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Abstract 
This paper analyses – via a case study of Gabriel Djurklou’s Ur Nerikes folkspråk och folklif – 

the late 19th century regional Swedish cultural heritage discourse, which in the context of na-

tionalism aimed to define an identity and evoke a sense of national kinship. The study focuses 

on how the use of history served to establish a conception of Swedishness based upon a spe-

cific, symbolic idea about the landscape; an idea that included aspects of both culture and na-

ture. Michel Foucault’s theory of power and archaeological method is used to illustrate how 

the discourse selectively composed an idealistic national image by including certain objects 

and excluding others, how it determined which relational positions its subject could take in 

regards to other subjects and the discursive objects, and how subjects were created through a 

process of objectification. The idea of national identity embraced the rural landscape and 

peasantry, and it was spread via textual descriptions of the regional landscapes. The paper 

concludes that the discourse gained and exerted power through its texts, and the analysis illus-

trate specific ways in which history was used to evoke the sense of kinship by creating an idea 

about national identity. 

 

Keywords: discourse, nationalism, cultural heritage, national identity, use of history, land-

scape, Djurklou, Foucault.  
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1. Inledning 

Vi omges av språkliga utsagor som försöker påverka våra mentala föreställningar. Språket 

fyller många funktioner; vi formar oss själva som subjekt och bilden av andra människor ge-

nom språket. Det hjälper oss också att organisera vår tillvaro – mentalt eller i tal och skrift: vi 

sorterar och kategoriserar föremål och människor, vi skapar grupper, gemenskaper och ute-

slutningar. Ting och människor görs till objekt. Framförallt används språket i relationer för att 

upprätta hierarkier mellan subjekt, och mellan subjekt och objekt. I historievetenskapliga ter-

mer kan vi tala om historiebruk – utsagor med historiska referenser som konstrueras utifrån 

en särskild agenda. 

Ett effektivt historiebruk inom den nationalistiska diskurs som – visserligen mer eller 

mindre, men ändå genom konstant närvaro – präglat många samhällen sedan 1800-talets 

andra hälft har varit att utifrån ett urval av olika historiska fenomen hävda sanningar om en 

grupp människors eller en nations historia, ursprung, egenskaper, och så vidare. Tillsammans 

har sådana utvalda historiska fenomen och de sanningsanspråk som gjorts om dem framställts 

som gruppens eller nationens gemensamma kulturarv. Framställningarna har inte enbart inne-

burit inkludering utan också exkludering av vad som inte kunnat ingå i definitionen. Historie-

bruk är därmed en form av maktanspråk; beskrivningar av historiska fenomen, oavsett om de 

behandlar ting eller människor, gör något. 

Under 1850-talet väcktes ett intresse för regional fornforskning i Sverige och ett flertal 

fornföreningar etablerades i olika delar av landet. Föreningarna och de personer som arbetade 

i anslutning till dessa samlade in beskrivningar av historiska fenomen, såsom föremål, dialek-

ter, karaktärer, sägner och sånger från regionen och publicerade dessa i böcker och tidskrifter 

med syfte att sprida kunskap om svenska kulturminnen till bredare samhällsgrupper.1 Det är 

dessa tidiga regionala landskapsbeskrivningar som är ämne för undersökning här, eller när-

mare bestämt hur historiska fenomen genom urval och sanningsanspråk formats till objekt i – 

vad jag valt att kalla – den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursen under 1800-

talets andra hälft samt hur det påverkat människans, eller subjektets, handlings- och valmöj-

ligheter. Diskursens subjekt var fornforskaren, men vi kommer också se att diskursen skapade 

subjekt genom objektifiering. 

Analysen belyser ämnet genom en fallstudie av Ur Nerikes folkspråk och folklif: anteck-

ningar utgifne till fornvänners ledning som är en landskapsbeskrivning i bokform författad av 

                                                 
1 SOU:1924:27, Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen [elektronisk resurs]: II, Allmoge-
forskningen i Sverige och dess nordiska grannländer, s. 89 f och 97 ff. och Henrik Amison (1877), Bidrag till Södermanlands äldre kultur-
historia [elektronisk resurs]: På uppdrag af Södermanlands fornminnesförening, s. III, och Lars Sellberg (1993), Av kärlek till fosterland 
och folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen, s. 191 ff. 
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Gabriel Djurklou, ordförande i landets första regionala fornminnesförening: Föreningen för 

Nerikes folkspråk och fornminnen.  Boken utkom 1860 och presenterades som en handbok för 

’fornvänner’ vilka ville samla och dokumentera regionala kulturminnen. Lars Sellberg har i 

sin avhandling Av kärlek till fosterland och folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen vi-

sat att handboken kom att bli vägledande för flera av de fornminnesföreningar som bildades 

senare.2 På grund av handbokens påverkan kan den studeras som ett mer generellt exempel på 

den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskurs som tog form vid tiden. 

Föreliggande studie är en undersökning av relationen mellan språkliga utsagor och 

makt. Den utgår från Michel Foucaults diskursteori och visar på den slumpmässighet som ger 

upphov till våra förgivettagna sanningar. Slumpen ska här förstås som resultatet av en kon-

stant omväxlande kamp om makt, vilken ger upphov till olika sanningsanspråk. Skapande av 

meningsbärande berättelser utifrån historiska fenomen – vi kan se dem som exempel på dis-

kursiva konstruktioner – är inte enbart en historisk företeelse utan också en samtida. Den hi-

storiska infallsvinkeln gör det enklare att upptäcka sanningskonstruktioner – sådana ovan 

nämnda utsagor som försöker påverka våra mentala föreställningar – och undersökningen 

öppnar för perspektiv på samtiden.3 Medvetenhet om språkets funktion och historicitet gör att 

vi noggrannare reflekterar över de påståenden som möter oss, och dem vi själva uttalar. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

De texter som producerades inom den regionala antikvariska, historieförmedlande diskursen 

under 1800-talets andra hälft har ett till synes skiftande innehåll. Uppsatsens fokus riktas mot 

den aktuella textens hela innehåll eftersom de olika delarnas mening blir uppenbar i relation 

till varandra och till helheten. Analysen är en fallstudie av en landskapsbeskrivning, Gabriel 

Djurklous Ur Nerikes folkspråk och folklif: anteckningar utgifne till fornvänners ledning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur landskapsbeskrivningar konstruerades som 

meningsbärande berättelser utifrån olika historiska fenomen för att blottlägga hur beskriv-

ningarna skapat objekt och subjekt. Analysarbetet styrs av tre frågeställningar: 

 

• Vilka historiska fenomen omnämns i texten, och hur har de klassificerats? 

• Vilka kvalitéer har fenomenen tillskrivits? 

• Ger texten uttryck för något ideologiskt budskap, och hur förhåller det sig i sådant fall 

till tidens kulturpolitiska normer och värderingar? 

                                                 
2 Sellberg (1993), s. 191 ff. 
3 Roddy Nilsson (2008), Foucault: En introduktion, s. 78 f. 
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Samtliga frågeställningar berör egentligen objekts- och subjektsbildning, det vill säga vad dis-

kursen pekat ut som objekt och vilka subjekt eller subjektspositioner diskursen möjliggjort, 

men på olika sätt. Den första frågans svar är tänkt att ge en överblick över vilka historiska fe-

nomen som valts ut, och kunnat väljas ut, av fornforskarna samt hur de olika fenomenen ord-

nats. Den andra frågan ska svara på hur fenomenen är beskrivna, närmare bestämt vilka san-

ningsanspråk som går att finna i texten om dem och vilka sådana anspråk diskursen tillåtit. 

Den sista frågan berör dels vilka ramar diskursen satt upp för vilka utsagor som varit möjliga 

respektive omöjliga för subjektet, dels hur samtidens dominansförhållanden inverkat på dis-

kursen och objektens tillblivelse. 

 

1.2 Foucaults maktteori 

Det finns en rad teoretiska ingångar och metodiska tillvägagångssätt för att förstå och defini-

era diskurser. Som förgrundsgestalt för diskursanalysen är Foucault ett namn som dessa på 

olika sätt förhåller sig till. Skillnaden mellan de olika diskursanalytiska angreppssätten kan 

förklaras som, bland annat, olika sätt att förstå diskurser som konstituerande: om vi ska upp-

fatta världen som olika diskurser vilka bestämmer vår värld, eller om det finns en utomdiskur-

siv, social verklighet som både påverkas av och påverkar diskurserna. Foucault kan föras när-

mare den senare uppfattningen: det finns en diskursiv och en social verklighet som påverkar 

varandra dialektiskt.4 I diskursen skapas mening med språket som redskap. Centralt i 

Foucaults tänkande är att även om det finns en utomdiskursiv verklighet, som vi kan uppleva 

genom till exempel fysisk smärta, får den mening först när vi sätter ord på den. Därför har vi 

endast tillgång till verkligheten genom språket. Språket används på olika sätt i olika kulturer; 

påståenden om verkligheten kan tas för sanningar, men det finns inga universella sådana utan 

bara skilda sätt att tolka världen på och ge den mening.5 Uppsatsens teoretiska perspektiv är 

valt utifrån syftet att undersöka hur sådan mening skapats i den regionala, antikvariska, histo-

rieförmedlande diskursen; hur sanningspåståenden givit upphov till olika objekt och subjekt. 

Foucaults maktteori erbjuder ett tolkningsstöd som grundar sig på tanken att detta sker genom 

diskursivt konstruerade sanningar om dem.6 Det blir med andra ord utifrån teorin möjligt att 

skapa förståelse för hur diskursen konstruerat meningsfulla sanningar som möjliggjort respek-

tive uteslutit olika objekt och subjekt. 

                                                 
4 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 19 och 25. 
5 Nilsson (2008), s. 65 ff. 
6 Ibid. s. 21. 
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Diskursiva praktiker kan också tolkas som helt konstituerade av andra sociala praktiker, 

men vi rör oss då utanför det diskursteoretiska fältet. Enligt exempelvis marxistisk, historie-

materialistisk teori kan vi uppfatta diskurser som endast ett resultat av ekonomiska förhållan-

den, varför diskursanalys inte alls blir relevant.7 Det handlar om ontologiskt skilda sätt att 

uppfatta världen, och i uppsatsen arbetar jag utifrån ett diskursanalytiskt sådant vilket genere-

rar en viss typ av resultat. Foucault kritiserar marxismen på flera punkter, bland annat för en 

enkelriktad förståelse av dominans där ekonomin styr samhällets alla diskurser. Vi kan förstå 

det som att han menar att vi istället ska betrakta ”relationen mellan de ekonomiska och sociala 

strukturerna och de diskursiva formationerna, inte som ett enkelt förhållande av underordning, 

utan som ett uttryck för en komplex situation där ingen av dessa dominera[r] över de andra”.8 

Genom maktteorin utsätter sig Foucault för självkritik: teorin är i sig ett sanningspåstående; 

en form av maktutövning; en diskursiv konstruktion. Men, hans teori ska inte uppfattas som 

någon universell sanning, utan som ett verktyg med funktionen att utmana olika föreställ-

ningar – inklusive våra egna sådana.9 

I Foucaults senare texter berörs subjektet, individens självbild, hens syn på andra och 

andras syn på hen. Tankarna härrör från tidigare arbeten i vilka han utvecklat ett teoretiskt 

ramverk och metodiska verktyg: arkeologin och genealogin. Den arkeologiska metoden an-

vänds för att besvara uppsatsens frågeställningar, och de delar av den som är relevanta för 

sammanhanget presenteras i metodkapitlet. 

Subjekt och makt ingår som två komponenter i alla relationer. I ”Subject and Power” 

klargör Foucault sina tankar om förhållandet dem emellan. Han menar att vi blir subjekt i re-

lation till andra, och i relationer uppstår maktförhållanden. I maktrelationer skapas också sub-

jekt genom objektifiering: individer kategoriseras och tillskrivs olika identiteter, sanningsan-

språk görs om individen som hen och andra måste förhålla sig till. Teorin bygger på Foucaults 

egna studier i vilka han visat att vetenskapen, särskiljande praktiker och självidentifiering gör 

människor till subjekt genom objektifiering: inom vetenskapen utgör människan ett objekt 

som kan studeras, i särskiljande praktiker skiljs människor åt (hen etiketteras som till exempel 

normal eller onormal), och på ett individplan har vi lärt oss vilka identiteter vi kan inta.10 

Makt kan utövas på olika nivåer i samhället. Karaktäristiskt är att den erbjuder männi-

skor någonting (exempelvis välfärd, hälsa). Foucault menar att vi i maktanalysen ska formu-

lera frågor som inleds med hur.  ’Hur’ avser då inte hur makten manifesteras, utan hur olika 

                                                 
7 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 26. 
8 Nilsson (2008), s. 57. 
9 Ibid. s. 192 ff. 
10 Michel Foucault (1982), ”The Subject and Power”, i Critical Inquiry [elektronisk resurs], s. 777 ff. 
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medel används för att utöva makt och hur det påverkar andra människor.11 En sådan fråga 

skulle kunna vara en som berör historiebruk likt det som nämnts i uppsatsens inledande av-

snitt, exempelvis hur historia använts som politiskt medel. 

Makt ligger i handlingar. Maktutövande är en struktur av handlingar i relation till andra 

människors handlingar; det är handlingar som uppmuntrar, förför, förenklar eller försvårar, 

och så vidare. Att utöva makt är att strukturera fältet för vilka handlingar som blir möjliga för 

andra människor.12 En viktig poäng är att makt inte ska förstås som enbart förtryckande, utan 

även som produktiv: den skapar kunskap, subjekt, och så vidare.13 

Institutioner är ett organiserat sätt att utöva makt på, och dessa bör studeras ur ett makt-

perspektiv menar Foucault. En sådan analys av maktrelationer måste fastställa fem punkter: 

 

1. Dess system för skillnadgörande: faktorer som ger människor olika förutsättningar att 

handla (exempelvis lagar, traditioner, status). 

2. Dess mål med handlingarna. 

3. De medel som används för att skapa maktrelationer (exempelvis vapen, ord, pengar). 

4. Former för institutionalisering (exempelvis traditioner, juridiska strukturer). 

5. Grad av rationalitet: hur väl utvecklat maktinstrumentet är, hur effektivt det är och 

vilka resultat det kan garantera.14 

 

De frågor som uppsatsen ställer ringar in dessa punkter. Hur systemet gjort skillnad, vilka me-

del som använts och dess former för institutionalisering berörs främst av första och andra frå-

geställningen, som svarar på vilka objekt diskursen valde ut och hur de klassificerades respek-

tive vilka kvalitéer de tillskrevs. Målet med handlingarna kan mest kopplas till den sista frå-

geställningen, vilken besvarar om texten har något ideologiskt budskap och hur det i så fall 

relaterar till tidens kulturpolitiska normer och värderingar. Grad av rationalitet är inte vad som 

huvudsakligen undersöks i uppsatsen, men punkten kan ändå kopplas till samtliga frågeställ-

ningar och, framförallt, till uppsatsens syfte: hur diskursen skapat objekt och subjekt. 

 

1.3 Foucaults arkeologiska metod 

Undersökningens teoretiska utgångsläge erbjuder metodiska verktyg för att definiera diskur-

ser och analysera dessa ur ett maktperspektiv. Som stöd i analysen har jag valt några av de 

                                                 
11 Ibid. s. 784 ff. 
12 Ibid. s. 788 ff. 
13 Winther Jørgensen & Phillips (2000),  s. 20. 
14 Foucault (1982), s. 791 f. 
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många verktyg som Foucault tillhandahåller i Vetandets arkeologi. Metoden har alltså anpas-

sats för att kunna generera svar på uppsatsens frågeställningar. 

I Vetandets arkeologi utvecklar Foucault en metod vars syfte är att förklara hur vetande 

– det vi uppfattar som kunskaper och sanningar – uppstår. Vetandet skapas diskursivt; som 

slutprodukt uppträder vetandet i form av text (i vid bemärkelse), men bakom slutprodukten 

finns ett komplext system av regler som formar diskursen, ett formeringssystem.15 

Formeringssystemet tillgängliggör respektive omöjliggör olika positioner för diskursens 

subjekt, det vill säga för de människor som ingår i, använder och påverkas av diskursen. For-

meringssystemet karaktäriserar också diskursen. Det är därför möjligt att genom analys av sy-

stemets olika nivåer definiera en diskurs – eller en diskursiv formation.16 

Formeringssystemet delar Foucault in i fyra nivåer som bildar: objekt, utsägelsemodali-

teter, begrepp och strategier. På nivåerna finns särskilda bildningsregler (lagar) som styr hur 

diskursens objekt, utsägelsemodaliteter, begrepp och strategier bildas. Egentligen vad som 

helst skulle kunna infogas i en diskurs och bli accepterat som vetande eller sanning genom att 

anpassas till dessa regler, menar Foucault, men det sker inte. Det beror på att nivåerna påver-

kar varandra; objektsbildningen skapar möjligheter och begränsningar som påverkar utsägel-

semodaliteterna, och så vidare. Tvärtom sker påverkan även i motsatt riktning; genom att reg-

ler upprätthålls på exempelvis strategibildningsnivån framkallas olika val på begreppsbild-

ningsnivån. Det är dock den förra riktningen som är konstituerande.17 

Beroendeförhållandet mellan objekt, utsägelsemodaliteter, begrepp och strategier samt 

relationer mellan olika element på varje nivå sätter ramar för diskursen. Sökandet efter dis-

kursspecifika relationer eller regler är i fokus för den arkeologiska metoden, och genom att 

identifiera dessa är det möjligt att definiera en diskursiv formation.18 Här väljer jag att fort-

sättningsvis benämna dessa regler som mönster, och det är vilka mönster som går att identifi-

era på de olika nivåerna i diskursens formeringssystem som uppsatsens analys kretsar kring. 

På objektsbildningsnivån bildas objekt. Det sker genom att ett fenomen som uppträder 

någonstans skiljs ut från sitt sammanhang, omnämns på ett särskilt sätt och klassificeras enligt 

vissa principer. Vissa objekt grupperas tillsammans, medan andra skiljs åt. De mönster som 

undersöks på objektsbildningsnivån är: platsen för objektets uppträdande, vilken instans som 

urskiljt det och hur systemet för klassificering ser ut.19 

                                                 
15 Michel Foucault (2011), Vetandets arkeologi, s. 98 ff. 
16 Ibid. 
17 Ibid. s. 57 och 99 f. 
18 Ibid. s. 100. 
19 Ibid. s. 60 f. 
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Utsägelsemodalitet handlar om subjektet och vilka positioner det kan inta. Vem som 

kan säga vad beror på till exempel status. Det finns en hierarkisk ordning som utmärker hur 

relationer mellan subjekt inom en diskurs fungerar, liksom mellan olika diskurser i samhället. 

Subjektspositionen bestäms inte minst av hur subjektet förhåller sig till diskursens objekt, 

samt vilka positioner subjektet har möjlighet att inta i relation till det. Analysen av utsägelse-

modaliteter fokuserar mönstren för subjektsrelationer inom och utom diskursen samt subjek-

tets förhållande till diskursens objekt.20 

Begreppsbildning syftar till diskursens utsagor, textens form och retorik, det vill säga 

efter vilka mönster utsagorna uppträder och på vilka sätt de kombinerats med varandra för att 

generera en viss effekt. Denna del i analysen visar särskilt på konstruktiviteten i texten; hur 

form och retorik har använts för att göra anspråk på vetande – sanning.21 Även på denna nivå 

styrs subjektet av diskursen. Begreppsbildningens regler, skriver Foucault, ”tvingar sig […] i 

en sorts enhetlig anonymitet på alla individer som föresätter sig att tala inom detta diskursiva 

fält”.22 Analysen av begreppsbildningsnivån syftar till att identifiera enligt vilka mönster utsa-

gorna uppträder och hur diskursen gjort sanningsanspråk.23 

Strategibildning avser hur diskursens objekt, utsägelsemodaliteter och begrepp hanterats 

så att de tillsammans bildar teman eller teorier. Detta kan undersökas utifrån hur nivåerna 

kombinerats på olika sätt och hur diskursen relaterar till andra diskurser.24 Förenklat kan vi 

säga att vad som undersöks är vilka idéer diskursen förmedlade. 

De olika nivåerna påverkar, som redan nämnts, varandra och det är förhållandet mellan 

dem, mellan objekt, utsägelsemodaliteter, begrepp och strategier, som karaktäriserar diskur-

sen. Uppsatsens frågeställningar syftar till att utifrån analysens resultat svara på hur nivåerna 

samverkade för att: vissa historiska fenomen skulle väljas ut och klassificeras enligt särskilda 

mönster (första frågan), för att särskilda kvalitéer skulle tillskrivas fenomenen (andra frågan) 

samt hur de påverkade diskursens förhållande till tidens dominansförhållanden (tredje frågan). 

I analysen studeras diskursens fyra nivåer under varsin rubrik, i den ordning de presenterats 

här – den ordning som enligt Foucault är konstituerande, vilket innebär att den första nivån 

bestämmer den andra, och så vidare. 

 

 

                                                 
20 Ibid. s. 71 ff. 
21 Ibid. s. 78 f. och 83. 
22 Ibid. s. 86. 
23 Ibid. s. 78 ff. 
24 Ibid. s. 90 ff. 
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1.4 Forskningsläge 

Det finns en rad studier om fornforskning som verksamhet, men även sådana som behandlar 

landskap och landskapsbeskrivningar som symboler för såväl regional och nationell som glo-

bal gemenskap. Hur fornforskningens landskapsbeskrivningar bidrog till skapandet av symbo-

ler och myter som inkluderat såväl som uteslutit människor, idéer och sätt att tala om något – 

hur de konkret blivit till – är ämnet för uppsatsen. Den placerar sig därmed i ett brett forsk-

ningsfält som hittills undersökt temat ur olika perspektiv. 

 

1.4.1 Fornforskning som central och regional verksamhet 

Fornforskningsverksamheten i Sverige under den aktuella perioden har studerats från olika 

infallsvinklar, dels med fokus riktat mot särskilda individers kulturvårdsarbete, dels med in-

riktning mot verksamheten inom centrala kulturbevarande organ. Nationalromantikens idéer 

skrivs fram som en röd tråd genom 1800-talets fornforskning. 

Svenska fornminnesföreningen bildades 1869 med syfte att verka för samarbete mellan 

de då åtta regionala fornföreningarna i landet. Med Pierre Bourdieus term beskriver Evert 

Baudou hur Svenska fornminnesföreningen skapade och utnyttjade socialt kapital för att 

stärka arkeologins samhälleliga ställning. Han framställer föreningens första sammanträde i 

Stockholm som en sammankomst för människor ur samhällets elit; såväl konstnärer, kultur-

historiker och historiker som ledare från statliga och lokala förvaltningar deltog. Föreningen 

skildras som en motkraft till det centrala kulturbevarande organet Kungliga Vitterhets Histo-

rie och Antikvitets Akademin (KVHAA) och statens historiska museum, och den rönte stora 

framgångar. Föreningens sommarmöten lockade även allmänhetens intresse. Baudou beskri-

ver Svenska fornminnesföreningen som en maktfaktor i samhället ur vilken det arkeologiska 

fältet växte fram.25 

Baudou fokuserar fornföreningarnas samarbete i ett skede efter deras regionala etable-

ring. I uppsatsen kommer jag istället inrikta analysen mot etableringen. Framförallt bidrar 

Baudous studie i detta sammanhang till förståelse för de kontextuella faktorer som måste upp-

fattas som diskursens förutsättningar, nämligen det nätverk av individer med stort socialt ka-

pital som intresserade sig för fornforskning under 1800-talets andra hälft. 

Men den fornforskningsverksamhet Baudou beskriver var alltså inte den enda på fältet.  

De regionala fornföreningarnas relation till den statliga kulturvården under 1800-talets andra 

                                                 
25 Evert Baudou (2001), ”Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering”, i Fornvännen [elektronisk resurs], s. 90 ff. 
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hälft beskrivs av Ola Jensen som ansträngt, inte minst på grund av nya fornminneslagar, fram-

förallt hembudsplikten som innebar att regionala fornföreningar tvingades lämna föremål av 

koppar, brons och ädelmetall till staten. Jensen ser till skillnad från Baudou de lokala fornför-

eningarna som ett komplement till den statliga kulturvården och enligt hans förståelse utgör 

de en parentes i den kulturbevarande verksamheten, vilken han istället menar dominerades av 

statliga initiativ.26 

Jensens redogörelse skiljer sig alltså i detta avseende från Baudous. En förklaring kan 

vara studiernas skilda ingångar: Baudou undersöker Svenska fornminnesföreningen ur ett ak-

törsperspektiv, där föreningsmedlemmen och sedermera sekreterare och ordförande Oscar 

Montelius är huvudpersonen och föreningens sammanhållande kraft.27 Jensen angriper kultur-

vården från ett mer centralt perspektiv, och då Montelius nämns fungerar han som represen-

tant för ett nationalistiskt och rasbiologiskt historiebruk.28 Här ger Jensens perspektiv en glimt 

av de nationalistiska idéer som genomsyrade den regionala fornforskningsverksamheten. 

 

1.4.2 En diskursiv konstruktion 

Hur en diskurs skapar objekt, i detta fall hur den arkeologiska diskursen skapat så kallade 

slingstones – en typ av vapen – har undersökts av Christoffer Hagberg. Genom att närmare 

studera fenomenet – var fynd har gjorts, deras material, form och så vidare – reder han ut hur 

de skapas diskursivt.29 Hagberg fokuserar på en samling stenar som hittats i Uppåkra. Genom 

jämförelser med fynd från andra platser i Sverige konstaterar han att Uppåkra-stenarna är av 

annan ålder och storlek. Hur kommer det sig då att de av arkeologerna klassificerats som 

’slungstenar’?30 

Hagberg poängterar att historiska texter och auktoriteter kan påverka hur arkeologiskt 

material klassificeras; de kan leda klassificeringsarbetet i en viss riktning och begränsa alter-

nativen. I fallet med slungstenar tycks äldre texter och auktoriteter inom arkeologin haft en 

stark påverkan på hur stenarnas användningsområde tolkats: man hävdar att de kastades för 

att oskadliggöra djur eller människor. Här menar dock Hagberg att i princip vilket mindre fö-

remål som helst hade kunnat klassificerats som slungsten utifrån detta användningsområde, så 

det måste finnas andra kriterier som bidrar till att definiera dessa föremål som just sådana. De 

gemensamma nämnare Hagberg finner mellan de olika fynd som gjorts är deras form och 

                                                 
26 Ola Jensen (2005), “Konsten att konstruera ett kulturarv: om fornlämningar och den antikvariska forskningens historia”, i Peter Aronsson 
& Magdalena Hillström (red.), Kulturarvens dynamik [elektronisk resurs]: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, s. 35 och 40. 
27 Baudou (2001), s. 90. 
28 Jensen (2005), s. 37 f. 
29 Christoffer Hagberg (2013), ”What makes a slingstone in the Swedish archaeological material?: A discourse analysis focusing on objects 
from Uppåkra”, i Lund Archaeological Review [elektronisk resurs], s. 47 f. 
30 Ibid. s. 47 ff. 
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fyndplats; form i kombination med fyndplats gör dem till slungstenar i den arkeologiska dis-

kursen. Att form och fyndplats är desamma, är dock inte nödvändigtvis en garant för att ste-

narna använts på samma sätt – Uppåkra-stenarna skiljer sig trots allt avsevärt från andra fynd 

i landet – men de har alltså diskursivt klassificerats som samma typ av objekt.31 Hagberg 

skriver att ”[s]ome objects might have been produced with a very specific purpose of use, but 

the usage might very well change during the life span of that object. This might be due to the 

transformation of an object’s meaning in one context into another in a second context.”32 

Hagbergs studie visar hur diskursen styrt tolkningen av nya fynd, något som även är av 

intresse för denna undersökning och berörs av egentligen samtliga frågeställningar (hur olika 

fenomen samlas in och hanteras, vilka kvalitéer de tillskrivs och hur olika dominansförhållan-

den påverkat detta). Min undersökning rör sig dock i en tid långt före Uppåkra-fynden gjor-

des, och i en annan kontext. 

 

1.4.3 Det symboliska landskapet 

Ett annat sätt att angripa ämnet har varit försök att ringa in landskapets symboliska betydelse. 

Forskningsläget ger i detta avseende en grundläggande förståelse för på vilket sätt den region-

ala, antikvariska, historieförmedlande diskursens texter kan tolkas, och placerar dem samti-

digt i en kontext.  

Landskap ska här förstås i vidare mening, som samtidigt både natur och kultur. Genom 

mentala landskapsbilder upprättas idén om en gemenskap – regionalt, nationellt eller globalt. 

Att skapa särskilda föreställningar om ett landskap kan förstås som en form av maktutövning. 

Sverker Sörlin förklarar relationen mellan landskap och historiebruk, och menar att vår identi-

fiering påverkas av de mentala bilder av landskapet som målas upp för oss. Bilden av land-

skapet producerar och formar samhällsmedborgare, inte minst genom att framkalla känslor av 

nationell eller regional tillhörighet som delas mellan människor. Sörlin ser detta som mytbild-

ning, en mytbildning som skiljer sig åt mellan olika regioner och nationer men som uppstår 

enligt liknande mönster.33 

Denna mytbildning är en historisk och kulturell process. Från 1800-talets mitt blev nat-

urturism populärt; resor för rekreation, motion och nöje blev en turistindustri genom vilken 

                                                 
31 Ibid. s. 52 ff. 
32 Ibid. s. 55. 
33 Sverker Sörlin (1999), “The articulation of territory: landscape and the constitution of regional and national identity”, i Norsk geografisk 
tidsskrift [elektronisk resurs]: Norwegian journal of geography, s. 103 ff. 
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särskilda landskapssymboler kom att lyftas fram som karaktäristiska för en region eller nat-

ion. Naturupplevelsen kom också att förknippas med kultur, varpå Skansens friluftsmuseum 

som öppnade under 1890-talet är ett typexempel.34 

Mytbildningsprocessen har varit och är pågående inom flera områden: textproduktion, 

musik, konst, akademiska arbeten, och den återfinns alltså på olika nivåer: lokalt, nationellt 

och globalt. Vår nationella identifikation bygger på att vi exponerats för samma mentala bil-

der som andra. Bilderna fastställs och förmedlas genom bland annat skolundervisning, böcker, 

konst och museer.35 

Sörlin använder termen articulation of territory för att förklara hur bilderna skapas och 

etableras: 

 
It is a process of differentiating one area from another, establishing communities of 

affection and memory, the processes by which people can feel they belong to a place 

or a nation. “Identity” is not so much a word that describes an essential quality of a 

Swede, an Italian, a Finn, an Alsatian, a Värmlander, a Trönder or a person from 

Savolax. Rather, what people in these countries or regions have in common is a 

shared set of “givens”, historically and geographically.36 
 

Liknande idéer om landskapet förs fram av Torkel Molin. Följande förklaring av våra min-

nens förhållande till landskapet och det vi kallar vårt kulturarv ger han: 

 
[E]tt landskap är en subjektiv tolkning som kan liknas vid en bild. [Objekt] är inte 

minnen i sig, snarare påminner de, eller påverkar, betraktaren som därigenom minns. 

Ting tillsammans med traderade föreställningar och historier utgör en sorts bas uti-

från vilken vi kan minnas, både som individer och kollektiv.37 

 

Processen varigenom landskapet konstrueras som minnesbild – som kulturarv – kan förklaras 

med begreppen läsning och prägling. Den bygger på att ett fenomen, som enligt Molin kan 

vara i princip vilket som helst, tillskrivs mening som människor med en gemensam referens-

ram – ett gemensamt kulturarv – kan avkoda. Läsning utgör den del i processen då människor 

tolkar landskapet; prägling handlar konkret om text, helt enkelt färdiga tolkningar av land-

skapet som erbjuds via skyltar, inskriptioner och så vidare. Landskapsbilden är beroende av 

                                                 
34 Ibid. s. 104 f. 
35 Ibid. s. 107. 
36 Ibid. s. 108 och 109. 
37 Torkel Molin (2005), ”Att prägla landskap”, i Peter Aronsson & Magdalena Hillström (red.), Kulturarvens dynamik [elektronisk resurs]: 
Det institutionaliserade kulturarvets förändringar], s. 43. 
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såväl läsning som prägling. I samtiden, menar Molin, är vår bild tydligt styrd av de färdiga 

tolkningar som tillhandahålls. Ibland refererar dessa färdiga tolkningar till en historisk verk-

lighet, ibland inte, men oavsett påverkar präglingen vår läsning av landskapet. Som exempel 

på fiktion som präglat landskapet nämner Molin Arns rike.38 

Utifrån läsning och prägling menar Molin att vi kan förstå fornforskningen; fornforska-

ren läser av det redan präglade landskapet genom att samtala med människor, studera äldre 

inskriptioner och så vidare. Tolkningen som fornforskaren gör sprids på olika sätt och kom-

mer därmed att sätta sin prägel på landskapet, varpå den också begränsar andra människors 

utrymme att göra egna tolkningar av landskapet.39 

 

1.4.4 Berättande och mening 

Även Johanna Widenberg har undersökt tolkning i relation till kulturminnen. I sin avhandling 

Fäderneslandets antikviteter menar hon att en antikvarisk diskurs skapades under 1600-talet 

av statsmakten och de antikvarier som arbetade för den. I avhandlingen anlägger hon ett dis-

kursanalytiskt perspektiv på ämnet och undersöker utifrån tolkningsbegreppet hur antikvari-

erna tillskrev fornlämningar mening genom att koppla dem till antingen historiska händelser, 

vissa territorier eller särskilda personer. Widenberg menar att hon genom att studera dessa 

tolkningar ur ett vidare berättarperspektiv närmar sig en narrativ analys, vilken syftar till att 

belysa ideologiska och politiska budskap i de texter som antikvarierna producerade. Begrep-

pet berättelse förstår Widenberg inte enbart enligt gängse definition att den har en början, mitt 

och ett slut, utan inkluderar även beskrivningar och argument. Hon menar att de texter hon 

studerar karaktäriseras av att de har såväl berättande som beskrivande och argumenterande in-

slag.40 

Den teori och metod som Widenberg ställer upp tjänar som inspirationskälla för min 

undersökning eftersom uppsatsens syfte är att identifiera hur objekt och subjekt skapades dis-

kursivt genom upprättade av meningsbärande berättelser. Uppsatsen utgår från den definition 

av berättelse som Widenberg ger, och en del av analysen riktas mot hur de fenomen som om-

nämns i Djurklous text länkats till exempelvis historiska händelser, platser eller människor 

och därmed givits mening. Hur berättelserna är ordnade, deras form och retorik – sätt att be-

skriva och argumentera – är centralt i analysen. 

 

                                                 
38 Ibid. s. 43 ff. 
39 Ibid. s. 46. 
40 Johanna Widenberg (2006), Fäderneslandets antikviteter: Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska stats-
maktens antikvariska verksamhet ca 1600-1720, s. 56 ff. 
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2 Analys 
…uti våra bergslagers skogar torde man väl ännu få lyssna till förut okända toner… 

- Gabriel Djurklou Ur Nerikes folkspråk och folklif 

 

Så föreställer sig författaren landskapet som en källa till tidigare dolda kunskaper om landets 

historia. Föreliggande analys belyser genom en fallstudie av Djurklous Ur Nerikes folkspråk 

och folklif: anteckningar utgifne till fornvänners ledning hur den regionala, antikvariska, 

historieförmedlande diskursen formerades. 

Djurklous bok fungerade som mall för andra fornforskare runt om i landet, men det 

finns en avgörande skillnad mellan denna och andra texter: Djurklous handbok är en språklig 

och folkloristisk skildring av landskapet – språklig eftersom den behandlar dialekt, folklorist-

isk då den beskriver traditioner, seder och bruk, tro och diktning – men däremot finns inte 

fornlämningar och lösa artefakter upptagna i den. Sådana objekt utgör en stor del i många 

andra landskapsbeskrivningar från tiden, då bredvid språkliga och folkloristiska redogörelser. 

Av denna anledning är analysen begränsad till att undersöka en del av diskursen, nämligen de 

språkliga och folkloristiska beskrivningar som den gav upphov till. Det är också möjligt att 

fundera över i vilken utsträckning det går att dra generella slutsatser om en hel diskurs utifrån 

endast en text. Det går naturligtvis inte att lämna någon fullständig redogörelse, men analysen 

ger en idé om hur den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursen formerades. 

Diskursen som undersöks i det följande tog form genom att historiska fenomen valdes 

ut som särskilt intressanta att bevara, genom att ett system upprättades för relationer inom dis-

kursen, genom att landskapsbeskrivningar konstruerades enligt vissa retoriska scheman samt 

genom att idéer om det kulturella arvet skapades och reproducerades. Det är dessa olika dis-

kursiva nivåer – som med Foucaults terminologi kallas objektsbildningens, utsägelsemodali-

teternas, begreppsbildningens och strategibildningens nivå – och förhållandet dem emellan 

som fokuseras i analysen. Analysen är strukturerad så att nivåerna studeras i den ordning de 

angivits här. Varje bildningsnivå har förts till en separat rubrik. 

 
2.1 Den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursens objekt 

I Ur Nerikes folkspråk och folklif uppmanar Djurklou till regional insamling och dokumentat-

ion av landets kulturminnen, och han uttrycker explicit sina tankar om vilka historiska feno-

men han vill bevara. Vi kan se att vissa historiska fenomen pekades ut, och de blev diskursens 
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objekt. Detta är något som kan studeras på diskursens objektsbildningsnivå: hur objekt bilda-

des. Vi ska här, i analysens första del, se hur den regionala, antikvariska, historieförmedlande 

diskursen skapade objekt. I enhet med Foucaults arkeologiska metod  undersöks detta utifrån 

var fenomenen kunde uppträda, vilken instans som urskilde dem och hur diskursens system 

för klassificering såg ut. 

Av intresse för fornforskaren var landsbygden och de människor som levde där, och 

han41 förväntades bege sig ut i landskapet för att studera dessa fenomen på nära håll. Diskur-

sens objekt och platsen för deras uppträdande hörde samman; objekten avgränsades inte i det 

här fallet genom att flyttas någon annanstans42. Men en viss miljö och en grupp människor 

skildes alltså ut som särskilt intressanta att samla kunskap om och dokumentera. Metaforiskt 

påtalar Djurklou i sin text att en landskapsbeskrivning inte kan anses tillfredställande ”om den 

blott omfattar lifvet och rörelsen på samhällets solbelysta höjder. Den måste tränga ned i de 

djupa dalarne, der skymning och mörker länge herrskat, för att såvidt möjligt är tillse, hvad 

som rörer sig nere i folkgrunden.”43 I själva verket behandlar handboken uteslutande sådana 

fenomen som kopplades till den socialgrupp som i texten definieras som allmogen, och plat-

sen gavs en central roll. Landsbygden var alltså platsen där objekten kunde uppträda; allmo-

gen var diskursens objekt. 

Djurklous handbok skiljer, som titeln anger, ut folkspråk och folkliv från andra histo-

riska fenomen som ansågs värda att bevara. Utöver folkspråk och folkliv behövde också forn-

minnen som kunde tillföras kategorierna fornlämningar och fornsaker dokumenteras, skriver 

Djurklou. Förhoppningen var att en kompletterande handledning för dessa kategorier skulle 

kunna ges ut, vilket dock inte blev fallet44, men många andra landskapsbeskrivningar inklude-

rade trots det sådana uppteckningar av fornminnen och fornsaker som Djurklou efterfrågade. 

Som exempel kan Herman Hofbergs förhållandevis omfattande landskapsbeskrivning, Neri-

kes gamla minnen, anföras.45 

Avseende hur diskursen klassificerade sina objekt är det härmed möjligt att identifiera 

två huvudgrupper av kategorier som pekades ut och skiljdes åt i den regionala, antikvariska, 

historieförmedlande diskursen, båda med kopplingar till landsbygden och de människor som 

levde där. De två huvudgrupperna skiljer sig åt beroende på vilken den huvudsakliga källan 

                                                 
41 Pronomenet han används här eftersom de fornforskare vi vanligtvis stöter på från den här tiden var män. 
42 Museet som plats för avgränsning av diskursens objekt blev dock viktig då fornminnesföreningarnas fokus alltmer kom att riktas mot 
museal verksamhet från 1870-talet. Se SOU:1924:27, s. 90 f. 
43 Nils Gabriel Djurklou (1978[1860]), Ur Nerikes folkspråk och folklif, s. VII. 
44 Ibid. s. XI ff. och 7. 
45 Se Herman Hofberg (1868), Nerikes gamla minnen: Sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor av medeltidens kyrkliga 
konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. 
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till kunskap var: folkspråk och folkliv om vilka fornforskaren byggde upp kunskap utifrån (hu-

vudsakligen) muntliga källor, respektive fornlämningar och fornsaker vilka i egenskap av ar-

tefakter hanterades som kunskapskällor i sig, dock inte sällan kompletterade med muntliga el-

ler äldre skriftliga källor.46 

Vi har alltså direkt svarat på vilka diskursens huvudsakliga objekt var och var de upp-

trädde, men för att förstå vad urvalet och klassificeringen av dem gjorde via texten – vilken 

funktion dessa aspekter fyllde avseende hur diskursen skapade subjekt och objekt – krävs en 

närmare analys av objektsbildningens nivå. I det följande riktas fokus mot den huvudgrupp 

som behandlas i Djurklous text, det vill säga folkspråk och folkliv. 

 

2.1.1 Folkspråk och folkliv 

Först behöver vi klargöra vilken instans som avgränsade de historiska fenomenen och gjorde 

dem till objekt. Avseende folkspråk och folkliv var det inte allmogen själv som valde vilka 

aspekter fornforskaren skulle inkludera i landskapsbeskrivningen. Fornföreningen i Närke 

uppmanade till insamling av en viss typ av föremål, och som förebild för andra fornföreningar 

fanns möjlighet att påverka diskursens formering. Samtidigt påverkades föreningen – och na-

turligtvis landets övriga fornminnesföreningar – av strömningar i tiden, såsom det nyväckta 

intresset för historia och resande, och inte minst nationalismen. Sellberg har i sin avhandling 

om Djurklous dialektforskning visat att regeringen uppmuntrade till regionala insatser för att 

bevara kulturminnen i fäderneslandets namn. Detta var en fråga för fosterlandet; dels stärkte 

landets gamla minnen kärleken till nationen, dels var fosterlandskärleken en förutsättning för 

att engagera människor i bevarandefrågan.47 I sista hand var det dock fornforskarna i anslut-

ning till de regionala föreningarna som samlade in och dokumenterade landskapens kultur-

minnen. Djurklous handbok fungerade här som manual för hur en landskapsbeskrivning 

kunde utformas; den visade vilka historiska fenomen som var av intresse att samla in och do-

kumentera samt hur de skulle klassificeras. Påverkade av olika dominansförhållanden var 

alltså fornminnesföreningarna den instans som avgränsade diskursens objekt. 

Diskursens objekt sorterades i kategorier och underkategorier. En viktig kategori var 

språket. Djurklou hade ett stort intresse för dialekter48 vilket inte går obemärkt förbi. Utöver 

                                                 
46 Se Gabriel Djurklou (1864), ”Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet under åren 1861 och 1863: Till Kongl. Vitter-
hets Historie och Antiqvitets Akademien”, i Antikvarisk tidskrift för Sverige [elektronisk resurs], s. 201-223. 
47 Sellberg (1993), s. 191. 
48 Att Djurklou hade ett särskilt intresse för dialekter framgår av Sellbergs avhandling Av kärlek till fosterland och folk: Gabriel Djurklou 
och dialektforskningen. 
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att ämnet upptar en stor del av handboken kan skriften Bidrag till Södermanlands äldre kul-

turhistoria från 1877 nämnas som exempel på att kategorin var viktig i diskursen. I förordet 

skriver sekreterare Henrik Aminson att Södermanlands fornminnesförening under dess sjut-

tonåriga existens ”sökt taga vara på landskapets fasta och lösa fornminnen samt rädda från 

glömskan dess allmoges språk, seder, sagor och sånger”.49 Utöver språket som nämns här 

överensstämmer de kategorier som upptas i skriften med dem vilka Djurklou inkluderat i sin 

landskapsbeskrivning av Närke, bortsett från fornsaker och fornlämningar. De båda texternas 

innehållsförteckningar framstår därutöver som snarlika. Djurklous huvudrubriker är: folk-

språk, ordspråk, gåtor, folkliv, sägner och sagor, folkvisor och folklekar samt en musikbilaga. 

I Södermanlands fornminnesförenings skrift är rubrikerna (som berör historiska fenomen): 

bilder från Strängnäs domkyrka, folkvisor och melodier, ordlista, ordstäv, ordspråkslika tale-

sätt, gåtor, ordlekar, vidskepelse, besvärjning och läsning samt ord om Nämdö kyrka. Ord-

lista, ordstäv och ordspråkslika talesätt är i Ur Nerikes folkspråk och folklif underkategorier 

till folkspråk och ordspråk, vidskepelse till folkliv. Vi ska i det följande närma oss kategori-

erna var för sig för att se vilka historiska fenomen som kunde införas under dem, och hur fe-

nomenen kunde beskrivas. 

 

Folkspråket 

I Ur Nerikes folkspråk och folklif har alla huvudrubriker utom gåtor och musikbilagan under-

rubriker till vilka olika historiska fenomen förts. Under folkspråksrubriken har Djurklou sam-

lat dialektala ord i form av en ordlista samt ett språkprov. I instruktionerna – som här liksom 

under alla huvudrubriker inleder kapitlet – skriver Djurklou att orden inte får omtolkas av 

fornforskaren, inga ord får heller förbises.50 

Ordlistan upptar en stor del av boken, omkring 20%, och vi anar ett samband mellan 

detta faktum och Djurklous intresse för dialekter51. Den innehåller olika typer av ord, men 

övervägande del har kopplingar till sådana fenomen som skiljde landsbygden från staden, 

nämligen ord som relaterar till kreatur och andra djur, till naturfenomen som bland annat på-

verkade jordbruket (såsom nederbörd), till växter (framförallt örter) och till tekniska fenomen 

(exempelvis lås, tvärslå, järnsprint). Även flera svordomar och ord som betecknar hur någon 

är finns upptagna i listan.52 Genom ordlistan ges läsaren en inblick i livet på landsbygden. 

                                                 
49 Amison (1877), förordet. 
50 Djurklou (1978[1860]), s.1. 
51 Tolkningen görs i relation till Sellbergs avhandling som beskriver Djurklous stora intresse för dialekter, men även till handbokens titel som 
särskilt lyfter fram folkspråk, samt till placeringen av avsnittet först i boken. 
52 Djurklou (1978[1860]), s. 8 ff. 
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Avseende urval av dialektord lades tyngdpunkten på en viss typ av sådana – även om instrukt-

ionerna påtalade att fornforskaren inte fick förbise några – vilket bidrog till att allmogen som 

objekt, utifrån beskrivningen av dialekten som fenomen, tillskrevs särskilda kvalitéer: allmo-

gen var fysiskt lantbruksarbetande människor som levde nära naturen. 

Djurklou ger efter ordlistan exempel på allmogens språkanvändning genom att återge en 

saga från Stora Mellösa på dialekt. Sagan handlar om tre bondsöner som på sin fars uppma-

ning söker sig till närliggande slott för att fria till slottsfrun. Två av pojkarna gör bort sig, men 

den ’sämre’ brodern lyckas genom sin list vinna fruns hjärta, och blir i och med giftermålet en 

rik man.53 Det här, skriver Djurklou, är ett tydligt uttryck för allmogens sätt att berätta, men 

huvudsyftet med att ange ett språkprov skulle vara att belysa dialektens grammatiska egen-

heter. Han har återgett sagan som han ”hört den berättas, och endast hjeltens namn, såsom för 

höfviska öron mindre välljudande, är med vett och vilja förändradt”.54 En viss anpassning har 

alltså skett till den tänkta läsaren, vilken vi av sammanhanget får tolka är någon utanför all-

mogen. Vissa förändringar kunde – trots de tydliga instruktionerna – vara tillåtna, såsom änd-

ring av huvudkaraktärens namn i en saga. Hur en sådan förändring påverkade berättelsens 

budskap är svårt att avgöra eftersom karaktärens ursprungliga namn saknas. I Djurklous åter-

givning kallas denne áskäpoten, vilket syftar på en tämligen oengagerad person som fördriver 

dagarna med att sitta vid spisen och peta i askan.55 För Djurklou var dock inte berättelsens in-

nehåll i detta fall det centrala, utan dess grammatiska struktur, men sagan bidrar ändå till en 

föreställning hos läsaren om en allmoge som utmärktes av vissa kvalitéer: obekväm och ge-

nant i mötet med personer från högre stånd, men samtidigt underfundig. 

Analysen av ordlistan och språkprovet visar att urval och avgränsningar till vissa histo-

riska fenomen gjordes på diskursens objektsbildningsnivå. Även om instruktionerna i handbo-

ken framhävde vikten av att samla alla ord från landskapet demonstrerar exemplen något an-

nat. Valet av kategorier i sig ska förstås som en avgränsning till vissa historiska fenomen, 

men vi ser alltså att avgränsningar gjordes även inom varje kategori. Urvalen och avgräns-

ningarna bidrog till att skapa en specifik föreställning om diskursens objekt, det vill säga om 

allmogen. 

Nästa kategori, ordspråken, har fått en egen huvudrubrik i handboken och är precis som 

föregående nästan uteslutande presenterad på dialekt. Ordspråken upptar fyra sidor, vilket är 

                                                 
53 Ibid. s. 34 ff. 
54 Ibid. s. 34. 
55 Ibid. 
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lite i förhållande till de båda andra huvudrubrikerna som hör till huvudgruppen folkspråk. Ka-

tegorin är tredelad: ordspråk, ordstäv och ordspråkslika talesätt. Djurklou har valt att göra 

denna indelning med Ivar Aasens norska ordspråkssamling som förebild.56 För Aasens var 

målet med insamlingen av ordspråk på dialekt att en ny norsk grammatik utan inflytande från 

danska språket skulle upprättas, och Aasens samling utvecklades så småningom till ny-

norska.57 Vi ser alltså i samband med ordspråken att den regionala, antikvariska, historieför-

medlande diskursens klassificering av objekt påverkades av närliggande diskurser. 

Liksom ordspråken har gåtor fått en egen huvudrubrik i boken, men utgör också en 

mindre kategori. Det finns inga underkategorier här men i en anmärkning skiljer Djurklou ut 

fem av de sjutton gåtorna och skriver att de ”torde rättare böra kallas ’dunkla talesätt’” eller 

”mørke taler” som danske folkloristen Svendt Grundtvig kallar dem, eftersom de inte är 

egentliga gåtor.58  Så länge kan dock fornforskaren sammanställa dem under samma rubrik, 

”åtminstone till dess större samlingar göra en mera ordnad uppställning nödvändig”.59 Ytterli-

gare en gåta, eller möjligen två enligt Djurklous något spekulativa antagande, skulle kunna 

skiljas ut som så kallade pantlekar, vilket innebar att de lästes i ett andetag, och ännu en gåta 

är exempel på en sorts visor med endast en vers ”som så ofta förekomma bland allmogen”.60 I 

Djurklous anmärkningar framkommer dels svårigheten att klassificera de objekt som valdes 

ut, dels att Djurklou tänker sig en samling som är under uppbyggnad. Här framgår också att 

han ville peka ut vad som var vanligt bland allmogen; han strävade efter att karaktärisera all-

mogen som grupp. 

Vi ser utifrån analysen av ordspråk och gåtor att indelningen av objekt inte var helt 

självklar; diskursens objektsbildningsnivå höll på att anta särskilda mönster, men dessa var 

inte helt fastställda. Handboken utkom vid den tid då regional fornforskning inte var ett tyd-

ligt, etablerat fält. Inspiration hämtades från andra håll, till exempel från ovan nämnda Aasen 

och Grundtvig. Vi ser även att målet med samlandet var att lyfta fram särskiljande drag och 

sprida en enhetlig bild av allmogen, eller med andra ord: att konstruera en föreställning om 

allmogen. 

De kategorier som analysen av objektsbildningens nivå hittills pekat ut, nämligen dia-

lektorden, ordspråken och gåtorna, kan föras till bokens första del som inleds med rubriken 

                                                 
56 Ibid. s. 37. 
57 ”Ivar Aasen”, i Nationalencyklopedin. 
58 Djurklou (1978[1860]), s. 45. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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folkspråk, och den skiljer sig från andra delen, eller de avsnitt som följer efter rubriken folk-

liv, genom att fenomenen presenteras på dialekt. Vi kan förstå denna tudelade uppdelning av 

boken utifrån Djurklous skilda syften att samla och dokumentera folkspråk respektive folkliv. 

Folkspråket skulle visa på språkets form, innehållet kom i andra hand. Det framgår av de in-

struktioner för insamling som inleder avsnittet om folkspråk där Djurklou poängterar vikten 

att orden inte omtolkades av fornforskaren, att inga ord förbisågs och där anvisningarna för 

vad som skulle dokumenteras fokuserar grammatiska funktioner. Det framgår även av en no-

tering Djurklou gör i samband med språkprovet, där han skriver att ett sådant ska exemplifiera 

dialektens grammatik, samt då han i samband med ordspråken poängterar att de ska visa på 

forna dagars tal.61 Även om språkets form var i fokus i handbokens första del premierades ett 

sådant innehåll som bidrog till att karaktärisera allmogen – analysen av folkspråket har visat 

på detta. Framförallt ordlistans och gåtornas innehåll angränsar till den helhetsbild av allmo-

gen som handboken ger. Den karaktäriseras som en fysiskt lantarbetande och underfundig 

bondebefolkning. I beskrivningarna av folklivet som upptar bokens andra del lades istället fo-

kus på innehållet. Folklivsskildringarna skulle ge ”sann kunskap om äldre tider”.62 

 

Folklivet 

Under rubriken folkliv – vilken inleder vad jag urskilt som bokens andra del – ges inblickar i 

allmogens bröllopstraditioner, deras levnadssätt och klädedräkt samt gammal övertro. Fram-

ställningen skildrar den påkostade högtiden jämte den enkla vardagen. Det uppstår en kon-

trastverkan mellan dessa beskrivningar och ett visst mått av idealisering kan anas. Bondebe-

folkningens fest framställs som rik och munter, vardagen som enkel kretsande kring arbete 

och hushållning, dess övertro som mystisk. Minst utrymme, tre sidor, under rubriken folkliv 

ges levnadssätt och klädedräkt, det vill säga människornas vardag, medan bröllopstraditionen 

upptar sex sidor och gammal övertro drygt fem. Analysen nedan av folklivet visar hur land-

skapsbeskrivningens framställning – dess urval och klassificering av historiska fenomen samt 

karaktärisering av landsbygdsbefolkningen – på objektsbildningsnivå premierar och förstärker 

en viss typ av kvalitéer hos diskursens objekt. 

                                                 
61 Ibid. s. 1 ff. och 34 ff. 
62 Ibid. s. 46. 



 20 

Allmogens enkla vardagsliv lystes upp av bröllopstraditionen till vilken påkostade fester 

ordnades. Djurklou återger hur ett kronbröllop63 firades. I berättelsen finns detaljer om hur in-

bjudan gick till, vilka ritualer som följdes före, under och efter vigseln, vilka klädedräkter 

som användes samt vilken typ av dryck och mat som konsumerades. Här och var smyger sig 

något skrock in.64 Bröllopet beskrivs som en munter tillställning vilken firades i flera dagar. 

Till folklivskategorin förs också fenomenen allmogens levnadssätt och klädedräkt. Be-

skrivningen utgörs här av en äldre, citerad text om sena 1700-talets bergslagsliv. En redogö-

relse för matordningen söndag till lördag respektive vid högtider följs av en beskrivning av 

klädedräkten. Maten beskrivs som enkel och hushållningen som sparsam, så pass att man sko-

jar om den: ”’Och jag kommer nu uti hug, att då en Begsman för några år sedan skröt för mig 

om sina Qvinfolks hushåldning, var ibland andra bevis, att hon sparat så gammal korf, att den 

vid nyttjandet i Kohlkoijan varit grön inuti.’”65 Ett längre stycke beskriver att superiet på 

vissa platser var utbrett och i några områden förknippat med skam och vanära. Även mäns 

och kvinnors kläder, deras färger och material, nedifrån och upp beskrivs. 

Också gammal övertro räknas till folklivet. Här redogörs för några sätt att blicka in i 

framtiden, olika vidskepelser med koppling till nyfödda barn, samt vidskepliga botemedel 

mot sjukdomar. Avseende de senare skriver Djurklou att mest ”uppmärksamhet förtjena såd-

ana, som äro förenade med besvärjelser, och där den läkande kraften anses ligga i orden, som 

öfver den sjuke uttalas”.66 Här manar han alltså till selektering; fokus skulle läggas på besvär-

jelser som kunde kopplas till ordens kraft. Detta uteslöt67 annan form av vidskepliga boteme-

del. 

Beskrivningarna av gammal övertro är stämningsskapande, återgivna i presens vilket 

bidrar till en här-och-nu-upplevelse. Möjligen uppstår därmed också ett mått av ironi: ”På 

detta sätt blifver man så viss om sitt öde, som det är möjligt att blifva det”68, står att läsa om 

ett sätt att se in i framtiden. Texten förutsätter ju trots allt att läsaren inte själv tror på de över-

naturliga fenomen som beskrivs. 

                                                 
63 Kronbröllop syftar som ordet antyder till kronan som bruden bar som symbol för sin oskuld. Förbehållen mer välbeställda familjer var 
silverkronan, vilken lånades av kyrkan. Då silverkrona bars av bruden förväntades en mer påkostad tillställning, och man talade då om kron-
bröllop. Se Carl Andreas Dahlström (1863), Svenska folkets seder, bruk och klädedrägter [elektronisk resurs], s. 10.  
64 Djurklou (1978[1860]), s. 46 ff. 
65 Ibid. s. 54. 
66 Ibid. s. 59. 
67 Att uteslutningar gjordes av de tidiga regionala fornföreningarna noterades i en statlig offentlig utredning 1924. I den nämns allmogens 
byggnader som exempel på något föreningarna inte intresserade sig för. I övrigt, skriver man, överensstämmer kategorierna i de regionala 
fornminnesföreningarnas program med 1920-talets kulturhistoriska hembygdsforskning. SOU:1924:27, s. 90. De kategorier den regionala, 
antikvariska, historieförmedlande diskursen etablerade omkring 1860 kom alltså att få ett tillägg i form av allmogebyggnader under tidiga 
1900-talet, men i övrigt behölls samma kategorier. 
68 Djurklou (1978[1860]), s. 56. 
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Det kan nämnas att beskrivningen av vidskepliga botemedel mot sjukdomar är en av få 

gånger de historiska fenomenen på ett mer specifikt sätt härleds bakåt i tiden, här till ”medel-

tidens öfvertro och munkarnes sätt att vända sig den till godo”.69 

På objektsbildningens nivå ser vi att folklivsskildringen likt folkspråket begränsades till 

vissa historiska fenomen. Om vi föreställer oss vårt eget liv – alla känslor, sysslor, aktiviteter, 

relationer, glädjeämnen, förluster, och så vidare – förstår vi att beskrivningen av allmogens liv 

inte är fullständig. Det var naturligtvis inte heller möjligt att upprätta en fullständig sådan, 

även om Djurklou gjorde anspråk på det. Analysen av folklivsskildringen visar även att vissa 

kvalitéer tillskrevs allmogen: dess högtid var munter, vardagen enkel, och allmänt genomsy-

rades landsbygdsbefolkningens liv övernaturlig tro. 

När kategorin sagor och sägner ska samlas och dokumenteras av fornforskaren kan viss 

frihet tillämpas, ”blott man troget fasthåller sjelfva grundstommen”, skriver Djurklou i in-

struktionerna under nästa huvudrubrik: folksägner och sagor. Sagornas framställning skiftar 

alltid mellan berättare varför även fornforskaren kan känna sig något friare. Men träffas en 

god sagoberättare ”gör man alltid klokast, om man så troget som möjligt återgifver hans fram-

ställning”.70 Djurklou ändrade som vi sett själv namnet på huvudkaraktären i berättelsen un-

der språkprovsrubriken. Fornforskarens kreativitet kunde alltså tillåtas något mer utrymme i 

samband med insamling och dokumentation av sagor och sägner än av folkspråk. Angående 

folkspråket var instruktionerna som vi sett tydliga: inga egna tolkningar eller ändringar fick 

föras in i beskrivningen.71 

Kategorin sagor och sägner är som rubriken antyder tvådelad. Sägnerna i Ur Nerikes 

folkspråk och folklif har spännande handlingar om jättar, älvor, näcken och andra väsen som 

enligt berättelsetraditionen levde i bergen, skogarna och på landsbygden. Sägnerna bidrar till 

att måla upp en bild av en bondebefolkning med fantastisk fantasi. I fotnoten till en sägen 

kommenterar Djurklou att den ännu vid tiden framstod som verklig för de torpare som be-

bodde platsen till vilken berättelsen var knuten. Sägnen förtäljer hur frun från ett för länge se-

dan nedbrunnet slott går igen omkring ägorna. Torparna, skriver Djurklou, ”försäkra med full 

tillförsigt, att de otaliga gånger sett ’frua’, än vandrande omkring på ön, än betraktande krea-

turen i fähuset, än till och med stående inne i stugan vid deras säng”.72 En poäng gjordes 

alltså särskilt av att denna sägen fortfarande var levande i allmogens tro. Mystiken kring 

                                                 
69 Ibid. s. 59 f. 
70 Ibid. s. 61. 
71 Ibid. s. 1. 
72 Ibid. s. 69. 
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landsbygden och dess befolkning tätnar i denna del av landskapsbeskrivningen; fantasi och 

mystik var kvalitéer som framhävdes. 

Nämnas bör att sägner med innehåll som knyter an till fornlämningar kommenteras i 

texten av Djurklou med att han ämnar återkomma med mer information om dessa framöver, 

då de undersökts och dokumenterats ordentligt. I vissa fall var detta ett redan pågående ar-

bete.73 Fornlämningarna är därmed alls inte ointressanta eller bortglömda i Ur Nerikes folk-

språk och folklif även om handbokens huvudfokus inte riktas mot dem. 

En stor del av boken ägnas åt sägner74, drygt nio sidor borträknat instruktionerna som 

inleder kapitlet. Tillsammans med sagornas arton sidor upptar kapitlet omkring 19% av 

boken. Att vissa fenomen fick uppta större sidantal i handboken kan ha påverkat – eller varit 

ett försök att mer eller mindre medvetet påverka – diskursen att fokusera vissa kategorier mer 

än andra. 

Sagorna är överlag längre än sägnerna och handlingarna varierar. En saga handlar om 

en prins som förälskar sig i havsfruns dotter, två sagor är för barn och handlar om djur, reste-

rande tre har skämtsamt innehåll och kretsar kring ’enklare folk’. En saga återges i sin helhet 

på dialekt, och i en djursaga är dialogen på dialekt. Även sagorna tillskriver allmogen ett stort 

mått fantasi, men som Djurklou själv skriver skiljer de sig från sägnerna eftersom de inte är 

kopplade till en särskild tid, plats eller person och inte heller gör verklighetsanspråk.75 Sa-

gorna presenterades därför inte som något allmogen trodde på – till skillnad från sägner och 

övertro. 

En viss kontext ges till några av sagorna. Tre sagor sägs vara insamlade från särskilda 

platser i Närke, och en barnsaga, skriver Djurklou, exemplifierar sådana berättelser som an-

vänts för att träna barns minne. I denna saga finns även en moralisk sanning, menar han. Yt-

terligare tre sagor noteras som vanliga bland allmogen.76 I övrigt får sagorna tala för sig 

själva, vilket i huvudsak också är fallet med övriga historiska fenomen i boken. Detta att nå-

got var vanligt hos allmogen är återkommande i texten och visar på diskursens försök att 

forma en karaktäristisk bild av gruppen. 

Analysen av objektsbildningsnivån visar alltså avseende sagor och sägner att det fanns 

en vilja att lyfta fram karaktäristiska drag hos diskursens objekt. Allmogen tillskrevs genom 

                                                 
73 Ibid. s. 63, 69 och 71. 
74 Flera av Djurklous övriga publikationer vittnar om ett särskilda intresse för sagor och sägner. Som exempel kan Sagor och äfventyr berät-
tade på svenska landsmål och Sagor och äventyr: Från närkes- och värmlandsmål till vanligt talspråk överflyttade anges. 
75 Djurklou (1978[1860]), s. 61. 
76 Ibid. s. 71 ff., 83 och 87 f. 
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beskrivningarna av sägner och sagor kvalitén fantasifull, och vid läsning av detta avsnitt sän-

ker sig en mystik över livet på landsbygden. Här härskade fortfarande tron på det övernatur-

liga. 

Nästa huvudkategori, folkvisor och folklekar med tillhörande musikbilaga, upptar flest 

sidor i handboken: 45 sidor, eller omkring 33%. Den är placerad sist och har sex underrubri-

ker: äldre visor, nyare visor med blandat innehåll, historiska och politiska visor, vallvisor, 

vaggvisor och barnkväden m.m. samt folklekar. Äldre visor har delats in i ytterligare två un-

derkategorier: romans- och riddarvisor respektive äldre skämtvisor. Några av visorna anges 

utan melodi, medan andra försetts med hänvisningar till musikbilagan där noter finns. 

Särskilt intressanta, och fosterländska, ansågs visor och kväden med historiska inslag. 

Både visor av kända skalder som allmogen tillägnat sig och sådana skrivna av exempelvis 

”någon gammal krigsman till minne af sitt deltagande uti ett fälttåg” var av intresse, men 

framförallt de senare eftersom ”[v]isans samband med den historiska händelsen är det, som 

gör henne anmärkningsvärd och förlänar henne sitt egentliga värde”.77 Denna typ av visa eller 

kväde som berättade om historiska, av någon självupplevda händelser tillmättes alltså högt 

värde och var ett fenomen som kunde prioriteras framför andra inom kategorin. 

De så kallade skämtvisorna ska inte förbises skriver Djurklou, för ”[v]ill man bedöma 

ett folks lynne efter deras poesi, så skulle man komma till en ganska ofullständig uppfattning 

deraf, om blott det högtidliga och allvarliga eftersöktes”.78 Det var alltså, återigen, fråga om 

att försöka karaktärisera allmogen genom att samla in och dokumentera historiska fenomen. 

Djurklou fortsätter: ”Hvad särskildt den svenska bonden beträffar, så finnes hos honom långt 

mera humor, än mången torde ana.”79 Humor var en sådan karaktäriserande kvalité som 

Djurklou ville lyfta fram. 

Det förekommer jämförelser i texten mellan framförallt de romans- och riddarvisor 

Djurklou samlat och sådana andra upptecknat tidigare, även försök till härledningar görs. 

Bland annat vill Djurklou koppla ihop en visa, som handlar om en ung man som på sin resa 

till en ö fattar tycke för en guldsmedsdotter, med en dansk visa, vilket skulle innebära att ”vi-

san deraf vinner ett visst historiskt intresse, då det göres sannolikt, att hon i sitt ursprungliga 

skick egt något samband med Konung Waldemar Atterdags Gotlandståg 1361 och den där-

med förknippade sägnen om Nils Guldsmed och hans stolta dotter”.80 Det här är viktigt ef-

tersom det visar hur diskursen genom jämförelser med och härledningar till äldre historiska 

                                                 
77 Ibid. s. 91. 
78 Ibid. s. 90. 
79 Ibid. 
80 Ibid. s. 99. 
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fenomen försökte upprätta en kontinuitet mellan samtiden och historien för att därigenom 

stärka idén om nationellt ursprung och nationell identitet. Analysen av begreppsbildningens 

nivå återkommer till detta. 

En annan viktig aspekt som framkommer i analysen av avsnittet är att fenomenen som 

pekades ut av diskursen bestod av ett i vissa fall mycket godtyckligt urval. En skämtvisa av-

slutas med Djurklous egna ord: ”Det återstående af visan förtjenar ej att antecknas.”81 Forn-

forskaren hade alltså möjlighet att välja bort sådant som ansågs mindre värdefullt att samla 

och dokumentera. 

Det ska även nämnas att analysen av folkvisekategorin visar att fenomenets ålder var av 

stor vikt. Ändringar av senare datum kommenteras av Djurklou som mindre önskvärda. Om 

en visa skriver han: ”Ehuru vanställd af yngre förbättringar och tillägg, synes dock hennes all-

varliga hållning och enkla melodi göra henne förtjent att upptagas bland våra äldre visor.”82 

Det var med kärlek till landsbygden och de människor som befolkade den Djurklou 

skrev sin text, men också med kärlek till fosterlandet. Det är en samlad och ideal bild av 

svenska landsbygden som konstruerats i texten. Handboken fungerade som en manual för hur 

en landskapsbeskrivning skulle utformas; den pekade ut vilka historiska fenomen som var av 

intresse att samla in och dokumentera, hur de skulle klassificeras och vilka kvalitéer de kunde 

tillskrivas. Analysen har hittills visat hur allmogen och olika historiska fenomen som relatera-

des till den klassificerades enligt vissa mönster och tillskrevs särskilda kvalitéer. Därigenom 

skapade diskursen sitt objekt. 

Nästa avsnitt fokuserar utsägelsemodaliteternas nivå, eller närmare bestämt relationen 

mellan diskursens subjekt och objekt; relationen mellan fornforskaren och allmogen, dess 

språk och liv, och hur den kommer till uttryck i texten. 

 

2.2 Relationer av makt 

Varför detta fokus på allmogen inom diskursen, kan vi fråga oss. Handboken uttrycker en 

uppmaning till alla ”som känner ett svenskt hjerta i bröstet” att samla och dokumentera min-

nen.83 Allmogen som objekt kom i diskursen att fungera som representant för svenskhet och 

nationellt ursprung. En sådan idé om bondebefolkningen som ”en trygg och oföränderlig nat-

ionell basresurs” kan spåras flera decennier tillbaka under 1800-talet och var en allmän före-

ställning med koppling till romantiken.84 Det ovan återgivna citatet från handboken lyfter 

                                                 
81 Ibid. s. 112. 
82 Ibid. s. 108. 
83 Ibid. s. XI. 
84 Bernt Olsson & Ingemar Algulin (2013), Litteraturens historia i Sverige, s. 167. 



 25 

dock framförallt fram vem som var diskursens subjekt – vem som kunde upprätta en land-

skapsbeskrivning – nämligen den fosterlandsvänliga fornforskaren. Genom utsagor som 

denna skapade diskursen sitt subjekt. Diskursen styrde även subjektet. Djurklous handbok 

satte ramar för fornforskaren som använde den; beskrivningarna kunde inte innehålla redogö-

relser för vilken typ av historiska fenomen som helst och det fanns instruktioner för på vilket 

sätt objektet förväntades presenteras. Djurklou upprättade med andra ord en mall för vad som 

kunde accepteras och inte inom diskursen, och den hade en konstituerande effekt på dess sub-

jekt. Med Foucaults termer kan vi förstå det som att diskursens objektsbildningsnivå, vilken 

analyserats i föregående avsnitt, konstituerade den nivå som fokuseras här: utsägelsemodali-

teternas nivå. 

Bokens inledning visar att den riktade sig till den fornforskningsintresserade som intog 

en viss ställning till de objekt som skulle beskrivas. Denna inställning innebar en essentialist-

isk syn på människor; olika folkgrupper ansågs ha olika essens. Det var essensen hos allmo-

gen som fornforskaren skulle fånga i sin beskrivning, för i denna fanns den nationella själv-

förståelsen att hämta. Djurklou skriver: 

 
Hos hvarje folk, liksom hos hvarje individ, finnes alltid något, som är det i köttet 

buret och ej i kläderna skuret, något, som gör det till detta folk, och hvarigenom det 

bestämt åtskiljer sig från alla andra; och detta är folkets egendomliga natur, grunden 

för dess tillvaro, och den dolda källan hvarur all nationel utveckling måste härle-

das.85 

 

Fornforskaren som valde att följa eller inspireras av Djurklous handbok behövde på något sätt 

förhålla sig till tanken om nationell essens, eftersom det var vad som skulle framställas i land-

skapsbeskrivningen. Vilka utsägelsemodaliteter som helst var alltså inte möjliga. 

Det framgår av handbokens olika delar hur de historiska fenomenen mer precist kunde 

beskrivas av fornforskaren, det vill säga hur diskursens subjekt kunde beskriva objekten. Ex-

empelvis ordlistan innehåller på några ställen generella kommentarer om närkingar. Annen 

beskrivs som ett uttryck ”[n]erkingen nyttjar ofta […] då han på ett dunkelt sätt vill tala om 

sig sjelf”.86 Här gör Djurklou en generalisering till alla som talar dialekt i landskapet, trots att 

orden i listan samlats in från ett mycket begränsat område (Asker och Sköllersta). En annan 

generalisering som följer förklaringen av ordet ’bottna’ säger mer om närkingens person: 

                                                 
85 Djurklou (1978[1860]), s. VI. 
86 Ibid. s. 10. 
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”Bottna, […] så att det stillade hungern, och därtill fordras ej så litet av en äkta Nerking.”87 

Utöver att närkingen var stor i maten skiljer ordet ’äkta’ ut närkingen som något särskilt. Av 

sammanhanget kan vi tolka detta som ett uttryck för den nationalistiska tanken, för viljan att 

beskriva det nationellt äkta – den nationella essensen – och vi kan se att det åstadkoms genom 

generaliseringar. 

Ordet äkta återkommer även i samband med visorna men då istället tillsammans med 

negation för att anmärka på om en vers inte kunde anses som äkta eftersom överensstämmel-

sen med andra uppteckningar av densamma var dålig. Detta gällde dock endast underkatego-

rin romans- och riddarvisor. Här representerade allmogens eventuellt egna versioner av såd-

ana visor inte äkthet88, utan de framhölls som helt eller delvis inkorrekta. Att visor ständigt 

förändras beskrivs som problematiskt, och det var således inte bruket som intresserade 

Djurklou utan den ursprungliga formen och innehållet.89 Av de många anmärkningar av detta 

slag som görs i samband med visorna antyds implicit att fornforskaren behövde förhålla sig 

kritisk till allmogens visor och efter bästa förmåga jämföra dem med redan befintliga upp-

teckningar för att bedöma värdet hos dem. Det här kan vi tolka som en diskursiv styrning av 

relationen mellan diskursens subjekt och objekt. 

Inom diskursen upprättades som vi ser olika subjektspositioner – diskursen påverkade 

vilka roller fornforskaren kunde inta i relation till andra subjekt och till diskursens objekt  – 

och ur ett diskursanalytiskt perspektiv skapades därigenom relationer av makt. Fornforskaren 

var en individ som tjänade nationen och därmed föranledd att förhålla sig till ett nationalist-

iskt språkbruk samt att beskriva historiska fenomen i enhet med tanken om nationell essens. 

Härmed upprättades en maktrelation fornforskare emellan – Djurklou var till exempel en auk-

toritet vars exempel andra följde – och en relation mellan fornforskarna, nationen och sam-

hället, men också en relation mellan fornforskaren och de historiska fenomen som den region-

ala, antikvariska, historieförmedlande diskursen pekade ut som objekt. Det var diskursen som 

avgjorde vad landskapsbeskrivningarna skulle plocka upp och på vilket sätt det kunde fram-

ställas. Diskursen valde objektet och tillskrev det kvalitéer. Den språkliga och folkloristiska 

landskapsbeskrivningen – i vilken människors språkbruk och liv framställdes – skapade ge-

nom denna maktrelation subjekt genom objektifiering. Diskursen konstruerade en identitet åt 

allmogen. 

                                                 
87 Ibid. s. 17. 
88 Det här kan jämföras med sagorna som enligt vad analysen av objektsbildningens nivå visat snarare förväntades variera beroende på vem 
som berättade dem. I fallet med sagorna beskrivs detta inte som något problem utan snarare som en naturlig följd av bruket. 
89 Djurklou (1978[1860]), s. 106. 
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Exempel på den förväntade relationen mellan fornforskare och objekt ser vi i inled-

ningen till Ur Nerikes folkspråk och folklif (i ett ovan tidigare redan delvis återgivet citat), då 

Djurklou skriver: 

 
[Undersökningen] måste tränga ned i de djupa dalarne, der skymning och mörker länge 

herrskat, för att såvidt möjligt är tillse, hvad som rörer sig nere i folkgrunden; ty utveckl-

ingen fortgår äfven der, om också mera tyst och obemärkt, och det är derifrån, som den all-

männa civilisationen i sig upptager och förarbetar det sannt nationela.90 

 

Studieobjektet tillskrevs särskilda egenskaper som skiljde det från fornforskaren; landsbygds-

bon hänfördes i relation till fornforskaren till en oupplyst position. Samtidigt framhävdes 

landsbygdsbon som källan till kunskap om den gemensamma nationella särarten, och till nat-

ionell självförståelse. 

Ett liknande resonemang finns i anslutning till handbokens ordspråksdel. Djurklou näm-

ner här varför ordspråken var värda att bevara: dels exemplifierar de ”forna dagars korta, 

kärnfulla och bildrika tal”, dels innehåller de ”ganska goda sanningar, gällande för alla tider 

och alla åldrar”.91 Främst av språkliga skäl, alltså, men även för sitt innehåll skulle ordsprå-

ken värnas. Att de innehöll goda sanningar hade bidragit till att bevara dem i allmogens språk, 

menar Djurklou, ”och genom beröringen med folket hafva de åter smugit sig in i de bildades 

medvetande”.92 Precis som i blockcitatet ovan skiljs här två grupper åt – bildade och obildade 

– men det ska noteras att ordspråken beskrivs som ett allmängiltigt fenomen: de hade brukats 

och fungerat i olika samhällsgrupper. Citatet är också intressant genom att det belyser att ord-

språken åter tagits i bruk av de bildade. Ordvalet antyder att den bildade folkgruppen utveck-

lats ur det stadie som allmogen vid tiden fortfarande ansågs befinna sig i. Det görs alltså i tex-

ten både en åtskillnad mellan allmoge och bildat folk, och knyts band mellan dem. Dessa 

band beskrivs i historiska termer. 

Att allmogen som diskursivt objekt framställdes som obildad och att den beskrevs i re-

lation till en bildad, upplyst skara framgår särskilt tydligt under folklivsrubriken: 

 
Det är ju icke så länge sedan upplyst och bildadt, ja till och med lärdt folk trodde på 

borddans och klappandar; och då må man väl förlåta den obildade, om han har svårt 

att alldeles lösslita sig från den ärfda urgamla tron på ”sjörån, skogsrån, löfjerskor, 

                                                 
90 Ibid. s. VII. 
91 Ibid. s. 36. 
92 Ibid. s. 36 f. 
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tomtegubbar och mera sådant,” hvaruti dock finnes långt mera poesi än uti den nyare 

tidens vidskepelse.93 

 

Här ser vi liksom ovan hur de båda åtskilda grupperna länkades samman genom att hänföras 

till samma ursprung, till en tid före upplysningen då övernaturliga föreställningar förenade 

dem. Syftet med fornforskningen var ju trots allt att upprätta en gemensam identitet, och 

historien blev den gemensamma nämnaren. 

Ytterligare tolkningar avseende relationen mellan diskursens subjekt och objekt på utsä-

gelsemodaliteternas nivå kan göras utifrån blockcitatet ovan. Dels tillskrevs äldre fenomen 

högre värde än nyare, dels tillskrevs historiska fenomen estetiskt värde. Vi ser även hur kopp-

lingar mellan hög ålder och estetik görs. Ännu ett exempel på detta finns under rubriken folk-

visor och folklekar. Djurklou menar att allmogen i samtiden förlorat sin poetiska kraft: 

 
Begäret att efterlikna en bildad samtids poetiska skapelser, påtvingar ofta den i och 

för sig enkla och rena poetiska tanken ett ordhölje, så olämpligt, och man kan nästan 

säga – otympligt, att det hela derigenom får ett vanskapligt, om ej rent af narraktigt 

utseende.94 

 

Här återvänder Djurklou till språket och menar att det är det som gör nya folkvisor sämre än 

gamla. De gamla visorna hade en enkelhet, klar framställning och rent språk. Dock poängteras 

att det finns undantag, och bättre nya visor kunde skrivas ner eftersom de eventuellt skulle 

komma att bli kulturhistoriskt intressanta för eftervärlden.95 Även i bokens förord uttrycks de 

äldre historiska fenomenens högre värde i relation till deras estetiska uttryck då Djurklou skri-

ver att allmogens språk och liv måste dokumenteras innan de ”sista lemningarne af en fordom 

rik naturpoesi” gått förlorade, för det ”hvilar något hemlighetsfullt, om också omedvetet, 

öfver hans hela varelse, och detta hemlighetsfulla är det, som ända intill våra dagar spridt en 

viss poetisk doft öfver allmogens lif”.96 Det fanns alltså enligt Djurklou estetiska skäl till att 

bevara de historiska fenomen han pekade ut; han tillskrev fenomenen estetiska kvalitéer. Re-

lationen mellan diskursens subjekt och objekt utgick delvis från vilket estetiskt värde de förra 

såg hos de senare; hög ålder hade högt sådant. 

I de ovan nämnda citaten blir det också klart att fornforskarens relation till studieobjek-

tet i diskursen utgick från tanken att de människor som levde på landsbygden befann sig i ett 

                                                 
93 Ibid. s 46. 
94 Ibid. s. 90. 
95 Ibid. 
96 Ibid. s. VX och VIII. 
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tillstånd närmare naturen, vilket kopplades samman med okunskap om hur världen verkligen 

var beskaffad – en naivitet. Detta naturtillstånd gav enligt diskursen framförallt upphov till 

övernaturlig tro hos dessa människor.97 Samtidigt som fornforskaren på ett sådant sätt till-

skrevs en maktposition i relation till de studerade objekten – han visste mer om världen – ro-

mantiserades och idealiserades objektens tillstånd genom beskrivningar som tillskrev dem 

kvalitéer som estetisk renhet, naturnärhet och mystik. 

Relationen mellan diskursens objekt och subjekt framträder tydligt på flera tillfällen i 

boken. Vid ett tillfälle tar Djurklou allmogen i försvar mot några han menade utnyttjade dess 

övernaturliga tro på ett fräckt sätt. Härigenom uttrycks fornforskarens kärlek till och omsorg 

om diskursens objekt. Att uttalandet naturligtvis framstår som olämpligt vill jag bara nämna, 

då det inte hör till saken att fördjupa här: ”Så länge de så kallade Tattarne, hvilkas enda ’är-

liga’ födkrok är folkets vidskepelse, få obehindradt stryka omkring i landet, skall slik övertro 

aldrig sakna näring.”98 Därpå menar Djurklou att det skulle vara bra om Uti Sundts arbete om 

så kallade landstrykarfolk i Norge, vilket avslöjat bedrägerierna, kunde utgöra förebild för en 

liknande svensk utgåva, och ”om en för allmogen lämpad svensk bearbetning af denna bok 

funnes på hvarje sockenbibliothek”.99 Djurklou ville alltså upplysa allmogen om dessa bedra-

gare. Men hur ska vi tolka honom när han skriver att så länge ’tattarna’ stryker omkring ”skall 

slik övertro aldrig sakna näring”?100 Det kan tyckas något paradoxalt: ville Djurklou bilda 

bort övertron som han så mycket försökte bevara? 

Som en upplysningens man motsatte han sig inte bildning. Men han insåg att övernatur-

liga föreställningar höll på att försvinna i och med framförallt den utbyggda folkskolan.101 Ett 

något senare exempel på denna dubbelhet framkommer i Föreningen för Nerikes folkspråk 

och fornminnens årsberättelse för 1864 års verksamhet till KVHAA. Flera landskapsbeskriv-

ningar har då inkommit till föreningen från olika håll, bland annat från skogsvaktaren och tor-

paren Eriksson. Han var en självbildad man, och om hans insända bidrag skriver Djurklou:  

 
Af detta utdrag synes att man numera – tack vare en stigande folkupplysning – mången gång af mannen i 

vadmalsrocken kan erhålla långt bättre och säkrare upplysningar än på officiell väg, samt att det är nöd-

vändigt att den antiqvariska forskningen söker draga till sig det egentliga folket, hvarifrån mycket hjelp 

kan vinnas vid de förarbeten, hvars resultater forskaren och vetenskapsmannen sedan skola tillgodo-

göra.102 

                                                 
97 Ibid. s. VIII. 
98 Ibid. s. 61. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Djurklou (1864), s. 202. 
102 Gabriel Djurklou (1869), ”Föreningens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet under år 1864: Till Kongl. Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademien”, i Antikvarisk tidskrift för Sverige [elektronisk resurs], s. 7. 
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Citatet belyser alltså en viss motsägelsefullhet. De minnen som föreningen ville bevara hota-

des av det växande utbildningssystemet och samtidigt bidrog folkundervisningen till att all-

mogen själv kunde lämna sådana redogörelser som föreningen uppskattade som de mest genu-

ina och nativa. Allmogen var en grupp som alltmer förväntades bli påverkade av samhällsut-

vecklingen, och diskursens objekt skulle kunna komma att lämna självredogörelser. 

Vi kan fråga oss om maktrelationen mellan diskursens objekt och subjekt hade föränd-

rats här, fyra år efter handbokens utgivande. Det ska poängteras att diskursens mönster vid 

denna tid antagit fastare former. Fler fornföreningar hade bildats och fler beskrivningar sam-

lats in enligt förebilden Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, och med Djurklous 

handbok som mall103. Instruktionerna för hur en landskapsbeskrivning kunde konstrueras var 

tydliga. Föreningen uppger i årsberättelsen 1864 att de annonserat i länets tidningar efter fler 

bidrag för vilka de erbjöd ekonomisk ersättning, och de har då även lämnat anvisningar för 

hur redogörelserna skulle disponeras till form och uppställning.104 Den som valde att sända in 

en beskrivning nödgades anpassa sig till diskursen; landskapsbeskrivningar upprättades på 

den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursens villkor. 

Även i de metodanvisningar handboken ger framträder relationen mellan objekt och 

subjekt. Djurklou förklarar att fornforskaren måste använda sin fantasi för att verkligen sätta 

sig in i och förstå de människor som studeras.105 Det var alltså avgörande för beskrivningens 

värde på vilket sätt fornforskaren närmade sig studieobjektet. Denna metodanvisning ger ut-

tryck för den hierarkiska relation mellan fornforskaren och diskursens objekt som var förgi-

vettagen: den förra antogs besitta förmågan att tränga in i den senares föreställningsvärld och 

på ett fullständigt och korrekt sätt återge denna i skriven text. 

Folkspråket kunde enligt Djurklou vara svårt att studera på grund av den hierarki som 

fanns mellan de båda samhällsgrupper han kopplade fornforskaren respektive allmogen till. 

Den förra behövde närma sig objektet varsamt, ”ty den frågvise är alltid misstänkt uti allmo-

gens ögon”.106 Ytterligare en svårighet var enligt Djurklou att allmogens folk var misstänk-

samt och inte gärna talade sin dialekt med ’herremannen’. I sådana situationer kunde personen 

uttrycka sig på det ”[a]llmogen sjelf kallar ’Herräsjä’, ett slags efterapning af de bildades, 

                                                 
103 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen uppmuntrades och framhölls som föredömligt exempel i riksdagen för regionalt, kultur-
vårdande arbete, och 1859 bildade en av riksdagsledamöterna, prosten Lars Landgren, Helsinglands Fornminnes Sällskap. Strax därefter, 
även den inspirerad av Närkes fornförening och med deras insats som förebild, grundades 1860 Södermanlands fornminnesförening av lektor 
Henrik Aminson med flera. Här var Djurklou direkt involverad vid uppstarten. Fler föreningar bildades därefter med Närke-föreningens stad-
gar som mall, och Djurklous Ur Nerikes folkspråk och folklif användes som handbok för hur landskapsbeskrivningarna skulle utformas. Sell-
berg (1993), s. 193 f. 
104 Djurklou (1869), s. 22. 
105 Djurklou (1978[1860]), s. VIII ff. 
106 Ibid. s. 5. 
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med främmande ord späckade samtalsspråk”.107 Relationen mellan fornforskaren och diskur-

sens objekt var alltså i vissa fall problematisk, den förra kunde inte vandra ut på landsbygden 

och samla in kunskap hur som helst; fornforskaren behövde ta hänsyn till den maktrelation 

som uppstod mellan honom och studieobjektet. 

Vad beträffar ’herräsjä’ var det inte något som intresserade fornforskningen. Djurklou 

tillägger i en fotnot att sådant språk turligt nog sällan används av ”det rena bondeståndet, utan 

hos dem som ’projektera’ (göra anspråk) på en bildning, de ej ega”.108 Detta är exempel på 

utsagor vars funktion var att utesluta någonting ur diskursen; varken ’herräsjä’ eller individer 

som gjorde anspråk på bildning var av intresse. Vilka objekt som kunde plockas upp i en 

landskapsbeskrivning var inte upp till den enskilde fornforskaren att avgöra; diskursen konsti-

tuerade subjektet, och diskursen bestämde objekten samt vilken relation som var möjlig dem 

emellan. 

Diskursen upprättade också relationer till samhället och andra diskurser, och vi kan tala 

om olika dominansförhållanden som påverkade och påverkades av varandra. Fornforskaren 

var en upplyst individ i samhällets tjänst.109 Förhållandet mellan den regionala, antikvariska, 

historieförmedlande diskursen och samhället framstår som varande i ett starkt beroendeförhål-

lande. Texterna – landskapsbeskrivningarna – utgick från samhällsnyttan att samla och doku-

mentera det kulturhistoriska arvet, och samhället – nationalstaten – tjänade på att texterna 

publicerades och spreds. Sellberg har till exempel pekat på att staten uppmuntrade den region-

ala fornforskningsverksamheten och framhöll Närke-föreningen och Djurklous handbok som 

föredömligt exempel.110 

Beroendeförhållandet mellan staten och den regionala fornforskningen framträder tyd-

ligt i Ur Nerikes folkspråk och folklif. Djurklou skriver att han ser ett annalkande hot från ”de 

starka cosmopolitiska vindar, för hvilka [nationen] utsättes på samhällets höjder”.111 Hotet ut-

ifrån och uppifrån skulle undvikas genom att fornforskaren riktade blicken nedåt, mot allmo-

gen – det var fornforskningen som skulle rädda nationen från undergång.112 Djurklou gjorde 

därmed stora samhälleliga anspråk: fornforskningen kunde upprätta en nationell grund att 

bygga den gemensamma identiteten på. I själva verket fanns identiteten redan där, möjlig att 

gräva fram, den hade bara dolts av upplysningsidealen och var hotad av kosmopolitismen. 

Samtidigt som upplysning och bildning utgjorde ett hot behövde folket upplysas och bildas 

                                                 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. s. V. 
110 Sellberg (1993), s. 191. 
111 Djurklou (1978[1860]), s. VII. 
112 Ibid. s. VI f. 
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om sitt kulturella arv så det kunde bevars och stärka fosterlandskärleken. Här framträder återi-

gen en komplex relation mellan fornforskarens bevarandemotiv och bildningsidealet. Bild-

ningsidealet som representerades av folkskolan motverkade allmogens övertro, vilket 

Djurklou alltså inte kritiserade, men samtidigt ville han framställa upplysningen som ett hot 

mot den nationella identiteten. Det är möjligt att tolka folkbildningen som en förutsättning för 

fornforskningsverksamheten under 1800-talets andra hälft; utan bildning inget hot, och utan 

hot inget att rädda. 

I handboken utrycks också diskursens relation till liknande diskurser. Djurklou kände 

till, tog intryck av och ville utveckla den språk- och folkminnesforskning som bedrivits dittills 

vilket framgår bland annat då han i samband med ordspråken nämner andra samlingar av 

Grubb, Törning, Ihre, Rhodijn och Reuterdahl vilka han ansåg förträffliga men i behov av 

komplettering om en svensk ordspråksordbok skulle bli möjlig. I samband med ordspråken 

och sagorna nämns också norske språkforskaren Aasen, vilket redan berörts ovan, och under 

rubriken gåtor hyllar Djurklou Richard Dybecks samlingar som publicerats i tidskriften Runa 

samt nämner den danske folkloristen Grundtvig.113 Dybeck intresserade sig precis som 

Djurklou för folkspråk och folkliv, och även fornminnen såsom runstenar; Grundtvig hade ett 

särskilt intresse för folkmusik och hans kategorisering av visor anses ha varit normgivande i 

de nordiska länderna. Båda dessa namn återkommer i andra sammanhang114 i boken. Det kan 

också nämnas att Dybeck och Djurklou hade personlig kontakt med varandra.115 Även i sam-

band med folkvisor och folklekar berörs att flera tidigare samlingar av denna kategori upprät-

tats av Geijer, Afzelius, Arvidsson, Dybeck, Hyltén-Cavallius och Stephens.116 Det finns en 

hög grad av intertextualitet; andra texter har haft inflytande på Ur Nerikes folkspråk och folk-

lif. Antingen ville Djurklou komplettera dessa, eller så användes de som förebilder för klassi-

ficering av historiska fenomen. Innehållsmässigt är det också tydligt att inspiration hämtats 

från bland annat Aasens språkforskning, Dybecks folk- och fornminnesforskning (som tycks 

överensstämma mycket med Djurklous) och Grundtvigs samling av folkvisor. Genom att in-

nehållsmässigt likna andra texter och använda samma klassificering samt genom att nämna 

namnkunniga personer i närliggande diskurser vanns auktoritet. 

Diskursen ska inte förstås som något givet utan som ett resultat av andra texter i kombi-

nation med olika individers personliga engagemang och under påverkan av tidens strömningar 

                                                 
113 Ibid. s. 37 och 42. 
114 Se fotnot på s. 66 och anmärkning på s. 91 i Ur Nerikes folkspråk och folklif. 
115 ”Richard Dybeck” och ”Danmarks gamle Folkeviser”, i Nationalencyklopedin. 
116 Djurklou (1978[1860]), s. 89. 
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såsom nationalismen samt det växande intresset för historia och resande i landskapen117. I av-

snittet har utsägelsemodaliteternas nivå analyserats och relationer på olika plan fokuserats. 

Det har visat sig att diskursen gav upphov till hierarkiska relationer – relationer av makt: dis-

kursen bestämde objekt och konstituerade subjekt – men också att diskursen skapade subjekt 

genom objektifiering. Kort och gott: diskursen bestämde vilka relationella positioner som var 

möjliga för fornforskaren att inta, och den konstruerade en identitet åt bondebefolkningen. 

I analysens tredje del undersöks begreppsbildningens nivå, och i fokus står diskursens 

utsagor och hur de kombinerades för att olika sanningsanspråk skulle bli möjliga. 

 

2.3 Att konstruera sanningar 

Att skapa diskursiva objekt möjliggör sanningsanspråk. Ett sätt att göra sådana anspråk på är 

att enligt vissa principer kombinera utsagor med olika funktioner. Inom fornforskningen var 

det uttalade syftet att samla in och sprida kunskap om svensk, nationell särart, och sådan 

särart ansågs möjlig att identifiera genom studier av landsbygdsbefolkningens språk, tankesätt 

och levnadsvanor. Detta är något som Djurklou uttrycker explicit i inledningen till Ur Nerikes 

folkspråk och folkminnen. Utsagor med denna funktion – sådana som hävdade att kunskap om 

nationell essens gick att finna hos en särskild samhällsgrupp – vinner i hans text kraft genom 

att kombineras med utsagor som fungerar närmast som domedagsprofetior. Djurklou förklarar 

i bokens inledning att upplysningen – denna förvisso ”lofvärda rigtning” – hotar att ödelägga 

den nationella självbilden: 

 
Utan att veta hvad som varit, kan ingen klart fatta hvad som är; och utan att en före-

gående forskning belyst de förhållanden, under hvilka ett folk så småningom utveck-

lat sig från naturbestämdhet till frihet, från råhet till civilisation, kan dess närvarande 

kultur icke nöjaktigt förklaras.118 

 

Och det är bråttom att samla och dokumentera de gamla minnena, ”man får ej allt för länge 

dröja härmed, ty hvad som skall göras, måste göras snart, innan alla gamla, som ensamt hafva 

något att förtälja, nedlagt sina trötta hufvuden”.119 Det var således en särskild retorik som an-

vändes för att göra sanningsanspråk i diskursen om allmogens och fornforskningens värde för 

den nationella självbilden. 

                                                 
117 Se Sörlin (1999) och Patrik Lundell (1998), ”Till konstruktionen av Östergyllen: Bilden av Östergötland i reseskildringar från upplys-
ningen och romantiken”, i RIG [elektronisk resurs]: Kulturhistorisk tidskrift. 
118 Djurklou (1978[1860]), s. I. 
119 Ibid. s. XI. 
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Utöver identitetsaspekten var besvarandeaspekten viktig för Djurklou. Denna motivera-

des – liksom identitetsaspekten – genom att utsagor som beskrev de historiska fenomenen 

kombinerades med utsagor om förgänglighet. Om sagor och sägner skriver Djurklou att sago-

berättare var ”ett slägte, som nu är hardt nära utdödt”,120 och om folkvisor:  

 
Det är visserligen sannt, att folkvisans milda och veka toner allt mer och mer tystna, 

öfverröstade af ett rörligt lifs buller, och att folkets smak i poetiskt afseende försäm-

rats; men detta oaktadt kan man dock ännu her och der träffa någon gammal man 

eller qvinna, som i troget minne bevarat några kära toner från barndomens dagar.121 

 

Tillsammans skrevs identitetsskapande och bevarande fram som de mest centrala målen med 

fornforskningen, och de motiverades genom påståenden som hävdade att något var på väg att 

gå förlorat för alltid, att samhället vid tiden stod på gränsen mellan dåtid och framtid och ris-

kerade att för alltid mista sitt minne – sin historia, sin identitet. Detta var en form av sannings-

anspråk diskursen gjorde; ett sätt att skapa meningsbärande berättelser. 

Som redan tangerats tillskrev diskursen sina objekt en bestämd identitet – vissa kvali-

téer – men frågan kvarstår hur just allmogens språk och liv motiverades som viktigt att karak-

tärisera och dokumentera. Två huvudsakliga argument förs fram i Djurklous handbok till var-

för allmogen var särskilt intressant för fornforskaren: dels uppfattades deras levnads- och tan-

kesätt som något hemlighetsfullt och romantiskt väl värt att utforska, dels fanns ett intresse att 

reda ut hur äldre trosuppfattningar beblandats med varandra och med den kristna tron hos 

denna grupp.122 I argumentationen söker Djurklou legitimitet för påståendet att allmogen ska 

vara fornforskningens studieobjekt genom att föra samman objektet med en samling utsagor 

som å ena sidan fyller funktionen att mystifiera en samhällsgrupp, å andra sidan uppmanar till 

den egna samhällsgruppens upplysning om denna grupp. 

I handbokens första avsnitt, de som kan kopplas till folkspråket, förstärks mystifieringen 

genom framställningen på dialekt. Många av orden, begreppen och textstyckena var uppen-

barligen svårbegripliga för sin samtid eftersom flertalet kompletterats med förklaringar i di-

rekt anslutning eller i en fotnot. Än mer utmärker sig mystifieringen av landsbygdsbefolk-

ningen i de avsnitt som berör folklivet. Under huvudrubriken folkliv manar Djurklou fornfors-

karen att vara särskilt uppmärksam vid insamlandet av övertro så att inte något går honom 

förbi: ”Ty mycken vidskepelse finnes ännu qvar, särdeles i våra skogsbygder, där ensamheten 

                                                 
120 Ibid. s. 61. 
121 Ibid. s. 89. 
122 Ibid. s. IX. 
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i förening med en hög och dyster natur lätt gifver näring åt dylika föreställningar.”123 

Djurklou var en skicklig skribent med förmågan att genom text förmedla bilder och känslor. I 

citatet förstärks den mystiska bilden av allmogen genom en kombination av begreppen vid-

skepelse, skogsbygd, ensamhet samt hög och dyster natur. 

Mystiken kring allmogen beskrivs alltså inte enbart i historiska termer utan som ett fe-

nomen i samtiden – med historisk relevans. Djurklou påpekar under folklivsrubriken, i sam-

band med beskrivningarna av vidskepelser och barn, att de ”visa de föreställningar, som i 

detta fall herrskat, och ännu väl icke så alldeles försvunnit bland allmogen, särdeles i våra 

skogsbyggder”, och om vidskepelser och sjukdomar att de ”underbara kurer, som af allmogen 

ännu i dag användas, lemna ett rikt fält för forskaren”.124 Utsagor som liksom dessa länkade 

samman nu och då fyllde en viktig funktion i texten. De förstärkte anspråken att allmogen 

kunde studeras som historiskt fenomen. Historien fanns bevarad hos denna grupp, oförstörd 

av upplysning och bildning. 

Att beskriva allmogen som obildad var en förutsättning för fornforskningens legitimitet, 

eftersom okunskap motverkade förändring och utveckling. Om allmogen istället framställts 

som en bildad och med samtiden väl uppdaterad skara människor hade Djurklou fått svårt att 

argumentera för dess historiska värde. I inledningen till kapitlet om folkliv skriver Djurklou 

om parallellerna mellan allmogens seder och bruk, klädedräkt samt övertro och den äldre 

historien: ”Mycket finnes deribland, hvars rot måste sökas långt bort i hedendomens mörker, 

och månget bruk, som vid första påseendet synes löjligt, får en hel annan egenskap då det 

jämnföres med medeltidens seder och lif.”125 Här framkommer även att allmogen ibland 

kunde upplevas som märklig och svårförståelig av den samhällsgrupp Djurklous tänkta läsare 

tillhörde, men att dess sätt hade historiska förklaringar. Det handlade om att försöka förstå 

dessa människor – allmogen. 

På samma sätt som i samband med folklivet tillämpar Djurklou i beskrivningarna av 

folkspråket kombinationer av utsagor som beskriver fenomenet i samtiden med utsagor som 

förankrar det historiskt. Han argumenterar särskilt för studier av folkspråket genom att rela-

tera ord som användes av samtidens landsbygdsbefolkning till forntidens språk. Studier av 

folkspråket, förklarar han i texten, kommer att visa en kontinuitet mellan forntidens männi-

skor och samtidens.126 

                                                 
123 Ibid. s. 46. 
124 Ibid. s. 59. 
125 Ibid. s. 46. 
126 Ibid. s. X. 
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Det analysen av begreppsbildningens nivå visar var olika sätt att argumentera för och 

motivera fornforskningsverksamheten, eller olika sätt att skapa meningsbärande berättelser 

på. Djurklou gjorde detta genom att kombinera utsagor med olika funktion, såsom utsagor 

som beskrev allmogens liv och språk med utsagor som hävdade långa traditioner och kontinu-

itet. Genom att åberopa en rak linje mellan äldre tiders (ofta oklart vilken tid som avsågs) och 

samtidens människor stärktes sanningsanspråket om vad som karaktäriserade nationellt ur-

sprung. 

I analysens fjärde och sista del ser vi hur objektsbildningen, utsägelsemodaliteterna och 

begreppsbildningen samverkade för att konstruera en övergripande idé om svenskt kulturarv 

och nationell identitet. 

 

 

 

2.4 Det föreställda landskapet 

På diskursens strategibildningsnivå kombineras objekt, utsägelsemodaliteter och begrepp så 

att teorier, eller i det aktuella fallet snarare idéer, tar form. Den regionala, antikvariska, histo-

rieförmedlande diskursens objekt var bondebefolkningen, eller allmogen som Djurklou om-

nämner den i texten, och historiska fenomen med koppling till den. Urvalet och avgräns-

ningen av objekt på objektsbildningens nivå resulterade i en maktrelation på utsägelsemodali-

teternas nivå: diskursens subjekt, fornforskaren, påbjöds att förhålla sig till objektet, allmogen 

och de historiska fenomen, på ett särskilt sätt. Handboken Ur Nerikes folkspråk och folklif ut-

gör här ett exempel på vilka mönster och ramar diskursen upprättade för hur en landskapsbe-

skrivning kunde upptecknas av fornforskaren (eller den som ville lämna ett bidrag till före-

ningen). Dess innehåll och form var till stor del inspirerad av andra texter, olika aktörer och 

inte minst nationalismen som ideologi. På begreppsbildningens nivå kombinerades i 

Djurklous handbok utsagor med olika funktion för att hävda sanningar om objekten som valts 

ut på objektsbildningens nivå och hanterats relationellt på utsägelsemodaliteternas nivå. Här 

lyser framförallt nationalistiska tankar klart: utsagor om allmogens språk och liv har kombine-

rats med utsagor om nationell identitet, nationellt ursprung, historia och förgänglighet. Däri-

genom konstruerades sanningsanspråk om vad av och varför just allmogens språk – med beto-

ning på ord och grammatik – samt liv – med betoning på framförallt föreställningsvärldar – 

behövde samlas in, dokumenteras och bevaras. Allmogens språk och liv var ett stycke kvarle-

vande men snabbt försvinnande historia som representerade nationellt ursprung och äkthet. 
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Allmogen blev en idé om – en symbol för – fosterlandskärlek och nationell identitet. Det här 

var föreställningen om landskapet. 

Sanningsanspråk gjordes också om allmogens karaktär, de tillskrevs särskilda kvalitéer, 

de gavs en identitet; allmogen var ett arbetsamt folk, det kunde vara underfundigt men var 

mest naturligt naivt, oupplyst, och ägare av en fantastisk och mystisk föreställningsvärld. 

Härigenom skapade diskursen subjekt genom objektifiering, och vi kan tala om en maktrelat-

ion där några individer valde, kunde, eller påbjöds att producera idéer om andra. 

Två tydliga idéer framträder alltså på strategibildningens nivå: idén om nationell identi-

tet samt idén om en samhällsgrupps karaktäristika. 

 

3 Slutsatser 
Den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskurs som formerades under 1800-talets 

andra hälft fungerade såväl nationellt samverkande som regionalt särskiljande. Målet för 

Djurklou var att beskriva den regionala särarten som en del av den svenska, nationella identi-

teten i hopp om att denna inte skulle tillintetgöras av det växande folkbildningssystemet och 

kosmopolitismen. Diskursen bidrog till att öka det allmänna intresset för det regionala land-

skapets historia, och fornforskarnas insatser för att bevara landets minnen i form av såväl 

folkspråk och folkliv som fornlämningar och fornsaker gav resultat som gör det möjligt för 

oss idag att ta del av kulturupplevelser i naturen och på länsmuseerna. En kulturellt viktig in-

sats, med andra ord. Kulturarvet fyller också en funktion; kultur brukas för att skapa gemen-

skaper, men också uteslutningar. Det finns alltid en risk med historiebruk, en risk att föreställ-

ningar om exempelvis nationell identitet – vad som är respektive inte är Sverige och svensk-

het – tas för sanningar som används för att skilja människor åt. Kultur är inte något på förhand 

givet, inte en samling neutrala sanningar. Kultur är idéer som vi skapar, och dessa idéer kan 

anta diskursiva former. I uppsatsen har syftet varit att visa hur fornforskningen under 1800-

talets andra hälft konstruerade en diskurs om Sverige och svenskhet som genom att producera 

meningsbärande berättelser skapade objekt och subjekt utifrån premisser som inte var själv-

klara. Studien bidrar dels till utforskande av den regionala kulturvården som praktisk verk-

samhet under 1800-talets andra hälft, dels till att förklara dess funktion127. Analysen visar att 

diskursens språkliga utsagor gav upphov till det föreställda landskapet, en föreställning som 

                                                 
127 Sörlin kommenterar i antologin Kulturarvens dynamik den forskning som ansluter till kulturarvsskapande. Han framhåller Djurklou som 
en centralgestalt som deltagit i institutionaliseringen av kulturvården, men att hans roll bara studerats i begränsad utsträckning. Inte heller 
kulturvårdens funktion har undersökts närmare, bortsett från att dess nationalistiska förtecken. Sverker Sörlin (2005), ”Kulturarvsprodukt-
ion?: Om förflutenhet som differentiering och historia som integration”, i Peter Aronsson & Magdalena Hillström (red.), Kulturarvens dyna-
mik [elektronisk resurs]: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, s. 129 ff. 
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jag här valt att tolka ur ett maktperspektiv. Tre frågeställningar har styrt arbetet, och de besva-

ras i det följande. Avslutningsvis förs ett resonemang om makt och slumpmässighet vilket 

knyter an till uppsatsens inledande avsnitt och teoridel. 

 

3.1 Allmogen som objekt 

Uppsatsens första frågeställning är: Vilka historiska fenomen omnämns i texten, och hur har 

de klassificerats? Analysen har urskilt två huvudgrupper av kategorier i den regionala, antik-

variska, historieförmedlande diskursen: folkspråk och folkliv respektive fornminnen och forn-

saker. Under dessa huvudgrupper fördes en rad historiska fenomen in enligt vissa principer, 

och därmed kan vi tala om ett klassificeringssystem som började ta form. Den förra huvud-

gruppen har behandlats i uppsatsen eftersom det är mot den Djurklou riktat fokus i handbo-

ken. Till kategorin folkspråk fördes dialektala ord, ordspråk och gåtor. Kategorin folkliv inne-

fattade seder och bruk, sägner och sagor samt folkvisor och folklekar. 

Handboken gav genom denna uppställning tydliga riktlinjer för vilka objekt som kunde 

tas upp i en landskapsbeskrivning och hur en sådan skulle ordnas. Vissa friheter kunde forn-

forskaren ta sig när han återgav allmogens sagor och sånger; detaljer kunde anpassas efter 

tycke och smak. Till exempel kunde namn ändras och delar av sånger uteslutas. Överlag 

kunde fornforskaren känna sig något friare då beskrivningar av folklivet upprättades än vid 

redogörelser av språket. Instruktionerna till de språkliga beskrivningarna hölls striktare: inga 

egna tolkningar eller förändringar av dialektorden fick göras av fornforskaren. 

Analysen av de olika kategorierna har visat hur diskursen tog form, hur den valde ut och 

ordnade sina objekt. Genom att klassificera de historiska fenomenen, ordna dem under olika 

kategorier och dela in dem i undergrupper, möjliggjorde Djurklou med sin handbok diskursen. 

Klassificeringsprinciperna bidrog till att fornforskarna kunde – eller nödgades – välja ut och 

beskriva vissa objekt på ett särskilt sätt, och därmed skapades mönster som kom att karaktäri-

sera den regionala fornforskningsverksamheten i relation till andra diskurser. 

 

3.2 Nationell identitet 

Det fanns en vilja att skapa en enhetlig bild av landskapet, en bild som kunde ligga till grund 

för den nationella identiteten. Detta nödvändiggjorde ett urval av historiska fenomen – en be-

gränsning till och inom vissa kategorier – men också att beskrivningarna av fenomenen över-

ensstämde med varandra. Uppsatsens andra frågeställning berör det senare: Vilka kvalitéer 

har fenomenen tillskrivits? Frågan besvarar vilka sanningsanspråk diskursen gjorde. 
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Ett av de mest centrala sanningsanspråk som görs i texten handlar om historisk kontinu-

itet, om relationen mellan samtiden och den äldre, ofta tidsospecifika, historien. Det sker i 

samband med beskrivningar av olika historiska fenomen; vi har i analysen sett exempel på hur 

utsagor som beskrev vid tiden levande människors språk och liv kombinerades med utsagor 

som hävdade hög ålder, och hur dessa kombinationer användes som bevis på nationell äkthet 

och nationellt ursprung. Allmogen valdes till representant för historien, och historien var den 

kraft som skulle skapa nationell enhet genom gemensam identifikation: en historia, en identi-

tet. 

Hur kan då den nationella identitet som skrevs fram definieras? I texten karaktäriseras 

den alltså av allmogen, eller vissa aspekter av allmogen. Denna grupp konstruerades genom 

att kvalitéer tillskrevs den. Allmogen framställdes som trägen, underfundig och humoristisk, 

ett naturens folk med en fantasifull, mystisk föreställningsvärld. Sina traditioner höll den fast 

vid, och inte minst bröllopet var en påkostad högtid som kontrasterade mot det enkla, arbet-

samma vardagslivet. Det här var bilden av svenskhet. Allmogens språk, traditioner, föreställ-

ningar och landsbygden som plats mot vilken dessa fenomen gestaltade sig var den grund som 

den nationella identiteten vilade på. Detta urval uteslöt andra objekt som hade kunnat repre-

sentera svenskhet: småstadsbor, hantverkare, sjöfarare, handel, hantverkstraditioner, resande, 

och så vidare. 

Allmogens eller de beskrivna objektens kvalitéer skiljer sig i texten från den tänkte läsa-

rens. Djurklous text kan inte tolkas som ett försök att framkalla känslor hos läsaren genom 

igenkänning utan snarare genom distansering, romantisering eller ’exotifiering’. Allmogen 

beskrivs med fascination, som ett värdefullt men bortglömt minne från förr, som ett mentalt i 

tid och rum avlägset folk – som ett ’dom’ skilt från ’vi’. Samtidigt – vilket är absolut centralt 

här – var målet med beskrivningarna att upprätta en gemenskap och allmogen fick därför re-

presentera de bildades och upplystas historia; allmogen framhölls som en levande källa till de 

upplysta samhällsklassernas historia. Det kan alltså diskuteras om kärleken till nationen väck-

tes genom att skapa en känsla av ett ’vi’ eller – vilket kan verka paradoxalt – genom att redo-

göra för landsbygdens människor och deras kulturella uttryck som ett säreget ’dom’. Här me-

nar jag att de romantiserande landskapsbeskrivningarnas bild av ’dom’ skapade ett ’vi’, men 

inte på ett sådant sätt att ’vi’ och ’dom’ saknade något gemensamt utan genom att ’dom’ fick 

representera det historiska ’vi’. 

Precis som Sörlin visat kan vi se att diskursen skapade mentala landskapsbilder, och uti-

från Molins termer kan vi hävda att de texter diskursen producerade kom att prägla landskapet 
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och styra människors läsning av det, det vill säga påverka människors uppfattning. Molin me-

nar att oavsett om framställningen av ett landskap är faktisk eller fiktiv – eller någonstans där-

emellan – inverkar den på våra föreställningar. Den regionala, antikvariska, historieförmed-

lande diskursens sanningsanspråk behövde därför inte nödvändigtvis överensstämma med nå-

gon faktisk verklighet för att påverka människors föreställningar om landskapet, allmogen, 

den nationella identiteten och det gemensamma ursprunget. När vi talar om diskursiva kon-

struktioner ska vi inte heller förstå dessa som fullständiga, sanna verklighetsrepresentationer 

utan som sätt att tala om verkligheten, eller sätt att göra sanningsanspråk. Landskapet blev un-

der 1800-talet en nationssymbol som innefattade såväl natur som kultur. Mytbildningen av 

landskapet fungerade som historiebruk, menar Sörlin, eftersom sådan påverkar hur människor 

identifierar sig. Genom exponering för mentala landskapsbilder blir de en del av identifikat-

ionen, och detta var en tanke som Djurklou uttryckte explicit, vilket analysen visat: fornforsk-

ningen skulle upprätta en nationell identitet. Genom att publicera och sprida föreställningar 

om landskapet påverkade diskursen identifikationsmöjligheterna, och vi kan förstå detta i ter-

mer av makt. 

3.3 En gemensam ansträngning 

Precis som Widenberg har jag i analysen belyst diskursens ideologiska och politiska budskap. 

Samtidigt som detta inte har varit uppsatsens huvudsakliga syfte har jag sett det som en förut-

sättning för att förstå i vilken kontext diskursen tillkom. Widenbergs definition av begreppet 

berättelse vilket inkluderar beskrivningar och argument har varit en utgångspunkt, och ana-

lysen har visat att diskursen genom att koppla samman utsagor med olika funktion fastslog en 

viss typ av tolkningar av de historiska fenomenenen. Beskrivningar och argument bildade till-

sammans retoriska scheman som gav upphov till sanningsanspråk om dessa. Sanningsansprå-

ken har i uppsatsen placerats i sin samtida kontext; en kontext där kulturpolitiska normer och 

värderingar präglades av nationalistiska ideal, upplysningidéer och romantiska föreställningar. 

Uppsatsens tredje frågeställning har varit vägledande i detta avseende: Ger texten uttryck för 

något ideologiskt budskap, och hur förhåller det sig i sådant fall till tidens kulturpolitiska nor-

mer och värderingar? 

Jensens forskning pekar på de nationalistiska idéer som figurerade på det regionala, an-

tikvariska planet, och Sellberg har visat att fornforskningsverksamheten uppmuntrades från 

statligt håll utifrån tanken att insamling och dokumentation av kulturhistoriska minnen kunde 

stärka kunskapen om fäderneslandets historia, och därmed fosterlandskärleken. Kopplingarna 

mellan tidens nationalistiska kulturpolitiska normer och värderingar och den regionala, antik-

variska, historieförmedlande diskursen framträder tydligt. Vi kan tala om ett nationalistiskt 
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historiebruk, och vi ser att just ett sådant uppmuntrades från centralt håll och var ett i samti-

den starkt dominansförhållande. 

Avseende dominansförhållanden har analysen även visat att Djurklous text har en hög 

grad av intertextualitet – den talar med andra texter – vilket har gjort det möjligt att säga nå-

got om relationen mellan den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursen och 

andra, liknande diskurser. Djurklou tog intryck från andra svenska fornforskare: Dybeck, Gei-

jer, Hyltén-Cavallius med flera har nämnts. Även den norske språkforskaren Aasen och den 

danske folkloristen Grundtvig figurerar i boken. De idéer som kom till uttryck i Ur Nerikes 

folkspråk och folklif var inte på något sätt nya eller unika, utan handboken fungerade snarare 

som en sammanställning av vad inom detta bredare antikvariska fält som den regionala forn-

forskningen skulle fokusera på, och den uppmanade till organisation av insamling och doku-

mentation av det. Att texter påverkar varandra har forskning visat tidigare. Hagberg poängte-

rar till exempel i sin diskursanalys av så kallade slungstenar att de tolkats och klassificerats i 

enhet med en redan befintlig arkeologisk diskurs. Det regionala fornforskningsfältet var ännu 

inte etablerat då Djurklou inledde sin verksamhet, men flera individer hade alltså tidigare ver-

kat för insamling och dokumentation av kulturhistoriska fenomen, och de var den regionala, 

antikvariska, historieförmedlande diskursens förebilder. Intertextualiteten är ett uttryck för 

dominansförhållanden mellan diskurser, och förhållandet påverkade vilka fenomen som val-

des ut, hur de klassificerades och vilka kvalitéer de tillskrevs. Dominansförhållandet ska 

dock, enligt Foucaults maktteori, inte förstås som ett tvång där en diskurs tvingat sig på en an-

nan, utan istället som en produktiv maktrelation där den regionala, antikvariska, historieför-

medlande diskursen hämtat näring och lånat auktoritet från andra diskurser. 

Förhållandet mellan dominansförhållanden på samhällelig nivå gav också upphov till 

sådana på diskursiv nivå. Djurklous handbok blev för många fornforskare en hjälp vid upp-

tecknandet av folkspråk och folkliv. Den pekade ut vilka historiska fenomen som var intres-

santa och hur de skulle klassificeras. Den tillskrev även olika fenomen skilda värden och gav 

genom exempel prov på hur de kunde beskrivas. Allmogens dialekt, seder och bruk, sagor och 

sägner samt musik pekades ut som diskursens objekt. Även fornminnen och fornsaker ska rä-

knas till diskursens objekt, även om kategorierna inte behandlats här. Det kan dock kommen-

teras att i exempelvis Hofbergs Nerikes gamla minnen, som nämnts i analysens första avsnitt, 

framställs de båda huvudgrupperna av kategorier som här pekats ut – folkspråk och folkliv 

respektive fornminnen och fornsaker – vid sidan av varandra i landskapsbeskrivningen vilket 

skulle kunna påstås haft en förstärkande funktion av sanningsanspråket att allmogen var av 



 42 

historiskt intresse och kunde studeras som historikt fenomen jämte runstenar, domarringar och 

stenyxror. 

Diskursen inte bara styrdes av andra dominansförhållanden utan utövade också påver-

kan. Utifrån Baudous forskning kan fornforskningsverksamheten beskrivas som en maktfak-

tor, åtminstone sedan Svenska fornminnesföreningen bildades 1869. Personer med stort soci-

alt kapital, enligt Bourdieus term, anslöt sig till föreningen. Det här måste vi tolka som ett do-

minansförhållande i samhället, och vi kan förstå fornföreningarna som en faktor med påver-

kan på landskapsbilden. Samtidigt vill Jensen mer framhäva de statliga kulturvårdande orga-

nens centrala roll på det antikvariska området, och menar att det fanns motsättningar centralt 

– regionalt. Här har uppsatsens analys klargjort att det trots dessa motsättningar förekom sam-

arbete. Djurklou rörde sig inom båda dessa fält, och knöt ihop dem. Han inspirerade till och 

arbetade aktivt för regional fornforskningsverksamhet och kom efter att ha lämnat sin plats 

som ordförande i Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen att anställas av KVHAA 

för att arbeta med samordning av föreningarna128. Han kan räknas till centralgestalterna vid 

tiden. Nio år innan Svenska fornminnesföreningen bildades utkom hans bok, och ytterligare 

några år dessförinnan startade Djurklou Närke-föreningen. Sellberg har beskrivit både boken 

och föreningen som förebilder för andra fornminnesföreningar. I analysen har en text utgiven 

av Södermanlands fornminnesförening lyfts som exempel på överensstämmelsen mellan Ur 

Nerikes folkspråk och folklif och andra regionala landskapsbeskrivningar. Utifrån resone-

manget här kan vi konstatera att den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursen 

intog en central position vid konstruerandet av det föreställda landskapet. 

Diskursen utövade påverkan på diskursens subjekt; diskursen styrde hur fornforskaren 

kunde beskriva objekten. Hagbergs studie av så kallade slingstones har visat att form och 

fyndplats i kombination bidrog till att vissa objekt tolkades som just sådana i den arkeologiska 

diskursen. Diskursen styrde tolkningen av objekten. Detsamma kan vi se i den diskurs som 

varit ämne för analys här. Genom kombinationer av utsagor med olika funktion skapades dis-

kursivt en tolkningsram som subjektet – fornforskaren – var tvungen att förhålla sig till. Detta 

innebar bland annat – och framförallt – att tolka allmogens språk och liv som uttryck för nat-

                                                 
128 Sellberg framhåller att Djurklou var angelägen om samarbete mellan föreningarna och förespråkade en anslutning till KVHAA. Sådant 
samarbete skulle möjliggöra en gemensam tidskrift för att sprida kunskap om landskapen till allmänheten, men även ge bättre förutsättningar 
att utreda sådana fenomen som krävde förklaringar av inte enbart regional karaktär. Djurklou utsågs också till antivarieintendent av KVHAA 
i ett försök att upprätta närmare kontakter mellan föreningarna. Även i SOU nämns Djurklous vilja till samarbete. Här framgår att Djurklou 
redan före bildandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen var intresserad av att ansluta regionala föreningar till centralorga-
net. Han avråddes dock från flera håll men anslöt ändå sin förening 1861, varpå flera andra föreningar följde exemplet. 1869 var samtliga 
utom Södermanlands och Västmanlands fornminnesföreningar anslutna till KVHAA. De varningar Djurklou fått infriades dock senare, från 
1869 och framåt, då en misstro uppstod mellan KVHAA och de regionala föreningarna till följd av att man inte kunde enas om att arbeta 
efter samma principer. Sellberg (1993), s. 195, 199 och 208, och SOU:1924:27, s. 94. 



 43 

ionell identitet, äkthet och ursprung. Här ser vi också hur diskursen skapade vad Foucault ta-

lar om som subjekt genom objektifiering. Allmogen tillskrevs en identitet och fick genom den 

representera fosterlandet. Det här var en gemensam ansträngning. Diskursen fick näring från 

nationalstaten, och närde densamma. 

 

3.4 Makt och slump 

Det som framträder i analysen är relationer av makt, det vill säga relationer som på olika sätt 

skapade och upprätthöll hierarkier, idéer och ramar, som begränsade men samtidigt möjlig-

gjorde. Den regionala, antikvariska, historieförmedlande diskursen upprättade hierarkier mel-

lan subjekt och objekt, spred idéer om Sverige och svenskhet, och satte ramar för vilka histo-

riska fenomen som kunde ingå i kulturarvet samt hur det var möjligt att tala om dessa. Diskur-

sen begränsade individens möjligheter inom fältet och bestämde vem som hade tillträde till 

det, samtidigt fungerade den produktivt: den konstruerade nationell identitet och gemenskap. 

Utifrån Foucaults maktteori kan vi förstå det som att  diskursen utövade makt; den strukture-

rade fältet för vilka handlingar som blev möjliga, men den erbjöd också någonting: identifi-

kationsmöjligheter och samhörighet. 

Diskursen ska förstås som ett resultat av mötet mellan äldre och även andra samtida tex-

ter, tidens dominansförhållanden och olika individers personliga engagemang – där Djurklou 

framstår som en centralgestalt. Vi kan här tala om vad Foucault kallar slumpvisa möten, mö-

ten som inte förefaller självklara utan som uppstått till följd av en rad faktorer vid just den här 

tidpunkten, och som givit upphov till ett särskilt historiebruk. Mötet mellan den nationalist-

iska ideologin, Djurklou och andra fornforskningsintresserade samt olika texter från närlig-

gande diskurser satte igång den regionala fornforskningsverksamheten och avgjorde dess in-

riktning. Dessa slumpvisa sammanträffanden tillsammans gav alltså upphov till den diskurs 

som studerats i uppsatsen, och jag har genom att uppmärksamma detta velat visa på konstruk-

tiviteten bakom de sanningsanspråk som gjordes av några individer, om en grupp människor, i 

syfte att skapa en gemenskap på nationell nivå. Här vill jag bara kort återvända till en notering 

som gjordes som en parentes i analysen, nämligen den om det så kallade landstrykande folket, 

’tattarna’, eftersom den visar på hur gemenskapande alltid också innebär uteslutande. Dessa 

’bedrägliga varelser’ får fungera som exempel på vad som inte kunde inte inkluderas i den 

nationella identitet Djurklou ville upprätta med sina beskrivningar. 

Den regionala, antikvariska, historieförmedlande fornforskningsverksamheten har ana-

lyserats ur ett maktperspektiv. Framförallt har jag pekat på vilka objekt som diskursen skap-
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ade och hur, vilka subjektspositioner diskursen möjliggjorde, samt hur diskursen skapade sub-

jekt genom objektifiering. Uppsatsen har sammanfattningsvis visat hur den regionala forn-

forskningen konstruerat en föreställning om landskapet som en grund att bygga nationell iden-

titet på. 
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