokus har även lagts vid att iakttaga om det 

finns någon form av igenkänningsvärde i utställningarna, som tidigare nämnts som kriterier 

för historieförmedling på museer av Gundula Adolfsson, Cecilia Axelsson och Peter 

Aronsson.
45

 

 

3.1 Regionmuseet Kristianstad 

Utställningen C400 – staden i vattenriket invigdes 22 november 2009 och är därmed den 

nyaste av de permanenta basutställningarna på Regionmuseet Kristianstad. På museets 

hemsida beskrivs utställningen som en skildring av ”fängslande och gripande berättelser av 

människor från olika tider och samhällsskikt”.
46

 Utställningshallen är uppbyggd som ett slags 

Kristianstad i miniatyr med fyra ”kvarter” av gator, gränder, torg och husfasader. 

Utställningen börjar i nutid där en karta över Kristianstad presenteras, med markering och bild 

vid varje byggnad som går att finna i utställningen.
47

 Vid ingången finns även en pärm 

innehållande en föremålsguide, där objekten i montrarna redovisas. När besökaren sedan rör 

sig inåt rummet från utställningens ingång, som har en bild av den verkliga fasaden på 

Regionmuseet, görs detta som en resa bakåt i tiden där varje kvarter representerar ett sekel.
48

 

Besökaren möts av berättelser från det förflutna om enstaka individer som till exempel Elvira 

Madigans välkända öde eller den mindre kända hårfrisörskan Olga samt ”Kristianstads kanske 

rikaste man genom tiderna”. Besökaren får ta del av berättelser från likväl verksamheter, 

privatpersoner, industrier och företag som från det militära. På de uppbyggda fasaderna som 

fungerar som utställningens stomme finns dels stora rubriktexter som antingen rör byggnaden 
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vars fasad som används eller vad som i berättelse- samt objektsform presenteras i montern, 

dels finns kortare texter i mindre format som beskriver byggnaden som utgör montern. I de 

senare texterna kan besökaren finna information om när huset byggdes, eventuellt när det revs 

samt var i staden det ligger eller låg och, om byggnaden idag är riven, vad som finns på 

platsen idag. Igenkänningsfaktorn värderas alltså högt, besökaren hemmahörande i 

Kristianstad med omnejd kan med andra ord lätt relatera och finna sin egen historiska plats i 

utställningen då de lätt känner igen sig i den uppbyggda miljön. Utställningens upplägg har 

även ett estetiskt värde dels på grund av montrarnas utformning som byggnader dels för det 

vackra och nostalgiskt laddade innehållet i montrarna som finns i kvarteren för 1700- 1800- 

och 1900-tal, som ett slags ”skyltfönster till det förflutna”.
49

 Objekten som visas i montrar är 

av olika art, det som är gemensamt för samtliga objekt är att de inte har någon tillhörande text 

eller förklaring. Besökaren hänvisas alltså enbart till pärmen vid ingången för att få klart för 

sig vad som ställs ut. Vissa objekt kan, om besökaren är uppmärksam, relateras till 

berättelserna som finns i närheten. Det finns även en audioguide som delvis redogör för 

objekten som finns i de olika montrarna. Objekten anses alltså tala för sig själva samtidigt 

som de sätts i samband med de berättelser som förmedlas i och kring montern. Längs 

utställningens ”huvudgata” finns tidsenliga kläder som de yngre besökarna kan klä ut sig i och 

leva sig in i det förflutna som presenteras med rikliga mängder objekt och berättelser bakom 

husfasaderna. Med hjälp av det tecknade skelettet Thue får barnen dessutom en chans att 

upptäcka utställningen på egen hand. Detta görs genom att följa Thues fotsteg och läsa 

tecknade seriestrippar som relateras till objekten och berättelserna som går att finna i samma 

monter. Här är det intressant att i förbifarten notera att de ansvariga för utställningen valt ett 

danskt namn för den fiktiva museiguiden. Ytterligare iakttagelser ska visa på att det danska 

märks av i allra högsta grad i C400 – staden i vattenriket.  

 

3.1.1 Skånes danska historia 

Ju längre in i utställningshallen besökaren kommer, desto längre bak i tiden hamnar man tills 

man befinner sig i nedre änden av rummet, vilket är den del av utställningen som analyserats i 

uppsatsen. Längst in i utställningshallen har besökaren således tagit sig 400 år tillbaka i tiden 

och befinner sig på 1600-talet då Kristianstad grundades. ”Kvarteret” som representerar 1600-

talet och den danska tiden är relativt stort och upptar lite mer än en fjärdedel av utställningen 

men är inte lika rikt på objekt och föremål som montrarna i kvarteren för 17- 18- och 1900-
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talen. Objekten har som nämnts tidigare ingen beskrivande bildtext utan förklaras istället i den 

enda pärm, nämnd ovan, som finns vid ingången till utställningen. Det som är mest 

iögonfallande och, för en av uppsatsens frågeställningar, extra intressant när man går från 

1700-tals- till 1600-talskvarteret i utställningen är att språket på de kortare rubriktexterna och 

de texter som beskriver byggnadsfasaden ändras. Det som tidigare stått på svenska står i den 

innersta delen av utställningshallen på danska. Här har det alltså gjorts ett medvetet val att 

manifestera den tidigare danska tillhörigheten klart och tydligt på flera plan. De längre 

texterna som berättar om individer och händelser är emellertid fortfarande på svenska. Som 

exempel står följande att läsa på fasaden av en byggnad som ligger på Västra Storgatan 11 

vars monter innehåller objekt som nödmynt, en replik av en dansk soldatuniform och 

berättelser om belägringen av Kristianstad 1676: 

 

Siden ombyggningen i 1758 har huset stort set beholdt sit udseende. I dag er 

fortifikationshuset et godt eksempel på datidens militærarkitektur, der har haft så 

stor betydning i byen.
50

 

 

 Längs väggen allra längst in i rummet ligger fokus på Christian IV och när Kristianstad 

grundades. Här visas en kopia på Kristianstad privilegiebrev från 1622, undertecknad av 

Christian IV, med Kristianstads stadsvapen i mitten och med avtryck av det danska 

rikssigillet. På mitten av väggen visas en interiörbild från Heliga trefaldighetskyrkan med 

rubriktexten:  

 

På fast grund. 11 års konstant byggeri resulterede i kong Christians mageløse kirke 

med 7 storslåede vælske gavle, 26 himmelstræbende vinduer og 18 

stjernehvælvinger, båret oppe af 12 slanke søjler. Et sted, hvor man har let ved at 

prise Gud.
51

 

 

Bakom ett transparent skynke, även det med interiörbild från Heliga 

trefaldighetskyrkan, kan besökaren skönja en fullskalig modell av Christian IV och det märks 

att Kristianstads tidiga historia helt och fullt genomsyras av den kung som grundade staden. 

Vid samma vägg, i det högra hörnet, direkt till höger om ovan nämnda avbild av kung 

Christian finns ett porträtt av kungen och två längre texter om hur staden grundades. Den ena 

texten tar upp en myt om hur kungen hade en dröm när han under en ridtur tog igen sig under 
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ett träd. I drömmen ska han ha fått vad han tolkade som ett gudomligt tecken på att han skulle 

anlägga en stad med fästning och kyrka. Sagt och gjort, Kristianstad grundades och Heliga 

trefaldighetskyrkan byggdes på den plats där det sades att Christian IV fått sin uppenbarelse. 

Den andra texten vid sidan om kungens porträtt höjer upp honom som ”den företagsamme”. 

Förutom Kristianstad ska han under sin regenttid grundat nio städer, byggt till tjugo andra 

samt byggt både slott, kyrkor runt om i sitt rike och viktiga byggnader som står sig än idag i 

Köpenhamn. Det nämns även att han inrättade högre utbildningar, grundade Danmarks första 

aktiebolag och det danska ostindiska kompaniet, upprättade en dansk koloni i Indien samt 

skickade forskningsexpeditioner till Grönland bland mycket annat. Allt detta som gjorde 

Christian IV till ”den företagsamme” nämns även i audioguiden med de inledande orden 

”ingen nordisk furste har kunnat mäta sig med Christian IV som byggherre (…) med en 

arbetskapacitet långt över det vanliga”. Ovanför porträttet av Christian IV syns ett citat av 

densamme: ”Vore rige till beste gafn og defension” och i de montrar som finns nära den 

hittills redovisade delen av utställningsrummet finns objekt som Christian IV:s bibel, 

Kristianstads stadsvapen i trä, en trumma med C4-vapnet samt en av originalstatyerna från 

Heliga trefaldighetskyrkan. Värderingen av Christian IV som en framstående och prominent 

renässanskung är typisk dansk, en utpräglat svensk värdering av densamme hade knappast 

höjt upp honom lika mycket till skyarna som man gärna gör i Danmark.  

 

3.1.2 Skånes övergång från danskt till svenskt område 

När besökaren går tillbaka upp längs den vänstra ”gatan” i utställningen får man stifta 

bekantskap med två kvinnor som levde i Kristianstad under 1600-talet, den ena; grevinnan 

Hedevig av ”Schleswig-Holstein” som var dotter till Christian IV och Kirsten Munk och gift 

med Kristianstads länsman Ebbe Christoffersen Ulfeldt. Noterbart är att här används den 

tyska stavningen av Schleswig (danska: Slesvig), något som inte riktigt stämmer överens med 

det faktum att det i den undersökta delen av utställningen uppenbarligen försöker framställas 

en ”dansk” känsla. 

I montern rakt över ”gatan” tas det upp något som är än mer relevant för just den här 

undersökningen, Skånes övergång från danskt till svenskt område. Det som står att läsa i 

texten i montern återges även i audioguiden. Fokus ligger på övergångsproblematiken, i 

texten i montern beskrivs det med orden ”Genom ett penndrag blev Skåne en del av Sverige 

(…) Men att ’bli’ svensk tog lite längre tid”. Det menas att vardagslivet för vanligt folk 

fortlöpte till en början utan att de märkte någon större skillnad eftersom de fick behålla sina 
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danska seder och bruk så länge de visade lojalitet mot den nya kungen. I slutet på 1670-talet, i 

och med skånska kriget (omnämns som ”kriget mot Danmark”), ska dock denna förhållning 

blivit allt strängare. ”Svenskarna slog till skoningslös mot alla upprorsmakare, snapphanar 

och rebeller”. Här målas alltså en bild upp av en förtryckande övermakt. Den svenska 

överheten får en brutal framställning tills Karl XI omnämns som den som insåg att Skåne 

måste integreras i svenska traditioner, för att det danska en gång för alla skulle försvinna från 

svensk mark. Detta gjordes med svensk undervisning i både läsning och traditioner, i skola 

och i kyrkan. Svenska katekesen, psalm- och ABC-böcker på svenska skickades ut till Skånes 

församlingar, bland objekten i montern återfinns Skånelagen från 1676 och ett exemplar av 

den svenska katekesen.
52

 Än en gång nämns problematiken med försvenskningen, att kunna 

läsa och skriva svenska betydde inte nödvändigtvis att skåningarna kunde tala svenska. En 

inspektion i Svalöv 1699 nämns samt att resultatet från inspektionen var att de unga talade ett 

”svårbegripligt blandspråk” och att de äldre fortfarande talade danska. I texten nämns det 

också att:  

 

Tusentals skåningar flydde över Öresund, bort från Sverige. Idag kan ingen säkert 

säga om människorna ”bara” flydde undan krigets härjningar eller om de inte längre 

stod ut med att räknas som svenskar.  

 

Skånska kriget tas upp på andra sidan utställningsrummet i montrarna som rör 

belägringen av Kristianstad 1676 som redan nämnts i förbifarten. En av montrarna har, som 

också nämnts, fasadbilden av fortifikationshuset som benämns som en av få byggnader i 

Kristianstad som än idag står kvar och påminner om den tid då staden var dansk. Detta är ett 

utmärkt exempel på hur igenkänningsfaktorn åberopas i samband med dansk historia och 

således både påverkar och aktiverar besökarens historiska medvetande. Den andra montern 

har en bild av den gamla fästningen och pryds av en bildtext som beskriver hur fästningen kan 

ha sett ut under sina glansdagar. I de berättande texterna i montrarna återges kortfattat vad 

som hände vid utbrottet av skånska kriget, när kung Christian V lät sina trupper marschera in i 

svenska Pommern och året därpå landsteg i Helsingborg samt hur länge kriget varade och vad 

konsekvenserna (eller snarare bristen på dem) blev av freden i Lund. Anmärkningsvärt är att 

endast Skåne nämns i montrarna som rör övergången, inte ett ord eller tecken om att Halland 

och Blekinge vid samma tid gick från att vara danska till svenska områden.  
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Mer fokus angående skånska kriget läggs på det som drabbade Kristianstad under 

hösten och vintern 1676-77 då danskarna återintog staden och blev belägrade av svenska 

trupper. Det målas upp en tragisk bild av en katastrof för hela staden som inte hade varken 

mat eller pengar att tillgå innanför stadsmurarna. Hungern menas ha varit olidlig, många av de 

som inte redan frusit ihjäl av den stränga vintern dog av hunger. Hälften av de danska soldater 

som intagit staden lär ha avlidit under vintern. Föremålen som finns i montern är bland annat 

en målning som föreställer belägringen av Kristianstad, av allt att döma är det danska uttåget 

ur staden som skildrats med staden i bakgrunden och en här av svenskar som tar hand om en 

grupp besegrade danskar. Övriga objekt i montern värda att nämnas är en dansk uniform, 

”Kong Christian den femtes krigs historie”, ett porträtt av Christian V och de nödmynt som 

tillverkades då Kristianstad led brist på finanser då ingen tilläts komma in eller ut genom 

stadsporten.
53

 

 

3.1.3 Historiskt medvetande i C400 – staden i vattenriket 

Det första märkbara i utställningen i Kristianstad är det faktum att man valt att bygga upp 

utställningen som en miniatyr av staden, med detta val åberopas följaktligen ett 

igenkänningsvärde. Den iakttagelse som är av allra störst vikt för uppsatsens frågeställning 

angående danskt historiskt medvetande i utställningarna är emellertid rubriktexten på 

montrarna som presenteras på danska. Att man medvetet väljer att förevisa delar av 

utställningen på det språk som talades i Skåne före 1658, även de montrar som rör tiden kring 

skånska kriget som utspelade sig på 1670-talet då Skåne faktiskt i teorin var svenskt, visar en 

klar tendens till att hypotesen angående ett starkare danskt historiskt medvetande i Skåne 

jämfört med Halland och Blekinge kan visa sig vara bekräftad. Ytterligare en faktor som 

bidrar till hypotesens fördel är hur man valt att skildra Christian IV i utställningen. Att han 

framställs på samma sätt som om utställningen var placerad på ett museum i Danmark visar 

än en gång på att man valt att starkt framhäva det ”danska”. Utställningen brister emellertid i 

detta val att framställa den undersökta delen av utställningen med tydligt danskt perspektiv 

när Slesvig stavas som tyskans Schleswig. Detta är dock bara en ytterst närgången detalj som 

lika gärna kan vara ett beskedligt misstag, och eftersom uppsatsens syfte inte är att granska 

detaljer och korrekthet lämnas denna observation därhän.  

Gällande Skånes övergång från danskt till svenskt område är det intressant att påvisa det 

faktum att Halland och Blekinge faktiskt aldrig nämns, inte ens i förbifarten, trots att 
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övergångsproblematiken som tas upp faktiskt berörde hallänningar och blekingar lika mycket 

som skåningar. Besökaren kan alltså särskilja att det presenteras en mer utpräglad särställning 

för Skånes del än vad som egentligen var fallet. Fokus på det ”danska” fortsätter, inte nog 

med att rubriktexterna fortfarande presenteras på danska, trots att de utställda objekten och 

berättelserna i montern rörande övergångsproblematiken hänvisas till en tid då Kristianstad 

och Skåne var svenskt, det framställs också i berättelserna en klart starkare sympati med det 

”danska” än det ”svenska”. Svenskarna framställs som förtryckare, en övermakt som tvingade 

skåningarna att ge upp sina danska traditioner. Även det faktum att det antyds att det kan ha 

funnits så många som tusentals människor som flydde från förtrycket till Danmark, eventuellt 

för att ”de inte längre stod ut med att räknas som svenskar”, visar på att man vill framhäva det 

”danska” särskilt mycket. Även i montern som behandlar belägringen av Kristianstad under 

skånska kriget ställs svenskar och danskar mot varandra, och vilken statsmakt får mest 

sympati om inte danskarna? En dansk uniform finns utställd i montern, men ingen svensk.  

Slutsatsen av Kristianstad är klar och tydlig, det ”danska” framhävs starkt i den del av 

utställningen som berör tiden före 1658, men även den tid som följde direkt därpå. Besökaren 

märker det historiska medvetandet ur ett påtagligt danskt perspektiv med mer sympati för den 

danska krigsmakten än den svenska. Huruvida detta tydliga danska historiska medvetandet är 

unikt för Skåne jämfört med Halland och Blekinge återstår att se i följande delkapitel av 

analysen.  

 

3.2 Hallands kulturhistoriska museum 

Varbergsrummet och Kartor i Halland 1482-1718 är två utställningar som ligger vägg i vägg 

på Hallands kulturhistoriska museum. På grund av närheten till varandra och det faktum att 

det finns väldigt lite material på museet som tar upp den danska historien känns det relevant 

att analysera båda utställningarna. Besökaren kommer först in i utställningsrummet som 

innehåller kartor. Utställningen är en tillfällig sevärdhet på museet och visas fram till 15 maj 

2011. På museets hemsida står det att läsa om utställningen att det är en mindre sådan, invigd 

2 december 2010 med äldre kartor över Halland, hämtade ur museets samlingar.
54

 Syftet med 

utställningen är att skapa ett samband mellan en nyutgiven bok med samma namn som 

utställningen och museet ”som nav för kulturhistoriska aktörer i Halland”.
55

 Kartorna är 

krigskartor för antingen svenska eller danska syften alternativt civila kartor med städer och 
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vägar. I samma rum finns också en avdelning för barn som besöker fästningen, liksom på 

museet i Kristianstad kan de här klä ut sig i gammaldags kläder, rummet inrymmer även några 

bord, stolar och bänkar samt en båt för barn att leka i.  

Rummet intill är alltså det så kallade Varbergsrummet, en basutställning med cirka 5-8 

år på nacken, som berör Varberg och fästningens historia. Direkt till vänster innanför 

ingången till Varbergsrummet står modeller av Magnus Eriksson och drottning Blanka samt 

en historik kring paret och varför de står i en utställning i Varberg. I mitten av rummet finns 

en stor modell av hur fästningen såg ut under den senare delen av 1700-talet, en kortare 

historik ges på en text som sitter på montern som innehåller modellen.
56

 Intill montern finns 

en interaktiv skärm där besökaren finner mer detaljerad information om fästningens historia, 

det finns här en sida för varje tid i historien fästningen byggts till och ändrat utseende. I två 

spalter kan besökaren dels följa vilka som mellan vilka år varit slottshövitsmän och 

kommendanter på slottet samt dels en mer generell historia om vad som skett i Halland som 

påverkat fästningens historia. Besökaren följer historien i en cirkel runt rummets väggar med 

den redan nämnda fästningsmodellen i mitten. Halva rummet berör tiden efter 1645 då 

Halland blivit svenskt, här finns modeller med karolineruniformer med flintlåsgevär daterade 

till 1700-talet, här finns också modeller av fångar och fångvaktare som representerar tiden då 

Varbergs fästning var ett fängelse 1848-1931. I den andra halvan av rummet finns föremål 

och texter som däremot berör det som är av relevans för uppsatsen, Halland under den danskt 

styre.  

 

3.2.1 Hallands danska historia 

Föremålen och berättelserna i Varbergsrummet som konkret rör Hallands danska historia är 

få, bara den iakttagelsen är intressant för uppsatsens hypotes angående ett svagare danskt 

historiskt medvetande i Halland jämfört med Skåne. En enda monter innehåller föremål som 

uppenbart är relaterade till Danmark och de krig som fördes under 1600-talet medan fyra 

andra montrar håller föremål relaterat till medeltida kunga- och kyrkomakt, personliga 

ägodelar, hem och hushåll, handel, hantverk och nöjen, men inget som konkret kopplas till 

Danmark. Dessa objekt redogörs för och relateras till korta berättelser i direkt anknytning till 

montern. Objekten är till exempel mynt, tärningar, instrument, klädesplagg och nycklar. I 

montern med de objekt som är direkt danskrelaterade finns delar av en rustning med Christian 

IV:s monogram, kanon- och gevärskulor, ett hölster till ett svärd och en kula funna i Axtorna 
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där ett slag under nordiska kriget ägde rum, ölglas som liknar dem som användes vid 

Christian IV:s kröning samt boken ”Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed” som är 

skriven av Arent Berntsen som enligt bildtexten var verksam som skrivare i Varberg under 

1650-talet. Boken är tryckt i Köpenhamn och nämner Varbergs fästning. Att boken han 

författat är ett känt verk gällande dansk kulturhistoria nämns inte i bildtexten, endast att den är 

av vikt då Berntsen var verksam i Varberg.
 57

 

Liksom i Kristianstad läggs ett visst fokus på Christian IV i Varberg, även här med en 

mer eller mindre dansk värdering. Intill montern hänger ett porträtt på Christian IV med en 

text där han omnämns som ”vår siste danske kung i Halland” och ”byggherre till Varbergs 

fästning”. Orsaken till att fästningen byggdes nämns också; Kalmarkriget 1611-13 som 

slutade med freden i Knäred. Freden i Brömsebro 1645 tas upp här som det år och händelse då 

hallänningarna blev svenskar. Christian IV omnämns som ”en stor byggherre” som inte bara 

lät bygga Varbergs fästning utan även slottet i Halmstad, Kronborg slott samt en utbyggnad 

av Rosenborgs slott i Köpenhamn. Hans kärlek till att grunda städer tas också upp och 

Kristianstad, Kristianopel och Christiania (Oslo) nämns.
58

  

Den interaktiva skärmen som nämns ovan har mer ingående historik om själva 

fästningen, exempelvis att man redan innan Christian IV:s tid använt platsen för fästningen 

som försvarsplats på grund av det utmärkta läget på den branta klippan. Den danska greven 

Jacob Nielsen anges vara den som lätt bygga en borg på klippan redan i slutet på 1200-talet. 

Borgen byggdes om till slott under 1300-talet som för övrigt tas upp som en turbulent tid då 

”Varberg bytte rike åtta gånger” men att 1365 ”stabiliserades förhållandena och Danmark 

styrde Varberg i nästan 300 år”. Varbergs slott berättas ha varit en viktig plats för den danska 

kronan och fick därför utstå en del tryck från folket, bland annat i en del av 

Engelbrektsupproret 1436 samt Grevefejden hundra år senare. Att dessa uppror var svenskt 

respektive danskt nämns inte. Nordiska sjuårskriget tar upp ett helt avsnitt i bildspelet då 

slottet spelade en viktig roll och intogs av svenskarna för att några år senare övergå till 

danskarna. Nederlagen i kriget gjorde att danskarna rustade upp slottet med försvarsmurar och 

när Christian IV kröntes byggdes det alltså om till en regelrätt fästning. 

Med kartorna i utställningen i rummet intill visas det påtagligt hur Halland varit en del 

av Danmark. De kartor där det är allra tydligast är de från 1570 (Abraham Ortelius), 1585 

(Mark Jordan), 1595 (Gerard Mercators) och 1629 (Johannes Janssonius). Samtliga är rikligt 
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illustrerade med klara gränser mellan Sverige och Danmark, där gränslandet utgörs av de 

östdanska landskapen Halland, Skåne och Blekinge.
59

  

 

3.2.2 Hallands övergång från danskt till svenskt område 

Till skillnad från i texten om Christian IV där endast 1645 nämns som det årtal då Halland 

blev svenskt, nämns både 1645 och 1658 på den interaktiva skärmen. ”1645 slöts freden i 

Brömsebro och Varbergs fästning och övriga delar av Halland pantsattes på 30 år till Sverige. 

Genom freden i Roskilde 1658 blev Halland svenskt för all framtid”. I övrigt är föremålen och 

berättelserna som går att utläsa i utställningarna på Hallands kulturhistoriska museum 

angående hur Halland och Varberg påverkades av maktskiftet från danskt till svenskt än färre 

än hur dess danska historia konkret tas upp. Det som finns är dock en kortare text i 

Varbergsrummet, dels på den interaktiva skärmen, dels i texten rörande de utställda 

karolinerna, det som tas upp är det faktum att endast några få byggnader har tillkommit på 

fästningsklippan sedan 1645.  

När besökaren undersöker kartorna i rummet intill kan det dock utläsas lite mer om 

övergången, särskilt i kartorna från 1676, 1680, 1709, 1710 samt 1713. Kartan från 1676 är 

snarare detaljer från två kartor, båda är danska, den ena en översiktskarta och den andra en 

krigskarta där danska trupper och läger finns markerade. Kartan från 1680 är handritad av 

Kiettell Classon Felterus och enligt bildtexten är den ”över Västsverige”.  1709 års karta är en 

svensk karta över Lagan där vadställen är utmärkta som förberedelser inför ett eventuellt nytt 

danskt anfall. ”Danmark troligen år 1710 – hävdar sin rätt till Skåne och Halland” är titeln på 

en nästa karta. Den sista kartan värd att nämna är den från 1713 som är en svensk krigskarta 

över gränsen mellan Halland och Västergötland med syftet att visa ”…der någon fara för 

fiendens infall kunde tänkias wara af nöden, och anoterat de ställen hwarest bequamligast 

kann giöras mootwärn för fienden”. Sätter besökaren samtliga ovanstående kartor i ett 

samband med varandra är det enkelt att tolka in den kamp som pågått om Halland mellan 

Sverige och Danmark efter 1645 och inte minst efter 1658. 

 

3.2.3 Historiskt medvetande i Varbergsrummet och Kartor över Halland 

Tecknen på danskt historiskt medvetande på Hallands kulturhistoriska museum är 

uppenbarligen få, vilket svarar för hypotesens förväntningar på ett svagare sådant i Halland. 
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Många av objekten och berättelserna är ”statslösa”, det vill säga det är svårt att koppla de 

nämnda montrarna med objekt rörande medeltida vardagsliv till en specifik nation. Några 

slutsatser går emellertid att dra utifrån resultatet av analysen av utställningarna. Exempelvis 

lägger man även i Varberg, likt i Kristianstad, vikt vid Christian IV som en framstående kung. 

Han är den enskilda person som vid sidan av Magnus Eriksson som tar upp mest plats i 

Varbergsrummet, men det är alltså viktigt att påpeka att även en svensk kung ges samma 

utrymme i utställningen och därför kan det inte dras någon direkt slutsats att valet av att ställa 

ut Christian IV porträtt som utställningsobjekt skulle spegla ett direkt danskt historiskt 

medvetande. Snarare skiftar perspektivet utifrån vilket rike som styrt Halland och då både 

Magnus Eriksson och Christian IV är av vikt för Varbergs fästnings historia måste båda visas 

upp, oavsett rikstillhörighet. Vad som är av vikt är dock att även i Varberg ges en form av 

dansk värdering av Christian IV, liksom den som sågs i Kristianstad, då hans många bedrifter 

som ”stor byggherre” tas upp, om än i mer begränsad utsträckning än i Kristianstad. Ett enda 

konkret tecken på att Danmark som statsmakt spelat en viktig roll för Halland ges på den 

interaktiva skärmen där det nämns att efter en turbulent början på 1300-talet ger till slut det 

danska styret en mer stadigvarande trygghet då det ”styrde Varberg i nästan 300 år”. Att det 

finns en medvetenhet om den danska historien i Halland är alltså obestridligt men när det 

gäller hur danska fenomen behandlas jämfört med svenska vacklar uppfattningen. Till 

exempel nämns Engelbrektsupproret på den interaktiva skärmen, men inte att det faktiskt var 

ett utländskt uppror då det främst berörde Sverige men även tog en avstickare till norra 

Halland som 1436 var en del av Danmark. Att grevefejden var ett danskt inbördeskrig som 

påverkade Varberg som en del av det danska riket nämns dock inte heller. Manifestationen av 

det historiska medvetandet i Varberg ter sig utifrån denna detalj inte ur något specifikt 

nationellt perspektiv alls.  

Gällande övergången 1645-1658 nämns som sagt ytterst lite. Det som tas upp är dock 

intressant att observera. I den mer lättillgängliga bildtexten vid porträttet av Christian IV 

anges 1645 som det år då Halland blev svenskt, vilket i och för sig stämmer i teorin. Men på 

den interaktiva skärmen anges 1658 som det år då Halland definitivt gick över till svenskt 

område, vilket också stämmer. Här formas en idé om att den genomsnittliga besökaren inte 

lusläser den interaktiva skärmen utan bara läser det som står att finna lättillgängligt. Man har 

således valt att främst lyfta fram att Halland tekniskt sett blev svenskt 13 år tidigare Skåne 

och Blekinge. Halland får alltså en särställning från de andra två landskapen. Är detta ett 

medvetet val? Vill man dra nytta av denna särställning i Halland och yrka på att man varit ett 

svenskt landskap längre än sedan 1658? 
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Kartorna över Halland klargör dock väldigt tydligt hur Halland, under lång tid, varit en 

del av Danmark, besökaren får även en klar bild av de krig som utkämpades mellan Danmark 

och Sverige i mitten av 1600-talet. Det är anmärkningsvärt att det ”danska” känns betydligt 

mer närvarande i denna tillfälliga utställning än vad det gör i basutställningen i 

Varbergsrummet. I Kartor över Halland återfinns dessutom ett mer påtagligt 

igenkänningsvärde i att besökaren ser kartor lika de som känns igen som södra Sverige idag, 

men som en del av Danmark med de mer kända danska öarna såsom Själland, Fyn och Jylland 

inkluderade. I utställningen om fästningens historia saknas det generellt objekt och berättelser 

som skulle kunna väcka känslor och skapa en delaktighet för till och med den inhemska 

besökaren.  

I en slutledning angående utställningarna i Varberg måste det påpekas att bristen på 

dansk historia och skildringar av krig och fred kring 1658 berättar lika mycket som det som 

konkret observeras i utställningarna. Man har gjort medvetna val att välja bort vissa historiska 

processer och skeenden. Museet agerar alltså i allra högsta grad auktoritet över den kollektiva 

glömskan då man väljer att inte lägga någon större vikt vid Hallands danska historia, men 

allra främst vid övergången till Sverige. Men varför glöms det bort? En gissning skulle kunna 

vara att man inte vill lägga någon större vikt vid nationsbytet utan ser hellre Halland som ett 

svenskt område från början till slut. Att tiden för Christian IV och andra danska kungars styre 

över Varberg bara är en parentes i den Halländska historien som både före och efter den 

danska tiden styrts av Sverige. 

 

3.3 Blekinge museum 

Blekinge i ett nötskal är den basutställning som funnits längst vid Blekinge museum och den 

presenteras på museets hemsida samt i museets broschyr som en utställning med ”minnen och 

spår från människans historia i Blekinge”.
60

 På sammanlagt 100 kvadratmeter ryms allt från 

arkeologiska fynd från forntid och 1600-tal, porslin och inredning från 1800-talet, badkläder 

från Ronneby brunns storhetstid kring sekelskiftet, hantverk som blekingesömnad och julträd 

samt något så exotiskt som en uppstoppad kalv med åtta ben. Objekten förklaras sällan med 

en längre text, de flesta föremål har dock en kort tillhörande text där föremålet redovisas för 

vad det är. Det finns även en audioguide till utställningen där museets antikvarier berättar mer 

ingående om de olika montrarna och texterna i utställningen. Blekinge i ett nötskal är 

uppdelad i två våningar, där nedervåningen svarar för de arkeologiska och kulturhistoriska 
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aspekterna och ovanvåningen är upplagd mer som ett klassiskt hembygdsmuseum med bland 

annat Quidings stuga som är en modell av en inredd stuga med allmoge föremål samt montrar 

med folkdräkter, broderade hängklädnader och den ovan nämnda kalven i montern som 

berättar om hur den årliga lövmarknaden kunde te sig i början på 1900-talet. På den nedre 

våningen finns dessutom en klippliknande läktare där besökaren kan sitta och se ett bildspel 

över naturbilder från Blekinge.  

 

3.3.1 Blekinges danska historia 

På hemsidan och i broschyren ställs fem frågor som kan svaras på i utställningen, en av dessa 

är ”Hur såg det danska Blekinge ut?”, en fråga vars svar bör vara högst relevant för min 

undersökning. Blekinges 1500- och 1600-talshistoria behandlas på utställningens nedre plan 

och är i form av ett slags passage i utställningen. Vid ingången till passagen hänger en dansk 

vimpel, indränkt i något som vill liknas vid blod, vid utgången hänger en svensk vimpel – 

utan blod.
61

  Bakom den danska flaggan ses en cirkelformad karta över Blekinge, där danska 

respektive svenska flaggor förevisar var gränsen gick, på kartan finns även viktiga borgar, 

slott och städer utmärkta. De montrar som berör den del av utställningen som undersökt är två 

till antalet och innehåller föremål som relateras till flertalet längre texter som berättar om 

händelser och processer i Blekinge under danskt styre. Det finns även en kronologisk tidslinje 

som börjar vid 800-talet, då Blekinge för första gången nämns i skriftliga källor, och slutar 

1719 då svensk administration infördes i landskapet. Däremellan tas den danska historia upp 

som berör Blekinge, exempelvis ”1329: Den danska kungamakten har ekonomiska problem 

varför Blekinge och Lister pantsättes till den tyske greven Johann af Plön”, ”1332: Den 

svenske kungen Magnus Eriksson löser panten”, 1340: ”En officiell union upprättas enligt 

vilken Skåne och Blekinge (…) förenas med Sverige” och ”1360: Valdemar Atterdag återtar 

Skåne och Blekinge till det danska riket”. Nordiska sjuårskriget 1563-70 nämns med 

följdorden ”Blekinge härjas svårt”.  

Nordiska sjuårskriget tas upp i en längre text med tillhörande monter där bland annat 

arkeologiska fynd såsom en bägare i trä, skor av läder, en kruka i lergods och polska mynt, 

alla utgrävda vid Lyckå slottsruin, återfinns. I montern finns även mer morbida och 

krigsrelaterade föremål som människoskallar med skador i kraniet, yxblad, anglar av järn, 

pilspetsar samt en stridshandske och en värja daterad 1600-tal. Den tillhörande texten finns 

till vänster om montern och har rubriken ”Orostider”. Här kan besökaren läsa om hur 
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”Blekinge, i kläm mellan Sverige och Danmark” var hårt drabbat av stridigheterna under 

1500- och 1600-talen. Landskapets försvar nämns i form av Brömsehus i nordöst, 

Gåsenabben och Hörneborg i norr och Sölvesborgs slott i väst. Vidare tas Ronneby blodbad 

upp i texten med de dramatiska orden ”Svenskarna stormar in. Män, kvinnor och barn dödas. 

Staden bränns ner. 2000 mister livet. Ronnebyån är röd av blod.” Under texten finns en 

utskrift på danska som av allt att döma är en ögonvittnesskildring från Ronneby blodbad, den 

saknar dock förklaring eller bildtext. Ronneby blodbad nämns även i audioguiden där förste 

antikvarie Thomas Persson berättar hur Erik XIV lär ha skrutit om sina ”bragder” och hur 

kvinnor och barn sägs ha slaktats brutalt av svenskarna.
62

 

På väggen mitt emot ovan nämnda monter finns en äldre karta över Ronneby stad och 

en text där stadens historia återges under rubriken ”Ronneby – Blekinges främsta stad”. 

Ronneby var enligt texten en viktig knutpunkt i landskapet under danskt styre men efter 

nordiska sjuårskriget och Ronneby blodbad förlorade staden sin viktiga roll och sina 

stadsprivilegier till Kristianopel. När Blekinge i och med freden i Roskilde blev svenskt 

försämrades Ronnebys status än mer och när Karlskrona grundades 1680 tog den senare över 

rollen som Blekinges främsta stad. Bredvid hänger ett liknande objekt med liknande berättelse 

men om Sölvesborg. Fokus ligger främst på Sölvesborgs slott som nämns som ”ett viktigt 

danskt landfäste”, dels som försvarsborg, dels som handelscentra, dels som den plats där 

”vägen som förband Skåne med den östligaste delen av danska riket” gick. Även Sölvesborg 

berättas ha tagit hårt stryk av nordiska sjuårskriget till följd av ”svenskarnas härjningar” och 

gick samma öde som Ronneby till mötes då Blekinge blev svenskt. Sölvesborg fråntogs sina 

stadsprivilegier och stadens borgare hänvisades västerut, till Kristianstad.  

En annan stad som tas upp med utgångspunkt i den danska tiden är den stad som 

övertog Ronnebys stadsprivilegier när den grundades, nämligen Kristianopel. 

Utställningsobjekten som rör Kristianopel är på utsidan av den passageliknande delen av 

Blekinge i ett nötskal som utgör den del av utställningen som undersökts. En stor karta över 

staden hamnar i blickfånget tillsammans med en modell av fästningen. Vid sidan om kartan 

och modellen finns en monter innehållande en mängd arkeologiska föremål från Kristianopels 

glansdagar, bland annat silverskedar, mynt, en hillebard, delar av glaserat murverk, en 

stridshjälm, en större tallrik i målad keramik samt skärvor från vackert målat porslin. En 

längre text berättar att Kristianopel vid grundandet var en modern stad och fästning, rubriken 

lyder ”Kristianopel – Nordens första renässansstad”, i audioguiden kallar länsantikvarie Leif 
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Svensson staden för ”Nordens modernaste fästningsstad”. Som gränsfäste mot Sverige fick 

Kristianopel ta emot hårda smällar och texten nämner den katastrofala midsommar 1611 då 

kronprins Gustav II Adolf, med sin armé, plundrade, raserade och brände staden och 

fästningen men att danskarna byggde upp staden igen. Något som inte tas upp, som kan tyckas 

intressant utifrån iakttagelser vid museerna i Kristianstad och Varberg, är vilken roll Christian 

IV spelade för Kristianopel, likt Kristianstad, hans namn nämns inte ens i den berättande 

texten som hör till montern. Liksom Ronneby och Sölvesborg nämns det att Kristianopel så 

småningom fick ge upp sin viktiga status till förmån för den nya svenska staden Karlskrona.
63

 

 

3.3.2 Blekinges övergång från danskt till svenskt område 

I den ovan nämnda tidslinjen tas de många krigen som föregick och följde på freden i 

Roskilde 1658. Vid den definitiva övergången står det ”Vid freden i Roskilde blir Skåneland 

svenskt” samt efter skånska kriget: ”Vid freden i Lund måste den danska kronan för tredje 

gången högtidligen avsäga sig Skåneland”. I slutet av passagen som utgör den danska tiden av 

Blekinges historia skildrat i utställningen hänger som sagt en svensk vimpel. Intill flaggan 

sitter två pålar med modeller av spetsade människohuvuden på. Det blodiga temat är som vi 

märkt genomgående för den undersökta delen av utställningen, fokus ligger på krig och 

brutalitet medan fredstid glöms bort. På väggen bakom dessa brutala föremål hänger en längre 

text med rubriken ”1658 – Blekingarna blir svenska undersåtar”. Samtliga områden som blev 

svenska 1658 nämns här, även Halland. Skånska kriget nämns som det krig då Danmark 

nästan lyckades ta tillbaka sina förlorade områden samt att både de svenska och danska 

arméerna ”for fram med stor hårdhet”. Man nämner även de Blekingebor som motsatte sig 

den svenska överheten och kallade sig för friskyttar medan ”svenskarna använde skällsordet 

’snapphanar’ som betyder rövare”. Efter skånska kriget menar man i texten att den verkliga 

”försvenskningsprocessen” tar fart.  

På en av de blodiga pålarna med spetsade huvud sitter ännu en text, rubriken lyder 

”Johan Gyllenstiernas straffexpedition” och det berättas här om brutala metoder som 

användes för att försvenska befolkningen i Blekinge och norra Skåne. Trohetseder tvingades 

fram och om någon vägrade ”skulle var tionde sockenbo hängas”. Mer än så går inte att läsa 

konkret i texten som berör försvenskningen och tiden efter 1658 och 1679. När besökaren 

sedan går vidare i utställningen passeras den ovan nämnda svenska vimpeln, ren från blod till 

skillnad från den danska vid ingången, för att uppmärksamma besökaren att man nu går in i 
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det svenska Blekinge. Direkt till vänster på väggen finns här en text med rubriken ”1700-

talet” som är värd att nämnas eftersom det i fråga om försvenskning tas upp att nya städer 

anlades för att skynda på processen. De nya städerna fick namn efter den svenska kungen och 

kallas Karlshamn och Karlskrona.  

 

3.3.3 Historiskt medvetande i Blekinge i ett nötskal 

Den danska tiden i Blekinge skildras som en orolig och brutal tid. Det utmärkande ledmotivet 

i den undersökta delen av Blekinge i ett nötskal har, som redan uppmärksammat, en blodig 

och grym prägel. Att den danska flaggan vid ingången till passagen är blodig och den svenska 

flaggan vid utgången inte är det indikerar en hel del. Blekinge framställs som ett svårt sargat 

landskap under danskt styre och när man går in i 1700-talet, det vill säga in i den svenska 

tiden, har man valt att uppmärksamma detta med en svensk flagga ren från blod – besökaren 

får klart för sig att här och nu upphör oroligheterna och brutaliteten.  Det historiska 

medvetande som speglas i utställningen är däremot inte helt och hållet ur ett svenskt 

perspektiv, man lägger stor vikt vid hur Blekinge såg ut under danskt styre, att det var en 

viktig del av det danska riket. Svenskarna framställs som de som härjat värst och mest 

hänsynslöst i landskapet samt att Blekingeborna motsatte sig detta. Det speglade historiska 

medvetandet är emellertid inte heller alltigenom ur danskt perspektiv, även danskarna sägs ha 

skövlat och ödelagt Blekinge under skånska kriget på 1670-talet. Christian IV värderas inte 

enligt dansk modell, han nämns inte ens trots att Kristianopel upptar en viktig del i 

utställningen. Man har alltså valt att glömma bort en dansk kung som är viktig för Blekinges 

1600-talshistoria, den enda kunglighet som nämns i samband med Kristianopel är istället 

svensk.  

Det historiska medvetande som ges uttryck för är snarare, än ur ett specifikt nationellt 

perspektiv, ett strikt lokalt sådant, ”Blekinge, i kläm mellan Sverige och Danmark” är något 

som genomgående tagits fasta på i utställningen. Blekinge framställs som extremt utsatt av de 

kriser och stridigheter som pågick mellan Sverige och Danmark, vilket absolut är sant, men 

Blekinge i fredstid glöms bort. De flesta objekt och berättelser i utställningen hör samman 

med kristemat, de städer som berättas om har kopplingar till viktiga försvarsfästen och vikten 

läggs vid hur dessa platser påverkades av de pågående krigen. De känslor som väcks i 

utställningen är skräckladdade snarare än nostalgiska.  
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4. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Redan i inledningskapitlet nämns det att museiutställningarna i Kristianstad, Varberg och 

Karlskrona skiljer sig åt från varandra. En detaljerad granskning av utställningarna visade på 

samma resultat, men de har även vissa likheter. De främsta skillnaderna är särskilt vid vilket 

perspektiv man valt att lägga den historia som framställs och skildras. I Kristianstad är det 

historiska perspektivet från lokal nivå med betoning på rikshistoria, även i Blekinge skildras 

ett lokalt perspektiv, dock utan någon direkt riksförankring, i Varberg hamnar perspektivet på 

ännu mer lokal nivå med viss fokus på regerande statsmakt.  

Vad som valts att ställas ut angående respektive landskaps danska historia skiljer sig 

även det från varandra, eller kanske snarare hur och i vilken utsträckning man valt att skildra 

den danska historien. I Kristianstad genomsyras den undersökta delen av utställningen av 

”danskhet”, det märks utifrån flera faktorer att de ansvariga bakom utställningen medvetet 

velat lyfta fram ett starkt danskt historiskt medvetande. Detta framförs i texter på danska, 

sympatier för den förra statsmakten samt en mängd objekt som direkt går att relatera till dansk 

historia. Minnet av Christian IV värderas högt, utifrån ett danskt perspektiv och inte alls enligt 

svenska uppskattningar som snarare skulle behandla en dansk kung som en före detta fiende.
64

 

Denna värdering borde gå att återfinna i Blekinge, eftersom Christian IV spelade en liknande 

roll för Kristianopel som han gjorde för Kristianstad, men den danske kungen nämns aldrig 

utan uteblir helt. Den kollektiva glömskan speglas sålunda till hypotesens fördel om att det 

danska historiska medvetandet i Skåne skulle vara starkare än i Blekinge. I Halland däremot 

tas Christian IV upp som en viktig historisk aktör för Varbergs fästnings historia, även 

Halmstad nämns i förbifarten i montern som behandlar Christian IV. Generellt är Hallands 

kulturhistoriska museum dock sparsmakat på dansk historia, det som tas upp finns i en liten 

och begränsad utställning som egentligen enbart berör en ytterst lokal del av landskapets 

förflutna. Den danska tiden glöms inte helt bort, men intrycket som ges på Hallands 

kulturhistoriska museum är att den endast utgör en parentes av landskapets historia. Kartor 

över Halland blev ett tacksamt komplement till Varbergsrummet då det i kartorna gick att 

finna ytterligare lite dansk historia och tecken på att det faktiskt finns någon form av dansk 

historiskt medvetande i Halland. På Blekinge länsmuseum finns desto mer dansk historia, det 

framgår redan i museets broschyr att man medvetet valt att lyfta fram denna tid ur Blekinges 

förflutna och manifestera den i utställningen. Den danska tiden i Blekinge skildras dock ur ett 

annorlunda perspektiv än det vid Regionmuseet Kristianstad. I Blekinge i ett nötskal har man 
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lagt fokus på krig och elände under dansk tid, som att hela senmedeltiden och 1600-talet i 

Blekinge var ett enda långt blodigt krig. ”Försvenskningsprocessen” nämns på Blekinge 

museum, men inte att den ska ha ägt rum i fredstid som kan läsas om i uppsatsens 

bakgrundskapitel. I Kristianstad läggs däremot fokus både på krigs- och fredstid. Uppsatsens 

bakgrundskapitel berör endast korta delar av den danska historien i Skåne men det står trots 

allt klart att museerna på flera sätt valt att agera auktoritet över den kollektiva glömskan. Flera 

faktorer i dansk historia som rör Skåne, Halland och Blekinge har på museerna valts att 

försummas och inte visas upp. Till det som glöms bort hör bland annat Grevefejden, det 

danska länsherraväldet och Torstenssonsfejden. Där det senare bör ta en viktig plats, om ingen 

annanstans så åtminstone i det halländska historiska medvetandet. I Kristianstad nämns det att 

många utvandrade eller ”flydde” från Skåne under skånska kriget men man glömmer bort att 

flera av dessa utvandrare högst troligen återvände när läget förändrades till det bättre.
65

 

Det som alla tre landskapens museer har gemensamt är hanteringen av objekt som 

berättande källor, vilket Gundula Adolfssons gör anspråk på gällande museiutställningars 

kommunikationsförmåga.
66

 Alla tre museer låter objekten tala för sig själva. I Blekinge och 

Varberg finns emellertid kortare bildtexter i direkt anslutning till objekten medan besökaren i 

Kristianstad hänvisas till en pärm med objektsförklaringar vid ingången till utställningen. 

Samtliga objekt vid samtliga utställningar relateras dock inte konkret till berättelser i närheten 

av montern utan låter som sagt tala för sig själva och sitt samband med de berättelser som 

förmedlas. En annan viktig iakttagelse är att utställningarna i alla tre landskap har gemensamt 

just det faktum att man till olika grad skildrar krigen i Sydsverige, eller Östdanmark, under 

1600-talet. Detta kan te sig självklart då det uppenbart är intressant att lyfta fram landskapens 

historia under en tid av kris och turbulens som till slut ledde till ett så viktigt skeende för den 

lokala historien, freden i Roskilde 1658 då bland annat Skåne, Halland och Blekinge blev 

svenska områden.  

Hur själva övergången skildras på de undersökta museerna hör till en av uppsatsens 

frågeställningar och svaret visar sig vara lika varierande för de tre olika museerna som svaret 

på hur den danska historien gestaltas. Med Jörn Rüsen och Klas-Göran Karlssons påstående 

om dramatiska händelser som aktiverar människors historiemedvetande antogs det att 

övergången 1658 skulle kunna ha en sådan ”gränssättande” funktion för Skåne, Halland och 

Blekinge.
67

 Så var emellertid inte helt och hållet fallet, i Halland nämns ytterst lite om 
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övergången. På en mer tillgänglig plats väljer man dessutom att inte alls nämna Roskilde 1658 

utan enbart Brömsebro 1645. I Skåne och Blekinge däremot har 1658 en betydligt mer gripbar 

funktion i utställningarna och i båda landskapen läggs fokus kring övergången på att 

skåningar och blekingar med våld tvingades avsäga sin danskhet under 

försvenskningsprocessen. Allra främst är det i Blekinge övergången skildras som en tid av 

våld och förtryck. Svenskarna framställs som brutala och förtryckande, just det som Hanne 

Sanders ställer sig emot med sin forskning kring övergången 1658. Sanders menar att bilden 

av att svenskarna skulle ha utfört ett slags utrensning i Skåne är en modern konstruktion som 

det inte finns belägg för.
68

 Det som ställs ut på museer svarar alltså inte alltid för 

historieforskningens resultat. Museer tenderar snarare att följa populära stereotyper och ge en 

förenklad och av allmänheten förväntad bild av det förflutna. Just detta har inte berörts i 

uppsatsen då dess syfte inte var att studera historisk korrekthet eller att leta fel. Det är 

emellertid intressant att titta på just denna aspekt i fråga om vad som väljs att ställas ut och 

vad som väljs bort. Att studera i vilken utsträckning som historiska museiutställningar skildrar 

verkliga forskningsresultat kan således ge utrymme till vidare forskning i ämnet.  

I och med den blodiga och brutala skildring av den danska historien i Blekinge kan det i 

högsta grad talas om de dramatiska händelser och skeenden som Rüsen och Karlsson menar 

ska aktivera historiemedvetandet.
69

 När den lokale besökaren möter sin egen historia i 

utställningen skapas således ett band med andra Blekingebor, en gemenskap där de 

tillsammans delar sin svåra historia. I Kristianstad väcks denna gemenskap kanske inte fullt 

lika mycket i montern som behandlar övergången utan snarare mer i den som tar upp 

belägringen av staden 1676-77 som drabbade befolkningen hårt och som återges i den 

berättande texten med dramatiska ordval med sympati för både den danska hären och 

kristianstadborna.  

Ytterligare en punkt där museerna skiljer sig åt är hur tydligt man valt att referera till ett 

igenkänningsvärde hos besökaren. Ett av Gundula Adolfssons krav på utställningars förmåga 

att förmedla historia är just det att besökaren med hjälp av nostalgiska inslag ska kunna 

identifiera sig själv och relatera till det som utställningen väljer att fokusera på. Även Cecilia 

Axelsson och Peter Aronsson tar upp detta i fråga om vad som bör iakttas i en undersökning 

av museiutställningar.
70

 I Kristianstad lyckas man i allra högsta grad få den lokale besökaren 

att känna igen sig med hjälp av en välbekant miljö som skapas av att montrarna utgör 
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småskaliga kopior av historiska byggnader i staden. I Halland väcks igenkänningen i 

utställningen med kartor medan den uteblir helt i basutställningen i Varberg. Blekinge är det 

mer svårt att tyda var igenkänningen ligger, men då man redogör för flera Blekingska städer 

och deras historia bör den lokale besökaren känna igen sig även här.  

Uppsatsens allra mest fundamentala fokus har legat på att historiekulturen manifesterar 

det kollektiva historiska medvetandet. Det kollektiva historiska medvetandet har kunnat 

studeras i Skåne, Halland och Blekinge utifrån de avtryck det gör i historiekulturen, nämligen 

museiutställningarna. Gällande hypotesen som redogjordes för i början av uppsatsen kan det 

således mer verifieras än falsifieras att det finns ett starkare danskt historiskt medvetande 

manifesterat i Skånsk historiekultur jämfört med Halland och Blekinge. Det är trots allt i 

Kristianstad som det ”danska” känns mest närvarande. Det faktum att det endast är en ytterst 

liten del av Hallands kulturhistoriska museum som konkret berör landskapets danska historia 

säger en hel del när det gäller jämförandet mellan Skåne och Halland. Det danska historiska 

medvetandet ter sig rejält mycket starkare i Skåne, vilket definitivt bekräftar uppsatsens 

hypotes. Blekinges danska historia är skildrad i större utsträckning än Hallands, men eftersom 

perspektivet läggs på Blekinge i kläm mellan två länder ter sig ändå utställningen i 

Kristianstad som mer tydligt ”danskt” än den i Karlskrona. 

Slutligen reflekterar jag tillbaka till uppsatsens inledning där bristen på dansk historia i 

sydsvensk historieundervisning togs upp. Antagandet om att dansk historia i någon 

utsträckning borde gå att finna i museiutställningar i Skåne, Halland och Blekinge var i allra 

högsta grad befogat. Så även idén om att ett danskt historiskt medvetande skulle visa sig vara 

mer påtagligt i Skåne. Detta utesluter dock inte att det helt uteblir i Halland och Blekinge. Att 

Skåne, Halland och Blekinges historia glöms bort och negligeras på vår sida Öresund är alltså 

inte helt sant, åtminstone inte om vi ser till vad som valts att ställas ut, visas upp och således 

också minnas på våra lokala museer. 
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