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ABSTRACT 

 

Eriksen, S., 2012. Rekonstruktion och identitet. En undersökning om hur järnåldersmänniskan 

förmedlas i levandegjorda miljöer (Reconstruction and identity. A study on how the Iron Age 

human is transmitted in living and reconstructed environments). Bachelor thesis. Department 

of Archaeology and Ancient History, Lunds university. 

 

The aim of this essay is to investigate in what way the Iron Age human is conveyed in living 

history museums, such as the Viking village in Foteviken and the Land of legends in Lejre. 

 In the opening chapters I will describe the enivronments and the platform itself of 

making prehistory come alive. In addition to that I will give a detailed account of the 

museums objectives. Thereafter I will discuss the images of the prehistoric man, 

communicated at the museums. The analysis includes among other things, quality research 

interviews with one of the initiators of the Viking village and also with a former employee at 

the Land of legends. Finally the essay includes a discussion about contemporary ideas of 

identity in prehistoric time. 

  According to this material, I found that the picture of the Iron Age man and his 

community is an interpretation which reflects today's society and modern ideas about identity 

during the Iron Age. My ambition is that the study of living museums through an identity 

perspective could result in greater knowledge and awareness of man's role and identity in 

contemporary life, as well as in prehistoric times. 

 

 

Keywords: reconstruction; identity; intermediation; gender; living history museum; The Viking 

Village in Foteviken; Land of Legends in Lejre. 
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1. INLEDNING 
 

En ny form för förmedling och lärande har under de senaste årtiondena växt fram vid sidan av 

den traditionella förmedlingen som museer tidigare stått för. Istället för att beskåda utställda 

föremål arrangerade i montrar kan besökaren i en rekonstruerad förhistorisk miljö på ett helt 

annat sätt ta del av den förmedlade historien. 

 Att besöka återuppbyggda historiska platser har blivit ett omtyckt sätt att uppleva det 

förflutna och idag lockar dessa miljöer ett större antal grupper av besökare än de 

traditionsenliga museerna.
1
 I återuppbyggda miljöer ges besökaren möjlighet att, på ett helt 

annat sätt än på traditionella museum, ta del av utställningsmaterialet. Många sinnen 

stimuleras, inte bara syn och hörsel och formerna för presentation varierar stort i jämförelse 

med hur många tidigare  museum är uppbyggda.  Att på detta sätt rumsligt förflytta sig från 

nutid till förgångna tider och att ”uppleva” historien har blivit ett folkligt nöje under 

sommarsäsongen. Man skulle kunna säga att det ligger i vår tid att göra så kallade tidsresor.
2
 

 I Sverige och Danmark har många arkeologiska friluftsmuseer fokuserat på att 

rekonstruera järnålderns vardagsliv.
3
 I dessa miljöer kan besökaren bokstavligt talat gå på 

upptäcktsfärd genom järnålderslandskapet, strosa mellan lerklinade hus och verkstäder. 

Doften av eld och sot, rökt fisk och havsbris hänger ofta i luften. Kanske känner besökaren 

också doften av nybakat bröd, ackompanjerat av kacklande höns och bräkande får. Besökaren 

kan stå ansikte mot ansikte med forntidsmänniskorna och deras förehavande. Iklädda  ull- och 

lindräkter och med passande attribut representerar aktörerna den förhistoriska befolkningen. 

Framför publiken förväntas de agera som forntidsmänniskor. Kanske mal människorna korn 

eller mjölkar en get. I smedjans dunkla ljus arbetar smeden i eldens sken och i en mosse kan 

ett offer till högre makter äga rum. De kan högljutt köpslå och handla med varandra i gränder 

och på marknadsplatsen. En grupp människor kan ge sig ut i koggar efter fisk. Besökaren 

erbjuds också att ta del av iscensatta stridigheter, samtidigt som man kan uppleva lugnare och 

mer fredligt sinnade forntidsmänniskor som ägnar sig åt aktiviteter som sällskapsspel eller 

ordnar med varandras frisyrer. 

 För att den förhistoriska miljön ska komma till liv är forntidsmänniskorna en 

grundläggande komponent; utan aktörer på scenen blir miljön en tom kuliss utan värde för 

gestaltning av det förhistoriska livet. Därför är jag intresserad av hur järnåldersmänniskan 

framställs och vilken bild av henne som förmedlas på rekonstruerade platser. 

 

                                                 
1
Petersson 2003:13    

2
Aronsson & Larsson (red.) 2002:5 

3
Se Petersson 2003:399-447 



4 

 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Uppsatsens syfte är att utifrån begreppet identitet analysera det rekonstruerade och 

levandegjorda forntidslivet på Fotevikens museums vikingastad i Skåne och Sagnlandet Lejre 

på Själland, Danmark.
4
 

 Aktörer som iscensätter förhistorien har en viktig roll att fylla i levandegjorda 

rekonstruktioner; i dem är det tänkt att besökaren ska möta forntidens människor. 

Järnåldersbyn som rekonstruerats på Sagnlandet har ambitionen att tidsmässigt representera 

en period på fyrahundra år, från 200f.Kr-200e.Kr. Järnåldersbyn omfattar även en offermosse 

som ska företräda perioden mellan 500f.Kr-500e.Kr. Vikingastaden är tidsfäst till ett slag som 

ägde rum vid Foteviken i början av 1100-talet. Båda museerna har som ambition att 

rekonstruera och levandegöra järnålderns vardagsliv och visa hur livet tedde sig för de allra 

flesta av människorna som levde under denna tidsperiod. 

 I uppsatsen tar jag reda på vilken bild av järnåldersmänniskan som gestaltas på 

museerna samt vilka roller och etiketter som tillägnas henne. Jag vill undersöka vad det är 

som gestaltas, men också vad som utelämnas. 

 

Det är min uppfattning att vi i det västerländska samhället blivit mer och mer individ-

fokuserade. Genom jaget visar vi vem vi är, vad vi står för, grupptillhörighet, makt och status 

med mera; därigenom vad vår identitet består av. 

 Med syftet att studera hur den förhistoriska människans identitet förmedlas, hoppas jag 

kunna öka kunskapen om hur den nutida människan speglar sig själv i rekonstruktioner. Min 

ambition är att studiet av levandegjorda rekonstruktioner genom ett identitetsperspektiv skulle 

kunna resultera i större kunskaper och medvetenhet om människans roll och identitet i 

samtiden såväl som forntiden. 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

• Vilken bild av järnåldersmänniskans identitet förmedlas i levandegjorda 

rekonstruktioner? 

• På vilka sätt speglas moderna uppfattningar om identitet i rekonstruktioner? 

  

 

                                                 
4
 I det följande benämner jag Fotevikens museums vikingastad Vikingastaden och Sagnlandet Lejre Sagnlandet. 
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FORSKNINGSHISTORIK 

Mitt forskningsämne är förknippat med den postprocesuella arkeologin som växte fram med 

influenser från sociologi och antropologi under 1970-talet. Signifikant för denna 

forskningsinriktning är att arkeologiskt material alltmer sågs som studieområden för tolkning 

av specifika kulturella former, i motsättning till den procesuella arkeologin som efterstävade 

en lagbundenhet genom naturvetenskapliga metoder och teorier.
5
 Vikten av förståelse genom 

tolkning blev alltså mycket viktigt inom den postprocessuella arkeologin. 

 Den historiska bakgrunden för mitt uppsatsämne återfinns inom arkeologin och de 

övriga historieämnenas tidigare forskning. Intresset för ämnet har växt fram under de senare 

årtionden, delvis som ett resultat av arkeologins bruk och missbruk i politiska syften. I 

samband med framväxten av dessa självkritiska studier av ämnets användningsområde ökade 

nyfikenheten över hur berättande och förmedling av historia strukturerats.
6
 En av de främsta 

institutionerna för förmedling av historia är museerna, som studerats inom museologi och 

andra ämnen som arkeologi och etnologi. 

 Verk som behandlar arkeologins framväxt som vetenskap och idéhistoriska 

strömningar inom ämnet har bidragit till ökad granskning över ämnets innehåll. Under 1990-

talet utkom många böcker, antologier och artiklar som behandlade hur arkeologin har använts 

i politiska syften på ett medvetet eller omedvetet plan.
7
 Detta ledde till en granskning av 

museer och förmedling inom vetenskaper som arkeologi och övriga historieämnen. 

Diskussionerna har bland annat förts om museers innehåll och budskap. Det kritiska 

förhållningssättet gentemot förmedling av arkeologi representeras bland annat av Gundula 

Adolfsson och hennes avhandling Människa och objekt i smyckesskrin (1987).
8

 Här 

analyseras arkeologiska utställningar och de riktlinjer som utarbetats för en vetenskapligt 

förankrad museologi.
9
 I samband med den kritiska granskningen av museernas verksamhet 

och framväxten av rekonstruerade historiemiljöer har studier av museer utanför de 

traditionella ramarna blivit vanligare. Rekonstruktioner och levandegjord historia har på 

senare år berörts av arkeologin och andra närliggande kulturämnen. En betydelsefull 

framställning är Bodil Peterssons avhandling Föreställningar om det förflutna (2003) där 

frågan om de rekonstruerade miljöernas utformning och användning står i fokus. Även inom 

närliggande ämnesområden har studier av rekonstruktion som förmedlingsform tagits upp. 

Antropologen Johanne Steenstrup har i avhandlingen Fornemmelser for fortiden (2000) 

                                                 
5
Fowler 2004:5 

6
Petersson 2003:30 

7
Petersson 2003:30f 

8
Petersson 2003:32 

9
Adolfsson 1987:10 
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analyserat rekonstruerat järnåldersliv ur forntidsfamiljernas perspektiv. Hon grundar sina 

iakttagelser dels på sin egen tid som boende i järnåldersbyn i Sagnlandet. 

 På senare tid har intresset för arkeologins roll i utformning och upprätthållande av 

identiteter både i ett historiskt och nutidsperspektiv vuxit. Med influenser från det 

mångkulturella samhället som alltmer vuxit fram har betydelsen av att granska förhållandet 

mellan identitet och kulturarv alltmer setts som en viktigt och angelägen fråga för arkeologin. 

I antologin Arkeologi och identitet (2007) sammanställd av Bodil Petersson och Peter 

Skoglund, tar sjutton författare upp identitetsfrågor ur ett historiskt-kulturellt perspektiv. 

Artiklarna berör både former för identitet som kan spåras i arkeologiskt material, men också 

hur samtida föreställningar av identitet påverkar vår tolkning av det förhistoriska samhället 

och dess individer. I antologin Arkeologi och samhälle (2009) sammanställd av redaktörerna 

Bodil Petersson, Kristina Jennbert och Cornelius Holtorf har diskussionen fördjupats till att 

handla om hur samtiden speglas i arkeologin och dess betydelse för människans uppfattning 

av sig själv.   

 Som vi nu sett är forskning som berör mitt uppsatsämne relativt ung. Tongivande 

studier och diskussioner har gjorts kring museer och förmedling, levandegörande och 

rekonstruktioner samt förhållandet mellan arkeologi och identitet. Däremot är studier med 

specifikt fokus på hur den förhistoriska människan framställs i rekonstruktioner än så länge 

desto mer sällsynt. 
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2. METOD OCH MATERIAL  
 

De två arkeologiska friluftsmuseerna Sagnlandet och Vikingastaden är olika på många sätt, 

men deras gemensamma nämnare är att de delar ambitionen att göra historia levande och 

tillgänglig för besökaren och för vår samtid.
10

 Jag menar att museerna representerar två olika 

typer av arkeologiska friluftsmuseer och vid en första anblick skiljer sig deras framtoning åt. I 

Sagnlandet har forskning och experimentell arkeologi varit centralt under stora delar av 

centrets historia. Järnåldersboplatsen växte fram som ett arkeologiskt experiment och till en 

början fanns det inget annat syfte med att bo och övernatta på platsen än att det var ett 

avslappnande, okonventionellt sätt att spendera semestern på.
11

 Under senare år har dock 

förmedlingen getts större utrymme och målformuleringar för befolkningen av platsen har 

utarbetats. Drygt trettio år efter att Sagnlandet startade, började Vikingastaden ta form. I 

Vikingastaden har den gestaltade historien redan från starten spelat en stor roll. Stadsmiljön 

uppfördes just för att kunna täcka in så många av förhistoriens människokategorier som 

möjligt. Jag menar att det faktum att museerna representerar olika trender av arkeologiska 

friluftsmuseer kan tillföra uppsatsen ytterliggare perspektiv.  

 Utöver tidigare forskning kring levandegjorda miljöer och förmedling bygger 

uppsatsens analyser på flera olika källor. Jag har arbetat med intervjuer, fältanteckningar, 

fotografier och i viss mån videofilmer upplagda på webbplatser. Andra källor är museernas 

informationsblad och hemsidor på Internet. I anslutning till ett av mina besök på Sagnlandet 

förde jag anteckningar där jag tog fasta på hur den övergripande bilden av den rekonstruerade 

järnåldersmiljön utformats och hur aktörerna agerade i miljön. I arbetet med övriga material 

har mitt fokus bestått i hur aktörer agerar i den uppbyggda plattformen för levandegjort 

järnåldersliv. 

 

För att besvara uppsatsens frågeställning har det varit viktigt att komma nära den verklighet 

som jag har velat undersöka, därför har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ metod passar uppsatsens syfte, som kräver en tolkande och reflekterande hållning i 

forskningsarbetet. Ett centralt kriterium för metoden är att den lägger tonvikt på öppen 

empirisk kunskap, som forskaren försöker tolka och förstå. Med öppen empirisk kunskap 

åsyftar jag studier av ett material som rymmer möjligheter till just flera varianter av 

tolkningsmöjligheter. Ytterliggare ett kriterium för kvalitativ forskning är att den utgår från 

studieobjektets perspektiv, till skillnad från kvantitativ forskning som i större utsträckning har 

                                                 
10

Jfr. Steenstrup 2000:17 & www.fotevikensmuseum.se/fotenet/info/fotevikensmuseum 
11

Steenstrup 2000:17 

http://www.fotevikensmuseum.se/fotenet/info/fotevikensmuseum


8 

 

sin utgångspunkt i forskarens tankar om vilka kategorier som ska stå i undersökningens 

fokus.
12

   

 För att kunna genomföra en analys ur ett identitetsperspektiv har det varit nödvändigt 

att presentera begreppet identitet och sätta det i ett arkeologiskt sammanhang. I detta moment 

har jag använt mig av litteratur som behandlar identitet på ett teoretiskt plan. Därefter följer 

en beskrivning av miljöerna och dess aktörer i Vikingastaden och Sagnlandet, varpå en 

diskussion följer om vilken bild av järnåldersmänniskan som förmedlas till publiken och hur 

den kan sägas spegla samtida föreställningar om identitet. 

 Jag har besökt Sagnlandet vid två tillfällen. Det första besöket gjordes i oktober 2011 

tillsammans med fortsättningskursen i arkeologi vid Lunds universitet. Vid detta tillfälle fick 

vi en introduktion om centret av museets anställda arkeolog och förmedlare Melissa Isla 

Venegas, varpå jag och mina kurskamrater vandrade runt området. På Sagnlandets 

järnåldersboplats guidades vi av en ”forntidsfamiljefar”. Mitt andra besök Sagnlandet gjorde 

jag i februari tillsammans med kursen ”Time Travel and Archaeological Places” som ges av 

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Platsen var vid detta 

besök säsongsstängd, men doktoranden Andreas Nilsson som tidigare arbetat på museet 

guidade oss studenter runt i det uppbyggda järnålderslandskapet. 

 Det har inte funnits möjlighet att åka till Vikingastaden för guidade turer och liksom 

Sagnlandet stänger Vikingastaden för vintersäsongen i oktober. Jag har besökt platsen vid ett 

tillfälle sommaren 2007, då jag upplevde Vikingastaden ur ett ”turistperspektiv”. Detta till 

skillnad från min roll som student under besöken på Sagnlandet. Med andra ord besökte jag 

de två platserna med olika syften och perspektiv. Då det trots allt var flera år sedan jag 

besökte Vikingastaden har jag försökt kompensera för detta genom att ta del av material på 

Internet. Till exempel har jag haft nytta av webbplatser med videoklipp liksom bilder och 

länkade videor på museets hemsida. Utifrån detta material har jag därefter bildat mig en 

uppfattning av platsen och interaktionen mellan dess aktörer. Intervjun med Sven Rosborn 

som representerar Vikingastaden var också något längre än den jag hade med Melissa Isla 

Venegas som representerar Sagnlandet. 

I detta sammanhang vill jag betona att min undersökning inte syftar till att jämföra de 

gestaltade forntidsmänniskorna och de rekonstruerade miljöerna i Vikingastaden och 

Sagnlandet med varandra. Jag har ansett det mer angeläget att lyfta fram aspekter på den 

gestaltade forntidsmänniskans identitet och utifrån dem analysera hur moderna uppfattningar 

om identitet speglas i levandegjorda rekonstruktioner. Platserna har blivit en kuliss till mina 

                                                 
12

Alvesson & Sköldberg 2008:17 
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iakttagelser och mitt arbete. Jag har inte tyckt att det varit viktigt att ställa museerna mot 

varandra, utan jag har fördjupat mig i uppsatsämnet och dragit egna slutsatser utifrån de 

rekonstruerade miljöerna och hur järnåldersmänniskorna framställs där. Därför är analysdelen 

upplagd genom att jag växlar mellan att skriva om Vikingastaden och Sagnlandet. 

 

KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUER 

För att få en djupare inblick i hur museerna resonerar kring förmedlingen av 

järnåldersmänniskans identitet har jag valt att genomföra intervjuer. Jag har träffat och 

intervjuat två personer med inblick i hur arkeologiska friluftsmuseer är uppbyggda. 

Representant från Vikingastaden är Sven Rosborn, som är informationschef och 

forskaransvarig på Fotevikens museum. Represenatant från Sagnlandet är Melissa Isla 

Venegas, som har arbetat som arkeolog och instruktör på museet. Intervjuerna har varit ett 

viktigt komplement till mina iakttagelser och har bland annat gett värdefull kunskap om 

museernas målformuleringar. I och med att platserna har haft stängt för säsongen har det varit 

betydelsefullt att möta personer som kunnat förmedla en djupare förståelse för rekonstruktion 

och levandegörande av järnålderslivet. Detta har ökat min förståelse för de resonemang som 

ligger bakom den gestaltade bilden av förhistorien. 

 Isla Venegas har varit anställd under tre säsonger på Sagnlandet, medan Rosborn 

arbetat med Vikingastaden sedan 1995, då han var med och grundade museet. Utöver 

intervjupersonernas olika erfarenheter av levandegjorda rekonstruktioner menar jag att det i 

detta sammanhang är ett viktigt faktum att Isla Venegas och Rosborn är personer i olika åldrar 

och representerar båda könen. Jag har arbetat efter den tesen att detta kan ge större perspektiv 

än om jag hade valt ut två personer med liknande bakgrund. Rosborn har den erfarenheten att 

han har arbetat med Vikingastaden sedan museet grundades och tidigare varit museichef på 

Malmö museer. Isla Venegas har arbetat på Sagnlandet kortare tid och hon har troligtvis i 

nuläget större anknytning till arkeologi och den akademiska världen än Rosborn, utifrån sin 

roll som dels studievägledare för arkeologiska institutionens fyra ämnesinriktningar och dels 

som en av lärarna i grundkursen i arkeologi. Jag menar därför att deras olika erfarenheter och 

perspektiv på arkeologi och levandegjorda rekonstruktioner kan ge ett större perspektiv på 

mitt forskningsämne. Vidare föreställer jag mig att personer har olika perspektiv på det 

förflutna beroende på var i livet de befinner sig. Det är troligt att Rosborn vuxit upp under en 

tid då samhället såg annorlunda ut, där identitet och könstillhörighet inte problematiserades i 

lika stor utsträckning som det görs idag. Som jag ser det är sannolikheten större att en yngre 

person som Isla Venegas har haft möjlighet att växa upp i ett samhälle med mindre 
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könsskillnader och där diskussionen kring identitet varit större. 

 Mina intervjupersoner har olika bakgrund och erfarenheter av levandegjorda 

rekonstruktioner, vilket har betydelse för intervjumaterialets representativitet. Att 

intervjupersonerna har kunnat förmedla olika erfarenheter ger undersökningen ytterliggare 

djup och bredd. Intervjuerna har gett mig värdefull tillgång till opublicerat material om hur 

representanter för arkeologiska friluftsmuseer ser på aktörernas roll i gestaltningen av 

förhistorien. 

Jag träffade Sven Rosborn den 22 mars på Fotevikens museum och Melissa Isla 

Venegas den 26 mars på arkeologiska institutionen i Lund. Vid dessa tillfällen genomförde jag 

cirka femtio till sextio minuter långa intervjuer med Rosborn och Isla Venegas. Inför 

intervjuerna hade jag sammanställt ett antal frågor som jag utgick från, i viss mån ställde jag 

följdfrågor på intervjuobjektens svar. Samma typ av öppna intervjufrågor ställdes till 

intervjupersonerna och ungefär lika lång tid avsattes vid varje intervjutillfälle. För att 

säkerställa att likvärdiga ämnen täcktes in försökte jag leda intervjupersonerna vidare med 

hjälp av följdfrågor om någon av de relevanta underrubrikerna inte spontant tagits upp. Med 

andra ord har jag försökt använda mig av den halvstrukturerade intervjuns premisser, vilken 

rymmer en flexibilitet som balanseras av strukturerade frågeställningar.
13

 Jag har spelat in 

intervjuerna på band och därefter transkriberat och tolkat dem. Uppsatsens analys bygger 

delvis på valda delar av intervjutranskriptionerna. Med Rosborns och Isla Venegas 

godkännande redovisar jag intervjutranskriptionerna i uppsatsens bilaga. 

 

BEGREPP 
Eftersom en del av de centrala begrepp som jag använder mig av i uppsatsen är mångtydiga 

och kan uppfattas som oklara har jag valt att i detta avsnitt presentera en kortfattad förklaring 

till hur jag använder dem.   

 Identitet är ett begrepp som kan verka självklart i sig själv, men att definiera ordets 

innebörd är inte alltid enkelt. Jag menar att identitet är något som finns och har funnits i varje 

individ; det är kanske inget man direkt reflekterar över just för att det är en så självklar 

ingrediens i en personlighet och i livet. Genom identitet och identifikation definierar individer 

vilka de är och hur de uppfattar sig själva i relation till andra. Identifikation sker på flera plan; 

den kan delas med andra individer, vara kopplad till en geografisk plats eller ett område, 

hänga samman med individers intresse, utseende med mera. Nationalencyklopedin definierar 

identitet som medvetenhet om sitt jag och sin person. Detta består i grunden av upplevelsen 
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av att vara levande och uppfattningen av sig själv i sociala sammanhang.
14

 Arkeologen Chris 

Fowler menar att identitet upprätthålls och förändras i samspel mellan andra människor.
15

 I 

relationer mellan människor förverkligas och upprätthålls identiteter både på kollektivt och 

individuellt plan; därför menar jag att det bland annat är i samspelet mellan människor som 

identitet kan studeras. 

 Att levandegöra rekonstruktioner innefattar ofta att en eller flera personer utför 

praktiska handlingar i förmedlingssyfte inför publik. Begreppet har blivit tätt sammanbundet 

med rekonstruktioner.
16

 Som jag påvisar längre fram i uppsatsen kan rekonstruktioner 

periodvis befolkas av personer som utför praktiska moment, eller helt enkelt bara ”är” i den 

rekonstruerade miljön. Besökare på ett levandegjort museum ges därutöver ofta möjlighet att 

till exempel hantera kopior av historiska föremål och smaka på mat tillagad på förhistoriskt 

vis, eller själv prova på olika förhistoriska tekniker, vilka populärt innefattar hantverk av olika 

slag.  

 Med re-enact avses att genom agering återge en händelse eller ett skeende. I grund 

och botten går detta ut på att återge och återuppleva ett historiskt förlopp. Filosofen och 

historikern R. G. Collingwood menar att historikern kan uppnå större förståelse för den 

aktuella historiska situationen som hon behandlar genom re-enactment. Men för att komma 

nära den historiska verkligheten bör re-enacters noggrant sätta sig in det historiska skeendet 

som behandlas.
17

 

 Rekonstruktion är ett centralt begrepp i uppsatsen. Med rekonstruktioner åsyftas både 

det som utförs i både forsknings- och förmedlingssyfte inom arkeologin. I grund och botten är 

ordets betydelse återuppbyggnad eller reproduktion. Rekonstruktion görs då någonting under 

tidens lopp gått förlorat eller starkt förändrats. I arkeologiska sammanhang innebär detta att 

man rekonstruerat något som inte längre finns, vilket inom arkeologin kan ses som ett 

problematiskt företag.
18

 

 

KÄLLKRITIK 
I kulturvetenskaplig forskning finns paradoxen att vi själva är en del av det vi studerar och att 

forskaren omedvetet påverkas av, och påverkar, studiefältet. Historiker har menat att ett visst 

tidsmässigt avstånd till studieområdet gynnar forskningen, men i mitt uppsatsområde finns 

inget sådant säkerhetsavstånd. Jag studerar ett fenomen i dagens samhälle; ett samhälle som 
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jag är en del av och inte kan frigöra mig helt från. I Billy Ehns och Orvar Löfgrens handbok 

för kultur- och samhällsvetenskaper, Kulturanalyser (2001) citeras den  amerikanska 

antropologen Ruth Benedict apropå kulturforskningens dilemma: ”Vi ser inte linsen genom 

vilken vi betraktar världen”.
19

 Förhandskunskap och införståddhet med studiefältet kan lätt 

göra det svårt för forskaren att upptäcka en till synes självklar problematik, just därför att 

forskaren har svårt att se sådant som ligger för nära.
20

 Därför är en av förutsättningarna för att 

kunna analysera ett samtida fenomen att forskaren kan distansera sig till studieområdet.
21

 Det 

finns inga exakta anvisningar eller någon enhetlig metodlära för hur en kulturanalys bedrivs, 

men med teoretiska begrepp, annorlunda infallsvinklar och okonventionella frågor är det 

möjligt att se det välbekanta med nya ögon, vilket jag har haft i åtanke under arbetet med min 

uppsats.
22

 

 Många rekonstruerade miljöer har stängt under vinterhalvåret, vilket som sagt gäller 

även för Sagnlandet och Vikingastaden. Detta har gjort att jag inte haft möjlighet att besöka 

mina platser så som jag egentligen skulle ha velat. Men eftersom jag har ansett att 

ämnesområdet är så pass angeläget och intressant har jag gjort bedömningen att det är möjligt 

att besvara uppsatsens frågeställning med ovan beskrivet tillvägagångssätt och det material 

jag har haft tillgång till, även om jag tror att det hade varit ultimat att kunna besöka museerna 

fler gånger. Man kan anmärka på att jag inte har besökt Vikingastaden som student och att det 

var fem år sedan jag gjorde ett besök på platsen som turist. Jag har förklarat ovan hur jag 

anser mig kompensera för detta. I tidigare stycken har jag också resonerat kring det faktum att 

jag har erfarenheter av att besöka arkeologiska friluftsmuseum som dels undersökande student, 

dels som intresserad turist. Jag har även haft en kritiskt undersökande hållning till de 

videoklipp och bilder som lagts upp på webbplatser och som jag har tagit del av. De 

representerar ju inte en objektiv bild av verkligheten. När jag studerat detta material har jag 

frågat mig i vilka syften bilder tagits och  filmer spelats in och lagts upp på Internet.   
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3. TEORETISK  BAKGRUND: ATT STUDERA IDENTITET   
 

Begreppet identitet kan kännas som något som är självklart i sig själv, men att ge en förklaring 

till ordets innebörd är inte alltid lätt. Det är något som finns och har funnits i varje individ, det 

är kanske inget man direkt reflekterar över just för att det är en så självklar ingrediens i en 

personlighet och i livet. Likväl är det något som är med till att forma ett samhälle. Arkeologen 

Chris Fowler menar att identitet är ett verktyg som hjälper människor att organisera sin 

omgivning och klassificera  sina medmänniskor.
23

 Med identifikationens hjälp definierar 

individer vilka de är och hur de uppfattar sig själva i relation till andra. Genom identitet 

skaffar sig individer en uppfattning om hur man ska förhålla sig till omvärlden och till sig 

själv. Identifikation sker på flera plan; den kan delas med andra individer, vara kopplad till en 

geografisk plats med mera. Aspekter på identitet kan innefatta genus, etnicitet, ålder, social 

status och klasstillhörighet, lokal, regional eller nationell tillhörighet för att nämna några 

exempel. Men innan vi går in på detta ska jag definiera begreppet och sätta det i ett 

arkeologiskt sammanhang. 

 Enligt Nationalencyklopedin definieras identitet som medvetenhet om sitt jag och sin 

person. Detta består i grunden av upplevelsen av att vara levande och uppfattningen av sig 

själv i sociala sammanhang. En identitet kan sålunda i stort sett vara bestående trots de 

förändringar som sker under livet. Samtidigt består identitet också av de erfarenheter som 

man har gjort i livet, vilka formar ens personlighet.
24

 

 Fowler menar att det är tillsammans med andra människor som identiteter upprätthålls 

och förändras. I relationer mellan människor förverkligas och upprätthålls identiteter både på 

kollektivt och individuellt plan.
25

 Jenkins presenterar en kort och koncis definition av identitet,  

[identity] is how we know who´s who and what´s what.
26

 Detta understryker också att det är 

tillsammans med andra individer som identiteter upprätthålls och formas. I sociala 

sammanhang blir identitet ett verktyg för att hjälpa oss att förstå och förhålla oss till 

omvärlden. Identitet är det grundläggande redskap som hjälper människan att karakterisera 

och sortera andra, både individer och grupper av individer.
27

 Genom sin identitet kan 

individen manifestera sitt eget jag och sin grupptillhörighet i förhållande till andra individer, 

till ”de andra”. Slutsatsen blir således att identitet är en konstruktion av personlighet och 

livserfarenhet. Den skiftar över tid och är i ständigt samspel med andra människor. 
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 Trots att en identitet är sammansatt av många olika aspekter och funktioner har den så 

kallade endimensionella individen fått störst utrymme inom arkeologisk forskning, där 

samspelet mellan människor förbisetts. Enligt Fowler har förhistoriska individer ofta tolkats 

som att de fungerar på ett specifikt sätt, till exempel genom att utöva ett visst hantverk eller 

tillhöra en bestämd grupp i samhället.
28

 Detta tema återkommer vi till senare i texten. 

 Ett handlingsteoretiskt begrepp som används för att studera identitet är habitus, som 

kan förklaras vara kunskaper och erfarenheter som är förkroppsligade i en identitet. För att 

nämna exempel på förkroppsligade kunskaper kan det moderna bordsskicket nämnas, liksom 

det sätt som vi rör oss i en föreläsningssal. Att studera habitus innebär att kulturella 

betingelser söks i människors görande, i inlärda handgrepp och kroppsliga dispositioner.
29

 

Individens sätt att uppfatta, värdera, välja och handla bestäms av det sociala arv och de 

erfarenheter som individen bär på. Habitus hjälper helt enkelt individen att agera och tolka 

andra människor eller upplevelser som hon är med om, därför är habitus ett betydelsefullt 

begrepp för min uppsats, då jag studerar förkroppsligade bilder av förhistorien.
30

 Men innan 

jag kommer in på tolkningar av den gestaltade järnåldern i Sagnlandet och i Vikingastaden ska 

jag ge läsaren en introduktion till de två arkeologiska friluftsmuseerna, samt redogöra för 

verksamheternas målformuleringar.  
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4. PRESENTATION AV PLATSERNA 

 

VIKINGASTADEN   
En maktkamp inom den danska kungasläkten ledde år 1134 till ett blodigt slag som stod vid 

Foteviken i sydvästra Skåne. Denna händelse väckte under 1980-talet ett arkeologiskt intresse 

för platsen. Under 1981-1983 genomfördes marinarkeologiska undersökningar av vrak efter 

sänkta skepp som fungerat som förstärkning av en spärranläggning vid Fotevikens inlopp. I 

samband med detta uppstod ett stort intresse för platsen och undersökningarna. I detta skede 

tog Björn Jakobsen, nuvarande chef för Vikingastaden, initiativ till den ideella föreningen 

Scandinavian Viking Explorer Group (förkortat SVEG). Föreningens syfte var att studera 

historia med särskilt fokus på vikinga- och medeltid för att på så sätt främja forskning och 

verka för bevarande av fornlämningar.
31

 

 Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum bildades 1993 av Vellinge kommun 

tillsammans med Falserbonäsets museiförening och föreningen SVEG. Stiftelsen byggde upp 

verksamheten kring olika projekt omfattande restaurering och rekonstruktion av båtar, 

utbildning i marinarkeologi för sportdykare, försök att hitta spår av en förmodad vikingatida 

marknadsplats och hamn vid Foteviken samt uppbyggnad av ett museum med mera. I 

samband med att stiftelsen år 1995 fick tillgång till 70.000 kvm mark som tidigare fungerat 

som soptipp och återvinningsstation övergick stiftelsen till att kallas Fotevikens museum. På 

platsen etablerades en rekonstruktion av en vikingastad, tidsfäst till slaget vid Foteviken.
32

 

 

MILJÖBESKRIVNING AV VIKINGASTADEN 
Vikingastaden är belägen på en höjd utmed Höllvikens kust; inklämd mellan en ridanläggning 

och en återvinningsstation. Härifrån har besökaren utsikt över ett platt landskap bestående av 

jordbruks- och betesmark, men också över havet och Öresundsbron. Staden är utformad efter 

hur ett tättbebyggt samhälle från sen vikingatid och tidig medeltid kan ha sett ut. Bebyggelsen 

omgärdas av en halvcirkelformad vall och i väster gränsar staden till havet. Från det att 

museet startades 1995 har platsen bebyggts successivt och i nuläget omfattar staden ett 

tjugotal vikingahus och det planeras för fler byggnader. 

  Utanför stadsvallen ligger en hantverksbebyggelse med smedja och grophus. När 

besökaren passerat utmarkerna och tagit sig förbi stadsporten Söndreport, kommer besökaren 

ut på huvudgatan, Allmänningsgaden. Vid Söndreport står ett trätorn och därifrån har 
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besökaren utsikt över bebyggelsen. Allmäningsgaden sträcker sig tvärs genom byn ner till den 

norra stadsporten, Nordreport. Från huvudgatan leder mindre gator, eller streden, ner i 

stadsbebyggelsen. Den första gatan efter den södra stadsporten, Tinghöllsstrede, leder till en 

hallbyggnad som kallas Tinghöll. Här finns också lagmannens och väverskans gårdar, en 

hantverks- och smedgård med boningshus samt magasin följt av ett kokhus. Längst i öster på 

Tinghöllsstrede finns en keramikverkstad och smedhus. På  Kungastrede ligger jarlens och 

kungens gård. Här finns även en köpmansgård. Utmed strandbrinken på andra sidan 

Allmänningsgade ligger garveri, fiskarhus och rökeri.
33

 

 

SAGNLANDET 
Sagnlandet är belägen i Lejre kommun, tretton kilometer väster om Roskilde. Etnologen 

Hans-Ole Hansen grundade 1964 Historisk-arkeologiska försökscentret i Lejre som idag har  

bytt namn till Sagnlandet. När platsen tog form under mitten av 1960-talet var grundtanken att 

platsen skulle vara bebodd året runt under ett år och att forskare under denna tidsperiod skulle 

genomföra en rad olika experiment i syfte att komma nära järnåldersmänniskans vardag och 

byns årscykel. Detta visade sig vara för kostsamt och omfattande, därför fattades beslutet att 

olika grupper av människor periodvis skulle bo och övernatta i husen. Sedan 1970-talet har 

Sagnlandet bebotts av 25-30 familjer under sommarhalvåret, som en del i att levandegöra 

platsen. Familjerna bor här antingen en vecka eller över en helg. Under 70-talet började man 

också tillverka järnåldersdräkter och sedan 1974 kallas de periodvis boende forntidsfamiljer.
34

 

 Under 1990-talet formulerades ett tydligare syfte med familjernas uppehåll i byn; 

tidigare hade platsen karakteriserats som en plats för otraditionellt semesterfirande. Regler  

för forntidsfamiljerna formulerades och verksamhetens målsättningar blev tydligare. Museets 

ledning började ställa krav på forntidsfamiljerna; för rekrytering av nya familjer räckte inte 

längre de rätta kontakterna. Krav ställdes på att intresserade familjer skickade 

ansökningshandlingar till museet samt att kommande forntidsfamiljer läste in sig på 

information från museet och deltog i informationsdagar. Idag strävar Sagnlandet mot att 

uppfattas som ett förmedlingsprojekt; via forntidsfamiljernas iscensättning av järnåldern ska 

publiken få en levande upplevelse av forntiden. Från museets sida är detta syftet med 

befolkningen av platsen.
35

 

 När platsen öppnades var det världens första center som ägnade sig åt försök med 

experimentell arkeologi, samt förhistorisk och historisk teknologi. Petersson menar att en av 
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de främsta inspirationskällorna till dagens levandegjorda rekonstruktioner av förhistoriska 

miljöer finns på just Sagnlandet.
36

 

 Till en början var alltså centrets grundtanke att återskapa järnålderns vardagsliv och 

presentera traditionellt hantverk. De första järnåldershusen byggdes samma år som centret 

grundades, på en öppen plats gränsande till åkrar och ängar. Idag betonar centret tre delar av 

verksamheten, nämligen: förmedling, undervisning och forskning. Dessa ses som parallella 

och viktiga delar av verksamheten. De tre målen omfattar pedagogik, forskning och turism 

och jag tänker mig att museiledningen tycker att centrets relativt nya namn passar museets 

profil bättre.
37

 

 Förutom järnåldersboplatsen, vilken kallas Lethra, rymmer Sagnlandet även en 

rekonstruktion av 1800-talets lantliv med en gård och odlingar, en stenåldersboplats kallad 

Athra, en offermosse och en experimentell gravplats. Idag är platsen en populär 

turistattraktion med ett förhistoriskt arkeologiskt huvudtema.
38

 

 

MILJÖBESKRIVNING AV SAGNLANDET 
För att komma till järnåldersboplatsen kan besökaren välja att antingen gå en runda där man 

bland annat passerar stenåldersboplatsen, eller välja att ta motsatt riktning och passera en 

rekonstruktion av en vikingaplats och en medeltidsträdgård. Kommer besökaren från 

stenåldershållet närmar man sig järnåldersbyn genom ett landskap karakteriserat av bokskog, 

backar och ängar. Från öppna fält förflyttar sig besökaren till höjder med utsikt över det 

omgivande kulturlandskapet där byar och städer skymtar som ansamlingar av byggnation, till 

uppvuxen och svalkande lövskog som gränsar till en sjö. Härifrån är det inte långt till den 

konstgjorda mossen, som ligger i en sänka i landskapet omgiven av lövskog.  Själva 

järnåldersbyn är belägen i nära anslutning till mossen, härifrån närmar sig besökaren 

boplatsen genom en grusväg kantad av beteshägnader och varierade odlingslotter. Husen är 

lerklinade med stråtak, ingångarna till husen är låga och mörka. Mellan bostadshusen löper 

stensatta gångar och längs husen står grova träbänkar. Utöver detta finns det en fiskhydda, 

rökeri, en hydda för vävning samt förråds- och gåshus.
39

 Byn är omgiven av ett hägn och 

utanför det ligger smedjan. Boplatsen ligger i anslutning till en sjö och vid strandkanten ligger 

kanoter uthuggna i stockar. 

 Lethra, som järnåldersboplatsen kallas, har som ambition att tidsmässigt representera 

en period på fyrahundra år, från 200f.Kr-200e.Kr. I byn finns tre bostadshus och ett 
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nerbrunnet bostadshus som avslöjas av resterna av de nedbrunna väggarna, som syns som 

upphöjda kanter i gräset. Norr om boplatsen är offermossen belägen. Denna ska representera 

tiden mellan 500f.Kr-500e.Kr. I anslutning till byn finns också ett experimentellt gravfält.
40

 

 Liksom rekonstruktionerna i Vikingastaden är byn och dess hus inte exakta kopior av 

arkeologiska fynd från järnåldern. Isla Venegas menar att man har valt ut fynd och fakta från 

olika perioder av järnåldern, därefter smält ihop det till en by. Isla Venegas kallar byn 

hittepåby, som ryms inom tidsperioden järnålder. Byggnaderna har olika utseende, varierande 

tak, ett har skorsten och ett annat har små fönster. Detta är ett aktivt val från ledningens sida, 

man har valt att lägga större tyngdpunkt på förmedling och på experimentell arkeologi än på 

att återge en autentisk järnåldersby från en exakt tidsperiod.
41

 

 

MÅLSÄTTNINGAR I VIKINGASTADEN OCH I SAGNLANDET 

När Vikingastaden planerades beslutades det att verksamheten skulle byggas upp kring tre 

huvudämnen. Dessa fält för det nya museet blev ”maritim och skånsk historieforskning, 

levandegörande av kulturhistorien genom en rekonstruerad vikingastad samt användandet av 

avancerad digital teknik för att sprida information och fakta”.
42

 Enligt Rosborn drivs 

Vikingastaden med ambitionen att möta publiken; att i kontakten mellan människor förmedla 

information och kunskap om förfluten tid. Detta till skillnad från många traditionella museer 

där utställda föremål ska tala till publiken. I Vikingastaden strävar museipersonalen efter att  

väcka intresse för människan bakom föremålen, för att på så sätt ge förhistorien och dess 

föremål nytt liv.
43

 

 Vikingastadens syfte är tätt förbundet med tanken på folkbildning, vilket kan sägas 

vara ett samlingsbegrepp för människors insikter och kunskaper på områden utanför deras 

egna specialiteter och yrkeskunskaper.
44

 Den viktigaste målsättningen för verksamheten är att 

väcka ett intresse för det förhistoriska livet och att sprida kunskap. För att det ska bli möjligt 

menar Rosborn att museerna har en mycket viktig uppgift i att möta allmänhet och publik 

utifrån deras premisser och villkor. Men också att göra sig själv tillgänglig som folkbildare, 

att ägna sig åt kontakt människor emellan och, som Rosborn säger: ”inte bara sitta på våra 

rum utan verkligen gå ut och vara folkbildare”.
45

 

 Att väcka ett intresse för förhistorien och att förmedla kunskap om gångna tider är 
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alltså mycket viktiga inslag i Vikingastadens målformulering. Följande citat visar hur Rosborn 

tänker sig att levandegörande kan gå till, och hur förståelse skapas för människan bakom 

förhistoriens föremål:   

 

En besökare står vid en smedja när smeden ropar till honom: - ”Vad står du där för! Kom hit! Hjälp 

till!” Så får man pusta eller hamra och så håller smeden på att tillverka en kniv och berättar lite om 

det. Nästa gång besökaren går på ett traditionellt museum och ser en kniv som ligger med en 

traditionell etikett som säger: ”Kniv. 25cm lång. Funnen då och då.” Vår förhoppning är att 

besökaren ser människan som en gång gjorde kniven, därför besökaren har själv varit med i 

processen och då blir det mycket mer intressant. Då blir det inte [historisk] loppmarknad.
46 

 

Kniven är ett typiskt museiföremål som finns bakom många museimontrar i Sverige och 

Rosborn uttrycker i sin jubileumsskrift för Vikingastaden att ingen museibesökare bryr sig om 

att titta på den. Ett annat intresse för kulturen kan väckas om besökaren istället möter en smed 

som tillverkar en kniv på gammalt sätt, och involverar besökaren i tillverkningen genom att 

till exempel be denne att  pumpa luft i ässjan för att få upp värmen. Under tiden berättar 

smeden kanske om hur vikingatidens smeder hade det och hur deras livsvillkor såg ut. På så 

vis menar Rosborn att besökaren på ett modernt sätt kan tillgodogöra sig kulturutbudet.
47

 

 På hemsidan för Sagnlandet beskrivs en liknande målformulering: att skapa och 

förmedla kunskap om gångna tiders levnadssätt. Detta vill man göra genom ”experimentell 

arkeologisk forskning och levandegjord undervisning baserad på ett aktivt deltagande”.
48

 Isla 

Venegas menar att det bland besökarna finns ett behov av lättsamma saker: att besökaren får 

prova, smaka, se och röra vid saker. Learning by doing är också något som Isla Venegas 

menar ökar publikens förståelse för förhistorien, samtidigt som den allmänt intresserade 

besökaren kan tycka att det är trevligt att spendera en dag på ett arkeologiskt 

friluftsmuseum.
49

 På centrets hemsida uttrycks att förmedlingen alltid har varit en väsentlig 

del av Sagnlandet, där kunskap genom egna erfarenheter står i centrum. Begreppet historisk 

verkstadsundervisning sägs ha sitt ursprung på platsen.
50

 

 Också forntidsfamiljerna på Sagnlandet har utvecklat målformuleringar med sina 

periodvisa besök i byn. Steenstrup påvisar att de olika forntidsfamiljerna, parallellt med 

museiledningens arkeologiska försök och intressen, har utformat deras eget 

forntidsfamiljeprojekt. Enligt Steenstrup handlar detta projekt om att prova på att för en tid 
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leva enkelt och annorlunda i samklang med naturen. Det handlar också i hög grad om att 

uppleva familjesammanhållning, menar Steenstrup.
51

 Isla Venegas uttrycker att det främst är 

kärnfamiljer som väljer att periodvis befolka järnåldersbyn. Det förefaller vara en norm att 

iscensätta järnålderslivet i byn tillsammans med sin familj och att man har det som ett 

gemensamt projekt.
52

 Under mitt första besök i byn befolkades också byn familjevis, av 

familjer bestående av fäder och mödrar med barn i omkring fem till trettonårsåldern. 
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5. FÖRDJUPANDE ANALYS 

 

DEN PROBLEMATISKA TIDSRESAN 
I museipedagogiska sammanhang används ordet ”tidsresa” för att beteckna en form av 

dramatiserad förmedling. I grund och botten kan man säga att det handlar om att människor 

under en begränsad tid låtsas att de befinner sig i en tid som inte längre finns. 

Museipedagogen Monika Cassel menar att förflyttningen från nutid till dåtid kan 

åstadkommas till exempel genom att man klär ut sig, hanterar gamla ting eller kopior av dem 

och/eller att man utför arbetssysslor på ett för tiden överensstämmande sätt. Både 

Vikingastaden och Sagnlandet har inslag av dessa element, samtidigt som rollspel är en viktig 

beståndsdel för levandegörandet. Här lyfts de nutida forntidsmänniskornas roller fram och 

därigenom relationerna mellan människorna i den gestaltade tidsåldern. De roller som 

forntidsmänniskorna har kan vara mer eller mindre tydliga; från improvisatoriska till att 

nästan följa förutbestämda repliker och agerande.
53

 

 Fördelar och nackdelar med dessa inslag av att låtsas förflytta sig från en tid till en 

annan, liksom rollspelet som museipedagogisk metod har debatterats. Å ena sidan kan man 

hävda att de riskerar att lära ut osanningar. Även om kunskapen om förhistoriens byggnader 

och föremål är relativt stor, kan vi aldrig vara säkra på hur relationerna mellan dåtidens 

människor såg ut. Hur förhållandet såg ut inom familjen, i relationen mellan man och kvinna, 

i relationen mellan fria och ofria människor riskerar tolkningarna att bli gissningar, liksom 

uppfattningen om människors känslo- och föreställningsvärld.
54

 Alltså finns risken att levande 

museer lär ut osanningar. Men å andra sidan kan det hävdas att rekonstruktioner väcker fantasi 

och en vilja att veta mer om förgångna tider. För egen del sätter jag värde i levandegjorda 

rekonstruktioner. Sett i efterhand tror jag att det kan ha varit en bidragande faktor till att mitt 

intresse för arkeologi väcktes när jag var barn. Rekonstruktioner ger en upplevelse av 

förhistorien, och liksom Cassel skriver anser jag att den väcker i varje fall min fantasi.
55

 Men 

jag tror samtidigt att det är viktigt att besökaren har ett visst mått av källkritik i bakhuvudet. 

I Fotevikens museum – platsen där drömmar blir till verklighet (2005) tar Rosborn 

upp problematiken kring ett museum som inte är förankrat i museiföremål och arkeologiska 

samlingar. Tio år efter Vikingastadens öppnande menar författaren att museet har ett antal 

större och mindre samlingar som kan betecknas som traditionella museiföremål. Dock ligger 

de föremål som museiledningen håller för mest betydelsefulla på havets botten. Rosborn 
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skriver att när besökare efterfrågar museisamlingar pekar museets personal mot havsvidderna 

och påtalar att både magasin och museisamlingar finns där under vattenytan.
56

 

 I Föreställningar om det förflutna kommer en del kritiska röster till tals. Petersson 

återger arkeologen Ulf Näsmans synpunkter på rekonstruktioner. Han menar att det ligger en 

fara i att utföra rekonstruktioner utan stöd i det arkeologiska materialet. Generellt sätt är 

Näsman kritisk till rekonstruktionerna av järnålderns hus, som han menar har uppförts med 

för liten hänsyn till det arkeologiska materialet.
57

 Näsman ger uttryck åt att rekonstruktioner 

är ytliga och icke-vetenskapliga. Forskare och kvalificerat intresserade behöver inte 

levandegjord arkeologi, eftersom dessa grupper borde vara kapabla att levandegöra för sig 

själva genom den information de inhämtar, menar Näsman. Enligt Näsman är levandegjorda 

rekonstruktioner till för okvalificerat intresserade och för barn.
58

  

 Som vi nu sett grundar sig kritiken mot att rekonstruera och levandegöra förhistorien 

dels i rädsla för att återge en falsk bild av dåtiden, dels i inställningen att rekonstruktioner inte 

har vetenskapligt värde och att människor själva borde kunna levandegöra historien för sitt 

inre.  

KULISS OCH MÄNNISKA  

Som vi såg i ovanstående stycke har kritiker tagit fasta på dels den rekonstruerade miljön och 

dels gestaltningen av järnålderslivet. Ett av kritikernas argument mot levandegörande är att 

forskare aldrig kan vara säkra på hur relationer mellan människor såg ut under förhistorisk tid 

och att levandegjorda rekonstruktioner därigenom riskerar att förmedla en falsk bild av 

dåtiden. Detta leder in på aktörerna och deras roll på de rekonstruerade museerna. Det 

viktigaste elementet i Vikingastaden är nämligen människorna och aktörerna som får platsen 

att leva upp i och bland de rekonstruerade vikingahusen. Rosborn menar att 

rekonstruktionerna fungerar endast som den miljö där mänsklig historisk aktivitet kan 

återskapas.
59

 

 Aktörer i levandegjorda rekonstruktioner har med andra ord en mycket betydelsefull 

roll att fylla. Under intervjun med Rosborn uttrycker han relationen mellan aktörer och 

rekonstruktionerna i Vikingastaden som följer: 
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Man kan säga som så att det vi bygger upp här är kulisser. De är så trovärdiga som vi kan göra dem, 

men de är bara kulisser. Det är en mötesplats för människor, och därför måste vi befolka den med 

människor så att det hela ska leva upp. Man kan förhoppningsvis tycka att det är trevligt att gå 

omkring bland husen, men det är inte det som är grunden. Grunden är att vi behöver en plattform, 

en miljö för att förmedla kunskap och det gör man bara genom möten [mellan aktörer och 

publik].
60

 

 

Man kan alltså säga att en rekonstruktion utan aktörer som får platsen att komma till liv blir 

ett vanligt, traditionellt museum. Dock ett museum som istället för traditionella arkeologiska 

samlingar visar rekonstruktioner. 

 Man skulle kunna säga att de uppbyggda miljöerna utgör en ram att fylla med 

människor och järnåldersliv. Utan detta innehåll blir platserna, som Rosborn säger, endast 

kulisser. Det är människorna som fyller dem med innehåll och mening. 

 

I ovanstående stycke visade jag på människornas roll i gestlatningen av järnåldern. För 

aktörerna är utseende och den förhistoriska klädesdräkten viktig, vilket jag visar i följande 

stycke.  

Steenstrup bodde själv i järnåldersbyn i Sagnlandet samtidigt som hon observerade 

och intervjuade de familjer som hade valt att spendera en del av semestern här. Hon upptäckte 

snabbt att järnåldersdräkten hade stor betydelse, både för henne själv och för speciellt 

kvinnorna i forntidsfamiljerna. Graden av inlevelse upplevdes vara tätt knuten till dräkten. Att 

ikläda sig järnåldersdräkt ingav Steenstrup känslan av tillhörighet med forntidsfamiljerna. 

Men rollerna som undersökande antropolog och förhistorisk kvinna var besvärliga att förena. 

Dels för att hon i rollen som antropolog kände sig mer seriös iförd vanliga kläder, dels för att 

hon kände att hon hörde till när hon var klädd på samma vis som forntidsfamiljerna.
61

 

 Under mitt första besök i Sagnlandet guidades vi av två personer; dels en 

forntidsfamiljefar och dels en museipedagog som båda var klädda i färggranna ylle- och 

lindräkter. Vilken klädsel museets anställda har kan tyckas oväsentligt, men Cassel menar att 

klädvalet påverkar både publik och museipedagog; därigenom hela visningsarbetet.
62

 

Klädseln blir då ett redskap att laborera med när man ska visa utställningar. Men man kan 

också tänka sig att det skulle kunna vara nog så effektfullt med en guide iklädd nutidskläder 

som i jag-form berättar om det förhistoriska livet på ett oakademiskt, ålderdomligt och 

dialektalt sätt. I ett sådant sammanhang blir det fråga om ett slags rollspel. 
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 Utklädda guider eller andra representanter för museet och förmedlingen kan ha flera 

fördelar.
63

 På ett museum med många besökare kan klädseln fungera upplysande för 

museibesökaren och guiderna blir lätta att känna igen. Cassel menar också att dräkten kan 

underlätta kontakten mellan museibesökare och guide. Besökaren kan, med dräkten som 

utgångspunkt, på ett naturligt sätt närma sig guiden genom att ställa frågor om hennes 

klädsel.
64

 

 Som jag ser det spelar personalens och forntidsfamiljernas klädsel i Sagnlandet en 

naturlig roll i gestaltningen av det förhistoriska livet. Deras exempel på rekonstruerade kläder 

visar besökaren vilka slags kläder som järnåldersmänniskan kan ha burit med hänsyn till 

klimat, arbetssysslor och den sömnads- och vävteknik som fanns tillgänglig. 

 För Rosborn är det viktigt att poängtera att en vikingaaktör är påklädd forntidsdräkt, 

till skillnad från utklädd.
65

 I Vikigastaden är klädseln mycket viktig; den ska vara tidsenlig 

och spegla samhällets hierarkier. Rosborn berättar att många nyblivna vikingaaktörer gärna 

vill vara klädda i de finaste kläderna; ha färgat blått tyg och  många smycken. Är man en 

vikingafighter är det naturligt att man vill ha svärd, hjälm och ringbrynja. Men att ha alltför 

många aktörer som klär sig som stormän ger en falsk bild av förhistorien; ytterst få hade råd 

att klä sig på det viset. Därför måste museipersonalen begränsa användandet 

av ”lyxutstyrslar”, för att kunna förmedla en bild av en stad med olika skikt av människor och 

statusnivåer.
66

  

 

GENUS OCH ÅLDERSKATEGORIER 

Annika Bünz, doktorand i arkeologi, har undersökt vilken bild av förhistorian som förmedlas i 

svenska museiutställningar uppbyggda runt arkeologiskt material. Genom att bland annat 

använda det teoretiska perspektivet intersektionalitet har Bünz analyserat museiutställningars 

uppbyggnad, med fokus på hur olika maktordningar samverkar i samhället. Enligt Bünz har 

museiutställningar och den arkeologiska disciplinen traditionellt sett tagit fasta på den stora 

berättelsen om evolution, framsteg, utveckling och framväxten av det västerländska. Hon 

skriver: ”I dessa berättelse är det den ’vite västerländska mannen’  som styr utvecklingen från 

naturen (kvinnan) till kulturen (mannen).”
67

 I berättelsen har ”väst” utvecklats i motsats 

till ”resten”, vilket Bünz menar är framträdande i flera samtida museiutställningar, där också 
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flera grupper exkluderas eller objektifieras som ”de andra”.
68

 

 Bünz skriver att: ”… [det] finns idag, bland annat på grund av årgärder från Sveriges 

regering, ofta ett genusperspektiv med i arbetet på museerna”.
69

 Som kritisk museibesökare 

har Bünz sett nyproducerade utställningar där kvinnor har en aktiv och synlig roll, men hon 

frågar sig om detta är tillräckligt. Bünz hänvisar till att kvinnor i den västerländska 

feminismen generellt betraktats som vita, västerländska kvinnor ur medelklassen. Detta 

innebär att många kvinnor tenderar att glömmas bort och ignoreras.
70

 

 

Med ovanstående stycke i åtanke ska jag nu ta upp ett genusanknutet exempel från 

Vikingastaden: Sedan sommaren 1997 arrangeras varje sommar en marknad i Vikingastaden. 

Marknaden har lek och spel som ett komplement till det traditionella marknadslivet, vilket har 

blivit ett populärt och publikdragande inslag. Med syftet att aktivera marknadsvikingarna 

anordnas  tävlingar som ”Bäste vikingakrigaren” och ”Vikingaruset”. ”Bäste vikingakrigaren” 

utses efter ett antal publikdragande envigskamper med svärd. Vikingastadens läge invid 

Höllvikens strand har kommit att utnyttjas i ”Vikingaruset”. Tävlingen går ut på att deltagarna 

ska, springande i knähögt vatten, runda två vikingaskepp som ankrat femtio meter från 

stranden. Först tillbaka till stranden vinner. Enda regeln är att deltagarna bär ett föremål med 

vikingatida tradition. Det vill säga ett föremål som skulle kunna representera vikingatid, ett 

halsband till exempel.
71

 

 Vikingar som iscensätter en slagskamp har också kommit att bli ett återkommande 

arrangemang i vikingastaden under sommaren. Denna händelse ska återspegla det historiska 

slaget vid Foteviken den 4 juni 1134; händelsen som vikingastaden är uppbyggd och tidsfäst 

vid. Detta iscensatta slagsmål går till som så att två lag bestående av vikingaaktörer, 

eller ”vikingafighters” som de också kallas, möts för att slåss på låtsas inför publik.
72

 

 På youtube.com har jag tagit del av filmklipp som visar både ”vikingafighten” 

och ”vikingaruset”. Filmen med titeln The Vikings at Foteviken - The Battle 2009 har lagts 

upp av användaren Fotevik tillsammans med beskrivningen ”At the big Viking market at 

Foteviken, Sweden, in 2009, the Viking town was attacked by enemies. The kings guard 

protected the town and many of the guard and of the enemy were slaughtered”. Användaren 

Fotevik har överfört ett trettiotal videoklipp relaterade till Fotevikens museum och 
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vikingastad på hemsidan.
73

 Videoklippet som visar slagsmålet är 5:39 minuter långt och inleds 

med att en samling, bestående av i princip nästan bara unga män, anförd av sin ledare tågar in 

i Vikingastaden. Vid ett tillfälle syns en kvinnlig krigare. Majoriteten bär färgglada sköldar 

som de taktfast slår sina vapen mot samtidigt som de utstöter ett slags hoande ljud. Denna 

grupp krigare ska föreställa fienden som angriper Vikingastaden. Krigarna är antingen 

utrustade med vapen som yxa, spjut eller lans. En del bär skinande hjälmar. Gruppen 

mobiliserar sig på en öppen plats i staden där de möter sina fiender. Publik har samlats kring 

den öppna platsen och  det iscensatta slagsmålet inleds med att ledarna för respektive grupp 

smutskastar varandra verbalt. Detta utvecklar sig till en kamp mellan krigarna, och en stor del 

av krigare från båda lagen segnar så småningom ner och blir liggande på markens kortklippta 

gräs tills kampen är över och publiken applåderar. 

 I filmen Viking water competiton, som lagts upp tre år tidigare av samma användare, 

visas en tävling där ett tjugo-trettiotal unga män försöker ta sig snabbast runt de två 

vikingaskeppen, som ankrat ett stenkast ut i den långgrunda bukten och tillbaka till stranden. I 

filmen sitter en kvinna på strandkanten och spelar trumma och sjunger, ett par andra kvinnor 

håller männens kläder under tiden de iakttar de tävlande från strandkanten.
74

 

 Dessa videoklipp är exempel på aktiviteter och lekar som arrangeras i Vikingastaden 

och som har ytterst få kvinnliga deltagare. Det tycks inte speciellt modernt eller 

genusmedvetet att hålla tävlingar och aktiviteter där i huvudsak bara män har tillträde och 

kvinnorna är med i bakgrunden likt statister. 

 När jag frågade Rosborn om det fanns ett genusperspektiv med i arbetet på museet 

svarar han att uppdelningen av uppgifterna i byn faller sig naturligt, att vikingarna i Foteviken 

lätt finner sina roller i de förhistoriska hemmen. Rosborn menar att kvinnor inom re-enacting 

har ett stort ansvar för ordning och reda, och han låter förstå att det nog var så det kunde se ut 

i de vikingatida hemmen. Samtidigt kan männen gå runt om detta, menar Rosborn, som också 

säger att det är en utmaning att återskapa förhistoriens roller. Vidare säger Rosborn: 

 

Idag säger man att kvinnor och hem, det är fult. Arbete utanför hemmet är viktigare, men på den 

tiden var det en helt annan situation och det är inte lätt att återskapa den. Samtidigt så blir det så 

konstigt naturligt. (..) Men i själva matlagningen, man hjälps ju åt. Men till exempel om vi tittar på 

vem som går ut och fiskar, de kan ju gå ut vem som helst men på något vis så är det alltid männen 

som gör det. Jag vet inte varför, men så är det.
75

 

 

                                                 
73

www.youtube.com/watch?v=TFnbe-ZwgmQ 
74

www.youtube.com/watch?v=qh_1wLJhyRE 
75

Rosborn 2012-03-22:Bilaga s. 42f 

http://www.youtube.com/watch?v=TFnbe-ZwgmQ
http://www.youtube.com/watch?v=qh_1wLJhyRE


27 

 

Jag tycker att man kan fundera på om den könsarbetsfördelning som museerna ofta förmedlar 

snarare speglar en schablonmässig, nutida uppfattning om hur rollerna har sett ut i det 

förhistoriska samhället. Man förstärker de roller som uppfattas som traditionella, i kontrast till 

dagens ”gränsöverskridningar”.   

Fotevikslagen som stiftades av museets ledning har en uttalad önskan om att 

Vikingastaden ska vara en plats för alla; det lika människovärdet är en grundläggande princip. 

Jag ser, liksom Petersson, ett manligt perspektiv i Vikingastaden som annars tycks 

representera en tillvaro med enkla och rättvisa regler. Petersson menar att dessa regler gäller 

åtminstone för den manliga delen av befolkningen.
76

  

Att aktörerna tar med sig de roller som de har hemma i sitt vardagsliv är en naturlig 

tanke och Isla Venegas menar att det inte är möjligt att lägga om sitt sätt att leva och de roller 

man har inom familjen för att man rumsligt förflyttar sig till en annan tidsperiod. Har man ett 

sätt att leva hemma förflyttas det med till den gestaltade järnåldern.
77

 Dessutom kan man 

fråga sig om publiken hade uppfattat en järnåldersmiljö som autentisk om de träffat män som 

lagade mat och passade barn medan kvinnorna var familjeöverhuvuden, handelsmän och 

krigare. Kanske ligger det i museets natur att gestalta förhistorien på ett könsspecifikt sätt, 

eftersom de levandegjorda miljöerna har som syfte att skapa ett möte mellan nutid och dåtid. I 

denna konfrontation spelar det främmande och ålderdomliga en avgörande roll. Detta kan vara 

ett (medvetet eller omedvetet) sätt att skapa autenticitet. 

Bünz menar att män, kvinnor och barn representeras i olika typer av situationer och i 

olika åldrar på utställningarna som hon analyserat. Små barn upp till människor i medelåldern 

finns representerade. Däremot finns ingen visuell representation av åldringar.
78

 Inte heller 

någon ”defekt” människa. Allt är frid och fröjd i järnåldern. Ingen är sjuk, ingen har brutna 

ben. Ingen verkar gå hungrig. Människor har det härligt i järnåldern. På sin höjd fryser de lite 

om sina bara fötter. 

Jag kan liksom Bünz konstatera att äldre människor är underrepresenterade i levande 

rekonstruktioner. På Sagnlandet ser jag ingen människa över medelåldern, däremot 

representeras medelålders kvinnor, män och barn. Isla Venegas menar att också den äldre 

generationen har varit representerad på Sagnlandet, men att det inte hör till vanligheterna och 

att det inte alls är många äldre som valt att leva forntidsliv för en period. Varför det är så kan 

ju ha sina naturliga orsaker, jag tänker mig att en sovplats på en hård träbänk inte är idealet 

för en åldrad rygg till exempel. Jag tänker mig att det även kan ha att göra med att det inte är 
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ett tillräckligt bekvämt liv för äldre människor; att järnålderslivet kräver ett visst mått av 

fysisk styrka och tålighet. 

 Vad gäller barn är de väl representerade i Sagnlandet. Isla Venegas berättar att alltifrån 

spädbarn till tonåringar har bott i byn under den tid hon arbetat där. Tonåringar som varit där 

en vecka på sommaren under tio år är också representerade. Byn befolkas alltså främst av 

kärnfamiljer som inte tycker att det är problematiskt att ha barn oavsett ålder med sig.
79

 

Steenstrup skriver om forntidsbarnen och hur de föreställer sig byn som en plats för lek och 

äventyr. Under den tid som Steenstrup bodde i byn fick hon en känsla för vilka lekar och 

områden i Sagnlandet som barnen tyckte var spännande. Många av barnen levde sig så pass 

mycket in i miljön att de föreställde sig att de bodde i Sagnlandet för alltid. De äldre barnen 

liknade byn och dess hus vid sina gamla lekstugor. Ett specifikt område som barnen 

intresserade sig speciellt för var offermossen. Steenstrup skriver: Här offrar några barn til 

gamla nordiska gudar och ber om godis och coca cola.
80

 Detta visar hur barnen tagit till sig 

en föreställningsvärld med gudabilder och offerceremonier. Barnens önskningar är däremot en 

spegling av det moderna samhället och våra uppfattningar av det åtråvärda och goda. Dagens 

människor önskar om ät- och drickbara söta saker. Det är inte möjligt att inom uppsatsens 

ramar gå in på i vilka syften verklighetens järnåldersmänniskor företog sina offer. Men jag 

menar ändå att detta är ett exempel på det moderna i gestaltningen av förhistorien. 

Järnåldersaktörerna kan iscensätta en offring på det sätt som vetenskapliga källor menar att 

offer företogs, men i detta exempel säger syftena att offra mer om nutid än om forntid.  

I ett film-/reklamklipp upplagt på Sagnlandets hemsida möter tittaren filmen ”Landet 

som kan utforskas”.
81

 Diverse aktiviteter i Sagnlandet visas: vapenträning, slagsmål, 

tillredning av mat och måltider i naturen och i skenet av elden inne i bostadshusen. Även 

hantverk som smide och keramik visas. Bilden av livet som forntidsbarn i filmen skulle kunna 

sägas vara mysig och rolig; fylld av äventyr och lek. Och möjligheterna till lek i forntidsbyn 

verkar stora. I samma filmklipp är frånvaron av den äldre generationen påtaglig där ytterst få 

forntidsmänniskor ser ut att ha passerat sextio. 

 Här har vi ett exempel på kategorier av människor som inte är speciellt närvarande i 

den gestaltade järnåldern. Äldre och svaga. Bilden är att den gängse järnåldersmänniskan är 

medelålders eller barn, att de är friska och vid god kroppslig vigör. Men det blir ju ändå så att 

kategorin äldre och svaga utelämnas ur bilden av järnåldern; den bild som gestaltas i detta 

exempel är att det inte finns utrymme för äldre och svaga under järnåldern. 
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6. AVSLUTNING 

 

SLUTDISKUSSION 

Den gestaltning av den förhistoriska människan som jag tagit fasta på i min uppsats är 

påverkad av hur den moderna människans identitet är sammansatt. Hon manifesteras bland 

annat genom sitt sociala sammanhang, i relation till sin familj och genom sitt utseende. I 

analysens teoretiska del om identitet tog jag upp att identitet är något som skapas i förhållande 

till andra, där ett vi förhåller sig till ett dem, där identitet kan vara ett redskap som används för 

att kategorisera andra människor och grupper av individer. 

I uppsatsens inledande stycke tog jag upp att den form av förmedling som går ut på 

levandegjorda rekonstruktioner fått stor genomslagskraft och att detta blivit ett populärt och 

folkligt sätt att tillägna sig kultur. Eftersom så kallade arkeologiska friluftsmuseer idag 

kommit att locka fler grupper av besökare än traditionella museer får historiebilden i denna 

form stort publikt genomslag.
82

 Därför är det viktigt att studera den bild som förmedlas på 

levandegjorda rekonstruktioner.  

Av min teoretiska diskussion om identitet drog jag slutsatsen att identitet formas, 

återskapas och upprätthålls i samspel med andra människor. Det liv som gestaltas i Sagnlandet 

och i Vikingastaden framstår som en förskönad bild av verkligheten, en verklighet som främst 

är förankrad i nutid och som historiskt sett aldrig existerat. Fattigdom och misär visas inte. 

Slavar, trälar, fattiga och sjuka syns inte till. Inte heller dåtidens odörer och avskräden har sin 

plats i nutidens järnålder. Aktörerna ser ut att ha en fin tid i Sagnlandet och Vikingastaden. Jag 

menar att den bild av järnåldersmänniskan och hennes samhälle som visas mer är en 

samtidsberoende tolkning som speglar dagens samhälle.  

 Vissa bilder av forntidsmänniskans identitet är stereotypa uppfattningar om hur livet 

och relationerna i det förhistoriska samhället såg ut. Andra bilder av förhistoriska identiteter 

grundar sig på hur vi utifrån forskning tror oss veta hur järnålderslivet såg ut. Inslag som 

vikingafighting lyfts fram som spännande och äventyrliga, medan andra järnåldersaktiviteter 

syftar till att engagera och väcka ett intresse hos publiken. Gemensamt för Vikingastaden och 

Sagnlandet är att de skapar en bild som passar nutidens publik; idag vill människor 

underhållas och uppleva, vilket det finns det stora möjligheter till på levandegjorda 

rekonstruktioner. Här finns äventyr, men friluftsmuseerna rymmer även plats för de som vill 

koppla av i samklang med naturen. Men det finns inte utrymme för sådant som inte uppfattas 

som passande eller intressant, som till exempel misär, fattigdom eller sjukdom.   
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 Samtidigt ska jag även framhålla de förtjänster som jag upplever att levandegjorda 

rekonstruktioner står för. Min personliga åsikt är att de lyckas bra med att locka publik i alla 

åldrar och med att väcka ett intresse för förhistorien.  

 

För mig personligen väcker levandegjorda rekonstruktioner tankar både om förhistorien och 

vilken bild av det förgångna som byggts upp och iscensatts. Under arbetets gång har också 

tankar om samtidens identiteter väckts. Det är frågor som kretsar kring miljöns betydelse och 

om hur identiteten formas för de människor som lever forntidsliv på platsen. Under arbetets 

gång har nya frågeställningar dykt upp: Hur uppfattar publiken den levandegjorda 

rekonstruktionen av järnåldersmänniskans identitet? Jag är också nyfiken på att utforska hur 

järnåldersaktörerna ser på den bild som de gestaltar; hur de resonerar kring levandegörandet 

och autenticiteten i den bild av livet under järnåldern som de skapar.  

 Min förhoppning är att mina resultat bidragit med nya infallsvinklar på ämnet 

förmedling och rekonstruktion och jag hoppas att detta ger en inblick i hur 

identitetsperspektiv kan användas i ett arkeologiskt sammanhang. 

 

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Frågeställningarna i det inledandet kapitlet var:  

 

• Vilken bild av järnåldersmänniskans identitet förmedlas i levandegjorda 

rekonstruktioner? 

 

• På vilka sätt speglas moderna uppfattningar om identitet i rekonstruktioner? 

 

- Den bild av järnåldersmänniskan som jag har tagit fasta på uppfattas i vissa fall som 

stereotypa tolkningar av forntidsmänniskan och som en bild med könsspecifika indelningar 

och arbetsuppgifter. Representationen omfattar i huvudsak människor i medelåldern och barn. 

I Sagnlandet befolkas järnåldersbyn familjevis. I Vikingastaden är vikingafighting en stor del 

av framställningen av järnåldern. På både platserna har hantverk och produktion av materiella 

ting en framträdande roll; det är ett sätt att förmedla kunskap till publiken. Dessa faktorer 

bildar den gestaltade järnåldersmänniskans identitet.   

 

-  Dels speglas den moderna människans identitet, dels moderna föreställningar om hur 

forntida identiteter var sammansatta. I materialet har jag visat på båda delarna, det vill säga 
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både hur samtida föreställningar om identiteter i forntiden speglas, men också hur den 

moderna människan speglar sig själv i iscensättningen av järnåldern.  

 Både i Sagnlandet och i Vikingastaden är den gestaltade järnåldersidentiteten 

samtidsberoende tolkningar av förhistorien. Hur mycket vetenskapliga bevis man än har som 

ligger till grund för den levandegjorda rekonstruktionen kan aktörerna inte kasta av sig sin 

nutida identitet. Man kan aldrig bortse från den man är idag, det samhälle man lever i och är 

en del av. Utifrån de erfarenheter och den historia man själv bär på skapas en referensram som 

man förhåller sig till, på ett medvetet eller omedvetet plan; genom vilken man betraktar sin 

omgivning.  
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BILAGOR  

 

INTERVJU MED SVEN ROSBORN 2012-03-22 

FOTEVIKENS MUSEUMS VIKINGASTAD 

 

Mindre delar av textflödet är språkkorrigerad efter godkännande av Sven Rosborn. 

 

Eriksen:  Hur ser din relation till Foteviken och levandegjorda miljöer ut? 

 

Rosborn: Jag kommer från Malmö museer och är gammal byggnadsarkeolog. Jag var 

museichef i Malmö i 17 år. 1995 hoppade jag av därför att jag tröttnade på de traditionella 

museerna. Då hade jag varit med och startat ”Forntid i nutid” i Skånes djurpark. Att 

levandegöra för publiken. Den problematiken som finns där - för det är en stor problematik - 

vad är det egentligen vi visar, det är väldigt spännande. Björn Jakobsen ringde mig och 

frågade om jag kunde komma ner här så startar vi upp det här nya museet. Ett så kallat 

arkeologiskt friluftsmuseum. Det går ut på att här man möter människan. På traditionella 

museer är det föremålen som ska tala till människan. Vi har definierat kultur som kontakt 

mellan människor alla kategorier, enkelt och rakt på sak. Genom mänsklig kontakt kan vi 

förmedla information om gången tid och nutid. Och föremålen, de är stumma föremål 

tillverkade av människor en gång i tiden och det gäller att väcka intresse för de människorna, 

så att man bildar en brygga mellan då och nu. Man kan säga så här, att det vi bygger upp här 

är kulisser. De är så trovärdiga som vi kan göra dem, men de är bara kulisser. Det är en 

mötesplats för människor, och därför måste vi befolka den med människor så att det hela ska 

leva upp. Man kan förhoppningsvis tycka att det är trevligt att gå omkring bland husen och så, 

men det är inte det som är grunden. Grunden är att vi behöver en plattform, en miljö för att 

förmedla kunskap och det gör man bara genom möten. 

 

Eriksen: Så människorna är en mycket viktig beståndsdel? 

 

Rosborn: Det är den absolut viktigaste beståndsdelen, annars blir det bara ett vanligt 

traditionellt museum, det är bara det att vi har byggt rekonstruktioner. 

  

Eriksen: Har ni några slags styrdokument för hur järnålderslivet i byn ska gå till? Som 

definierar vad man [aktörerna] får göra, hur de ska se ut och hur de ska uppträda och liknande? 



 35 

 

Rosborn: Ja, vi har ett regelverk och vi har bedrivit många Eu-projekt, för det här med 

re-enactment är oerhört stort i Europa. Det finns 10 000-tals människor som håller på med 

detta. Men vi här i Sverige är väldigt långsamma av oss. Det finns ett antal anläggningar som 

vi har nära samarbete med men. Vid ett av de här Eu-projekten plockade vi samman en 

kvalitetsmanual. Kvalitén är ju oerhört viktig. Många av reenactarna har ingen akademisk 

utbildning, och då blir det lätt att någon har sett någonting som någon annan har, och i tredje 

ledet blir detta en sanning. Det är en intressant problematik. Så det gäller hela tiden att vara 

väldigt observant, när det gäller relationen till den akademiska kunskapen. Därför är vi på 

Foteviken väldigt tuffa angående vad man säljer och hur man ser ut. Vi är dock inte så tuffa 

som danskarna på Middelalderscentret på Nyköping Falster. Du med glasögon skulle inte få 

gå omkring där och är du handikappad får du bäras in, rullstolar är inte tillåtet. Det är en 

balansgång; självklart ska handikappade få vara med. Vi har rullstolsbundna vikingar; man 

måste ge avkall på sådana saker. Annars är det ju nästan som att man åsidosätter andra 

människor. Till din fråga där om regelverk: vi har ju regler för vikingar som kommer hit och 

de ska följas. Vi går aldrig in och styr i detalj, eftersom merparten av de reenactors som vi har 

är oerhört kunniga inom sina smala områden. Det hade varit förmätet av oss att gå in kritisera 

där. Om det till exempel kommer en reenactor från Ryssland klädd som man var där då, vad 

har vi här för kunskap om det? 

 

Eriksen: Hur har ni satt den gränsen för hur man får se ut? 

 

Rosborn: Det är väldigt enkelt, klädesmässigt inga moderna kläder. Men mycket är också 

en dialog. När det kommer reenactors och bor över så är det första de frågar "Vad får vi lov att 

göra". Den ödmjuka inställningen hos reenactors gillar jag. Vi har det till exempel så att vem 

som helst kan bo här på somrarna. Vi har mängder av familjer, speciellt tyska reenactors. En 

timme efter att de kommit frågar de om de kan hjälpa till med något. Så det är en nära kontakt. 

Om vi säger att "detta är inte lämpligt och detta är inte lämpligt …" då existerar det inte heller 

längre. Men innanför vallen är det vikingaliv som gäller, ingen plast eller mobiltelefoner, det 

är bannlyst. Även om det smusslas bakom husknutarna. 

 

Eriksen: Vilka ålderskategorier finns representerade bland vikingarna? 

 

Rosborn: Alla. Jag gjorde en statlig utredning i början av -90-talet om besökarna på 

traditionella museer, vilka de var och hur de betedde sig. Det var intressant för såg man på 
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ålderskategorierna så hade man många upp i början av tonåren, sen försvann dem och återkom 

i 25-27 års ålder, sen hade man ett jämnt flöde och mycket pensionärer. Det visade sig att det 

är när man får barn som man tycker att man måste visa dem något, så går man till ett museum 

för det gjorde man själv när man var barn. [Här återger Rosborn hur han försökte locka unga 

besökare till Malmö museer. Detta har jag utelämnat eftersom det saknar relevans för 

uppsatsen.] Om vi tittar på Foteviken: vi har ju gjort analyser under ett antal år och det är helt 

otroligt för vi har alla kategorier representerade. Du har alltså ålderskategorier från fem år upp 

till 80 år. 

 

Eriksen: Det är ju fantastiskt. 

 

Rosborn: Ja, och det är det som är roligt, därför då fungerar ju kulturen, när man inte 

bara sektionerar ålderskategorier utan att man kan vara tillsammans. 

 

Eriksen: Är det samma bland reenactors, att alla kategorier är representerade där? 

 

Rosborn: Ja, det beror på vad det är för typ av reenactors. Är det hantverksreenactors så 

är det alla typer, är det fighters är det av förklarliga skäl lite yngre förmågor. Men det är rätt så 

roligt att se för vi har ju varit igång nu i 17 år, och de som kom hit som unga och var fighters, 

dom har skaffat familj och barn och då har de blivit hantverkare istället. Så de har naturligt 

blivit lite lugnare av sig, medan deras barn springer omkring med träsvärd. De blir väl nästa 

generation reenactors. 

 

Eriksen: Vilka fler slags grupper finns det? Du har talat om fighters och hantverkare, 

finns det fler? 

 

Rosborn: Köpmän, de som handlar och säljer. Sen finns det en grupp som bara vill vara. 

De kommer hit och bor här, de sysslar med sitt eget hushåll. Det är de som kommer fram och 

frågar: ”Kan vi hjälpa till med något?” Du har liksom hela provkartan av dåtid. 

 

Eriksen: Finns det de som sysslar med jordbruk? 

 

Rosborn: Inte hos oss därför detta är stadsmiljö så vi jobbar inte alls med den typen. 

 

Eriksen: Vilka målformuleringar har ni? 
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Rosborn: Det var en klurig fråga faktiskt. Vi drivs mycket av fortbildar- och 

folkbildartanken. Folkbildning har ju blivit ett fult ord idag, ofta förknippad med 

socialdemokratin. Men folkbildning är långt före socialdemokratin, det är Grundtvig i 

Danmark med folkhögskolor och allt det där. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi som har 

förmånen att få jobba professionellt med sådana här saker att vi …. en av våra viktigaste 

målsättningar med verksamheten är att sprida kunskaper till andra, att väcka intresse och 

sprida kunskap. Att inte bara sitta på våra rum utan verkligen gå ut och vara folkbildare. Då 

måste vi ju möta "folket" utifrån deras premisser och deras villkor. När jag började på Malmö 

museer 1970 då fanns det inga datorer, det fanns ingenting. Världen har ju förändrats. Då 

kunde man ju besöka museer och tycka att det här var ju otroligt och man tog familjen med 

sig. Idag förväntar sig människor nästan att vara delaktiga i en process, förr gick man bara och 

tittade på passiva föremål och tyckte att ”oh vad fint, där ligger en sån, oh där är en 

blomstervas”. Men nu vill man vara aktiv, och då måste vi möta det. Och det är där som 

arkeologiska friluftsmuseer kommer in. Från början var jag lite skeptisk, jag hade suttit i 25 år 

på Malmö museer som ju är ett traditionellt museum. Men jag är nog av den åsikten att de 

arkeologiska friluftsmuseerna och den typen av verksamhet är framtidens museer. Inte så att 

vi inte behöver de traditionella för de ska ju ta till vara de gamla sakerna och de ska hitta sina 

uttrycksformer för det [uppdraget]. Men så har vi de arkeologiska friluftsmuseerna och 

liknande som kan väcka ett intresse genom att folk själv får vara med och jobba. Tänk dig 

bara här kommer besökare och så är där en smedja; så står där en smed som säger: ”Vad står 

du där för! Kom hit! Hjälp till!” Och då får man stå och pusta eller hamra och så håller han på 

med en kniv och berättar lite. Nästa gång du går på ett traditionellt museum och du ser en kniv 

som ligger med en traditionell etikett som säger: ”Kniv. 25 cm lång. Funnen då och då.” Men 

det struntar du i, för förhoppningsvis ser du människan som en gång gjorde den, därför du har 

själv varit med i processen. Och då blir det mycket mer intressant. Då blir det inte [historisk] 

loppmarknad. 

 

Eriksen: Ja tingen blir levande på något sätt. Du sa att du var skeptisk i början? 

 

Rosborn: Det är självklart, du kan tänka dig 25 år [som traditionell museiman]. Det var 

ju en annan värld man kom in i. Jag är byggnadsarkeolog och har restaurerat massa hus, men 

jag kan lugnt säga att jag har lärt mig mer om byggnadsarkeologi här än vad jag har gjort 

under tidigare år. Därför att som byggnadsarkeolog ritar du en perspektivritning av ett hus, 

och det blir inga problem för takbjälkarna trillar inte ner utan de står där. Men när man 
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försöker bygga ett hus i verkliga livet, då börjar man plötsligt undra om det här kommer att 

hålla, hur gjorde man? Då går man tillbaka till materialet och tittar på materialet på ett helt 

annat sätt. Så man lär sig kolossalt mycket när man jobbar praktiskt, experimentellt. Det är 

här experimentell arkeologi kommer in. 

 

Eriksen: Hur definierar ni er autenticitet? Hur är den viktig i sammanhanget? 

 

Rosborn: När vi bygger upp våra miljöer har vi två bitar, dels den fysiska miljön och dels 

människorna som agerar i miljöerna. Autenciteten i de fysiska miljöerna är väldigt lätt att 

definiera utifrån akademiska saker. Vi sa att vi skulle bygga en stad för att få med många olika 

människokategorier. Hade vi byggt en bondgård hade det bara varit bönderna och det är inte 

så roligt. Vi kan ta ett exempel om att bygga ett hus. Det tar i princip tre år. Det första året 

sätter vi oss ner och diskuterar igenom vad för typ av hus det är, var hittar vi förlagor som vi 

kan använda? Och då ska du veta det att stadsplanen, den vet vi hur den såg ut med 

halvcirkelformad vall, gator och så. Storleken och hur gårdarna och husen låg efter varandra, 

det vet vi. Men vi gör inte en exakt kopia av ett hus från en utgrävning, det kan man inte göra 

för att i kulturlagren i städerna har man bara delar av hus för det är söndergrävt i och med att 

kulturlagren växer. Men det är egentligen inte nödvändigt. Strukturen är rätt: boningshuset 

mot gatan, sen kommer magasinshus och kokhus och så vidare. Sen gäller det att titta på hur 

jag skulle kunna konstruerar ett hus om jag levde på den tiden. Då går man på detaljerna, då 

kan man titta på [bevarade] träföremål i Lund till exempel, och andra platser där de har 

träföremål. Så kikar man på detaljerna och bestämmer att den detaljen, den placerar vi i huset. 

Här har vi en trappstege, det finns en fin trappstege i Lund från 1050, och det är bra för då har 

vi löst förbindelsen uppåt. Men det är alltså inte ett försök att konstruera ett fixt och färdigt 

hus. Vi gjorde ”Forntid i nutid” [i Skånes djurpark] som är stenålder, det var faktiskt väldigt 

roligt. Vi hade grävt ut en massa stenåldershus i Malmö och så åkte jag upp till Skånes 

djurpark och chefen tyckte att vi skulle bygga en stenåldersby och då hade Göran Burenhult 

varit där uppe tidigare. Så ringde jag till Lars Larsson och han var också intresserade av det. 

Så började vi arkeologer bygga. Det skulle vara exakt, det var väldigt noga. Där och där hade 

vi stolpar, det var ju jättelätt att sätta ner några pinnar där. [Men sedan?] Jag brukar säga att en 

magisk gräns ligger på 1,20 m [över marken]; då blir arkeologerna väldigt rädda. ”Oj, hur ser 

resten av huset ut?” Och det blir oändliga diskussioner.  I gruppen hade vi tre stycken, en 

telegrafarbetare, en rörläggare och en snickare som var med i en amatörarkeologigrupp. Till 

slut blev de så förbannade att de sa ”nu bygger vi huset, vi orkar inte höra på detta tjafset”. Så 

satte de igång; givetvis så hängde akademikerna på. Och så rekonstruerade man huset. Vi kan 
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ju inte göra [planen] säkrare, vi utgår från de material vi har, men alla andra bitar uppåt [över 

1,20m] blir stora osäkerheter. Då kan man fråga sig var autenticiteten är i det? Du har en viss 

ram hur du bygger ett hus, sen är det sunt förnuft som gäller. Vad kunde man [t.ex.] göra med 

sina flintyxor? Du vet det finns flintyxor som är väldigt långsmala, och de är alldeles utmärkta 

att göra tapphål med! Antagligen är det [detta som man använt dem till]. Jamen, herregud, då 

har man inte bara hakat i [träet] utan de har börjat med tapphålstekniken. Det kommer alltså 

under en viss period och vad innebär då det för husets konstruktion. Sådana frågeställningar 

väcks. Det kan man säga är en viss form för autenticitet, att från ett experimentellt stadium gå 

över till [logiskt].   

 Nu återkommer jag till våra hus. Det första året bestämmer vi alla detaljer och kollar 

upp i magasin och böcker, inte minst i historiskt källmaterial men det kan jag återkomma till. 

Första året bygger man väggar och tak. Då använder vi gammal teknik och bearbetar med yxa. 

Är det stora, grova stockar så fuskar vi. Vi spjälkar inte utan om det är till hus så sågar vi det 

och sen bearbetar vi med yxa. Det gör vi därför att om vi skulle spjälka så förlorar du minst 

35 % av virket, och ek är inte speciellt billigt. Om du gör båtar och skepp så måste du spjälka. 

Därför att när du spjälkar så klyver du inte fibrerna i träet, och det är en nödvändighet för ett 

skepp att fibrerna är intakta i längdriktningen för annats spricker det plötsligt när det går över 

vågor och skeppet sjunker. Så att de skepp som jag har byggt har vi spjälkat, men i husen 

behöver vi inte göra det för det har ingen praktiskt funktion men däremot går vi över allting 

med handyxa. 

 Andra året börjar vi inreda huset. ”Hur i jösse namn har huset sett ut 

inredningsmässigt?” Vi har oändliga diskussioner utifrån olika förutsättningar i 

föremålsbeståndet. Det tredje året bor vi i huset: ”Kan detta ha fungerat?” Då kommer de 

nödvändiga justeringar. De var inte dumma på den tiden utan praktiskt sinnade människor 

som du och jag. Så där har du hela kedjan. Men det betyder inte att det är en exakt kopia av ett 

dåtida hus. Se när vi gjorde [huset i] Skånes djurpark; där gjorde vi ju ett monument över en 

arkeologisk utgrävning - kan man säga. Husen har [emellertid] inte fungerat så utan de har ju 

byggts till. De har lagt till vedförråd och allt möjligt. Lite samma på Lejre [i Danmark] också, 

det är strikt uppbyggt efter vad man har hittat arkeologiskt. Men herregud! Har det legat ett 

hus bredvid som har haft t.ex. en träsyll så finns det inte ett spår efter det arkeologiskt. I den 

här staden så gör vi inte så utan vi bygger till hela tiden. Du kan tänka dig Lund vid Stortorget. 

Där är 6 m kulturlager. Merparten av det har skapats på 200-300 år. Man måste ha byggt om 

hur mycket som helst. Mängder av hus har man rivit och sen har man återanvänt. Det är det 

som vi måste visa i en vikingatida stad. Det dynamiska samhället. 
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Eriksen: Har ni någon autencitetstanke med det sociala livet i staden? 

 

Rosborn: Ja, om vi tittar på vårt byalag. Det var rätt så intressant när vi skulle organisera 

detta. Eftersom detta är en stad som ligger runt 1134 så har vi skriftligt källmaterial, gamla 

gillesstatuter och hantverkslag och sånt [att basera det på]. Då beslöt vi oss för att vi skulle 

organisera oss så att man har en hierarki. Du börjar som träl i byalaget. Alla är välkomna men 

man börjar som träl. Och då auktioneras du bort på ett byalagsmöte till någon fri man eller 

kvinna. Det gör man bara för att man ska ha en fadder. Men som träl förväntar man sig att 

man ofta har svettpärlor på pannan och att man går omkring i de uslaste kläderna som finns 

och gärna barfota. Då lyder du under din husbonde eller husfru. Efter en tid kan din fadder gå 

fram på tinget, vi har tingsmöte lite då och då på året, och be att hennes träl kan uppflyttas i 

nästa grad som heter bryte. Och brytegraden är en tidig form för arrendator. Du kunde 

arrendera en egendom men hade alltid någon över dig. Du var i tjänst hos någon. Då blir man 

alltså bryte. När man har varit det ett tag då kan man få lite finare kläder, man blir betrodd 

med en kniv i bältet och lite sånt där. När man har varit det kan man själv gå fram inför tinget 

och be att få bli fri man eller kvinna. Då är det tinget som avgör om man har de kunskaperna 

som fodras, om man visar det sociala beteendet som fodras och en massa sådana saker. Och 

då blir du fri man eller kvinna. Blir du det, då kan du börja utveckla dig mot olika hantverk. 

Detta är strukturen. Sen har vi de två familjerna som med järnhand styr detta, det är 

kungafamiljen och lagmansfamiljen, dvs ätterna. De kan aldrig avsättas. Lagmannen kan till 

exempel säga att han förväntar sig att alla bockar och niger när han går förbi; ja det är jag som 

är lagman och Björn är kung. Som lagman är jag fullständigt mutbar. Mycket går alltså 

tillbaka på den medeltida gilles- och lagstrukturen i en stad. Och så har du köpmän och 

hantverkare och vanliga boende. 

 

Eriksen: Kunskaperna som du pratade om för att bli bryte, vad är det för typ av 

kunskaper? 

 

Rosborn: I och med att vi har en hel del akademiker med oss så har vi en säkerhetsnivå 

nedåt, om man säger så. Och har man väl lärt ut kunskapen till folk så för de den kunskapen 

med sig, här kommer folkbildningen in. Det stora kruxet är när andra grupper kommer in, för 

de har kanske inte den akademiska bakgrunden. En akademiker har i varje fall träning i 

källkritik. Och källkritik är egentligen ett nyckelord. Jag kan ta ett exempel. Vi hade en stor 

vikingamarknad här. Plötsligt var det en jätteförbannad man som kom, en viking uppifrån 

Sverige, och så sa han: ”Detta är dålig kvalité”. ”Jaha”, sa jag. ”Hur kan ni tillåta att det står 
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några där uppe och har ett runt tält?” Så sa jag: ”Det är Ulfsborgens vänner, en mycket seriös 

förening som sysslar med tidig medeltid i Danmark. Men vad menar du med det?” [frågade 

Rosborn den förbannade mannen] ”Jamen, så såg ju inte tälten ut på vikingatiden, utan de ska 

vara fyrkantiga och ha sadeltak”. Då tittade jag på honom och sa: ”För det första så ligger vi 

omkring 1100 och för det andra så är det ju så här att hur många av de vikingatida förlagorna 

finns det tror du? Mig veterligen så tror jag bara att det bara finns två förlagor, de är funna  i 

Osebergaskeppet eller något sådant. Och då tar man detta och säger att så här såg alla 

vikingatält ut. Och det måste ha funnits 100.000-tals vikingatält. Om de har funnits ombord på 

ett skepp … vi vet av skriftliga källor att man tältade skeppen. De här är perfekta att lägga 

över relingarna så har du ett båttält. Det är kanske skeppstält som vi använder här. Och sen 

alla vikingar, handelsmän som varit ute och sett saker; kommer de hem och säger ”Nej nu är 

vi här hemma, nu får vi inte lov att ta med några nya idéer”. Det rimmar väl väldigt dåligt. 

Ikea fanns inte på den tiden.” Då blev han väldigt tyst. För oss var det väldigt logiskt eftersom 

på avbildningar som man har från 1000-tal och tidigt 1100-tal ute i Europa då de har runda 

tält. Varför skulle det då inte finnas runda tält här uppe vid den tiden? Detta belyser ett av 

reenactrörelsernas problem: det källkritiska tänkandet men också det logiska tänkandet. Skulle 

vi bara gå efter källorna så skulle vi bara ha två tält. Men det logiska tänkandet säger oss att 

eftersom vikingarna hade så mycket kontakter utomlands så måste de blivit influerade av detta. 

 

Eriksen: Apropå reenactrörelsen, varför tror du att det har blivit så populärt? Det har ju 

vuxit mycket under förhållandevis kort tid? 

 

Rosborn: Det har ju länge varit populärt ute i Europa, men här hemma har det kommit 

igång riktigt ordentligt under de senaste 10 åren. Tv och film ger sitt. Det produceras många 

töntiga filmer, men också bra filmer. När vikingarna åker ut ska de möta monster och det ska 

vara sköna prinsessor som beter sig som japanska krigare med svärd och som fäktas. Det är ju 

äventyret som kommer fram där. Sen får man inte glömma att man förutom reenactors har 

lajvrörelsen också. Den är ju väldigt stor och merparten av den går ut på fantasy. Du har 

historiska lajv också där du springer omkring och slåss mot troll och allt möjligt. Men du kan 

aldrig säga till en reenactor att han håller på med lajv. Vi hade en statlig utredare här igår och 

han frågade: ”Det här med lajv, är det samma sak?” Jag bara tittade på honom och sa att om 

du hade sagt till en reenactor att han höll på med lajv hade han slagit ihjäl dig. Lajvare har ett 

färdigt koncept med ett skrivet manus. En reenacter har inget skrivet utan de bara är det, 

liksom. Sen ger allt sig allteftersom det händer. En lajvare kan i rollspelet hålla på att slåss 

med latexsvärd vilket en reenactor aldrig skulle göra, han skulle aldrig ta i ett sådant svärd. 
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Det enda som skiljer en dåtida fight  mot de fightingarna [med reenactors] vi har är att 

svärden inte är skarpslipade. Så där är stora skillnader mellan de här grupperingarna. 

 

Eriksen: Så man kan säga att reenacting är mer improvisation? 

 

Rosborn: Ja, och man lever mer för stunden och det är inget skrivet rollspel. Vi har haft 

lajvare här också men då stänger vi staden, då är det inte öppet för besökare. Då har de fått 

tillträde till en historisk arena. Då kan de hålla på med sitt. Det är oerhört fascinerande, det 

drar ju otroligt mycket ungdomar inte minst. Tv, film, reenacting är något [som bidragit till att 

det blivit populärt]. Tittar man på turismen, så kunde man förr åka och ligga på en badstrand 

på Mallorca och dricka vin och tycka att det här är döhäftigt. Nu är det äventyr som gäller, det 

ska upplevas och du ska vara med om någonting själv och du ska liksom engagera dig på 

något vis. Åker du till Thailand så ska du ut i bushen och du ska vandra över Australien, Gud 

vet vad … och bungyjump. Du ska aktivera dig. Så var det inte för femton år sen. 

 

Eriksen: Ja det har blivit väldigt i tiden att uppleva saker. 

 

Rosborn: Ja, och för den egna känslan och det hänger samman med att vi har blivit 

väldigt egofixerade på senaste tjugo åren. Det är ju det att man vill ha ut maximalt. [Rosborn 

för ett resonemang om hur han föredrar att hålla semester. Detta har jag utelämnat då det 

saknar relevans för uppsatsen.] Men det är väldigt inne med att man ska resa, resa, resa. 

[Rosborn berättar om kollegan Björns resor i tjänsten. Detta har jag utelämnat då det saknar 

relevans för uppsatsen.] 

 

Eriksen: Hur fördelas uppgifterna i staden? Finns det könsspecifika uppgifter? Vem gör 

vad? 

 

Rosborn: Nu kommer vi in på kön och den biten. Det finns ju fighters som är kvinnor till 

exempel, inte så många, men det finns. Och det finns ju faktiskt belägg för det också i 

skriftliga källor. Om vi tittar på det vanliga livet så är det väldigt naturligt, vi har aldrig behövt 

ställa upp några regler för på något konstigt sätt blir det väldigt naturligt att man finner sina 

roller i det dåtida hemmet och så. Jag tror faktiskt att om man hårddrar det så har inom 

reenacting kvinnan ett väldigt stort ansvar. Jag kanske inte ska säga det här, men mannen 

liksom kan gå runt om men kvinnan har ett ansvar; ordning och reda och sådär. Så var det nog 

[förr] också. Idag säger man att kvinnor och hem, det är fult. Arbete utanför hemmet är 
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viktigare, men på den tiden var det en helt annan situation och det är inte lätt att återskapa den 

men samtidigt blir det på ett konstigt sätt naturligt. Men i själva matlagningen där man hjälps 

ju åt. Men till exempel om vi tittar på vem som går ut och fiskar … de kan ju gå ut vem som 

helst men på något vis så är det alltid männen som gör det. Jag vet inte varför, men så är det. 

 

Eriksen: Men matlagningen hjälps man åt med i alla fall. 

 

Rosborn: Oh ja! … eller jag kanske generaliserar. Men det hade ju varit intressant att 

göra en social studie på hur reenactors fungerar. Dom kommer ju hit och bor här två veckor 

och så. Det har jag faktiskt inte tänkt på. 

 

Eriksen: Hur ser det ut i tinget? Vem får vara med där? 

 

Rosborn: Vi har en lag i Foteviken. Som lagman har jag skrivit den. Om du kommer in i 

Tinghöll, vår stora hallbyggnad där vi har tinget, så hänger där en massa sköldar från hela 

Europa, de är från berömda vikingagrupper. De får lov att hänga upp dem där under 

förutsättning att de stiger fram och högt och tydligt deklarerar att de håller Fotevikens lag. 

Där står det redan i första paragrafen klart och tydligt att alla är lika mycket värda som 

människor, oavsett om man är kvinna eller man, vilken religion man har, vilken hudfärg man 

har eller om man är handikappad, så har man lika stort värde och ska behandlas med lika stor 

respekt innanför Fotevikens rike. Det är vår första paragraf och den håller vi hårt på. Detta här 

som jag sa om könsroller, alltså vi beordrar inte kvinnor att nu ska ni bara göra det och det, 

utan på nåt sätt blir det en naturlig process. Sen kan jag säga att jag undrar lite … du vet att 

man brukar säga att kvinnan hade stor makt under vikingatiden. Det tror jag att hon definitivt 

hade, det ser man på de skriftliga källorna inte minst. De förekommer inte mycket men 

eftersom det är männen som skrivit så du vet karlar, de ska framhäva sig själv. Men läser man 

bakom raderna så märker man. Sen -96 har vi haft en historiker, Carl Fredrik Wassén, och han 

har ett uppdrag på vintertid att jobba med det skriftliga källmaterialet: vad säger oss de 

skriftliga källorna? Han läser gammalgrekiska, latin och franska flytande. Han har gått 

igenom 170 isländska handskrifter och detaljstuderat dessa för att ta reda på hur man bodde, 

hur relationerna såg ut. Alltså inte själva händelserna som man ju brukar fokusera på. 

Mängder av detaljer har dykt upp, som ger en helt annan bild av det sociala mönstret. Och den 

kunskapen transporterar vi ut till våra reenactors. 

 

Eriksen: Hur speglas moderna tankar och värderingar bland reenactors? 



 44 

 

Rosborn: När jag håller föredrag brukar jag säga att om du vill förstå människor förr i 

tiden så måste du hoppa häck. Först måste du hoppa över den viktorianska häcken, drottning 

Viktoria i England som regerade ett rike där solen aldrig gick ner från 1850 till 1900. Hon 

införde en fruktansvärd massa regler för hur män och kvinnor skulle bete sig mot varandra. 

Det är vi en produkt av fortfarande. Lyckas du hoppa över den häcken och se bortom den hur 

man betedde sig då, så ska man över den franska häcken! Och det är alltså 1700-talet, då man 

istället för att tvätta sig kastade parfym på sig och fjånade sig och hade konstiga uttryck. Och 

lyckas du hoppa över den häcken så kan du se 1600-talet, men jag kan lova dig att ingen nu 

levande människa kan göra det. Därför att vi är från födseln så inbitna i vårt kulturmönster. Så 

vi kan ana det förflutna, men vi kan aldrig förstå. 

 

Eriksen: Jag tänker på föreställningsvärld och trosföreställningar, hur förmedlas det i 

vikingastaden? 

 

Rosborn: Eftersom det är 1134 så är vi kristna. Många, men inte alla, av reenactorna 

tycker att det är häftigt med den hedniska tron. De första åren hade vi lite problem för vi hade 

en präst som invigde en plats för att vi skulle bygga en kyrka. Där stod ett kors under 

vikingamarknaden och varenda kväll revs det ner och så satte vi upp det igen på morgnarna. 

Men det har blivit betydligt bättre med åren, de har liksom förstått det. Men utanför 

[stadsvallen] har vi en offerlund och till varje midvinterblot kommer det ett hundratal vikingar 

som har vikingablot här runt den 20de december. Då har vi samtidigt en fest här nere. Och vi 

har ju klargjort i lagparagrafen att religionsfrihet råder. Så därför är det helt klart så att 

innanför staden har vi kristendomen och utanför vallarna där får man lov att dyrka det här. Jag 

tror att det svarar rätt så väl till hur det såg åtminstone i början av 1100-talet. Vi får ju inte 

glömma att uppe i Sverige till exempel så ligger ju runstenarna omkring 1100, sent 1000-tal. 

Så kristnandeprocessen har ju tagit längre tid där uppe. Man hade säkerligen en massa hokus 

pokus för sig runt 1100-talet även nere i Skåne. Jag tror att vi kommer sanningen rätt så nära 

faktiskt. Vi har en officiell religion inne i staden men ändå är det folk som ber till Oden och 

Tor och allt sånt där. 

 

Eriksen:  Hur gick det med kyrkan? Blev det någon kyrka? 

 

Rosborn: Nej, därför att vi insåg att, en kyrka är ju en rätt så passiv byggnad. Vi behövde 

helt enkelt få upp andra hus för att få till stadsmiljön. Men religionen … det som är lite 
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knepigt tycker jag, det är den hedniska religionen, jag menar det är många föreställningar 

kring detta och vi vet ju otroligt lite. Allt som vi vet är ju nedskrivet av kristna. Till exempel, 

hur blotet gick till. Ja. vi har några norska beskrivningar, men man har infört en massa grejer i 

de här ceremonierna som det inte finns belägg för. Men som då har skapats och jag har full 

respekt för dem som säger att ”jag är inte kristen utan jag är asadyrkare eller hednadyrkare”, 

det respekterar jag och jag är väl medveten om att de inte tror ett ögonblick på att Tor far 

omkring och kastar hammare när det blixtrar. Men det som jag respekterar är att de ser den 

gamla tron utifrån naturen och människans samspel med naturen. Inte minst i det här nutida 

miljötänket. Men källkritiskt är det svårt, för mycket av det hittar vi inte belägg för i skriftliga 

källor. Men går du ut på internet så finns det hur mycket som helst och allting verkar så 

trovärdigt. Och det betyder att nya medlemmar tror att det är sant. 

 

Eriksen: Hur viktiga är kläder och attribut för järnåldersmänniskan som ni gestaltar? 

 

Rosborn: Här är det otroligt viktigt. Vill du bli en reenactor så är det naturligt att du säger 

så här att ”Oh jag vill ha en fin klädnad och jag vill ha blått och hur mycket halsband som 

helst”. Är du en fighter ska du ha svärd, hjälm och ringbrynja. Men det är bara det att svärd 

var otroligt dyrt, de flesta hade bara yxor. Men tittar du på en vikingashow så har nästan alla 

svärd, och redan där är det ju fel. Man har höjt sig till en nivå av stormän och kungar. Men du 

kan ju inte ha 50 stormän och kungar som står uppradade på en linje och ska slåss med 50 

andra stormän och kungar. Så gick det inte till. Kläderna; sak samma. Därför är det så noga 

med att trälar ska vara fattigt klädda, du ska kunna se hierarkin i kläderna. Sen de som 

kommer utifrån och har råd att färdas, dom har ofta fina kläder. Som handelsman så har du råd. 

Annars hade du inte haft råd att hålla ett skepp och fara iväg och handla. Då är det naturligt att 

de har finare kläder. 

 

Eriksen: Har du något exempel på hur moderna uppfattningar om identitet under 

järnåldern lyser igenom här? 

 

Rosborn: Det är en betydligt långsammare process än forskning och publicering av 

böcker. Jag tror inte att merparten av reenactors läser forskares redovisningar. Titta på 

litteraturen; jag var ju med och skapade Populär Historia en gång i tiden för jag tyckte att jag 

skulle föra ut kunskap till en bred allmänhet. Men litteraturen, det kommer ju mängder av 

populärvetenskapliga böcker om vikingatiden. Samma texter, bara omskrivet. Samma bilder, 

bara tagna från andra vinklar. Det är ju bara för att förlagen ska tjäna pengar. Och det är den 
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populärvetenskapliga litteraturen som reenactors i första hand har tillgång till. Så där händer 

det inte särskilt mycket. Medan arkeologer skriver mängder med torra rapporter men 

merparten av dessa står som dammsamlare i bokhyllor. Det är ytterst få som läser de 

rapporterna för de är bara ett bevis på att man har fullgjort sitt kontrakt gentemot den som ska 

betala grävningen. Nu är jag rå men så är det, troligtvis. Det är en mycket liten grupp som 

nyttjar dessa rapporter, jag tillhör ju en av dem. Det är frapperande att man inte gör mer 

populärvetenskap. Att inte arkeologerna tillåts göra mer populärvetenskap. Om man tittar på 

den stora massan människor som ska lära sig av det, då är det de som ligger i frontlinjen som 

har en folkbildarskyldighet att sprida kunskapen bakåt. Men om de inte tillåts och ges 

möjlighet att skriva populärvetenskapligt så stannar det där. Det är ett stort dilemma. Det 

betyder att allt detta nytänkande som finns inte kommer ner på djupet. Det kommer successivt, 

men det tar lång tid. 

 

 

Eriksen: Som jag har förstått har järnåldern blivit väldigt populär att rekonstruera. Vad 

tror du det beror på? 

 

Rosborn: Det är ju också väldigt konstigt. Ja, när Lejre började på -60 talet då 

koncentrerade man sig omkring 400-talet. Så detta blev normen väldigt länge. När jag satte 

igång med Lars Larsson och Göran Burenhult på ”Forntid i nutid” så var det första gången 

som vi överhuvudtaget tog en annan tidsperiod. Då sa vi stenålder; jägarstenålder och 

bondestenålder och ett bronsåldershus skulle vi göra men det blev ju aldrig av med det. Men 

det var första gången, 1981, som vi startade med det. Sen har Ekehagen [i Västergötland] 

vuxit fram. Men fortfarande är vikingatid och järnålder normen. Det kan man säga att det 

influeras nog av det här vikingatänket. Det ska vara lite tufft. 

 

Eriksen: Lite spännande. 

 

Rosborn: Ja spännande! [Här driver Rosborn ett resonemang om en vikingautställning i 

Florens, och om hur man använder vikingatiden för att glänsa. Detta har jag utelämnat då jag 

bedömt att det saknar relevans för uppsatsen.] 

 

Eriksen: Tror du också att det är vad publiken tycker är intressant? Vad som går hem hos 

den breda massan? 
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Rosborn: 78 % av våra besökare i Foteviken är från icke-nordiska länder och de kan 

ingenting om vikingar. Så vi har fått göra en traditionell utställning så att det första de gör är 

att gå igenom den, från medeltid till vikingatid. Där har vi ställt upp vissa frågeställningar så 

att de ska ha dem besvarade innan de går ut. Och de läser det, och de kan det för jag har själv 

förhört dem. Men det kommer också mängder med filmare, vi har ett tiotal filmare från hela 

världen som kommer hit årligen, i somras hade vi ett japanskt tv-team. De trodde benhårt att 

vi levde så här trots att vi försökte förklara för producenten. "Har ni hästar också?" "Var 

begraver ni era döda?" 

 

Eriksen: Jag hade en amerikansk kompis som hade varit här och tittat, och han var helt 

såld på att det var ett reservat, ungefär som indianreservaten i USA. 

 

Rosborn: Det var därför vi kallade det reservat, för vi hade en äldre amerikanare och 

hans hustru som var här. Och de var helt betagna. Sen kom de och sa: ”Åh, finns det många 

sådana här vikingareservat i Sverige?” Numera kallar vi museet för Vikingastaden. 

 

Eriksen: Vilka återkommande aktiviteter arrangeras här?   

 

Rosborn: Vikingamarknaden veckan efter midsommar. Och slaget vid Foteviken. I år 

kommer förmodligen ett rytteri också. Vi får se, det är ju en stor sak det där. Samtidigt är det 

två föreställningar på lördagen och två om söndagen. Vi har sagt det att självklart ska det vara 

med, fighting och sånt, men det är inte det som vi i första hand vill visa. Utan vi vill visa 

naturligt, vanligt mänskligt liv på den tiden. Så vi vill tona ner det krigiska lite, men vill 

samtidigt klargöra att det fanns där. Krig och elände och allt sånt där. 

 

[Avslutas med att Rosborn förklarar var regelverk och lagparagraferna finns på Fotevikens 

hemsida. Därefter slut.] 
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INTERVJU MED MELISSA ISLA VENEGAS 2012-03-26 

INSITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI OCH ANTIKENS HISTORIA 

Eriksen: Hur lång tid har du jobbat i Lejre? 

 

Isla Venegas: Det är tre år på säsongerna. Jag började jobba där 2009, från april till oktober. I 

början av april till sista oktober, sju månader. 2010 samma sak, 7 månader. 2011 var det bara 

sporadiskt. De har ju stängt på vintern. 

  

Eriksen: Jag var där för en månad sedan med tidsresan-kursen, det var helt öde där. 

 

Isla Venegas: Ja, det är en helt annan plats [på vintern]. Själva platserna och järnåldersbyn 

ändras väldigt mycket. Och så är det är så mycket folk där på sommaren. Det är synd att det 

blir helt tomt. 

 

Eriksen: Din tjänst, är det att jobba med förmedlingen i Lejre? 

 

Isla Venegas: Ja, arkeolog och instruktör. 

 

Eriksen: Hur har det fungerat? Hur är ditt förhållande till själva levandegörandet? 

 

Isla Venegas: När jag började hade de en introdag för alla nya, då ska man bygga upp sin roll 

och hitta på ett namn. Alla nya instruktörer sitter tillsammans och berättar om vad man är för 

person och de berättar historier från de andra arkeologerna och instruktörerna som har jobbat 

där tidigare. "Min person heter såhär och jag är syster med henne, hon kom hit förra året. Min 

pappa heter det men han var en instruktör som jobbade här för fem år sedan". Så man bygger 

upp sin karaktär kopplad till varandra, hittar på relationer till varandra, släktskap och så. 

Samtidigt ska man ha någon form av yrkesroll. Eftersom jag är svensk blev det givetvis så att 

jag var från östdanmark lite skämtsamt, därför jag hade min brytning och så. Det blir en del av 

rollen och personen, det blir inte bara så att "jag är arkeologen som går i järnåldersoutfit", 

utan man ska få det att verka som människor där. Jag var på Lejre för att jag har hållit på 

mycket med hantverk och tycker att det är kul. Så vissa är bra på hantverk och andra inte, 
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andra tycker bara att det är roligt att laga mat, mala mjöl och baka bröd. Då blir de någon 

form av den rollen. Jag tyckte det var kul att dra lite grann så jag fick en jordbruksroll. Har 

man smidet mycket blir man smeden i byn. Och man vill gärna att det ska smidas hela tiden så 

därför är det två, tre smeder. Det är ju ett lättuppskattat för turister att titta på, lite eld och det 

bankas. Alla ska kunna vissa saker, kunna the basics, mala mjöl och göra upp eld med eldstål 

och så. 

 

Eriksen: Är det samma för de boende som kommer på sommaren? 

 

Isla Venegas: Nej. De behöver inget sånt alls. Men de som är där på rekord är där på 16de 

året. Om det kommer nya familjer så sätter de ihop dem med folk som har varit där innan. För 

man måste laga mat från klockan tio till klockan fem när det stänger. Då får det inte vara 

moderna grejer, de måste kunna laga mat i lergrop och i ugnen och baka bröd i elden. Men de 

har inga roller på det viset. 

 

Eriksen: Finns det vissa kriterier som  måste vara uppfyllda för att man ska få lov att 

vara järnåldersmänniska hos er? 

 

Isla Venegas: Ja, om man är turist där som bor en vecka åt gången då är det naturintresset. De 

måste vara någorlunda naturmänniskor som har lite erfarenhet av att ha varit ute i naturen. 

Sådana förkunskaper vill de att man har, men inte något specifikt. Historieintresse har de i och 

för sig, men inte utbildning på det viset eller något specifikt hantverkskunnande. 

 

Eriksen: Går de en introkurs för förmedlingens skull? 

 

Isla Venegas: De har introhelg när de är där allihopa när de får en genomgång av vad Lejre är 

och vad tanken är med förmedlingen och platsen, kläderna som egentligen kostar 15.000kr. 

Vad kläderna är tillverkade av, vad de är färgade med. De måste kunna såndant och de får info 

som de läser in sig på. De vet ju om att de är en del av förmedlingen, det går ju inte att gå dit 

och tro att man ska vara själv i naturen utan man måste prata med turister. Turisterna ska få 

smaka maten efter att familjen givetvis har ätit sig mätta. Sen har de en av oss instruktörer 

som är med dem hela veckan. Då har vi civilia kläder och en personalskylt på. 
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Eriksen: Jag tänkte på kläderna, hur viktigt är de och attribut och så? 

 

Isla Venegas: På Lejre får du inte röra dig på vissa ställen om du har vissa kläder. Det är 

indelat, är du järnåldersmänniska får du inte vara i stenåldersboplatsen. De olika människorna 

får inte blandas. Samma med vikingakläderna och 1800-talsgården. De får inte vara på samma 

ställe samtidigt. Det blir ju fel. På det viset är det ju jätteviktigt. Man får sin dräkt och ser så 

att den passar, ibland är det smycken till, skärp, väskor, eldstål, armband och halsband. Jag 

skulle säga att det är väldigt viktigt, för folk frågar allt. Jag gick dit med målade tånaglar och 

det lägger besökarna märke till. Allt med smycken, kläder och skärp frågar de "var det 

verkligen sådant? Sådana spännen?" Ja, det är faktiskt riktiga spännen som man har hittat. Jag 

tycker att det är viktigt på det viset och jag tycker personligen att det är viktigt för att folk 

undrar och frågar och då kan man inte säga "nej egentligen är det här slutet på vikingatiden så 

det ska inte riktigt vara här". Jag kan nog vara lite anal med det, jag tycker att det ska vara rätt, 

för att folk undrar. Det blir ju en del att man utbildar folk på ett lättsamt sätt utan att föreläsa. 

 

Eriksen: Det känns också som ett lätt sätt för besökaren att ställa frågor om kläderna? 

 

Isla Venegas: Det blir ju annorlunda att se dräkten bakom glas på ett museum än när man ser 

kläderna på någon i järnåldersbyn i Lejre där dräkten är vävd och färgad. Det är väldigt viktigt. 

Och man märker att folk i alla åldrar undrar. Folk med glasögon är det mycket så att folk 

undrar. Nu får vi kanske ha lite fantasi. Det är viktigt. Det tror jag har att göra med att man 

faktiskt är i den miljön och man plockar ut människan, jag då i deras fall när jag jobbade där i 

min järnåldersoutfit med allt korrekt, och man plockar ut mig och sätter ut mig någon 

annanstans. På en utställning som kanske bara ska visa på montrar och annat. Då tror jag att 

folk har lite mer överseende, då gör det inte så mycket att man kanske har moderna sandaler 

på, men när man sätter in det i järnåldersbyn då tror jag nog att folk vill att "då får du gå 

barfota och frysa".  Folk vill väldigt gärna att det ska vara så. Och det vill Lejre också. Det är 

inte så att man tvingas. Är det jättekallt så gärna diskreta kängor, man behöver inte gå och 

frysa men tanken är att det ska förmedlas så korrekt som möjligt. 

 

Eriksen: Hur definierar man autencitet? 
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Isla Venegas: Ja, det är ju också svårt. Allt som vi har på oss i järnåldersbyn är kopior på 

riktiga fynd. Så att man kan säga att det här spännet har arkeologerna faktiskt hittat i gravar 

där och där. Och det är ju ganska autentiskt. Men samtidigt är järnålder en bred period och 

man kan inte så "nu ska vi leva som de gjorde de här 60 åren av järnåldern och ingenting före 

eller efter det. Man försöker vara väldigt autentisk, men de försöker nog bara hålla det till 

järnåldern före vikingatiden eftersom de har sin egen del. 

 

Eriksen: Hur är det med rekonstruktionerna av husen? 

 

Isla Venegas: Man har plockat från olika perioder av järnåldern som man har smält ihop till 

en hittepåby fast det fortfarande är järnålder. De har olika utseende med olika tak, ett har 

skorsten. Då går man mer in på förmedlingsbiten än att vara en autentisk järnåldersby från en 

exakt tidsperiod. Då tyckte man att förmedling var mycket viktigare. Sen har man försökt 

placera husen, alltså smedjan ligger utanför byn och det lilla fiskhuset vid sjön, källare ligger 

bakom sådär. De har nog försökt göra det så gott som möjligt men sen i och med att det varit 

förmedling och lite experimentellt har det varit fram till nu. Då har det varit viktigt att prova 

det, de hade ett hus som de brände ner till exempel och det ligger ju där fortfarande som en 

del av byn. Det får man berätta om, att "här under ligger det ett hus". Så jag vet inte riktigt 

med det autentiska. Det blir lite så att man kokar ihop det. 

 

Eriksen: Autenticiteten i det sociala livet bland de som kommer och bor, hur tänker man 

på det? Hur man gestaltar järnålderslivet? Med tanke på till exempel familjekonstellationer? 

 

Isla Venegas: Man tänker kring att de ska bygga upp sin vecka som de vill. Sen tycker jag att 

det blir, även om man har dagens sätt med vissa roller som man har hemma, så blir det lätt att 

bara ta med det dit. Den rollen försvinner ju inte bara för att du är i järnåldern en vecka. Men 

de har inga specifika roller som de måste följa. De måste ju laga sin mat. Vem som gör den, 

med tanke på ålder eller kön, det spelar ingen roll. Men de måste ju göra den och det tar 

betydligt längre tid än vad det gör hemma. Och de måste hugga ved. Det är några av sakerna 

som de måste göra. Det går åt så mycket ved, varje familj har en kvot som de måste fylla. 

Bara det görs så spelar det inte någon roll vem som gör den. Vi som jobbar där vi har våra 
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roller, men de som är där på deras semestervecka har inget specifikt som de måste heta eller 

göra, yrke. Det är bara så att de inte får ha moderna saker. 

 

Eriksen: Kan man säga att det finns några könsspecifika uppgifter? 

 

Isla Venegas: Ja, det gör det ju. Men de har nog ingenting med synen på järnåldern att göra, 

utan jag tror att det är dagens syn. Som jag sa innan att bara för att man flyttar en vecka till 

järnåldern så betyder det inte att folk tycker att de ska vara radikala med det "nu ska jag hugga 

ved hela veckan så får mannen koka ägg". Det tror jag inte alls att det är. Sen finns det ju olika 

intressen. Det är ju väldigt tydligt bland pojkar och riktigt små flickor på 5-6 år att smide är 

jättepopulärt. Där är det klart och tydligt fler pojkar, killar och män som tycker det är kul. 

Flickor, tjejer är inte så där. Det är ju intresse, jag vet inte hur mycket man ska lägga in kring 

det. Och maten är det mycket stök med. Ugnen ska värmas i fem timmar och alla måste hjälpa 

till att samla ris. Det tar en hel dag att fixa med det. Där tror jag nog att det är 50/50. Ibland 

blir det väldigt tydligt att (ohörbart exempel om kryddning av maten). Ibland är alla med och 

kastar in ved och river loss. Det är nog varierat. Det är inget som ingår i deras instruktioner att 

de måste göra. Jag tror att det varierar från familj till familj. Vad de själva känner. Där tror jag 

faktiskt att de moderna roller man har flyttas med. 

 

Eriksen: Jag tänker på den förhistoriska föreställningsvärlden, hur gestaltas den? 

 

Isla Venegas: Det är nog den flummigaste biten av allt på hela stället. Varje familj har, de 

måste inte, men grejen är att familjerna som är där, det är sällan familjer som bara är där en 

gång och sen aldrig mer utan det är stammisar som är där flera år. De offrar en gång i veckan. 

De är där då en vecka. Då har de en offerceremoni som står med i programmet och ibland 

kommer det jättemycket turister och andra gånger inga alls. Offerceremonin utformar de 

faktiskt som de själva vill. Det brukar alltid vara någon form av procession, ibland har de 

byggt egna instrument hela veckan och samlat nötter, grus, stenar; alltså vad som helst som 

låter. De går och spelar sina instrument, ibland har de bara sjungit en vanlig dansk folkvisa. Så 

går de ner till mossen och lägger det i offermossen. Men det brukar de vilja göra själva som 

en kul grej. Jag antar att det blir lite mer, man får ju lite perspektiv på saker och ting när man 

måste stå och elda i en ugn i fem timmar, så är man inne i rollen kanske man rycks med och 

kanske "tack naturen". De utformar den som de själva vill. Sen gör vi på ett sätt när vi har 



 53 

skolklasser där. Då har vi ett program över hur vi gör en offerceremoni. När det är Sankt Hans 

har de en jättestor ceremoni när personalen offrar inför publik. 

 

Eriksen: Hur förhåller man sig källkritiskt till detta? 

 

Isla Venegas: Man har gudinnan Nerthus, och det finns belägg för Nerthus men jag är inte 

jättesäker på detta eftersom det inte är mitt intresseområde. Men belägg för Nerthus finns, jag 

är inte säker på vad. Jag har för mig att det är från östeuropa, men det kan vara att jag hittar på. 

Men det har funnits en gudinna och det är henne offermossen är tillägnad. Sen finns det en 

instruktör som har hittat någon form av text, jag tror det är någon form av germansk (ohörbart) 

men jag är inte säker, men han rabblar upp en ramsa. Sen är det mest gudinnan och naturen 

som man håller sig till för att man på olika sätt har förstått att det var det som folk tillbad 

innan det blev en massa asagudar. Men exakt vad är jag inte säker på, jag var aldrig inblandad 

i det. Sen har man delat offermossen i tre delar liksom byn. Eftersom det blev mer och mer 

vapen fram till slutet på järnåldern, då var det nästan mest böjda och krokiga svärd. Medan 

det först var mest krukskärvor  och mat, sen blev det mer och mer vapen som man kastade i. 

Det går ju inte riktigt att se för att allting ligger under vattengeggan som det numera är. Och 

de här hästarna som är där har man också hittat på olika ställen. Men gudabilden, det är 

Nerthus, en moder natur-figur som mossen är till för. 

 

Eriksen: Vet du har man gör när skolklasserna kommer på besök? 

 

Isla Venegas: Det är varje dag när solen står som högst på himlen, klockan tolv för bussen 

går halv ett. Då brukar det vara så att alla barnen samlas och då kan det vara att man bara 

ropar att "oh nu är solen mitt på himlen nu ska vi…” för då har de lagat mat eller haft olika 

hantverk, ”så nu ska vi tillbe gudinnan så att vi får vår mat”. Sen är där en stig bakom så man 

får gå tills man kommer upp på en höjd och sen är det den fantastiska bokskogen. Fram till 

den här bokskogen har man hittat på för skojs skull att barnen ska skrika hela vägen för att få 

bort onda andar som vill lura en. Och det är nog mest för att barnen ska springa av sig, så de 

ska springa och skrika hela vägen till offermossen. Men när de väl kommit till den säger 

ceremonimästaren, som är en av oss som jobbar där, i stil med "jag tackar dig gudinnan för 

solen och vattnet". Naturtema. Månen, vinden. Ibland har barnen med sig något hemifrån, 

vissa bakar små kakor, eller så plockar de blommor på vägen dit. Och så ska de lägga det och 
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sen ska de sitta tysta och lyssna på om hon svarar. Det är ju bokskog så det prasslar mycket 

och blir lite magiskt för de är inne i det. Så bara "hör ni hur hon svarar?". Sen går man tillbaka. 

Så har vi gjort ceremonin, det fick jag lära mig när jag började där. 

 

Eriksen: Finns det styrdokument som definierar hur järnålderslivet ska gå till? 

 

Isla Venegas: Nja, jo det blir det ju på ett sätt. Nu har de ju funnits ganska länge så då har 

man plockat ihop nu forskning och gammal forskning och blandat ihop hur det ska se ut. Hur 

man ska göra. I och med att, det blir ett förhållande till öppettider. Det blir skillnad på de som 

jobbar där och de som bor där. Inget modernt på platsen. Kunna hantverk. Man ser till att byn 

hålls levande. Husen ska hållas igång och man hinner inte så mycket. Sen finns det vissa saker 

i programmet, en viss dag och ett visst klockslag ska turister få chansen att smida, hålla på 

med lera och så. Man gör det som man tror att ett liv i järnåldern var utan moderna medel och 

försöker få det att fungera. Sen finns det en örtträdgård och där fixar de som är intresserade av 

det. Alla som har varit där och studenterna som varit där har oftast haft olika intresseområden. 

Det är inte riktigt så att "du är man i 40-årsåldern, då ska du hålla dig till att göra sådant här". 

Så har det inte varit. Det har varit några saker som alla ska kunna. Sen har det blivit intresse. 

Väldigt många vill till exempel smida, det är jätteklassiskt. Då har man delat in att det är de 

killarna i gruppen som smider denna säsongen. 

 

Eriksen: Är man öppen med att man inte vet hur det har sett ut till exempel i 

föresetällningsvärlden och i sociala relationer? 

 

Isla Venegas: Ja, jag tycker det i järnåldersbyn. Då har man hållit sig till gudinnan Nerthus 

och naturen, främst. Och hela det här med att inte hugga ner träd, inte mer än vad man 

behöver. Inte slösa, inte ta mer än vad man behöver. Att man lappar kläderna, det är ju inte 

bara att slänga det. Det tog ju så lång tid att faktiskt väva den här dräkten och får den ett hål så 

är det inte så att du väver ett nytt plagg utan då plockar du ihop från andra plagg. Att man har 

en mer naturlig syn, och att föreställningsvärlden är densamma på det viset. Det finns en form 

av moderjord karaktär. Mest att man är där ute i naturen och att man ska kunna klara sig själv. 

Man kan inte hämta pizza, när man är där med turisterna så blir det väldigt tydligt. Det gör 

Lejre till en väldigt bra plats, tycker jag i alla fall. Nu har vi ju ett par moderna hus några 100 

meter bort, men annars är det ju verkligen bara där och då blir det ju väldigt lätt, det är ju bara 
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gräs och natur och de här lerklinade husen överallt. Det är lättare än vad man tror att gå där 

barfota och så är det soligt och sen kommer ett gäng turister och frågar ”jaha, vad har du ätit 

idag?” Då får man säga att ”jamen jag fick stiga upp tidigt och mala för det kunde inte jag 

köpa”. Det är liksom någon form av natursyn, så där. Att man är ett med naturen på det viset. 

Föreställningskult och religionsbiten, det är bara offermossen som man har till gudinnan. Men 

det är inte så mycket kring just henne, det var just när man skulle ha den här ceremonin med 

henne och så. 

 

Eriksen: Hur är det med ålderskategorier på de som bor där? 

 

Isla Venegas: Det är alla åldrar. De testade i år att ha en familj som hade ett spädbarn på 6 

månader tror jag. Det gick inte så bra, bebisen tyckte nog varken till eller från med det var 

alldeles för påfrestande för familjen. Men det blev för mycket besvär med allting annat, med 

blöjor och tvätt. Praktiska saker. Det blev lite mer omständigt för dem. Någon av föräldrarna 

var tvungen att bära barnet hela tiden. Annars har det varit treåringar och uppåt. Andra har 

med sig far- och morföräldrar. En kvinna gick omkring och var höggravid och skulle bara 

vara där i tre dagar för sen blev det lite för mycket. Det är familjer med allt. Och väldigt 

många med tonåringar som har varit där sen de var små. Som har varit där 10 år i rad en vecka 

på sommaren. Men de är gärna där och alla har sin järnåldersoutfit på. 

 

Eriksen: Och den äldre generationen har också varit med? 

 

Isla Venegas: Ja, men inte så många dock. Inte alls många äldre. Men det finns inga stopp 

mot det. Men det är främst kärnfamiljer som inte alls tycker det är några problem att ha barn 

oavsett ålder som är där. 

 

Eriksen: Hur tror du nutiden speglas i den levande gestaltningen? 

 

Isla Venegas: Om vi ska vara väldigt stereotypa och väldigt könsindelade så kan det ju vara 

lätt att kvinnorna lagar mat och männen gör allting annat. Det är ju väldigt mycket mer 

styrkekrävande att vara där ute en hel vecka än att gå mitt inne i stan. Det är mycket mer 

släpande och kånkande. Och all ved som ska huggas. Så att jag tror att det är en sån 
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jätteklyschig typisk sak. Sen tycker jag att det rörs om lite mer. Men den finns där det gör den, 

att det kan bli de som tar hand om den biten. Har man en viss roll hemma så kan man inte 

kasta av sig den för att man kommer till järnåldern. Jag tror kanske att vissa försöker, men 

andra är nog lite så att man har den rollen och så tänker man inte så mycket på det. Man tar 

med sig den i järnåldern. 

 

Eriksen: Hur ser du på framtiden för levande rekonstruktioner? 

 

Isla Venegas: Jag tror att de behövs jättemycket, men jag tror på kombinationen [mellan 

levande museer och traditionella museer] mest av allt. Ja gud ja, bara för att jag personligen är 

mest för att vara ute i naturen i fotriktiga skor och bli lite skitig, men det finns ju många som 

tycker att det är bökigt. Framförallt tillgängligheten, bara att gå ut till järnåldersbyn med 

barnvagn, med rullstol det är näst intill besvärligt. Det måste finnas en kombination med 

lättillgänglighet, då kanske de tar sig till Nationalmuseet i Köpenhamn istället. Men jag tycker 

att det är viktigt, folk vill ha det [levande rekonstruktioner] och jag tycker att det är ett roligt 

och intressant sätt att förmedla förhistorien. Folk behöver lätta saker. Folk behöver dräkter att 

titta på, annars förstår de inte. Eller jag själv för den delen, ”learning by doing”. Jag tycker att 

det är mycket lättare att förstå saker genom att titta, pilla och dona än att läsa det i en bok. 

Den allmänna människan som är intresserad till största del kan också tycka att det är trevligt. 

Och det är ju spännande, alla kommer dit och provar mat som ser jättekonstig ut. ”Gud vad 

gott” säger de, och så är det såhär egentligen bröd som blivit en kolbit, men bara för att det är 

gjort där ute så tycker de att det känns lite spännande att de har varit nära historien liksom. Jag 

tror att kombinationer är bra. Men jag är också väldigt så... Jag tycker att det ska göras väldigt 

rätt och försiktigt. Jag tycker inte alls att man ska, det har ju Lejre just med familjerna som är 

där de blir ju en del av hela förmedlingen, men jag tycker att man ska vara, du är ju denna 

järnåldersmänniskan och har den karaktären. Samtidigt är du arkeologistudenten och dyker 

det upp nånting annat så hoppar jag ur den rollen och säger att det var såhär och såhär, ”när 

jag var på den exkursionen...” Man ska ha kombinationen, för jag är ju inte en 

järnåldersmänniska hur mycket jag än läser på. Så vi vet ju inte, många saker har vi ju ingen 

aning om. Därför tycker jag faktiskt också att det är lite farligt att gå loss på det där. Då blir 

det ju att man ger en falsk bild av hur just järnåldern var. Och jag har ju inte rätten att göra det. 

Jag kan inte säga att såhär var det, för det har jag tolkat in. Jag tror jättemycket på moder jord 

och därför går jag loss och berättar för alla som kommer om bara natur. Man får vara lite 

försiktig och komma ihåg att det finns luckor. Då tycker jag faktiskt att man kan hoppa ur den 
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här järnåldersmänniskarollen, när det kommer en intresserad och frågar om någonting så 

tycker inte jag att man får sitta och hitta på. Vi vet ju inte vissa saker och bara för att jag står i 

en dräkt i Lejre så har inte jag rätten att säga vad som helt. Man får ha kombinationen. De 

traditionella museerna med montrar och massa text, det kan bli lite mycket kan jag också 

tycka. Jag tycker både ock, men gillar ändå levandegörande. Men det är inte så lätt som det 

låter. 

 

Eriksen: Det känns som att man fångar upp fler människor som inte går på museer 

annars? 

 

Isla Venegas: Absolut. Där ute är det en annan sak att se det i en kontext. Sitta och titta på en 

massa järnåldersspännen, visst var de fina men om man kan hamna på ett ställa där någon har 

dem på sig och man kan peka och säga att ”han där inne sitter faktiskt och göra sådana just 

nu”. Det blir en helt annan sak. Jag önskar att man kunde tvinga ut folk och gå och titta på 

sånt för det är lite roligare när man ser saker, lättare att ta det till sig. 

 

Eriksen: Som jag har förstått har just järnåldern blivit väldigt populär att rekonstruera, 

vad tror du att det beror på? 

 

Isla Venegas: Ja du, den som det visste. Min egna åsikt är att det kanske kan vara för att det 

är lite lättare att känna igen sig i vissa saker från idag, än en hydda liksom och massa 

ihopsydda skinnlappar. Det blir väldigt främmande men är spännande att titta på absolut. Men 

jag kan tänka mig att järnåldern ändå är en period som det kanske finns likheter och folk 

börjar bo större, man reser och helt plötsligt känner man att ”oj, nu blir man en del av 

historien”. Det var inte bara en liten hydda mitt ute i ingenstans som ingen tänkte på, utan det 

blir mer by och samhälle. Folk som gör och tycker saker. Mer hövdingadömen. Jag tror att det 

är det som är lite spännande och lockande. Både lätt att skapa och lätt för folk att ta in. Det är 

nog en väldigt bra kombination. Det är klart att vi har fina grejer, fina glas, dräkter. Samtidigt 

fanns det ju slavar som hade det mindre bra. Som sagt, det är lätt att både skapa och för folk 

att ta in, kanske. Jag skulle nog kunna tänka mig att det kan vara så. 

 

[Småprat därefter slut.] 


