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Abstract 
 
The purpose of this essay is to investigate why a group of young adults, living in the village 

of Järvsö in Hälsingland, choose to live their lives according to the ideals attributed to the 

peasantry in the early 19th century. The essay examines what gives them inspiration for their 

way of living and the driving forces behind their choices.   

 

The theoretical starting points of the study are production of cultural heritage, nostalgia and 

performance studies. The study is based on interviews with young adults, and the older 

generation that inspires them, living in Järvsö, as well as participant observations and media 

coverage.   

 

The examination of how the cultural heritage has been produced in 2018 gives an insight into 

the everyday life of those who choose to live by these ideals today in Järvsö and how it has 

shaped and affected how Järvsö is presented to the outside world.   

 

The study concludes that the ideals that the young adults strive for are to live as 

environmentally friendly as possible. The inspiration comes from stories about people who 

lived during the 19th century and the aesthetics attributed to the folk culture. They use folk 

culture that includes stories, folk music, folk dance, folk costumes, crafts and games and 

reshape these expressions and adapt them to a contemporary life in the 21st century.   

 

Because the decorated farmhouses of Hälsingland have been declared world heritage, there is 

also an authenticity guarantee which gives the interviewees legitimacy for their life choices 

and confirmation of the importance of passing these folk traditions on to future generations.   

 

Keywords: culturalheritage, production of cultural heritage, Järvsö, Hälsingland, performance, 

folk culture 

Nyckelord: kulturarv, kulturarvsproduktion, Järvsö, Hälsingland, Performans, folkkultur 
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1. INLEDNING 
	  
En onsdagskväll i mitten på oktober 2018 tar jag bilen från min stuga i Färila och beger mig i 

höstmörkret mot Järvsö för att delta i en dräktjunta. Jag letar mig fram till hembygdsgården 

och knackar på. Inne i gården håller Maria på att nåla fast en toalle (ett provplagg i enklare 

tyg) på Ingegerd. De blir glada när jag kommer in och hälsar mig välkommen. Det kommer 

fler och fler allt eftersom och Maria hälsar på alla och undrar vad de har med sig för 

dräktdelar att fixa till. Maria och Ingegerd har känt varandra länge berättar de för mig, de 

smågnabbas lite på skoj mest hela tiden om hur saker och ting ska vara, vilket tyg som är bra 

att sy överdelar i eller inte. Maria förespråkar ett tyg av hampa som Ingegerd inte alls tycker 

passar.  

 

Stina kommer in med en stor låda som hon öppnar och där ligger det flera delar till 

Järvsödräkten. Hon berättar att hon blev fotograferad i dräkten för instagramkontot 

Järvsödrakten i söndags av Sara och packade in allt i en låda, så det var lika bra att ta med sig 

hela lådan ikväll. Sedan tar hon upp livklänningen som hennes mamma köpt av ett dödsbo. 

Hennes mamma har sagt att Stina får sy om den så att den passar till henne. Hon har tidigare 

burit både sin farmors och mormors dräkt som inte heller passade riktigt men det kändes fel 

att ändra för mycket på dem. Maria och Stina resonerar sig fram hur man ska kunna göra och 

sy för att den ska passa på Stina samtidigt som den ska bli lik de 1800-tals kläder som finns 

kvar och som är de man eftersträvar att sy så likt som möjligt. Maria ber Stina att börja sprätta 

upp den röda kant som sitter runt livet för att kunna se vad som finns innanför. När jag frågar 

varför säger Maria att det ska vara en kattunkant runt och inte ett helt rött band som nu sitter 

där. Sedan viskar hon mycket lågt till mig: - Å det syr jag på maskin för det går inte att 

spänna så hårt när man syr för hand. Att sy för hand är någonting som är viktigt för dem alla 

märker jag. De sitter runt de två borden och syr, sprättar och broderar. Det pratas om kroppar 

och kläder som blir både mindre och större och hur man ska tänka när man syr sin dräkt. Ska 

man banta sig i den eller sy den med extra sömsmån så den går att växa i?  

Efter en timme är det dags för fika och alla sätter sig runt samma bord. Maria föreslår att vi 

ska köra en presentationsrunda då det är flera som är där för första gången. Alla presenterar 

sig och berättar om vilka dräkter de har och sin relation till dem. En kvinna berättar om ett 

kjoltyg som hennes farmor har vävt och som hon velat använda. Tyvärr var farmodern mycket 

kortare än henne och på grund av det är tyget för kort för att kunna användas men hon vill 

ändå ha med sin farmor i dräkten. Hon kommer därför att ha med det tyget framtill på den del 
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som inte syns, under förklädet. Alla deltagare håller med henne och yttrar saker som, ja vad 

bra, det är klart att din farmor ska vara med, och å vad fint! Flera av deltagarna nämner 

släktingar och vänner i samband med berättelserna om deras dräkter. Efter fikat börjar en del 

att packa ihop sina saker och några sitter kvar en stund till och syr. Efter att klockan närmar 

sig 22 packar även jag ihop och beger mig hemåt i den mörka höstnatten. 

 

 

Detta utdrag ur min fältdagbok beskriver hur en vanlig onsdagskväll i byn Järvsö kan se ut för 

mina informanter. Jag har i denna uppsats intervjuat människor som är födda, uppvuxna, bor 

och verkar i byn Järvsö i Hälsingland. De har ett gemensamt intresse för den gamla 

bondekulturen och allt vad det livet innebar för de människor som levde under den första 

halvan av 1800-talet. Alla invånare i Järvsö har inte detta intresse men påfallande många har 

det och det är några av dem som jag har sökt upp för att intervjua och ställa frågor som: 

 - Varför gör ni på detta sätt?	   

	  
	  

	  
Dräktjunta, Foto: Anna Lindkvist Adolfsson 
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Syfte och frågeställningar  
	  
I min uppsats undersöker jag vilken påverkan kulturarv och kulturarvsproduktion har på mina 

informanter i byn Järvsö i Hälsingland. Jag har även studerat hur Järvsö som by använder sig 

av kulturarvsproduktion. Mitt syfte är att undersöka hur unga vuxna och deras något äldre 

inspiratörer väljer att leva och verka efter ideal som de tillskriver allmoge under året 2018.  

 

Mina frågeställningar är: 

Vilken är historien och vilka är idealen som mina informanter förhåller sig till? 

Vad är det som driver dem? 

Hur visades kulturarvsproduktionen under 2018? 

 

Metod och material  
	  
Jag har under året 2018 följt vad som händer i byn Järvsö i nordvästra Hälsingland. Järvsö 

ligger i Ljusdals kommun, en kommun med 19 000 invånare varav Järvsö med kringliggande 

byar som tillhör Järvsö församling har 4 300 invånare. Den huvudsakliga försörjningen i 

kommunen är jord och skogsbruk, vård och omsorg, teknikföretag samt turistnäring. Jag har 

följt Järvsö genom sociala medier, dagstidningen Ljusdalsposten och genom att själv besöka 

byn vid olika tillfällen. Mina besök i byn har varit många och varierande och har skett både i 

sträng vinterkyla och under högsommarvärme. Under året har jag genomfört elva intervjuer. 

Nio av dem har gjorts i intervjupersonernas hem i Järvsö och två av intervjuerna skedde på 

Finess konditori i Ljusdal. De informanter jag intervjuat ska ha varit uppvuxna i Järvsö och 

valt att bo kvar där, även om några bott på andra orter en tid så har de valt att flytta tillbaka. 

Jag har även valt att endast intervjua människor som har ett intresse för allmogekulturen på 

olika vis vad gäller konst, musik, teater, dans och hantverk. Huvuddelen av informanterna är 

alla är mellan 20 till 35 år. Då de i intervjuerna nämnt äldre människor som inspirerat dem har 

jag även tillfrågat dessa personer och gjort intervjuer med dem. Mitt fokus har varit på Järvsö 

och då främst händelser som mina informanter på olika sätt har varit delaktiga i, och/eller på 

något sätt kan förknippas med allmogekulturen. Det handlar i huvudsak om offentliga 

arrangemang. Flera av händelserna har jag själv deltagit i som observatör. Andra händelser 

har jag bevakat via medier, främst tidningen Ljusdalsposten men även nyhetsprogrammet 

Gävle/Dala och olika sociala medier som Facebook och Instagram där lokala företag som 

Destination Järvsö och Stenegård samt Ljusdals kommun marknadsför sig. Arrangemang  

under året som jag på ett eller annat sätt bevakat är: Invigningen av Europas kulturarvsår i 
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Järvsöbacken, Kallstämman på Stenegård, Lillbabs 80 årsdag samt begravning, midsommar 

på Stenegård, Hälsingehambon, Dräktstämman på Karlsgården, dräktprat på 

hembygdsgården, Hyllningskonsert för hjältarna i den stora skogsbranden, Kronprinsessan 

Viktoria genomför sin landskapsvandring i Hälsingland i Järvsö, julmarknad på Stenegård och  

folkdräktsåkning i Järvsöbacken på julafton 

 

Fyra av händelserna under detta år som blivit betydelsefulla för min empiri är i sig unika för 

just detta år 2018. Det är invigningen av Europas kulturarvsår, Lill-Babs död och begravning, 

skogsbränderna och det som följde med detta i form av hyllningskonserter samt 

kronprinsessan Victorias landskapsvandring i Järvsö. Under 2018 har det utöver de olika 

arrangemangen också getts ut flera böcker som beskriver Hälsingland ur ett perspektiv där 

landskapet ses som något unikt och där författarna lyfter fram något de anser speciellt med 

landskapet. Det avhandlas matkultur, kvinnors styrka, sagor och sägner, folkdräkter och 

tennsmeder: Hälsingland –världsarv och kulinariskt, Alwa Woxlin, Kvinnorna i Hälsingland 

-23 historier om att göra skillnad, Malena Hilding, Lilian Sjölund, Historier från 

Hälsingland, Viktor Hansson, Robert Fors, Dräkternas Hälsingland, Håkan Liby 

Tenn och tenngjutare i Gästrikland och Hälsingland, Lars Nylander. Dessa böcker har jag läst 

och till viss del använder jag mig av dessa i min empiri. 

 

Jag har även deltagit i en dräktjunta på hembygdsgården, en syjunta som pågår varannan 

vecka september till maj.  

 

Valet att följa byn Järvsö och mina informanter under ett år gör att jag får en naturlig 

avgränsning samtidigt som det ger en inblick i vad som händer under ett år, både i byn men 

även för mina informanter som är högst delaktiga i det mesta jag har bevakat. Dock har viss 

bevakning under året inneburit att jag har behövt använda framförallt skrivna artiklar om 

bygden som är författade tidigare än 2018. Utöver detta så har jag under vårterminen 2019 när 

jag skrivit på min uppsats inte kunnat undgå att fortsätta följa både informanter och händelser. 

Något av detta kan ha påverkat min text. Men på det stora hela är det under 2018 jag har 

hämtat min empiri.  
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Presentation av informanterna 
 

Alla informanter utom en är uppvuxna i Järvsö och idag bor de i byn. Den yngsta är tjugo år 

och de två äldsta är i sextioårsåldern, medan huvudparten av informanterna är omkring trettio 

år. Alla lever de i en parrelation och bor i hus lite utanför själva byn. Många av dem har sina 

rötter i byn sedan flera hundra år tillbaks. 

 

Flera av dem har universitetsutbildning och är lärare, byggnadsantikvarie, musiker och 

konstnär. Andra arbetar som butiksbiträde, hantverkare och som guide. Alla utom en kan 

klassas som ”etniska svenskar” 
 

Reflexivitet och etik  
	  
Jag är uppvuxen i landskapet Hälsingland och har tillbringat alla mina somrar i byn Färila 

som ligger granne med Järvsö. Det gör att jag är van vid miljön samtidigt som jag inte har 

någon direkt anknytning till Järvsö. Under min barndom åkte vi till Järvsö någon gång varje 

sommar för att besöka Stenegård och jag har både som barn och vuxen åkt slalom i 

Järvsöbacken.	  Vad gäller den allmogekultur jag skriver om har den varit mitt intresse under 

livet och jag är väl bevandrad i folkdräkterna och dess historia vilket jag skrev om i min C-

uppsats i etnologi, Ska vi dräkta? Hälsingehambon har jag dansat en gång och jag besöker 

årligen några av alla de arrangemang som somrarna i Hälsingland erbjuder med stämmor och 

hantverk av olika slag. Det ger mig en förförståelse för mitt uppsatsämne som både kan hjälpa 

och stjälpa. Hjälpa mig att hitta kontakter och infallsvinklar till både intervjupersoner och 

ämnen. Stjälpa på så vis att vissa begrepp och handlingar för mig framstår som så självklara 

och hemtama att det finns en risk att jag missar innebörden av förklaringar till dessa. Genom 

mitt personliga intresse för allmogekulturen sedan barnsben tillkommer även att i ett mindre 

sammanhang som allmogeintresserade i Hälsingland är man relativt igenkänd, vilket medför 

att många vet vem jag är när jag inte representerar mig själv som etnologstudent. Även detta 

kan vara både positivt och negativt. Jag har bara getts kännedom om det positiva då några av 

mina informanter har tackat ja till att bli intervjuade endast på grund av att de känner till mig 

sedan tidigare, då i egenskap av konstnär. De informanterna hade sett vad jag gjort tidigare 

och därför litade de på mig. Detta kan ju även ha motsatt effekt men det är inte något som 

kommit till min kännedom. Ett annat etiskt dilemma som kan uppstå i samband med att det är 

ett litet sammanhang där vi känner igen varandra är att det kan göra mig tveksam inför vissa 

forskarperspektiv. Vinklingar och tankar som skulle kunna framställa informanterna på ett 
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inte alltigenom positivt sätt och därigenom känna att jag brutit deras förtroende. Rent 

personligt har jag upplevt en viss komplexitet i att vara så intresserad av ett ämne då jag under 

intervjutillfällena behöver hålla mig till uppsatsens tema och inte sväva ut i en massa ord och 

bisatser som också kan vara intressanta. Utöver detta är jag medveten om att valet av mina 

informanter inte ger en rättvisande bild av alla invånare i byn Järvsö. Jag har medvetet sökt 

upp dem som vurmar för allmogekulturen. Det finns i byn självklart fler människor som inte 

väljer att leva sina liv på det sätt som mina informanter gör. Trots detta upplever jag att de 

som gör det syns och hörs på olika sätt, så mycket att det är intressant att ta reda på varför. 

Enligt etnologisk praxis har jag anonymiserat informanterna genom att fingera namnen. Ett 

skäl till det är att man som deltagare i denna typ av studie kan ha svårt att förutse hur mycket 

man exponerar av sitt privatliv samt hur materialet senare kommer att se ut. Jag har berättat 

för informanterna att jag kommer att anonymisera dem men att jag är medveten om att även 

med fingerade namn finns där en möjlighet att förstå vilka de är om man har lokalkännedom. 

De har alla samtyckt till att jag får citera dem och skriva om dem trots detta. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

	  
Då mitt syfte med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt kulturarv påverkar mina 

informanter i byn Järvsö kommer jag utifrån min empiri att diskutera materialet med hjälp av 

kulturarvsproduktions teorier. Andra teoretiska analysbegrepp jag använder mig av är 

nostalgi, peformans och öighet. Begreppet allmoge är ett ord som återkommer frekvent i min 

empiri. Det finns flera tolkningar av begreppet allmoge och jag kommer att utreda tidigare 

förklaringsmodeller och hur ordet allmoge och dess betydelse följer en revitaliseringsprocess. 

Kulturarv och kulturarvsproduktion 
 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett skriver om kulturarvsbegreppet i sin bok Destination Culture 

(1998:149:ff) att kulturarv är att ta arvet från det föråldrande, döda och missförstådda och 

sedan plocka ut delar av det för att använda på nya sätt. Genom att undervisa och ställa ut det 

på museum kan det skapas ett kulturarv. Kulturarvet skapas via en process. Genom att lyfta 

fram och ställa ut det, ges de delar som väljs ut ett andra liv i sin nya upphöjda form. 

Kulturarv är alltså en produktion av ett arv i nutiden som använder sig av det förflutna. 

Etnologen Anne Eriksen (2013) skriver i sin artikel ”Tradisjon og kulturarv” utifrån bland 

annat Kirshenblatt-Gimbletts tankar att kulturarv är en egen kulturform och något som är 

speciellt, upphöjt och att kulturarvsverksamhet alltid skapar en ny kultur. Eriksen menar 
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också att dekontextualiseringen medför att kulturarv blir till en exportartikel, en vara som går 

att exportera på olika vis. Trots att det kan handla om vitt skilda ting såsom bilden av ett 

landskap, en sak eller fasta hus så betyder upphöjandet att det skrivs in i en ny 

meningsproduktion. Det blir till en ny kontext som inte längre är lokal, utan får ett 

meningsbärande som är betydelsefullt även globalt. En annan förändring som tillkommer är 

att det upphöjda kulturarvet behöver anpassas för bevaring och besökare, vilket betyder att 

den tidigare vardagsfunktionen kulturarvet har haft försvinner. Aktiviteterna och praktikerna 

som funnits vid det upphöjda kulturarvet i sin ursprungsfunktion försvinner och det uppstår 

nya praktiker anpassade till platsens eller materialitetens nya tillvaro som kulturarv (s. 86). 

Eriksen menar att kulturarvet utger sig för att vara gammalt, men inte är det. Genom att 

upphöjas, värdesättas och kommersialiseras har kulturarvet genomgått åtskilliga förändringar 

från dess ursprungsbetydelse och är alltså något helt nytt.  

 

 

Etnologen Owe Ronström diskuterar hur kulturarv produceras, brukas och vilka följder det får 

som kulturarvsproduktion (Ronström 2007:23). Ronström menar att kulturarv är ett sätt att 

byta perspektiv på saker. Genom att förflytta en sak från ett sammanhang till ett annat 

framhävs skillnader mellan ett förr och ett nu. Det som väljs ut gör det för att representera ett 

”förr”. Saker och praktiker som innan setts som bara gamla ting eller företeelser ges, ett 

mervärde genom att utses till kulturarv. Han hänvisar till Kirshenblatt-Gimblett som menar att 

man genom att förflytta en sak från ett sammanhang till ett annat, inte enbart förflyttas utan 

förändras. Det som förflyttas förvandlas och blir något helt annat än vad som varit dess 

ursprungsbetydelse. Här menar Ronström att genom att se förflyttningen som en förvandling 

blir det ännu viktigare att se på det som inte förflyttas, det man väljer att inte lyfta fram och 

som därmed utesluts och faller i glömska (s.27). Ronström använder sig av uttrycket 

mindscapes vilket beskriver ”kulturarv som situationellt bestämda sociala och kulturella 

konstruktioner, konkreta tidsrum med specifika egenskaper som upprättas genom bestämda 

perspektiv, blickar och ramar och som förankras i specifika praktiker och institutioner”. Mindscapes 

förutsätter att vissa saker lyfts fram och annat göms undan (s.232). Att utnämna något till 

kulturarv och sedan producera detta får konsekvenser. Ronström har gjort en sammanfattning 

av vad kulturarvsproduktionen gör med kulturarvet: 
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- Kulturarvsproduktion är en urskiljande, avskiljande och hanterande process som 

upprättar gränser – sociala och kulturella, i tid och rum. 

- Kulturarvsproduktion står i ett nära och spänningsladdat förhållande till social och 

kulturell mångfald. 

- Kulturarvsproduktion förutsätter, förändrar och förflyttar värden. 

- Kulturarvsproduktion förvandlar sina objekt, genom att göra dem till 

utställningsobjekt; genom att historisera och estetisera, objektifiera och 

homogenisera dem; genom att öka deras densitet och särprägel; samt genom att öka 

deras synlighet, lokalt och globalt. 

- Kulturarvsproduktion utraderar minne och upprättar historia. 

- Kulturarvsproduktion är en politisk process som upprättar makt över det förflutna, 

samtiden och framtiden(s.182). 

 

Etnologen Carina Johansson går igenom Ronströms sammanfattningar i sin avhandling Visby 

visuellt (Johansson 2009). Hon menar att för att kunna betraktas som ett kulturarv måste det 

särskiljas från allt som inte betraktas som kulturarv. För att kunna göra detta krävs aktörer 

med auktoritet och en maktposition för att ett kulturarv ska bli utvalt. Vem som helst kan inte 

utse eller bestämma vad som ska kallas kulturarv. Det krävs också att kulturarvet tillhör 

någon eller något vilket i sin tur leder till både inkluderande och exkluderande praktiker. 

 

Folkloristen Torunn Selberg (2013) hävdar i sin artikel Fortelling, kulturarv og kulturminner 

att kulturarv skapas i relationen mellan ting och berättande, mellan materialitet och narrativ. 

Hennes utgångspunkt är att kulturarvet måste berättas för annars får det inget värde eller liv. 

Därför är narrativet avgörande för kulturarvsprocesser. Hon beskriver narrativteorin inom 

folkloristiken som så att det idag handlar om narrativa konstruktioner av verkligheten och att 

det som berättas inte behöver överensstämma med hur det verkligen var, utan hur det berättas 

att det egentligen var. Ett exempel hon ger är att när ett kulturarv, som en pilgrimsled i Norge 

vilken inte brukats som pilgrimsled under en lång tid bestäms att upphöjas till kulturarv, kan 

man genom berättandet om det ändå hänvisa till kontinuitet genom att det idag brukas igen. 

De hundratals år som gått sedan pilgrimer använt leden göms undan men berättelsen om leden 

som alltid funnits gör att stigen tillskrivs betydelsen pilgrimsled som en sanning (s 103). Även 

Ronström tar upp sådana exempel från Visby där medeltiden lyfts fram på alla tänkbara sätt 

medan andra tidsepoker varsamt göms undan (Ronström 2007:238:ff). Selberg visar även på 

en annan konsekvens av kulturarvsutnämningar och det är att om en miljö utnämns till 
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kulturarv bevaras miljön till eftervärlden. Om den inte får utnämningen kulturarv finns en stor 

risk att allt rivs och då finns det inga möjligheter att få tillbaks miljöerna igen.  

 

Kirshenblatt–Gimblett (1998) skriver att ett kännetecken för kulturarv är den problematiska 

relationen mellan själva kulturarvet och aktörerna inom kulturarvsindustrin, hur de väljer att 

lyfta fram kulturarvet. Kulturarvsindustrin producerar något nytt av det gamla. Hon ger 

exempel på dansgrupper, hantverkskollektiv, konstfestivaler, museer, utställningar, 

inspelningsarkiv, bokproduktion med mera. Dessa uttryck är inte enbart till för att höja värdet 

på kulturarvet utan genom att uttrycken kopplas till kulturarvet höjs även värdet på den 

konstform som genomförs eftersom det går att hänvisa till ett upphöjt kulturellt ursprung 

(s.156). När de kulturella uttrycken ger sig iväg på egna vägar kan kopplingen till det 

ursprungliga kulturarvet missas och det kulturella uttrycket ta över vilket gör att det blir ännu 

en variant, ett nytt uttryck som inte nödvändigtvis gynnar själva kulturarvet. Även Johansson 

(2009: 45ff) tar upp detta att kulturarven kan skapa ett kulturellt kapital för dem som kan 

knytas till ett visst kulturarv med en gemensam syn på estetik och autenticitet. Hon menar 

vidare att kulturarv inte endast används för att lyfta fram positiva världen utan även kan 

användas som avskräckande exempel. Ett exempel på detta är de olika förintelsemonumenten. 

En annan paradox Johansson tar upp är att ett kulturarv behöver ses som särpräglade för att 

kunna sticka ut i mängden, samtidigt som de finns där för att visa vad som varit betydelsefullt 

för större grupper av människor. Det har dock uppstått en homogenitet i hur man visar upp 

kulturarven, det görs ofta på liknande sätt med hjälp av museer, broschyrer, böcker, skyltar, 

webbsidor och berättelser. Hon menar att det är former som ger ett stort 

uppmärksamhetskapital som är väl beprövade och passar in i vår nutid och därför blir 

marknadsföringen av kulturarven ofta producerade på likartat sätt. 

 

Jag kommer i uppsatsen att undersöka hur dessa teorier runt kulturarvsproduktionen kan 

användas för att analysera min empiri vad gäller mina informanter och de observationer jag 

har gjort i byn Järvsö.	   
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Nostalgi 
 
Nostalgi handlar enligt idéhistorikern Karin Johannison (2001) om längtan, längtan efter ett 

förr, något som gått förlorat. Hon menar även att nostalgi har med det självupplevda att göra. 

En människa behöver själv ha varit med om något för att kunna vara nostalgisk över det. 

Nostalgin finns i det nyss förflutna och handlar om separation från detta förflutna. Enligt 

Johannisson är lekarna som i dag är populära med medeltidsveckor och olika rollspel, vilka 

försöker återskapa en historia, inte nostalgi, då det som återskapas inte är självupplevt. Hon 

skriver även att nostalgi är något som känns, en bitterljuv känsla som innehåller dikotomier, 

smärta blandat med sötma, lust och saknad. Det man längtar efter finns inte längre och 

försöken att återskapa det man saknar blir till ett jagande efter ett förr eller som Johannisson 

beskriver det, den förflutna verkligheten speglad genom den samtida. Historiskt var nostalgi, 

eller nostalgia som det kallades, ett sjukdomstillstånd, en term som användes för framförallt 

hemlängtande militärer som var ute i fält. Johannisson reflekterar över dagens syn på nostalgi 

genom att hänvisa till både sentimentalitet och reflexivitet som exempel på vad nostalgi inte 

är, trots att det kan förknippas med det. Hon menar att nostalgin till skillnad från reflexivitet 

är kommunikativ och smittsam. Det är känslan nostalgin vill åt, inte verkligheten. Hon skriver 

att nostalgin betyder: ”Medvetenhet, experimentell lek med förflutenhet, längtan, begär, sinnlighet, 

gränsöverskridande, identitet – alla begrepp med hög laddning för det moderna subjektet” (s 156). I sin 

ursprungsbetydelse står nostalgi för förkroppsligat minne och den utlöses av sinnesintryck. 

Det handlar om smak, doft, hörsel, syn, och känsel som blir en kontakt, en beröringspunkt 

mellan då och nu och som får olika tidsdimensioner att mötas eller korsas. 

 

Folkloristen Ulrika Wolf-Knuts (1994) menar även hon att nostalgin är något som kräver att 

man jämför ett förr med ett nu. Men hon betonar även att det är skillnad på ett historiskt 

perspektiv som kan sträcka sig nästan hur långt som helst och ett nostalgiskt perspektiv som 

sträcker sig så långt som till mormors tid, mycket sällan längre. Hon skriver: 

 

Det är lockande att tänka på en tid då slutet inte var så nära. I den folkliga vardagshistorian är 
tidsperspektivet kort, man nöjer sig med mormors tid, farfars trygghet och den tidens ideal (s 
77). 
 

Det finns enligt Wolf-Knuts både en progressiv och en regressiv aspekt på nostalgin. Det 

progressiva jämförandet med dåtiden kan bidra till att människor genomför förändringar i 

nutiden till det bättre, som de vill ha det. Det regressiva användandet av nostalgin ger Wolf-



	   14	  

Knuts exempel på hur barn som får småsyskon gärna går tillbaka i sin utveckling då de önskar 

att få vara små och trygga igen. Nostalgiska uttryck blir extra starka i perioder av oro. 

 

Den nostalgiska blicken visar sig tydligt i de intervjuer jag genomfört. Informanterna refererar 

påfallande ofta till ett förr, till farmödrar och morfäder som levde ett liv som de ser som 

eftersträvansvärt på fler än ett sätt. Det är något de anser sig ha upplevt i sin barndom eller har 

hört berättas. Det finns en längtan till ett förr, till en barndom när allt inte var så komplicerat 

och livet med rena råvaror och en vilja att ta tillvara på det som naturen ger var det naturliga 

sättet att leva. Även om detta inte är historiskt korrekt så ger den nostalgiska blicken dem 

bilden av att det var så det var förr i tiden. 

 

Performans 
	  
Performansstudier inom den etnologiska forskningen används för att kunna studera olika 

dimensioner av människan som kulturvarelse. Begreppet används också för att analysera vad 

det är som händer när människor agerar inför en publik. Det kan innebära en mängd olika 

framträdanden, någon som berättar, sjunger, dansar, iscensätter eller dramatiserar något inför 

någon eller några (Meurling 2019:268). Olikheterna gör att det kan vara en teaterpjäs på en 

teaterscen likaväl som en instruktion om hur man gör en sopkvast av björkris på en 

hembygdsgård. Lotten Gustavsson refererar till Erving Goffmans definition om performans 

som ett arrangemang där någon görs till aktör och några till åskådare och att det finns en 

ömsesidig förväntan på hur de olika rollerna ska agera (Gustavsson 2002:24). Terry Gunell 

och Owe Ronström menar att performans är en kommunikation mellan framföraren och 

åskådaren. Fokus ligger till lika stor del på hur något framförs som vad som framförs och 

genom tydliga ramar och former laddas performansen med mening och ges en förhöjd 

densitet. Det bli till en estetiskt markerad form (Gunell och Ronström 2013:40).  

 

Mycket av den performans som studeras inom den etnologiska forskningen är det som 

utspelar sig i samtiden men som hänvisar till en historisk epok eller händelse. Lotten 

Gustavsson (2002:28) hänvisar till performansteoretikern Richard Schechner som använder 

termen rekonstruerat beteende som ett levandegörande av historien. För att ett levandegörande 

av historien ska bli möjlig krävs en tydlig kommunikation och form mellan framföraren och 

publiken. Publiken förväntas förstå att de befinner sig både i sin samtid och i ett utsnitt av det 

förflutna som man föreställer sig att det kunde ha varit (Gustavsson 2002). Gustavsson ger i 
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sin forskning kring medeltidsveckan i Visby på Gotland flera exempel på hur människor i 

samtiden agerar på ett sätt som de tänker sig att människorna gjorde under medeltiden.  

Birgitta Meurling (2019:278) skriver om frusen performans och som exempel ger hon en 

artikel i en antologi med fotografier tagna i samtiden föreställande en historisk epok med 

historiskt material. Bilderna blir en frusen performans och den publik de möter är läsarna. 

Agerandet har då redan skett och gjordes inte inför en publik men för en publik. Den frusna 

performansen i form av den artikel hon hänvisar till blir då ständigt pågående samtidigt som 

laddningen mellan aktör och publik inte blir till det samspel som de tidigare 

performansstudierna hänvisar till. 

 

I mitt material kan performansteorierna användas för att förstå agerandet kring 

kulturarvsproduktionen i Järvsö. Jag kan se en medveten performans genomförd av Järvsös 

hembygdsförening i en stor del av deras program, och att agera, undervisa och gestalta görs 

aktivt av mina informanter. Den frusna performansen kan användas som förklaringsmodell för 

hur filmer och böcker har gett dem inspiration och påverkat mina informanters livsval. 

Öighet 
	  
När jag ser på Järvsö och dess innevånare i mina studier finns där tydliga tecken på 

homogenitet, stolthet och ett vi och dom- perspektiv. Genom att använda begreppet öighet går 

det att tydliggöra mycket av det jag observerat under mitt fältarbete. 

 

I etnologen Owe Ronströms bok Öar och öighet (2016) skriver han om hur öar används som en 

metafor för kultur och menar att studier av lokala gemenskaper som byar, socknar och andra öade 

platser ger oss vetskap om insularitet vilket är något som bör och kan studeras även på platser som 

inte rent fysiskt är en ö. Begreppet öar kan ses som kulturellt bestämda enheter och som en idé om 

ön likt ett mikrokosmos. Ronström radar upp exempel på hur ön som ett mikrokosmos ter sig: 

-Homogenitet, kontinuitet, stabilitet; 

-Avgränsbarhet, unikalitet, särprägel, en plats att intyga, besegra och behärska, som gjord 

för manliga, heroiska äventyr; 

-Avlägsenhet, kulturell, rumslig, tidslig; 

-Småskalighet, överblickbarhet, en tendens till förminskning; 

-Sakralitet, andlighet, magiskhet, förtrollning; 

-Naturlighet, äkthet, ursprunglighet; 

-Arkaism, betoning av ålderdomlighet och autenticitet, konservatism och efterblivenhet; 
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-Endemism, betoning av oberoende och självständighet, isolering, inavel och 

inskränkthet; 

-Födelse, nystart, tabula rasa och terra nullis 

 

Med detta menar Ronström att en annan grund för en kulturell öighet är ambivalens och ett ”både 

och” eller ”varken eller” (s 153). På öar eller kulturella enheter som i de sociala och kulturella 

sammanhangen kan ses som avgränsade och överblickbara bor det människor som blir påverkade av 

den tydliga avgränsningen. Det innebär att det finns en gräns mellan de fast boende, sommarboende 

och turister. Ronström skriver om tydliga homogeniserade ut och in grupper som definieras genom 

att vara varandras motsatser (s 228) Han ger som exempel ö-bor kontra fastlänningar och beskriver 

också effekterna av det rytmiska inflödet av stora antal tillfälliga besökare som att det i tid och rum 

avgränsade ställs emot det som ständigt pågår för lokalbefolkningen (s 230).  

 

Öar ses också genom historien som samhällen präglade av gemenskap, trygghet och stabilitet där 

alla känner alla och livet är enkelt. Denna bild av öar och kulturella platser drar i sin tur till sig 

turister men Ronström visar även att mycket kända personer som kungar, diktatorer och konstnärer 

gärna väljer att tillbringa tid på platser likt dessa. Han ger exempel på Ingmar Bergman och Olof 

Palme som såg sitt paradis på Fårö (s 231). 

 

Att titta på Järvsö som ett mikrokosmos i form av öighet fungerar väl enligt mig. Det finns en 

homogenitet i befolkningen som till stor del består av en medelklass av bönder och småföretagare, 

byn är överblickbar och har sin särprägel som jordbruksbygd med stolta anor. Det finns flera släkter 

som bott och brukat sina gårdar sedan 1500-talet. I Järvsö finns en av de sju världsarvsgårdarna, 

Kristoffers, vilket visar på att det finns en kulturell unicitet, något äkta och ursprungligt i de äldre 

gårdarna i byn. Gården Kristoffers blir till en garant för äktheten och särprägeln i bygden. Detta kan 

man också se i folkdräkterna som enligt etnologen Håkan Liby har anor tillbaka till 1600-talets 

mode. Det särpräglade dräktskicket beror till stor del på att Järvsöborna inte har låtit modekläder 

styra helt, utan de har fortsatt använda äldre delar till dräkten som har tydliga kopplingar till 

renässansmode (Liby 2018:25). Det äldre särpräglade dräktskicket och de äldre gårdarna som drivs 

av släkter sedan hundratals år kan ses som ett tecken på arkaism, det vill säga ålderdomlighet, 

autenticitet och konservatism. I dagens Järvsö sprids bilden av det unika med byn och hela 

landskapet med hjälp av berättelser om hur det var förr, berättelser om storspelmän, trolsk musik, 

näcken, målare och oerhört skickliga hantverkare. Det berättas om hur de var unika och speciellt 

begåvade på ett sätt som inte kan förklaras på annat sätt än att det måste vara något mystiskt 
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inblandat. Äldre hantverk och äldre musik lärs idag ut och sprids tillsammans med nyskapande 

varianter av det gamla. 

 

Allmoge 
	  
Ordet allmoge förekommer frekvent i min empiri. Mina informanter använder ordet i var och 

varannan mening och syftar till olika saker beroende på sammanhang. Det kan handla om 

tiden då allmogelivet levdes under början på 1800-talet, eller på vilket sätt de själva lever sitt  

liv på. Ofta handlar det om materialitet som möbler eller kläder. Problemet är då att 

allmogeting kan vara från skilda tidsepoker, det finns stolar som benämns som allmogestolar 

men den ena stolen kan vara från 1840-talet och den andra från 1980-talet. Jag kommer 

framöver i min uppsats att problematisera begreppet. 

	  
Karin Gustavsson (2014) resonerar kring vad som menas med allmogekultur. Ett begrepp som 

används lite godtyckligt av många och framförallt finns det ingen historiskt etablerad epok 

som kan benämnas allmogetiden. Hon menar att det etnologer under tidigt 1900-tal 

undersökte var specifika fenomen som man kunde finna hos en speciell befolkningsgrupp 

vilka definierades som allmogen. Begreppet allmogen på en befolkningsgrupp var något 

självklart vid den tiden dessa forskare genomförde sina fältarbeten och förklaras därför inte 

närmare av dem. Gustavsson refererar till Folkminneskommitténs betänkande från 1924 som 

beskrev allmogekultur som något som innefattar hela vårt lands folkliga odling och hon 

menar då att ordet folklig är det som utgör skillnaden mellan allmogen och de andra. 

Allmogen kan därigenom ses som ett strukturerande begrepp från förr, där bondebefolkningen 

levde ett ostört liv oberoende av samhällets pågående utveckling. Eftersom det inte går att 

ange en specifik historisk tid för allmogen har det kommit att handla mer om geografiska rum 

och territoriell utbredning (s 14 ff). Det som sattes i motsats till allmogekulturen var 

stadskulturen vilken sågs som det som hotade att förstöra den oersättliga allmogekulturen. 

Detta hot specificerades sällan enligt Gustavsson utan verkade ha varit underförstådd kunskap 

under början av 1900-talet. Samtidigt sågs den industriella utvecklingen som oundviklig och 

målet för forskarna blev därför att bevara kunskapen om allmogekulturen, inte själva kulturen 

i sig själv. Gustavsson säger sig också se ett nostalgiskt inslag i beskrivningarna om 

allmogekulturen från denna tid av dåtidens forskare. 
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När jag använder ordet allmoge i min uppsats menar jag allmoge som ett beskrivande begrepp 

för estetiken, handlingar, seder och bruk som användes av bondebefolkningen under främst 

den första delen av 1800-talet i Hälsingland. Jag använder även allmoge som beskrivande ord 

för de 1800-tals allmogetraditioner som under 1900-talet revitaliserades vid flera tillfällen och 

hade sin största blomstring under 1970-talet. Den tid som mina informanter har en nostalgisk 

koppling till om man ser till Johannissons (2001) tolkning av nostalgi. Något jag kommer att 

utveckla i min text om kulturarvsproduktion. 

 

Tidigare forskning 
 
I denna uppsats använder jag mig av en etnologisk syn på kulturarv och processerna kring det, 

revitalisering och folkloristisk performance. Jag har hämtat mycket inspiration från etnologen 

Owe Ronströms forskning om kulturarvsprocesser och kulturarvsproduktion i hans bok 

Kulturarvspolitik, Visby- från sliten småstad till medeltidsikon och hans bok Öar och öighet 

där han lyfter fram begreppet Öighet som ett sätt att studera sammansatta kulturella 

samhällen. Det är något jag tagit fasta på i min studie av Järvsö, dess innevånare och hur de 

arbetar med kulturarv. En annan avhandling som också tangerar mitt material är Den 

förtrollade zonen, lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland av 

Lotten Gustavsson samt Carina Gustavssons avhandling Visby visuellt – föreställningar om en 

plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv. 

 

Vad gäller forskning kring Hälsingland och dess världsarv finns en avhandling av Martin Paju 

Hälsingegården i omvandling -en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland (2016). Paju 

studerar hur processen fram till världsarvsutnämningen påverkade landskapet Hälsingland och 

dess innevånare. Konstvetaren Maj-Britt Andersson studerar Hälsingegårdarnas måleri i sin 

avhandling Allmogemålaren Anders Ädel (2000) där hon studerar på måleriet som finns i 

Hälsingegårdarna från 1700 och 1800-talen.  

 

Utöver dessa avhandlingar finns det inte mycket utgiven forskning som berör specifikt 

Hälsingland men det finns andra studier som berör identiteten i ett landskap eller en region. 

Etnologen Anders Häggströms avhandling Levda rum och beskrivna platser- former för 

landskapsidentitet (2000) tar upp detta med tillhörigheten i kulturellt bestämda platser som 

landskap och hur identitetsbyggandet görs. Häggström har studerat dessa fenomen genom att 

jämföra de två landskapen Blekinge och Jämtland. Antologin Astrid Lindgrens landskap 
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(2009) behandlar samma frågeställningar om hur landskapets kulturarv förändras, förstås, 

förvaltas och förmedlas. En annan antologi, Den regionala särarten (1994) beskriver hur 

olika regioner letar efter särpräglade traditioner att lyfta fram i sökandet efter det som är unikt 

för en plats för att sedan använda denna kunskap till marknadsföring. 

 
 

Disposition  
 
Följande kapitel inleds med en beskrivning och diskussion av de etnografiska metoder och 

material som används i studien. Därefter presenteras informanterna och en diskussion om 

reflexivitet. Jag går igenom de teoretiska utgångspunkter jag har för att analysera mitt 

material och tidigare forskning. 

 

I kapitel två, ”Allmoge som livsstil”, läggs fokus på vad det är som inspirerar informanterna 

till att göra de livsval de valt att göra. Här besvaras frågeställningen om vilka föreställningar 

och historiska ideal de förhåller sig till. Jag analyserar också hur informanterna präglas av 

dessa föreställningar och ideal. I detta kapitel beskrivs och analyseras även hur revitalisering 

av kulturarv pågår i flera led. 

 

I kapitel tre, ”Politiken och miljön”, läggs fokus vid vad det är som driver informanterna till 

att välja den livsstil de har. Här beskrivs vilka utmaningar informanterna möter i vardagen 

samt hur de förhåller sig till omvärldens åsikter om folkkultur. I detta kapitel diskuteras även 

hur miljömedvetenheten påverkar informanterna.  

 

I kapitel fyra, ”Världsarvet och kulturarvsproduktionen” läggs fokus på hur det skapats 

kulturarvsproduktion under 2018 i Järvsö. Här beskrivs några tydliggörande exempel på detta 

och analysen av kulturarvsbegreppet fördjupas.  

 

Uppsatsen avslutas med kapitel fem där det förs en slutdiskussion och studiens slutsatser 

summeras.  
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2. ALLMOGE SOM LIVSSTIL 
	  

 Jag vill ändå tänka fritt men att ändå tänka att det är en del av det här liksom 
och då blir det ju också lättare att applicera det i sin egen värld liksom, ha dom 
moderniteter som man behöver ha men ändå liksom få med sig någon slags arv 
till, och det gillar jag. -Ulrika 

	  
	  
När jag hör mina informanter berätta om allmogen, hur det var förr och hur viktigt det är att 

bevara dessa kunskaper vidare till kommande generationer, känner jag igen resonemangen 

från hur etnologerna skrev om det för hundra år sedan. När de drog ut på landsbygden för att 

dokumentera och bevara kunskaper från allmogekulturen var det för att bevara kunskaper från 

förr in i framtiden (Gustavsson 2014). Detta får mig att fundera en del på Järvsö, men även 

andra delar av landskapet Hälsingland, att man i minst hundra år har arbetat för att 

allmogekunskaperna ska bevaras. Jag upplever det som att det finns en mycket stor 

detaljkunskap inom många områden som handlar om den äldre bondekulturen vilken vi idag 

kallar allmogekulturen. Det finns studier och böcker om hur man skötte en gård på 1800-talet, 

hur Järvsösömmen såg ut, hur människor klädde sig, hur de tillverkade sina kläder och andra 

textilier, hur man målade på väggar, golv, rullgardiner, möbler och korgar, listan syns 

oändlig. All denna forskning som människor i byn Järvsö har ägnat sig åt i över hundra år och 

all denna omsorg om att föra kunskaperna vidare, hur kommer det sig?  

 

Handlar det om att få en mening åt sitt sätt att leva eller är det en övertygelse om att allmoge 

är något exceptionellt som under inga omständigheter någonsin får gå förlorat, eller är det 

något annat? 

 
 
Sara, Stina, Karin, Susanne, Lillemor, Ulrika och Maria har alla valt ett liv som till stora delar 

har inslag av allmogekultur. De har valt att bo i Järvsö och där tar de del av och medverkar 

aktivt till att allmogekulturen bevaras, förnyas och sprids. Det märks på hur de väljer att klä 

sig, då de vid festliga tillfällen väljer att bära folkdräkt, och om inte tillräckligt många festliga 

tillfällen ges skapar de egna tillfällen där de kan bära sina dräkter. De bär även delar av sin 

dräkt och kläder inspirerad av allmoge till vardags tillsammans med vanliga kläder med mode 

av i dag. Husen de bor i har de valt med omsorg och drömmen för dem alla är att bo i en 

gammal hälsingegård. Nu är flera av dem i startgroparna med att skapa sig ett hem och bilda 

familj så alla har inte riktigt nått fram till den drömmen ännu, men längtan finns där efter den 



	   21	  

egna Hälsingegården. När de inreder sina hem väljer de i huvudsak äldre möbler, de går gärna 

på auktioner och loppisar för att hitta äldre saker till sina hem. Hantverksintresset finns hos 

flera av dem och de broderar och syr egna dräkter och ting till hemmen. Karin berättar om hur 

hon tänker kring möbler: 

 

Därför är det så intressant med gamla grejer just hantverksmässigt, det 
teknikhistoriska. Man bygger för att det ska hålla i en evighet. Man ska inte behöva 
göra det igen, materialvalet, antingen så tog man det man hade eller så tog man, 
visste att det här är hållbara material och liksom håller det fortfarande idag. Som 
bordet här (Karin slår på bordet) och stolarna är gamla och soffan är gammal 
(skratt) liksom att det fortfarande håller idag, det är väl det jag tycker är liksom 
intressant på något vis.  

 

Lillemor har uppfyllt sin dröm om en egen Hälsingegård med råge. Hon lever på en gård som 

är historiskt korrekt inredd enligt allmogeidealen under 1800-talet i Järvsö. Under flera 

decennier har hon nogsamt restaurerat och renoverat sin gård efter idogt insamlande av både 

kunskap och orginaldetaljer. Hon har fyllt sin gård med äldre väggmåleri och orginalmöbler 

från 1700-och 1800-talen. När jag frågar henne om vad det är som driver henne berättar hon 

att det är hennes högsta önskan att få vara en bondmora i Järvsö på 1800-talet och eftersom 

det inte går att uppfylla så formar hon sitt hem så nära hon kan komma i alla fall. Samtidigt 

finns det ett något nyare hus på tomten där hon sover och bor till vardags. Även detta hus är 

inrett med 1800-tals möbler och ting i stor mängd men det har ett modernt kök med moderna 

köksmaskiner, toalett med dusch och internet. Lillemor har gjort sin dröm om ett liv som 

bondmora på en gård i Järvsö till ett sätt att leva. Hon väver ihop berättelser om sitt eget liv 

och sin släkt med berättelser och historier från gården där hon bor och skapar därmed ett 

fiktivt liv som just mor på en stor hälsingegård.  

Men jag tror att det är för att våra mödrar de var ju unga på 70- talet och då ville de 
inte vara bondmoror. Så kanske det är därför vår generation vill, ville vara som min 
mormor, leva på landet, ha barn på landet, djur och leva ett enkelt liv nära naturen. Så 
var min bild av idealet. 
 

Hon berättar att hon har börjat sy en varsin Järvsödräkt till sina söner. 

 
Nej, så före jag dör så ska jag sy två Järvsödräkter till mina pojkar, skjortor och allt 
och de tycker inte om dräkter mina söner, de är helt ointresserade. Men då ska jag 
tvinga dem! I mitt testamente ska jag skriva: - På min begravning ska de ha 
Järvsödräkten (skratt). Så! 
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Allmogeinflytandet syns även på informanternas val av yrke och vad de väljer att göra på sin 

fritid. Karin är byggnadsvårdsantikvarie och vill i framtiden starta eget företag och arbeta med 

byggnadsvård i Hälsingland, Lillemor är konstnär och använder allmogekulturen i sin konst 

om och om igen, på olika sätt vrider och vänder hon på folkdräkter, seder och bruk i sina 

målningar. Det gör hon inte för att kritisera utan för att upphöja berättar hon. Ulrika har 

folkmusiken som sitt yrke, både som artist och pedagog. Maria är lärare och lär ut mycket av 

allmogekulturen till sina elever, men hon ägnar även nästan hela sin fritid åt att sy folkdräkter 

och att dansa folkdans. 

 

Kulturantropologen Heike Jenss följde en grupp tyska ungdomar under 1990-talet som valde 

att inspireras av plagg och bilder från 1960-talet. Jenss menar på att ordet retro kan ses som 

ett samlingsord för flera olika kulturella former och praktiker. För att förstå ordets verkliga 

mening i de olika sammanhangen bör ordet placeras analyseras i den kontext det handlar om. 

Retromodet startade under 1960- och 70-talen som en antirörelse och det blev till ett mode. 

Begagnade kläder innehåller också traditionella och nostalgiska egenskaper vilket kan ge en 

känsla av autenticitet och samtidigt skapa en stark gruppidentitet enligt Jenss. Den grupp som 

Jenss studerade hämtade sin inspiration från äkta plagg från tiden som de kombinerade med 

nutida plagg i samma stil. De sydde upp kläder efter gamla mönster och försökte skapa en 

historiskt korrekt stil, en stil som blir korrekt med nutidens ögon och blick. Hon tar som 

exempel mods som från början var och betydde en sak men med dagens ögon blivit ett mer 

allmänt 60-tal likt swinging London. Grupper som väljer en viss tidsperiod att följa skapar sin 

egen bild av det förflutna för att det ska passa in i nuet. Man tar helt enkelt de delar som 

passar in. Den grupp som Jenss följde valde att inte bara klä sig i 60-tal utan att även omge sig 

med saker och ting som kom från 60-talet eller i alla fall såg ut som om det var från den tiden. 

Det innebar att de inredde sina hem så likt som möjligt deras bild av hur det kunde se ut i ett 

hem från tiden. Det går att se tydliga likheter och för den delen även olikheter mellan den 

grupp ungdomar som Jenss studerade och de unga kvinnor i Järvsö som jag intervjuat. Båda 

grupperna strävar efter att leva i känslan av den kultur de valt att följa och har som ideal. I 

Järvsö använder sig mina informanter, likt Jenss informanter sig av de delar av kulturen som 

går att anpassa till nutiden. Även om klädstil och inredning sticker ut något från de gängse 

nutida idealen så är de anpassade till att användas idag, ofta så anpassade att de skulle vara 

främmande i sin ursprungliga miljö. En schablonmålad vägg från mitten av 1800-talet har 

idag blivit till en allmogeinspirerad tapetkollektion från Duro och sitter på många väggar 

runtomkring i Hälsingland. Precis som Jenss informanter skapade sig en gruppidentitet genom 
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att klä sig i 60-tals kläder och omge sig med ting från samma tid gör min grupp av 

intervjupersoner samma sak fast med ting inspirerade av allmoge. Det som skiljer grupperna 

åt är att mina informanter inte är en liten grupp som hänger sig åt detta utan de verkar i ett 

större sammanhang då allmogeinspirationen är något de delar med hela byn Järvsö och även 

med landskapet Hälsingland. Självklart delas inte intresset av alla invånare och de 

representerar en mindre del av befolkningen men samtidigt representerar de den del som syns 

och som uppmuntras i marknadsföringen av platsen. De är alltså inte enbart en liten 

intresseklubb som roar sig och uppmuntras av varandra utan de stöttas och uppmuntras i ett 

större sammanhang vilket bidrar till att det de gör blir värdeladdat på fler sätt än det 

personliga. En annan aspekt på det hela är nostalgin. När Jenss skriver om det nostalgiska att 

klä sig och omge sig av 60-tal finns det tydliga nostalgiska vinklar då informanterna kan ha 

varit barn under 60-talet eller har föräldrar som levde då. Alltså tydliga nostalgiska referenser 

om man ser till Johannissons (2001) teori om att nostalgin har med den självupplevda känslan 

att göra. En längtan till en barndom, ett förr. Ordet retro och vad det står för kan också 

fungera helt utan nostalgi då många av dem som idag klär sig i retrokläder från 1950, 60 och 

70-talen inte själva har levt under den tiden. Den retro de använder är alltså inte självupplevd 

och har i dessa fall med estetiska ideal att göra. Allmogevurmen, om man hänvisar allmoge 

till tiden för bondesamhället och 1800-tal blir även den svår att applicera på nostalgibegreppet 

då mina informanter och deras föräldrar omöjligen kan ha egna nostalgikänslor för en 

barndom på 1800-talet. Om man däremot ser på allmogebegreppet som ett begrepp som 

brukats alltsedan de första folklivsforskarna började dokumentera den gamla bondekulturen 

kan den nostalgiska infallsvinkeln fungera. Under 1900-talet har intresset kommit och gått i 

vågor för den tiden, men för mina informanter har 1970-talets stora intresse för äldre tider 

spelat en stor roll vad gäller referenser till allmoge. Den kulturarvsproduktion som 

producerades under 1970 och 80-talet är i stor grad upplevd och förknippad med barndom hos 

mina informanter. Det är alltså den revitaliserade allmogen som är självupplevd och därför 

kan bli förknippad med nostalgiska känslor. 
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En vinfläck på skjortan, det är då det börjar! 
 
 
Jag sitter i Marias kök på hennes gård i Järvsö och samtalar då hon plötsligt utbrister: - Det 

var när Sara fick en vinfläck på skjortan som det blev på riktigt! Hon berättar för mig om en 

pubkväll då Sara, Karin och Stina hade bestämt sig för att gå dit i sina dräkter. Sara fick då en 

vinfläck på sin dräktskjorta som de har försökt få bort på olika sätt men tillslut kommit fram 

till att fläcken får vara där för att påminna om en trevlig kväll, ett minne ur livet. 

	  
I den här vevan fick Sara sin enorma vinfläck på skjortan och nu när jag 
berättar det så tänker jag att hon ska vara glad åt det, inte fick jag några 
vinfläckar på min dräktskjorta. Det är skithäftigt om man tänker efter att hon 
fick det. 
 

I Marias tankar har vinfläcken blivit en symbol för att dräkten är en del av samtiden och inte 

bara en museal kvarleva från förr. Mycket av det som sker i Järvsö med anknytning till 

allmogekulturen kan tillskrivas ett performativt handlande. Ofta innebär det att bära folkdräkt, 

men inte alltid. Att visa upp olika hantverk från förr innebär också en form av performativitet 

då den som lär ut och visar hur det ska göras gör detta för att visa hur det gjordes i stället för 

att göra hantverket för sin egen del. Mia berättar om midsomrarna som de firar på Stenegård 

och hur hennes mamma då ber henne att ta på sig sin folkdräkt. Det har fått Mia att fundera på 

vem hon gör det för. Mia är intresserad av dräkterna och är uppvuxen i en Hälsingegård med 

jordbruk och där det finns stora mängder äldre kläder bevarade. Den äldre bondekulturen har 

hon fått med sig sedan barndomen. Hon och hennes familj har alltid haft ett vardagligt 

förhållande till alla de allmogeting som de vuxit upp med. Möblerna har använts och kläderna 

har de fått leka med och använda. Allmogetingen har funnits där tillsammans med allt annat 

som en del av det vardagliga livet i stort. 

 

Ja, det är ju också det här med turister och att man ska klä upp sig för dem, sånt 
tycker jag är svårt också, vem gör man det för egentligen? Är det för att man 
tycker det är kul eller är det för att man ska spela någon slags allmogegrej. 
Midsommar på Stenegård. Det är en stor grej för hembygdsföreningen, man får 
gå in gratis om man har dräkt./ ---/ Men Järvsö är ju en turistort och har liksom 
varit väldigt länge. 

 

Här blir Mia fundersam på varför hon använder sin dräkt, hon berättar för mig att hon 

tycker väldigt mycket om att bära dräkt och hon gillar alla historier om hur den ska bäras. 

Alla oskrivna regler som finns när det gäller folkdräkter säger hon, som det var så roligt 

att bryta emot när jag var tonåring, det är kul. Samtidigt känner hon att på midsommar 
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handlar inte dräktbärandet och dansandet runt midsommarstången om vad hon tycker om 

att göra utan om vad som ser bra ut för turisterna. Hon berättar att hennes mamma alltid 

säger varje midsommar att de måste tänka på turisterna. Gunell och Ronström (2013) 

skriver om performans i betydelsen framträdande och framförande och menar att det 

centrala inom folkloristisk performans är ansvarstagandet för hur någonting framförs, där 

ansvarstagandet betyder att det finns en aktör med publik. Att träda fram inför en publik 

och att inte bara fokusera på vad som sägs utan även hur det framförs och var det gör det. 

Järvsö hembygdsförening arbetar mycket med detta vid sina programpunkter under året. 

När det är midsommar eller julmarknad på Stenegård ska det vara på ett sätt som visar 

hur det var förr, det ska vara äkta hantverk och genuint enligt Sara som är mycket aktiv i 

hembygdsföreningen. De vill visa upp ursprunget och det som är äkta och unikt med 

Järvsö och det som då visas upp är det historiska 1800-talet i nutida tappning. 

 

Etnologen Ulla Centergran skriver i sin artikel ”Folklorism och revitalisering”(1997) om 

den tyske forskaren Herman Bausingers syn på folklorismens koppling till turismen och 

den växelverkan som finns däremellan. För att tjäna pengar agerar befolkningen som en 

relikt från en svunnen tid, något de inte alls ägnar sig åt annars menar han. Jag tycker mig 

se den kopplingen bland flera forskare vad gäller revitaliseringsprosesser och 

kulturarvsproduktion. Det blir till en performans som kräver en publik som oftast består 

av turister och därmed gör så att det går att tjäna pengar. Detta stämmer förvisso även in 

på Järvsö och mina informanter men bara till en del. Under flera av mina intervjuer har 

det framkommit att även om de visar upp allmoge för turister och andra intresserade så är 

det inte bara då de gör det. Handlingar som tillskrivs som performativa sker inte alltid 

publikt. Ett exempel på denna dubbelhet är ett reportage i Ljusdalsposten den 22 

december 2017 med rubriken: ”Gammeldags julpyssel öppnar upp julen hos Trine: Vi är 

ett gäng gamla kulturtanter”. Artikeln handlar om ett gäng unga vuxna i Järvsö som har 

till tradition att samlas varje december för att tillverka julpynt så som man ”gjorde förr”. 

Detta år blev det ett reportage i tidningen och ett videoklipp på tidningens hemsida. Här 

blir tvetydigheten tydlig anser jag, de väljer att visa upp sin tradition i tidningen, där de 

även lär ut ett pyssel samt berättar om att de gillar äldre ting och traditioner och vill 

bevara detta till eftervärlden. Det visar på en performans, att visa upp inför en publik. 

Samtidigt är det något de har gjort helt för sig själva under tidigare år och gjorde även 

under 2018 utan att någon tidning eller publik var där. Just detta exempel visar på ett 

mönster som jag ser efter mina samtal och observationer, nämligen att det bara till viss 
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del är performans enligt ovanstående betydelse. De tycker alla att det är viktigt att visa 

upp och lära ut om allmogetraditionerna men de skulle göra allt de gör även utan publik 

för det är så de vill leva. Att sätta på sig sin folkdräkt och gå ut på krogen handlar inte 

bara om att visa upp sig, det handlar lika mycket om att de trivs i sina dräkter och känner 

sig fina i dem. Sara berättar för mig om när hon hade varit på en konsert och skulle 

handla lite mat på vägen hem, och det var först när hon fick en kommentar på Ica som 

hon kom på att hon fortfarande hade sin dräkt på sig. Hon berättar att för henne har 

folkdräkten blivit ett bekvämt och fint plagg som hon gärna bär så ofta som möjligt. När 

det inte passar att bära hela dräkten bär hon istället någon del av den i kombination med 

andra kläder.  

 

Marsanna Petersen har studerat hur kvinnorna på Färöarna använder sina folkdräkter. I 

sin artikel ”Folkdräkter som personlig och levd materialitet” (2014:80) berättar Petersen 

om hur de Färöiska kvinnorna gärna komponerar sina egna dräkter efter tycke och smak. 

Snittet på dräkterna håller den historiska kontexten medan färger och mönster väljs på ett 

sätt som gör att det tilltalar ägaren av dräkten. Om jag jämför de Färöiska kvinnorna med 

mina informanter finns det flera likheter då de båda grupperna bär sina dräkter ofta och i 

många olika sammanhang. De utvecklar även nya varianter som används till de mer 

traditionstyngda varianterna av dräkterna. Jag kan även se olikheter då mina informanter 

går ännu ett steg genom att använda traditionella dräktdelar i kombination till samtidens 

kläder av modernt snitt. Den stora likheten mellan kvinnorna på Färöarna och kvinnorna i 

Järvsö är dock att de har ett personligt förhållande till sina dräkter och gärna vill utveckla 

och anpassa dem så att det ges möjlighet att bära dem på ett naturligt och bekvämt sätt. 

Helt enkelt anpassa folkdräkterna så de fungerar att använda i det vardagliga livet. 

 

Samtidigt som det inte alltid handlar om en performans för mina informanter utan om en 

livsstil, så skulle man kunna se valet av sättet att leva sitt liv på som en performans. Att 

välja ett liv där hantverket och allmogens estetik styr blir ett sätt att visa på en alternativ 

livsstil. Det i sig blir till ett slags performans eftersom de vill visa på alternativa sätt att 

leva till andra, ett liv som för med sig både miljötänk i form av materialval och ett 

bevarande av gamla seder och bruk från den gamla bondekulturen, allmogen. Marias 

kommentar om att det var när Sara fick sin vinfläck på skjortan som det blev på riktigt 

beskriver detta på ett bra sätt. Saras skjorta blev genom vinfläcken placerad in i samtiden 

från att ha varit en historisk kopia av ett allmogeplagg till att bli kläder som används i 
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dag. Att använda de kulturellt upphöjda folkdräkterna i ett sammanhang de inte brukar 

användas på, en konsert eller en kväll på puben innebär att det kan komma en stor 

rödvinsfläck på den nogsamt handsydda och broderade skjortan. Men samtidigt innebär 

det att skjortan och dräkten lever vidare in i samtiden som någonting mer än ett 

performativt museiföremål. Det går att läsa in samtiden i kläderna och inte bara allmoge 

när den exklusiva skjortan bär spår av en kväll på krogen i form av en vinfläck. Flera av 

informanterna använder sina dräkter och ting som tidigare bara stått som symboler för 

allmogen i sina nutida liv både till vardag och fest, vilket gör det hela lite svårare att 

definiera.  

 

Jag tycker mig finna en likhet i mina informanters performans med det etnologen Lotten 

Gustavsson skriver om i sin avhandling Den förtrollade zonen (2002) där hon studerar 

performans i samband med medeltidsveckan på Gotland. Jag ser också likheter då jag 

under min utbildning gick en kurs i Visby och intervjuade en 22-årig kvinna om hennes 

vurm för medeltiden och hantverket. Hon berättade att hela hennes år var inrutat efter 

medeltidsveckan som går av stapeln varje sommar vecka 32 i Visby. Under höstarna 

planerar hon vad hon ska ha på sig nästa år och börjar skaffa material och sy nya dräkter. 

Det ska även beställas tält och ordnas med logistik. Enligt henne gör hon några saker 

varje vecka som har att göra med medeltidsveckan. En annan kvinna jag intervjuade sa att 

man vet när medeltidsveckan är här, när man hör bjällror på Ica. Denna vecka verkar ha 

stor betydelse för väldigt många som får tillfälle att gå helt in i en annan identitet för ett 

litet tag varje år. Just detta att de under året samlas och syr dräkter och andra ting inför 

medeltidsveckan finns det direkta paralleller till mina informanter som under 

vinterhalvåret samlas varannan vecka på Järvsö hembygdsgård på dräktjunta. Där fixar de 

till sina dräkter så de passar bättre eller syr nya delar inför sommarsäsongen. Samtidigt 

finns det stora olikheter mellan medeltidslajvarna i Visby och allmogevurmarna i Järvsö 

där Järvsöbornas användande av dräkter och folkmusik blandas in i livet under hela året 

genom att det bärs folkdräkter vid olika högtider och festligheter och inte under en 

bestämd vecka. Folkdräkter och andra allmogeinspirerade aktiviteter är en del av livet i 

Järvsö och utgör därför ett naturligt inslag i vardagen. 
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	  Driver dagg faller regn, From-Olle och Hälsingehambon 
	  
Under mina studier av Järvsö är det några berättelser, eller narrativ som det inom 

konstvetenskapen och etnologin kallas, som ständigt återkommer och som mina informanter 

oberoende av varandra refererar till. Det är Hälsingehambon, filmen och boken Driver dagg 

faller regn och teaterföreställningen Ingen som jag. Dessa tre performativa narrativ har gett 

flera ringar på vattnet som påverkat och fortfarande påverkar bilden av Järvsö. Jag kommer i 

texten nedan att beskriva dessa narrativ, deras bakgrund och hur de refereras till och används 

idag i Järvsö och av mina informanter. 

 

Driver dagg faller regn 
	  

	  
Foto: Järvsö hembygdsförening 

 
Några av mina informanter har nämnt att filmen och boken Driver dagg faller regn har betytt 

mycket för dem. Filmen Driver dagg faller regn av Gustav Edgren kom 1946 och bygger på 

Margit Söderholms roman med samma namn som utkom 1943. Handlingen utspelar sig i 

Hälsingland i början av 1800–talet. Enligt svensk filmdatabas är det en film full av trolsk 

folklorestämning, allmogens övernaturliga föreställningar vid denna tid, fiolspel och folkdans, 

ung kärlek och vackra bilder av den svenska naturen. Sara och Stina berättar för mig hur de 

började umgås när de var 13 år. En gemensam bekant till dem insåg att de båda två tyckte 

väldigt mycket om böckerna av Margit Söderholm, Driver dagg faller regn, All jordens fröjd, 

Bärgad skörd och Livets krona. Deras vän ordnade så att de träffades och hade en filmkväll 

med filmen som är gjord efter boken Driver dagg faller regn. Den gemensamma kompisen 

somnade snabbt då hon var helt ointresserad, men för dem var det en början på en lång 

vänskap där de delar intressen för livet i Hälsingland som det tedde sig förr. Gärna allmoge 
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och 1800–tal. De säger båda två att de hade, och till viss del fortfarande har, en väldigt 

romantiserad bild av den tiden och att Driver dagg faller regn bidragit till den bilden. Sara 

beskriver sitt flickrum och berättar att på hennes vägg	  ovanför sängen hängde en stor 

filmaffisch från filmen. Hon berättar även att hon får nostalgiska känslor och längtan till den 

tiden som filmen och böckerna beskriver. Något som gjort stort intryck på Sara är 

berättelserna om bröllop: 

	  

	  Åh! Det verkar ju så himla häftigt och roligt, framförallt roligt, de höll på i så många 
dagar och bara hade kul och åt mat och dansa och lekte lekar och sådär. 

 
Järvsö hembygdsförening visade filmen Driver dagg faller regn på storbildsduk utomhus på 

Karlsgården i början av augusti 2018. Sara som är engagerad i hembygdsföreningen berättar 

att det är något de brukar göra och att de nu även har fått tag på den uppföljande filmen, All 

jordens fröjd och planerar att visa också den. Filmerna som spelades in på 1940- talet har till 

största delen spelats in på just Karlsgården i Järvsö, något både Sara och Stina berättar med 

stolthet i rösten. Stina berättar också att hennes farfar lämnade information till bokens 

författare Margit Söderholm om hur det var förr i tiden. Hon säger att det var många 

människor i Järvsö som gjorde det och att den informationen som Söderholm fick av dem som 

faktiskt varit med under tiden som boken beskriver, borgar för att böckernas innehåll, vad 

gäller seder och bruk, kan ses som tillförlitliga källor. Karin berättar om vad böckerna har 

betytt för henne: 

 

Jo men det är ju som lite så här romantiskt och mystiskt och det är älvor och liksom det 
är mycket som kommer tillbaka allt det där liksom. Jag tänker mycket på hambon och 
Hårgalåten också och sånt där, att vi fortfarande dansar hambo idag i Hårga liksom, 
där dom tydligen gjorde det för längesedan och dog. Det är lite med den här mystiken 
som jag tycker är spännande.  
 

Sara tycker att boken har allt, platsen, dräkter, vardagslivet, högtider, folkmusiken och 

dansen. Dessutom innehåller boken den ultimata kärlekshistorien, när det inte går att få den 

man vill ha fast det går i alla fall för att man måste säger hon. Sara har läst boken fyra gånger, 

hon vill inte läsa den för ofta då hon vill behålla den magisk och hinna glömma lite så det blir 

roligare. Stina däremot läser boken minst en gång per år. De har även pratat om att deras 

högsta önskan vore att spela in den igen på nytt, fast göra det till en serie för att kunna få med 

allt som står i boken och att göra den efter de kunskaper vi har idag om den tiden. 

Informanten Anette som var med och arbetade med Hälsingegården och Träteatern under 
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1990-talet berättar att hon blev intresserad av inspelningen av filmen i Järvsö då det var bland 

det första hon fick höra när hon kom till Järvsö. 

 

Det var det första man fick veta när man flyttade till Hälsingegården att här 
spelade de in Driver dagg faller regn och det var Marit som var stunt för att Maj 
Zetterling (som spelar huvudrollen) hade just fått reda på att hon var gravid och 
Marit som bor däruppe fick rida i stället för Maj för att hon vågade inte rida och 
hon var där.  
 

 
Alla dessa berättelser om hur det hade gått till under inspelningarna ledde till att Anette 

tog fram gamla journalfilmer som gjordes under inspelningarna som något slags 

backstagereportage, något hon säger var vanligt förr. Hon berättar att filmen visar hur 

skådespelarna rör sig runt i Järvsö och handlar. De var i Järvsö under tre månader så det 

skapades många berättelser om berättelsen, menar Anette. Hon säger också att när Driver 

dagg faller regn spelades in på 40-talet så var det många landsbygdsbor som flyttade in 

till städerna och de behövde något att känna igen sig i när de gick på bio. Det var därför 

dessa filmer blev så populära. Hon berättar: 

 
 Dels så hade många flyttat till stan alltså bondjänter, lantiskvinnor hade flyttat 
intill städerna och så visste man att här fanns det en jäkligt stor publik och den här 
publiken behövde ju historier som de kunde känna igen sig i och sen var det ju 
viktigt då, det var ju krigsår i Sverige och Hälsingland hade ju allt av detta och 
vildheten, sensualiteten/---/ Min tes var ju, och den stämde någorlunda, att 
Hälsingland var Sverige och att det här handlade om en Sverige bild och en ideal 
bild av en verklighet som var en annan verklighet och det var ju precis det som den 
här Ivar Johansson också exploaterade liksom forsarna, vildheten och spelmännen! 

 
Filmen var väldigt populär när den kom och böckerna som Margit Söderholm skrev på 1940-

talet gavs senast ut 1994, vilket tyder på att intresse har funnits under ett bra tag. 

Ett exempel på att alla berättelser som finns om hur det gick till under inspelningarna hålls 

levande är att hembygdsföreningen hade en temakväll på Karlsgården den 7 juli 2010 då de 

bjöd in människor som arbetat som statister under filmarbetet för att berätta om hur det var. 

Under kvällen skrevs deras berättelser ned så de ska bli bevarade för framtiden. Ännu ett 

exempel på hur berättelserna hålls levande är att Skästrateatern, som är en mycket ambitiös 

amatörteatergrupp, under 2009 och 2010 gjorde en sommarföreställning som hette Driver 

dagg- en annan historia vilken utspelar sig under 1940-talet och handlar om hur det var när 

Margit Söderholm kom till Järvsö för att skriva sin bok. Så boken Driver dagg faller regn har 

blivit berättad i flera led från 1940- talet fram till 2010-talet, som bok, film och 
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backstagefilmer, berättarkvällar om hur filminspelningen gick till och nu senast en teater som 

var en fri tolkning om hur det eventuellt kunde ha gått till när Margit Söderholm kom till 

Järvsö för att hitta inspiration till sin bok. Flera led av narrativ där varje led lever sitt eget liv 

och genererar nya berättelser och performativa möjligheter. Något som Järvsöborna tacksamt 

tar emot, utvecklar och använder i skapandet av identiteten för Järvsö. 

 

Birgitta Meurling skriver om peformans i sin artikel I grevinnans kläder. Plagg och 

performans i slottsmiljö (2019). Meurling berättar om antologin Emilies gåva (2010) och 

Maria Gärdemans artikel ”Som man är klädd blir man hädd – dräkter och accessoarer i 

Löfstads skåp och lådor” som handlar om grevinnan Emilie Piper med texter och bilder om 

hennes liv på Löfstad slott, hur boken kom till och används. Gärdeman har själv låtit sig 

fotograferas i Emilie Pipers kläder, inuti och runt slottet. Dessa fotografier är kombinerade 

med historiska fotografier och texter som visar på hur det skulle kunnat vara att leva som 

grevinna på Löfstad slott under förfluten tid. Bokens syfte enligt Meurling är att lansera 

Löfstad slott som kulturarv. Att se på en bok som performans beskriver Meurling på flera 

olika sätt. Hon refererar till Ronströms tankar om ”kulturarvsblicken”, vilken beskrivs som en 

estetiserande och distanserande blick med fokus på visuella objekt (Ronström 2007:231) och 

till Gustavsson beskrivning av hur det blir en lek med tid och rum ”här och nu” och ”där och 

då” (Gustavsson 2002:30). En performans kräver en aktör och åskådare och i detta fall blir 

aktören författaren, tillika modellen medan publiken är de som sedan kommer att läsa artikeln 

och titta på bilderna. Här beskriver Meurling den frusna performansen som en variant av 

performans, i motsats till synen på performans som något som utspelar sig framför en publik. 

I artikeln ”Som man är klädd blir man hädd – Dräkter och accessoarer i Löfstads skåp och 

lådor” är performansen redan färdig när den möter sin publik i form av läsare. Den får sina 

olika betydelser beroende på vilken blick eller förståelse de olika läsarna har som möter denna 

frusna performans. Filmen Driver dagg faller regn kan även den ses som en frusen 

performans. Filmen och boken innehåller en rad olika föreställningar gjorda med en 

kulturarvsblick från 1940-talet. Kulturarvsblicken är föränderlig kan jag konstatera när jag ser 

på filmen med min variant av kulturarvsblick som har sina referensramar från 2010-talet. 

Mina informanter som talar om filmen, har utöver sina kulturarvsblickar även vad jag skulle 

vilja kalla en nostalgisk blick när de ser filmen. Johannisson (2001:156) menar att nostalgin är 

en illusion och att det är känslan man eftersträvar och inte den verklighet som ligger bakom 

känslan. När Sara berättar om filmen och böckerna förmedlar hon sin emotionella upplevelse 

av dem, hennes känsla. Visserligen eftersträvar hon mycket av det som finns i filmen men 
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bara de utvalda delarna som för henne representerar den nostalgiska känslan som griper tag i 

henne. Det flera av dem och framgår av hur de berättar om innehållet i filmen och även av hur 

de i sina berättelser refererar till olika avsnitt i filmen som inspirerat dem till att genomföra 

lekar, fester och bröllop utefter hur dessa aktiviteter är illustrerade i filmen. Sara, Karin och 

Stinas längtan till ett förr ger dem den nostalgiska blicken i kombination med 

kulturarvsblicken. Den nostalgi de känner har att göra med deras minnen av hur de som unga 

tonåringar läste böckerna och såg filmerna. De berättar om något som slog an hos dem som 

var så spännande, fint och romantiskt. Den nostalgiska blicken i kombination med 

kulturarvsblicken som handlar om de historiska referensramar om Järvsö och dess traditioner 

de är så stolta över, de båda blickarna lyfter upp och ut allmogen i Järvsö och allmogens liv, 

som något enastående och värt att bevara. Genom att visa denna film varje sommar på en 

storbildsskärm på gården som agerat som kuliss i filmen, för de vidare detta kulturarv. Man 

kan alltså se filmen Driver dagg faller regn som en frusen performans men samtidigt som en 

högst levande aktör i spridandet av Järvsö och dess allmoge som kulturarv. 
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From-Olle, en storspelman från Järvsö 
	  

	  
Foto: Folkteatern i Gävleborg 
	  
1997 spelade Folkteatern i Gävleborg en föreställning på Träteatern i Järvsö som hette Ingen 

som jag. På folkteaterns hemsida står det att det var en fri fantasi kring storspelmannen From-

Olle, ett samarbete med Hälsingegården, Järvsö i regi av Peter Oskarson och manus av 

Margareta Ekarv. Musiken gjordes av Fredrik Lindh och Jonas Olsson. Den spelades 29 

gånger och hade premiär den 20 juni. Det var skådespelare från Folkteatern och yngre lokala 

amatörer som medverkade. Informanten Susanne var en av de yngre lokala förmågorna som 

deltog och hon minns det som något väldigt speciellt att ha fått vara med om. Flera av dem 

från Järvsö som var med då har sedan blivit yrkesmusiker och några arbetar med teater, så det 

gav mersmak för flera av dem. Sara berättar för mig att hon var åtta år när hon såg teatern och 

att det är ett av hennes största ögonblick i livet. Hon säger att även om boken och filmen 

Driver dagg faller regn har varit betydelsefull för henne så kan det inte mäta sig med vad 

teatern om From-Olle har betytt.  

 

Det är nog den största grejen för mig det, även om Driver dagg var en stor grej, 
/…/ Ja, vi var och titta på den där då och det var en av höjdpunkterna i mitt liv, 
liksom hela, alltså den teatern är ju liksom så sjukt bra och häftig, och musiken, 
och kläderna, och dansen, allting är så bra!  

 
Konstvetaren Per Strömberg (2009:127) skriver om Astrid Lindgrens upplevelselandskap i 

Vimmerby i Småland och menar att landskap inte behöver vara reella utan kan vara imaginära 

och användas som en metafor när kulturella processer ska beskrivas. Stömberg hänvisar till 

etnologen Tom O´Dells begrepp upplevelselandskap. Ett landskap där kreativa näringar som 

konst, musik, design och turism ingår som delar i helheten. Strömberg visar hur temaparken 

Astrid Lindgrens värld brukar den kultur som Astrid Lindgren lämnat efter sig, hennes sagor 
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omsätts i ett kulturellt och ekonomiskt sammanhang. Upplevelselandskapen blir till en plats 

där lokala och globala intressen sammanflätas och kulturella identiteter skapas och 

materialiseras i samverkan med politiska intressen. Vimmerby kommun har sett värdet i att 

kommersialisera berättelsen om smålänningen Astrid Lindgren och hennes sagor menar 

Strömberg. Nu kan det kännas förmätet att jämföra de olika teaterföreställningarna och 

filmerna som Järvsö använder i sitt identitetsbyggande med Astrid Lindgrens värld, men det 

är på några sätt jämförbara. Båda använder berättelserna som finns kring bygden för att skapa 

sig en landskapsidentitet. Skillnaden är att när dessa teaterföreställningar skapades var inte 

syftet att kommersialisera berättelsen om Järvsö, det är något som har skett efteråt i 

kulturarvsproduktionen.  

 

En av de stora scenerna i föreställningen är ett stort Hälsingebröllop som har tolkats fritt efter 

olika berättelser om hur ett Hälsingebröllop ska ha gått till i början av 1800-talet. Sara berättar 

att hon där blev inspirerad till att gifta sig på det sätt hon sedan gjorde efter att ha sett den 

scenen. Musiken i föreställningen har också betytt väldigt mycket för Sara som har lyssnat 

otaliga gånger på den cd man gav ut med musik från teatern. 

 

Alltså den där musiken, den var ju helt, helt underbar. Jag vet att till slut så fick jag 
den på cd för de släppte ju musiken och det har ju, alltså den cd:n är den cd jag 
spelat mest någonsin och jag tröttnar fortfarande inte på låtarna. Jag har den i 
bilen nu, alltså oftast bäst är det att lyssna på vårarna, jag har liksom vårkänslor 
till den men det går bra närsomhelst. Jag kan lyssna på samma låt säkert tio 
gånger på raken för att det är inte bara en låt, det är så mycket mer. Det väcker så 
mycket känslor på något vis som man har kopplat till de där, och det byggs bara på 
mer och mer på varje låt. För att från början så är det en känsla och sen så kanske 
jag har lyssnat på den när jag har känt på ett vis och så blir det inbränt i den där 
låten också på något sätt. När jag var liten vet jag att jag lekte med Barbiedockor 
till den där musiken, det var så här bakgrundsmusik (skratt). 

 

En låt som skrevs till denna föreställning är Hälsingevalsen, vilken nu nästan har blivit något 

av Hälsinglands ”nationalsång”. Den sjungs i skolorna och på skolavslutningar, på 

begravningar och bröllop, flera artister med hälsingebakgrund har den på sin repertoar och 

flera körer sjunger den flerstämmigt vid sommarkonserterna. Vid invigningen av 

Hälsingehambon sjungs den också som en allsång. Sara säger att berättelsen om From-Olle 

har blivit romantiserad men det är bättre det än att den skulle blivit bortglömd. Texten lyder: 
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Där ute är sommarnatt nu där är ljust som på ljusa dan. 
Känn nu hur nattens mystik skänker stämning och välbehag. 
kom här möt mig min vän nu när natten är ljus och svag 
kom, låt oss dansa en vals innan morgonens tuppar gal. 
Du är här i Hälsingland nu ser du hur älven i dalen är ett silverband? 
Ser du skogen som vaktar så mörkt?  
allt medan skyarna komma och gå. 
där ute är sommarnatt nu där är ljust som på ljusa dan 
känn nu hur nattens mystik skänker stämning och välbehag, kom 
här möt mig min vän nu när natten är ljus och svag 
kom låt oss dansa en vals innan morgonens tuppar gal. 
Du är här i Hälsingland nu ser du hur bergen där borta vid randen är 
blå? hör musiken som lockar och drar 
här i vårt älskade hälsingeland, Du är 
här i Hälsingland nu ser du hur bergen där borta i randen är blå? 
hör musiken som lockar och drar här i vårt älskade Hälsingeland... 
 

Informanten Anette som var en av dem som var med och gjorde denna teater berättar om när 

hon och de andra i teaterkollektivet med regissören Peter Oskarsson i spetsen kom till Järvsö: 

 

Å då när vi kom till Järvsö så började vi titta, vad kan vi göra här? Och då började 
vi rent konstnärligt fundera mycket över det här performativa i folkkulturen.  

	  
Samtidigt arbetade de efter en estetisk syn på teater från Kina, Japan och Indien där det finns 

en obruten tradition sedan 1400-talet. Det är en stiliserad teater som bygger på berättelser som 

alla känner till som en rituell teater berättar Anette. Det första de gjorde när de kom till Järvsö 

var små föreställningar som de spelade på mindre platser och där blev den folkliga dansen 

viktig för dem, och hon säger också att det betydde mycket att skådespelaren Rolf Lassgård 

följde med dem för att han drog mycket publik till föreställningarna. Eftersom de inte hade 

någon riktig teater att spela på så drog de igång projektet att bygga en teater i en stor lada på 

Stenegård, det som nu heter Träteatern.  

	  

Jag var ju intresserad av textilen i det här performativa som vi arbetat med, i 
gestik, man förlänger armar eller slänger ut ett band så man förlänger kroppen så 
man blir större. Och det här kroppsliga finns ju mycket i folkkulturen. Vi pratade 
om det där tredimentionella när man bygger en dräkt.	  Det kände vi väl lite så där 
utifrån vår instinktivt det här det någonting som går att använda sig av. 

	  
Folkmusikerna Jonas Olsson och Örjan Hans Ers från Järvsö hade då börjat intressera sig för 

spelmannen From-Olle och Peter Oscarsson tyckte att det var en intressant historia att bygga 

en teaterföreställning på. Det fanns många berättelser att bygga vidare på: 
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Och hans historia var ju intressant då, det här med järnvägen som kom förbi 
Järvsö, religiositeten, de där Hedbergarna. Hans fru som brände noterna eller 
gjorde sådana här spinnrullar utav dem. Det fanns så mycket som fortfarande var i 
minnet hos folk. Hedbergarnas dopbord stod i granngården och du vet, några 
kände det, och några kände det. 

 
Efter alla de mindre föreställningarna som de gjort innan hade de hittat ett sätt att arbeta och 

vara på i Järvsö så med From Olle ville de ta ut svängarna lite mer: 

 
Så med det här From-Olle så tog Peter ut svängarna, för det var ju han då och Jan 
Mark dramaturgen som tog ut svängarna med det Hälsingska väldigt visuella och 
nästa karnevaleska traditionen. Alfta brokvistar och stora skåp där himlen drar 
förbi och … Du vet skåpet som altare, det finns ju också de där funderingarna. Det 
var ju inget glimrande manus precis, utan det var ju en story som man 
improviserade utifrån. Och det träffade någonstans i den alltid underliggande 
juvenismen i Järvsö. Det liksom klickade in i den, det klickade in i, det blev liksom 
en bekräftelse./…./Jag tror att vi svarade mot ett behov att datera upp Järvsösöm, 
linet också, blev det liksom nåt i tiden som drog en jävla massa folk som satte orten 
på kartan och det tror jag klickade in väldigt mycket i Hälsingland. 

 
 
Det blir tydligt att Peter Oskarsson och Hälsingegården lyckades med att göra folkkulturen 

performativ på ett sätt som gick rakt in i hälsingarna och säkert andra med. För väldigt många 

finns det ett före och ett efter teatern Ingen som jag. Seder, bruk och äldre föremål blev 

upphöjda till kulturarv, värda att berätta en historia om. Flera allmogeföremål användes som 

kulisser. På scenen stod ett enormt målat Järvsöskåp och förstorade bandskedar användes till 

sänggavlar i en bröllopsscen. Allmogesederna som är typiskt för berättelser från Hälsingland, 

som att ligga på fäll under bröllopsfester, slå med repen på linfälten för att hindra frosten med 

flera, användes för att leda berättelsen framåt. Alla dessa allmogeföremål och seder som 

folkteatern fritt tolkat för att passa in i deras sätt att göra teater har blivit till sanningar i 

berättelsen om hur det var för förr i tiden för allmogen. När Sara som var ett barn när hon såg 

teaterföreställningen gifte sig iscensatte hon sitt bröllop så nära hon kunde efter teaterns 

tolkning av hur ett allmogebröllop såg och som nu blivit till en mall av hur ett Järvsöbröllop 

ser ut.  

 

Om man ser på Ronströms lista över vad en kulturarvsproduktion får för konsekvenser för 

kulturarvet (Ronström 2007:182) går de tre sista punkterna att sätta i direkt anslutning till vad 

teatern Ingen som jag har gjort med ”allmoge-Järvsö” som kulturarv. Ronström skriver att 

kulturarvsproduktion förvandlar sina objekt och gör dem till utställningsobjekt genom att 

historisera och estetisera, ökar deras densitet, särprägel och synlighet både lokalt och globalt. 
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Kulturarvsproduktion bestämmer vad som är historia och utraderar minne. Det är också en 

politisk process vilken ges makt över förr, nu och framtid. När informanten Anette, som var 

med och gjorde föreställningen berättar om deras medvetna process att leta efter äldre 

berättelser, kläder och ting som de senare estetiserade, förvandlade och förstärkte för att få en 

suggestiv, estetiskt tilltalande berättelse kring en spelman som det inte finns alltför mycket 

källmaterial kring, blir det till ett skolexempel på kulturarvsproduktion. Ronström (2007:196) 

skriver att när föremål eller seder tas ur sitt sammanhang för att visas upp som kulturarv krävs 

det också att föremålen uppfyller rätt sorts visuella intressen. Vilket innebär att det som visas 

upp ska stämma överens med vad platsen anser att den vill förknippas med. I Visby, som 

Ronström refererar till är det medeltiden som lyfts fram medan det i Järvsö är bondekulturen 

under tidigt 1800-tal. Att det efter teatern om From-Olle skapats en produktion av 

produktionen kan exemplifieras med Saras berättelse om hur hon och hennes man 

konstruerade ett allmogebröllop efter bröllopsscenerna från teaterföreställningen. Deras 

bröllop blev mycket väldokumenterat och omskrivet i lokalpressen. Då presenterat som att det 

var ett allmogebröllop i en historisk kontext. Det var det förvisso men i en revitaliserad 

kontext från fotografier och berättelser om hur det gick till under ett allmogebröllop, till ett 

teatermanus och därifrån till att bli ett alternativt och i vissa fall trendigt sätt att arrangera 

bröllop i Järvsö. Låten Hälsingevals som skrevs till teaterföreställningen lärs ut i skolorna och 

sjungs vid skolavslutningar, bröllop och begravningar och vid en mängd andra tillfällen. 

Äldre allmogeseder och hur de gick till har blivit till en sanning efter det som spelades upp på 

teatern. Bilden av hur en Järvsöbrud var klädd har blivit stilbildande och har förts vidare till 

andra skådespel, vanliga bröllop och filmer som Med djävulen i hälarna.  

 
Ett allmogebröllop i Järvsö 2015, Foto: Josephine Eriksson 
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Hälsingehambon 

	  
Foto: Anna Lindkvist Adolfsson 

En tidig morgon i juli 2018 åkte jag till Hårga för att vara med på invigningen och första 

deltävlingen av Hälsingehambon. När jag kom fram till byn och parkerade bilen bland alla 

andra bilar på en stor åker invid hembygdsgården steg det ut folkdräktklädda människor ur 

alla bilar, en närmast surrealistisk upplevelse för mig. Kontrasten mellan bilarna och alla 

dessa färgglada folkdräkter var slående. På hembygdsgården fick jag som besökare betala mig 

in och väl där kunde man köpa en fäbodfrukost med gröt och tunnbröd. Ett 

ungdomsspelmanslag underhöll från en liten scen under en timme. När det närmade sig 

tävlingsstart gick jag tillsammans med alla andra åskådare för att sätta mig på den nyslagna 

åkern runt en stor ring med rep runtikring. Vi i publiken fick sätta oss utanför repen och vid 

ena änden av ringen stod en lastbil med flak, på vilket det stod spelmän och spelade. När 

tävlingen inleddes kom alla dansparen tågande efter ungdomsspelmanslaget in i den stora 

cirkeln och konferenciern hälsade alla välkomna. En artist inledde med att sjunga 

Hälsingevalsen, den vals som alltså skrevs till teaterföreställningen Ingen som jag. Jag kunde 

där jag satt på en filt alldeles invid cirkeln som utgör dansbanan se att nästan alla danspar kan 

texten till visan och sjunger med. Flera av dem får tårar i blicken och det är lätt att dras att 

dras med i ögonblicket av musiken, den nostalgiska texten i solen på ängen denna tidiga 
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lördagsmorgon i juli. Efter Hälsingevalsen berättar konferenciern sägnen om Hårga och 

artisten läser upp den: 

 

Det är natten till en bönsöndag. De grå timrade husen ligger liksom hoptryckta 
för att få skydd av varandra i den lilla byn nedanför Hårgaberget. I en av 
gårdarna har traktens ungdomar samlats till dans, och glädjen stod högt i tak, då 
en främling träder in. Det är en vandrande djäkne iklädd en fotsid rock. Han bad 
att få låna fiolen och spelade en polska som de aldrig förr hade hört, under det att 
han säger: - Här dansar den blå och här dansar den grå, men på Hårgaberget 
skall dansen stå. 
 
Liksom förhäxade av hans oemotståndliga musik följde de honom ut genom 
dörren och i en ringlande långdans upp mot bergets topp. Men en av de dansande 
unga männen såg att mannen hade bockfot. Han drog sin kniv och högg in den 
ovanför dörren, och stålets makt befriade honom från det djävulska greppet. Han 
höll sin flickas arm men dörren slog igen och skilde armen från kroppen. Men 
uppe på berget hade nu hin Onde satt sig i toppen på en vresig tall och spelade, 
och alla måste dansa, ingen slapp undan. 
 
Då kyrkklockorna ringde samman till gudstjänst på söndagen fortsatte ännu 
dansen men nu var det bara skallarna kvar, som hade dansat i en ring i 
berghällen. 
 
I sägnens och fantasins underbara värld kan du ännu förnimma dem dansa på de 
stora hällarna till ”Hårgalåtens” trolska och vemodiga toner. 
 
 

Efter uppläsningen spelas Hårgalåten upp och sedan startar själva tävlingen. Tävlingsledarna 

ropar upp numren på paren som ska dansa och de ställer upp sig i ringen, de åtta domarna står 

i mitten av ringen och dansarna börjar dansa när spelmännen börjar sitt spel. I huvudklassen 

dansar paren i åtta minuter i sträck vilket blir ganska tungt då hambodans är slitsamt. Under 

tiden som paren dansar får de kommentarer ifrån scen, både som uppmuntran till dansarna 

och för att underhålla alla oss som sitter utanför ringen och ser på: 

 
      - Hej vad bra det går, nu är det bara sex minuter kvar! 
 

- Du är lite lättklädd idag, har du glömt att stryka skjortan? Vi har lite 
lättklädda damer här idag. Det är helt okej, de kanske delar på en dräkt? (Sagt 
till två tjejer som dansade ihop iklädda folkdräkter utan skjortor) 

 
- Det dammar i kurvan, det är som rallybilar. 

 
- Men dra mig baklänges, det är första gången som två killar dansar med 
varandra! 
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Hälsingehambons bakgrund 
	  
Hälsingehambon startade med en tv-produktion som kallades Landskapsleken 1965. En 

tävling där Sveriges landskap tävlade och utmanade varandra. Hälsingland fick i uppdrag av 

Bohuslän att anordna en långdans. Hälsinglands turistförening tyckte om iden och arrangerade 

den första Hälsingehambon året efter. Det blev mer och mer populärt och 1975 satte 

arrangörerna ett stopp för deltagande vid 1000 danspar men genom att tidigarelägga starten 

kunde man ta emot 1500 par. Det höll sig stadigt under många år till slutet av 1980-talet då 

antalet dansande par började sjunka. Under 2000-talet har tävlingen arrangerats av olika 

huvudmän och på lite olika platser men alltid börjat vid Hårga äng. 2011 lades hambon ned 

för att 2015 återuppstå i ny regi. Denna gång med starten på Hårga äng och slutet som tidigare 

i Järvsö på Stenegård. Under våren 2019 skrevs en C-uppsats om Hälsingehambon Färgprakt 

i Ljusnandalen – en etnologisk studie av folkdansevenemanget Hälsingehambon av Hedvig 

Andersson.  

 

Alla mina informanter har någon gång dansat Hälsingehambon och flera av dem var med 

2018. Många av dem är uppvuxna med hambon på olika sätt, de har dansat lill-hambon eller 

hjälpt till vid avslutningsarrangemanget på Stenegård i Järvsö 

 

På Hälsingehambons hemsida finns information och historik om föregående och kommande 

tävlingar, de visar även fotografier och korta filmer från tidigare tävlingar. Där finns en länk 

där man kan läsa Hårgasägnen liksom en länk till en film som nu ligger på Youtube. Det är en 

film gjord av Sveriges television där Gävle symfoniorkester samarbetar med folkmusikern 

och riksspelmannen Görgen Antonsson och folksångaren och berättaren Kersti Ståbi. Filmen 

heter Med djävulen i hälarna och är inspelad i de gamla gasklockorna i Gävle 2014 i regi av 

Bengt Wennehorst. I denna filmatisering får man ta del av folkmusik spelad av en 

folkmusiker på fiol tillsammans med stor symfoniorkester. Det är traditionella låtar blandat 

med nyskrivna arrangemang. Mellan och under vissa låtar är det berättelser och sagor som 

berättas. Vi får även ta del av en brudpolska där det kommer in ett allmogebrudpar från Järvsö 

och dansar till musiken. Nuvarande ledning för Hälsingehambon arbetar medvetet med att 

behålla mystiken kring Hårgasägnen levande. Genom att alla dansande par bär folkdräkter blir 

allmogeprägeln tydlig. Att starten sker på ängen nedanför Hårgaberget där djävulen skall ha 

suttit och spelat så ungdomarna inte kunnat sluta att dansa enligt sägnen, bidrar också till 

mystiken. När Karin berättar om Hälsingehambon nämner hon den gamla sägnen om 
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spelmannen med bockfot som att det vore en sanning. I filmen man rekommenderar på sin 

hemsida som heter Med Djävulen i hälarna framställer och leker de med spelmannen som om 

han har bockfot. Det finns flera exempel på detta i filmen. Hela arrangemanget runt 

Hälsingehambon är ett tydligt exempel på en kulturarvsproduktion. Man har tagit en sägen, en 

låt –Hårgalåten, allmogekläder och hambo, bakat ihop detta på lite olika vis och gjort det till 

en tävling som passar in på vad vi i samtiden vill ha.  

 

Narrativet Hälsingland 
 
Jag har under 2018 fått flera historier berättade för mig. Historier som handlar om hur 

hälsingar är och beter sig, men även berättelser från äldre tider, skrönor om spelmän, både 

historiska och nu levande. Hårgasägnen läses upp vid invigningen av Hälsingehambon och 

folkmusiker berättar olika skrönor mellan låtarna de spelar på sin konsert, alla med 

anknytning till Järvsö eller Hälsingland. När jag tar del av turistbroschyrer av olika slag 

berättas det om hälsingar som ett stolt och arbetande folk med rötterna djupt i den äldre 

folkkulturen. Magasinet Världsarvet Hälsingegårdar som kommit med två nummer och ges 

ut av projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, delas ut på de olika turistinformationerna, 

världsarvsgårdarna och museer. Dessa magasin är fyllda av bilder från världsarvsgårdarna 

samt intervjuer med människor som lever och verkar på Hälsingegårdar eller arbetar med 

allmogekulturen. Det är konstnärer, matproducenter, forskare, trädgårdsmästare, hantverkare 

och musiker som intervjuas. Några av huvudrubrikerna i magasinen är: 

Traditioner är det finaste som finns – vi tar publiken tillbaka till grunden för musiken 
och historien. 
Med kärlek till gamla hus – De har svart bälte i byggnadsvård och arbetar i samklang 
med historien. Möt byggnadsvårdarna som bevarar arvet för kommande generationer. 
Folkmusikens Beyoncé och Dellenkilten – nyskapare i dialog med världsarvet. 
Vardag i världsarvet – De dukar fortfarande upp till fest i en av de mest välbevarade 
festbyggningarna i Hälsingland. 
Popkonst på hälsingemål – Hälsingegårdarna har personligheter och karaktärsdrag. 
Som en Pettson och Findusvärld. Du kan titta länge och hitta nya saker. 
Från fäbod till finkrog: Mästerliga hälsingeostar – ”Hälsingeostkakan är 
Hälsinglands finaste mathantverk, vår kronjuvel och en tradition vi är mycket stolta 
över att föra vidare” 
Systrarna med skogen, konsten och folktron som drivkraft 
Trädgårdsodling med tillbakablick 
  

Utöver intervjuerna är magasinet en broschyr för alla de hälsingegårdar som har öppet för 

besök på olika sätt. Magasinet Hälsingegårdar har uppgiften att sprida information och locka 

turister att upptäcka Hälsingland och dess utbud men samtidigt kan jag se det som en 
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konklusion av hur allmogekulturen presenteras och saluförs i landskapet. De använder ord 

som tradition, världsarv, folktro, tillbakablick, arv, kommande generationer och föra vidare. 

Det handlar om att förmedla bilden av Hälsingland som något unikt och genuint. Ett annat 

magasin som ges ut två gånger per år heter Magasin Järvsö- Ett magasin om Lill-Babs land 

och fungerar som reklam till varje sommar eller vintersäsong. När jag bläddrar i de magasin 

som kom under 2018 ser jag att det som lyfts fram i magasinen är bilden av ett 

Hälsingland/Järvsö som innehåller storslagen natur fyllt med aktiviteter att göra och upptäcka 

själv, men även organiserade naturupplevelser. Sedan lyfts det gedigna hantverket fram, det 

rent materiella i hus och ting men även mathantverk. Hantverket har oftast en direkt koppling 

till allmogekulturen. Den största delen i dessa magasin handlar dock om sporten, 

skidåkningen under vinterhalvåret och downhill cyklingen under sommaren. Dessa aktiviteter 

är huvudpunkterna medan det resterande som erbjuds finns där för att komplettera detta. 

Magasinen som jag tagit del av är fyllda med komponerade bilder av natur, Hälsingegårdar, 

unga friska människor i friluftsaktiviteter, barn som leker samt människor som sportar i 

Järvsöbacken. Allt är dock inramat med allmoge som symbol för det unika med Järvsö. 

Gunnell och Ronström (2013:34) analyserar Erving Goffmans begrepp frame/ram som en 

tolkningskontext vilken ger riktlinjer för hur något skall tolkas. Ramen finns där för att visa 

hur något skall uppfattas och tolkas. Gunell och Ronström menar att ramen ger svaret på 

frågan: - Vad är det som pågår här? När jag läser och tittar i de magasin jag ovan nämnt med 

ramteorin i tanken blir det tydligt att allmogekulturen och dess estetik är inramningen av 

Järvsö och det hälsosamma livet, i form av skidåkningen och cyklingen blir till själva tavlan. 

Hela Järvsös utbud och uttryck är format för att passa in i en allmogeram som visar genuinitet 

kopplat till en stolt historisk kontext. 

 

Vid varje intervju jag har gjort med mina informanter har jag inlett med att ställa frågan: Vad 

är Hälsingland för dig?  De flesta av informanterna har börjat med att säga att det betyder 

hemma och trygghet men sedan har de fortsatt att utveckla vad Hälsingland står för, dels som 

landskap men även vad den egna byn Järvsö står för. 
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Kalle har berättelser som ett av sina största intressen. Han funderade en stund innan han sa: 

 
Hälsingland är ju kulturarv på många sätt, alltså det som finns kvar från det som 
har varit men också det som vi lever i, i dag. Det är ju ett levande kulturarv, en 
levande bygd. Så för mig är Hälsingland framtidstro men att man heller inte är 
rädd för att se tillbaka och kunna kombinera det. Alltså det är lätt att bli för 
nostalgisk och det var bara bättre förr och det var så bra men i det här fallet tycker 
jag att man kan applicera det i nutid. Man försöker utveckla och använda sig av det 
som då till exempel Hälsingegårdarna gör med det och hambon också börjat med 
att göra och vi försöker ju också göra det med våra historier. Alltså vi tar ju det 
som har varit men försöker berätta om det så att folk i nutid ska känna igen sig att 
man ska känna att det finns någonting bakom. 

 
Kalles svar är en direkt beskrivning av en medveten kulturarvsproduktion. Han berättar om 

hur han i sina berättelser tar någonting från förr för att berätta om det på ett sätt som passar in 

i vår samtid. Men han poängterar också att det är viktigt för honom att de som lyssnar ska 

känna att det finns något historiskt bakom. Han nämner även Hälsingehambon och 

Hälsingegårdarna som arbetar på liknande sätt. Folkloristen Anne Eriksen (2013:85) skriver 

att utmärkandet av ett kulturarv medför att det upphöjda kulturarvet görs om för att anpassas 

för bevarande och besökare, vilket betyder att den tidigare vardagsfunktionen kulturarvet haft 

försvinner. Aktiviteterna och praktikerna som funnits vid det upphöjda kulturarvet i sin 

ursprungsfunktion försvinner och det uppstår nya praktiker anpassade till platsens eller 

materialitetens nya tillvaro som kulturarv. Om man ser på Hälsingegårdarna så har de gått 

från att vara hus man bor i till ett museum där en del av gårdarna är anpassade till att ta emot 

besökare. Hälsingehambon är en annan typ av kulturarvsproduktion där man med lite god 

vilja kan se att det nog dansades hambo ”förr” och att människor hade folkdräkter ”förr” och 

att det finns en sägen om när djävulen spelade så ungdomarna inte kunde sluta dansa och dog. 

Av detta har det skapats något som saluförs som ett kulturarv. Samtidigt kan själva tävlingen 

Hälsingehambon idag ses som ett kulturarv som den tävling den är med 54 år på nacken. Då 

blir det som förut haft ambitionen av att vara ett arv från förr, till ett nutida kulturarv i nivå 

med industribyggnader från 1900-talet. Eriksen (2013:43) menar att kulturarvet utger sig för 

att vara gammalt, men inte är det. Genom att upphöjas, värdesättas och kommersialiseras har 

kulturarvet genomgått åtskilliga förändringar från dess ursprungsbetydelse och är alltså något 

helt nytt. 

 

Sara som är född och uppvuxen i bygden och alltid bott kvar svarar så här på frågan om vad 

Hälsingland är för henne: 
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Åh vilken jobbig fråga… jag vet inte alltså, en rik historia och en stolthet över sin 
bygd och det man har och hur det är här /---/ alltså jag har en väldigt skön känsla 
över Hälsingland liksom och då tänker jag mycket natur, alltså det är ju så 
underbart bara att stå högt uppe på ett berg och se ut över naturen och alla berg 
och älven eller sjöarna och sådär eller otroligt förtjust i landskapet. Det liksom 
innehåller någon slags mystik på något vis och väldigt, /---/ inte magnifik men 
liksom storslagen natur och på något vis allt i den, musiken och kläderna och 
maten. Allting liksom går ihop med det och liksom det passar in i det och sen, 
Hälsingland är också styrka för mig. Alltså det ser man ju också längre tillbaka 
att hälsingar har ju varit väldigt starka och haft egna tankar och åsikter om 
saker. Man tänker just det här med bönderna som var högst upp i 
samhällsklassen, alltså att det inte fanns adel här som gjorde att man blev, ja men 
stark för att man var självägande och fick bestämma själva. 
 

Saras svar innehåller det mesta av vad de magasin, hemsidor och böcker jag läst om 

landskapet och Järvsö vill förmedla. Hon får med den vackra naturen, maten, musiken, 

mystiken, stoltheten allt direkt kopplat till allmogekulturen som enligt Sara och mina 

andra informanter upplevs som starkt levande ännu idag. Det är en förpackning av ett 

kulturarv som medvetet används av kommunen för att locka turister och för all del även 

nya innevånare till byn Järvsö. Allt detta har blivit till ett narrativ om Järvsö, ett narrativ 

som anses som en sanning av mina informanter. 
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3. POLITIKEN OCH MILJÖN 
	  
I föregående kapitel har vi sett hur mina informanter lever sina liv i Järvsö och vad det är som 

inspirerar dem. I detta kapitel kommer jag att undersöka vad det är som driver dem att leva 

sina liv på detta sätt, finns det något mer bakom valet av livsstil än en nostalgisk blick? 

Folkmusikuppropet 
	  
Sedan 2010 har det i folkmusik och folkdräktkretsar pågått en folkrörelse som har sitt 

ursprung i att Sverigedemokraternas partiledare bar en folkdräkt ifrån Blekinge på riksdagens 

högtidliga öppnande 2010. Politiker har burit folkdräkter vid detta tillfälle förut, så det var 

ingen ny företeelse, det har skett åtskilliga gånger tidigare. Den stora skillnaden denna gång 

var att Sverigedemokraternas partiledare syntes i alla nyhetsprogram samt hamnade på 

varenda stor tidnings förstasida vilket fick stor genomslagskraft. Folkmusik- och dans rörelser 

i Sverige var oroliga att de skulle kunna bli förknippade med Sverigedemokraterna efter detta. 

Folkmusikerna på musikhögskolan i Stockholm startade då ett upprop vid namn Folkmusiker 

mot främlingsfientlighet och ett manifest skrevs som fick namnet Knätofsmanifestet. 

 

• Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald 
Vi vill att begreppen svensk folkkultur och mångfald problematiseras samt att deras 
innebörd och existensvillkor diskuteras för att därigenom motverka att kulturdebatten 
polariseras. Svensk folkkultur och mångfald kan inte bli varandras motpoler i 
kulturdebatten. 
• Låt alla komma till tals i kulturdebatten 
Svensk kulturdebatt är inte jämställd. Vi vill lyfta fram professionella utövare och 
arrangörer i folkmusikgenren i den kulturpolitiska debatten för att därigenom skapa ett 
debattklimat där politiker, utövare och publik deltar på lika villkor. 
• Vidga definitionen av svensk folkkultur 
Den allmänna synen på svensk folkkultur är och har länge varit förlegad och kan 
sammanfattas till en museal och nationalromantisk midsommarkultur. Vi vill lyfta fram 
att svensk folkkultur är en föränderlig tradition som rymmer likväl amatörer som proffs, 
bevarare som förnyare. (folkmf.se) 

 

Det har under åren sedan dess även genomförts ett antal aktioner för att protestera mot 

Sverigedemokraternas syn på folkkultur och vad som anses vara vårt svenska ursprung. I 

Stockholm genomfördes en aktion på Slussens tunnelbanestation en tidig vardagsmorgon när 

det är som mest människor i farten. Ett stort antal folkmusiker klädda i folkdräkter ställde då 

sig på en av perrongerna och spelade folkmusik. Flera plakat med olika budskap hade de med 

sig. Efteråt pratade jag med en av initiativtagarna till knätofsmanifestet som även var en av 

initiativtagarna till denna aktion och han berättade att de blev bortkörda från perrongen efter 
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sex minuter då de utgjorde en fara för allmänheten på grund av den stora trängseln vid 

tunnelbanespåren. Trots detta fick de maximal uppmärksamhet och blev omskrivna i många 

tidningar och uppmärksammades i tv. Han säger till mig att det är tacksamt att vara rebell i 

folkdräkt, då alla tycker att de ser så oskyldiga ut trots att de har bestämda åsikter. Dessutom 

blir det ofta slagkraftiga nyhetsbilder då folkdräktklädda människor med fioler och dragspel i 

händerna blir en effektfull kontrast mot stadsbor i morgonrusningen. Performansen blir ett 

tydligt redskap när folkmusiker mot främlingsfientlighet medvetet använder sig av de delar av 

folkkulturen som sticker ut. Färggranna folkdräkter, fioler och dragspel mot tunnelbana och 

trötta morgonresenärer klädda i sina arbetskläder blir till effektfulla dikotomier. En högst 

medveten performans som används för att lyfta fram ett budskap där morgonresenärerna blir 

till publik och folkmusikerna till aktörer. Samtidigt som det blir en kontrast att vistas i 

slussens tunnelbana med folkdräkter och spela folkmusik vill aktivisterna ta tillbaka rätten till 

att bära dessa plagg och att spela folkmusik utan att bli förknippade med 

Sverigedemokraterna. Att då vistas i en vardagsmiljö och bära dessa performativa attribut för 

att visa på att detta är något vi gör till vardags, ett sätt att leva, blir inte helt enkelt när 

kontrasterna blir så stora. Det blir en performans och inte ett sätt att visa på att det här är vår 

vardag. Om man sedan ser på Sverigedemokraternas ledare under riksdagens högtidliga 

öppnande 2010 iklädd en folkdräkt från Blekinge blev även det till en performans. En aktiv 

handling som sedan har gett många ringar på vattnet där frågor om vad folkkultur, folkseder 

är och vad som är vårt ursprung och vårt ”sanna” jag flitigt diskuterats i många olika forum. 

 
Foto: ETC 
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I olika sammanhang där folkmusiker och folkdansare träffas, som spelmansstämmor och 

konferenser, har det under de senaste tio åren hållits tal och delats ut knappar och andra ting 

som på olika sätt poängterar budskapet som Folkmusiker och folkdansare mot 

främlingsfientlighet vill sprida. Ulrika berättar: 

 

Det finns ju bara ett parti som knackar på och vill vara med och det är ju 
Sverigedemokraterna och de vill man ju inte samverka med. De andra partierna de bryr 
sig ju liksom inte… Det är jätteknepigt, för mig har ju folkmusiken aldrig behövt vara 
politisk. Jag har ju kollegor som faktiskt har, som när de skickar ut sin press skriver att 
det är feministisk antirasistisk folkmusik eller antinationalistisk folkmusik som vi spelar. 

  

 

En konsekvens av detta som också har skett är att idag, nio år efter att Sverigedemokraternas 

ledare bar sin folkdräkt, har flera av ministrarna och riksdagsledarmöter från alla partier också 

börjat använda folkdräkter vid riksmötets öppnande. Det har aldrig varit så många 

folkdräktklädda ministrar som vid öppnandet hösten 2018.  

 
Ministrar i folkdräkt under riksdagens öppnande 2018 
Foto: Anna Ekström 
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Etnologen Anders Häggström skriver i slutorden på sin avhandling Levda rum och beskrivna 

platser – Former för landskapsidentitet (2000) att vi behöver mer kunskap om människors 

behov av grupptillhörighet, historisk kontinuitet och kulturell identitet. Han menar att även 

tillsynes harmlösa försök att stärka lokala identiteter innebär stora risker för utestängande och 

trångsynthet. Just detta med exkludering och inkludering i samband med folkliga uttryck och 

allmogekulturen är en het potatis bland utövare av densamma, i alla fall hos många av dem 

jag stött på i olika sammanhang. Folkdräkter har diskuterats friskt runt middagsborden där ord 

yttrats som att det inte går att bära folkdräkt längre då man inte vill bli förknippad med 

Sverigedemokraterna eller det helt motsatta, att det aldrig varit så viktigt att bära folkdräkt 

som nu för att Sverigedemokraterna inte ska få monopol på att bära dräkter och utöva 

folkkultur. 

 

Jag hade allt detta i bakhuvudet när jag gjorde mina intervjuer i Järvsö och ställde frågor om 

hur informanterna såg på detta. För de allra flesta av dem var det en ickefråga. När jag ställde 

frågan till dem om vad de tyckte om att Sverigedemokraternas partiledare hade folkdräkten på 

sig vid öppnandet av riksdagen möttes jag av axelryckningar och kommentarer som att det 

inte var så konstigt, det var ett högtidligt tillfälle och då är det brukligt att bära dräkt. Den 

enda informant som problematiserade det hela var Ulrika som är folkmusiker och turnerar 

runtomkring i landet. Hon berättar att hon i sak tycker att det är viktigt att vara medveten om 

problematiken men att hon också önskar att det skulle gå att bara få ta på sig sin dräkt och 

spela sina visor utan att det blir till en politisk aktion. 

 

Jag vill inte känna att jag måste vara politisk när jag är intresserad av den här 
kulturen, den här musiken och det kan jag känna att, jaha måste vi nu alla sätta på 
oss skyltar att inte rösta på SD och att vi tycker det är spännande med andra 
kulturers folkmusik. Det har ju bildats en grupp som kallar sig för Folkmusiker mot 
rasism och som liksom håller föreläsningar om det här också. Det tycker jag är 
jättebra men jag tycker att det är sorgligt att det behövs.  

 
Järvsöbornas reaktion eller icke reaktion på den politiska debatt som pågått i folkmusik och 

danskretsar har förbryllat mig något, men Owe Ronströms resonemang kring öar och öighet 

går att använda för att förstå fenomenet. Jag har tidigare gjort klart att det går att se på Järvsö 

som en ö enligt de kriterier som Ronström tagit fram. Han menar att om man ser en ö som en 

kulturellt bestämd enhet och tillskriver platsen kvaliteter såsom avgränsbarhet, unikalitet, 

särprägel, arkaism, självständighet och konservatism blir det till ett samhälle som lever till 

viss del avskilt (Ronström 2016:153). Om jag ser på Järvsö via mina informanter och det jag 
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sett i tidningar och sociala medier kan jag förstå deras reaktion på den politiska debatt som 

förts i andra sammanhang. Under 2018 har jag sett dräkter bäras vid otaliga tillfällen både till 

vardags och fest. Ett exempel är Barbro Svenssons, Lill-Babs, begravning som bevakades 

stort i medierna. Många av de Järvsöbor som var på begravningen valde att bära sina 

folkdräkter för att hedra henne. Sedan har mina informanter berättat om bröllop, dop, 

konfirmationer, skolavslutningar och andra sammanhang då det är självklart att sätta på sig 

sin dräkt om man har en. Har de inte en egen dräkt är de ändå vana vid att andra bär dem och 

de ser det som en självklarhet att det vid festliga tillfällen bärs folkdräkt. Om nu detta är en 

naturlig del av deras liv, att bära folkdräkter vid festliga tillfällen är det inte konstigt att se 

andra bära dräkt vid ett högtidligt tillfälle, inte mer än så, även om det är en kontroversiell 

partiledare. Dessutom har det ingen inverkan på deras egna dräkttraditioner, de fortsätter som 

vanligt. Det är så jag läser in Ronströms resonemang om öighet, att inom ön fortsätter man sitt 

liv och låter sig inte ta allt för stora intryck i sina traditioner av världen utanför. 
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Miljömedvetenhet 
	  
Något som har kommit fram i mina intervjuer är att mina informanter har ett stort 

miljöengagemang. De resonerar alla kring faran med ”slit och släng”- kulturen och vad det 

gör för åverkan på vår miljö. Susanne berättar om sin uppväxt hos sina morföräldrar på en 

gammal gård utanför Järvsö. Att det var så långt in till samhället bidrog det till att försöka 

tillverka så mycket de bara kunde på egen hand, både saker och mat. En tidstypisk syssla hon 

berättar om är att hennes morfar ofta satt och rätade gammal använd spik om han inte hade 

annat att göra. Hennes morfar ansåg att det gick snabbare att räta gammal spik än att ta bilen 

in till byn och järnhandeln för att köpa ny spik. Hon berättade även om känslan hon fick av att 

sitta på en gammal stol som bär märken och skav efter flera generationers användande och 

som fortfarande går att laga trots att den är 200 år gammal. Den blir bara vackrare och 

vackrare säger Susanne. I det hon berättar finns både minnen av en älskad morfar och en 

längtan till en barndom där hennes bild av hur de levde är som hon idag vill leva. Samtidigt 

finns en stark miljömedvetenhet, för efter hennes berättelse om morfadern säger hon: 

 

Men jag är jättenoga med att det ska vara så rent som möjligt, så att det är, det här 
med materialval, det kommer liksom tillbaka i det vi stoppar i oss och jag försöker 
liksom ha det hela vägen runt, så gott det går och min syster är ju ekobonde och det 
påverkar ju mycket att se djurhållning på nära håll. Hur det kan vara och hur man 
förstår ju hur man vill ha det, för att man ska vilja äta dom djuren sen om man äter 
kött, ja det är jättemycket ikring ekologi, materialval och hållbarhet. 
 

Viljan och strävan efter att leva miljövänligt och efter allmogens estetik får några av 

informanterna att stöta på problem. Karin som är i färd med att renovera en gård som hon 

och hennes sambo ska ta över berättar om hur de tänker miljömedvetet in i varje detalj även 

om det innebär mycket merarbete. När de lägger in golvvärme, som i sig inte alls är 

tidstypiskt, återanvänder de alla golvplankor. De lyfter ut dem, hyvlar om dem och lägger 

tillbaka dem. Hon har även valt att ha skurgolv, alltså att inte lacka golven utan att ha dem 

utan behandling av några kemikalier. Att inte lacka golven innebär att de kommer att behöva 

såpskura golven hädanefter. Hon säger med ett skratt att hon tror sig komma att svära över 

såpskurningen många gånger men att det är värt det, för önskan om ett liv utan så stor 

miljöpåverkan. Hon och sambon har även tänkt på miljön i valet av isolering och färg. Hon 

berättar om köksluckorna: 

 

Jag tänker på Sara för hon har nött in det här i mitt huvud, just med alla kemikalier vi 
har runtikring oss, så vi har ju valt att måla allt i linoljefärg, Det svor vi också över 
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många gånger, trettiotvå köksluckor som skulle målas med linoljefärg (Skratt) Det tog 
sin lilla tid, nä sambon var inte lycklig nä, men just att försöka undvika onödiga 
kemikalier vare sig det gäller material, liksom färg eller diskmedel eller vad som helst 
liksom. Sen är det, det här med att återbruka liksom försöka, att jag köper jättegärna 
möbler på auktion istället för att beställa nytt. 
 

Karin belyser även problem med att försöka leva miljövänligt och att återbruka. När det 

gäller framförallt möbler. är det svårt att veta vad som är rätt och hon berättar om äldre 

möbler och textilier som innehåller bland annat flamskyddsmedel, vilket är direkt 

hälsofarligt. I det fallet kan det ju vara bättre att köpa nytt säger hon och tycker att det är 

svårt att alltid veta hur hon ska göra. En annan sak som kommer fram är att allmogeestetiken 

kanske inte alls är den mest bekväma när det kommer till möbler: 

 

Jag tycker det är jättefint med gamla pinnstolar men köket är en sådan mötesplats och 
vi bygger ett ganska stort kök nu. Tanken är att det ska bli många middagar där 
framöver och då är det inte kul att sitta på en pinnstol i flera timmar så där är vi väldigt 
kluvna nu, vad ska vi ha för köksstolar? De måste ju vara bekväma! Men alla bekväma 
är så fula… 

 
Sara som Karin nämnde som den som bankat in miljömedvetenheten i hennes huvud, berättar 

om miljömedvetenheten som hos henne bara blir större och större ju mer hon tar del av all 

information som finns om hur vi slösar på jordens resurser. Hon blir upprörd när hon tänker 

på hur allt gammalt slängs bort fast det fortfarande fungerar, det har blivit mer och mer 

politiskt för henne. Hantverkaren Susanne säger att	  hållbarhet är jätteviktigt för henne, att hon 

försöker att göra avtryck här i världen och då blir materialvalen oerhört viktiga. De ting hon 

tillverkar och formger ska enligt Susanne kunna brukas i flera generationer. Sara, Karin och 

Susanne är väldigt medvetna om deras egen miljöpåverkan och tar till sig information om hur 

de kan påverka sina liv för att leva så miljövänligt som möjligt. Alla tre vurmar stort för 

allmogekulturen i vilken de räknar in mat, kläder, möbler, byggnader, musik och traditioner. 

När de pratar om sina tankar kring hur de vill leva miljövänligt refererar de påfallande ofta till 

allmogekulturen. De ger exempel på hur man förr skapade möbler som går att laga och som 

kan användas av många generationer i flera århundranden. Mathållningen pratar de också om, 

hur all mat förr lagades från grunden med varor som inte innehöll en enda kemisk substans 

eller antibiotika. Seder och bruk om hur de roade sig förr är andra saker som nämns, hur de 

förr kunde roa sig utan att slita på miljön. Att träffas hemma hos någon och leka lekar, dansa 

och spela ställer de i kontrast till hur man i dag behöver köpa saker och ting för att kunna roa 

sig. Här kan man använda begreppet mindscapes som enligt Ronström står för: 

 



	   52	  

”kulturarv som situationellt bestämda sociala och kulturella konstruktioner, konkreta tidsrum 

med specifika egenskaper som upprättas genom bestämda perspektiv, blickar och ramar och 

som förankras i specifika praktiker och institutioner” (Ronström 2007:252). 

 

Genom att tillskriva allmogekulturen egenskaper som miljövänlighet, renhet, genuinitet, och 

ursprunglighet ses valet att leva så nära allmogekulturen som möjligt som en garanti för att 

det är ett rätt och riktigt val. Samtidigt blir det en anakronism kring tankarna om 

miljömedvetenheten och allmogelivet. Att allmogen levde miljövänligt enligt dagens syn på 

miljömedvetenhet stämmer men har inte med någon medvetet miljötänk från de tidiga 1800-

tals människorna att göra. Det var snarare en konsekvens av att det inte gick att göra på något 

annat sätt. Textil och kläder var mycket värdefullt då det tog lång tid i anspråk att tillverka 

tyger och sy kläder av dessa. Detta bidrog till att de var självklart vid den tiden att lappa, laga, 

sy om och skapa nytt av gamla kläder något Ulla Oscarsson skriver om i boken Kvinnomöda 

och skaparkraft (Oscarsson 2012:19 ff). Allmogen var tvungen att ta tillvara på den mat som 

gick att odla och att tillverka ting av det som fanns att tillgå på ett sätt som gjorde det möjligt 

att sedan kunna underhålla och reparera. Allt detta som vi idag tillskriver ett miljövänligt 

leverne går att hitta i allmogekulturen men sättet att se på handlingarna är samtidens idéer och 

tankar. 

 

Kulturarvsproduktionen som pågår i Järvsö och Hälsingland pekar på att det är det genuina 

och ursprungliga som anses vara viktigt och eftersträvansvärt. Världsarvsutnämningen av 

Hälsingegårdarna 2012 har gett alla som jobbat för allmogekulturen en äkthetsgaranti på att 

det de gör är genuint. När en myndighet har utsett Hälsingegårdar till ett upphöjt kulturarv 

tillskrivs även allt runtomkring egenskaper som värdesätts genom de bestämda perspektiv, 

blickar och ramar som Ronström menar står för uttrycket mindscapes. Tiden från slutet av 

1700-talet fram till mitten på 1800-talet, är den period genom världsarvsutnämningen som 

blivit utsedd som värd att bevara och lyfta fram, en garant för något som är värdefullt och 

genuint. Mina informanter har blivit stärkta i sin övertygelse om att man under tiden för 

allmogeepoken levde livet som det borde levas. Därför fortsätter de att använda äldre möbler, 

sy egna kläder, baka sitt eget bröd och så vidare allt inramat med nostalgi och mystik som ger 

en extra krydda till de livsval de gör. Nostalgin ger dem en upplevd samhörighet med de äldre 

som de refererar till i sina berättelser. Det är en morfar, en farmor eller en faster som i deras 

minnen levde enligt de tillskrivna idealen. Nostalgiskt historiebruk är en markering av 

samtidens behov av historia på bekostnad av historisk kunskap om dåtidens spår i nutiden 



	   53	  

enligt kulturvetaren Cecilia Trenter i hennes artikel ”Tre vägar mot framtiden” (2009). 

Behovet av en koppling bakåt i tiden, även om den inte är historiskt korrekt utan en nostalgisk 

bild av hur det skulle kunna ha varit, går alltså före den faktiska historien om hur det 

verkligen var. När mina informanter berättar om sina förfäder så kan de omöjligen ha levt 

under den tid som räknas till allmogen. Men upplevelsen för Karin, Sofia och Sara är att deras 

mor- och farföräldrar levde som allmogen gjorde. Till en viss del kan det stämma då det i 

Järvsö finns stor tillgång på gamla gårdar som är fyllda med föremål från 1700 och 1800-tal. 

Deras mor- och farföräldrar må ha omgivits av äldre föremål och ting och till viss del brukat 

dem men den direkta kopplingen till allmoge har med en nostalgisk blick att göra. Den 

nostalgiska blicken gör att allt som tillskrivs som förr i tiden blir till en enda stort allmoge. 

Allmoge används i deras liv som en förevändning till att leva ett miljövänligt liv och 

samtidigt få leva ut sina intressen vad gäller estetik, seder och bruk.	    
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4. VÄRLDSARVET OCH KULTURARVSPRODUKTIONEN  
	  
I detta kapitel kommer jag att visa och diskutera kring hur kulturarvsproduktionen sett ut i 

Järvsö under 2018. Vilka är det som bestämmer vad som skall visas upp och på vilket sätt 

görs det? Jag kommer att utgå från mina egna observationer, mina informanters berättelser 

och mediebevakningen kring några av händelserna. Två exempel under 2018 som fått medial 

spridning är invigningen av Europas kulturarvsår i Järvsöbacken och Kronprinsessans 

landskapsvandring i Järvsö. Jag kommer nedan att redogöra och diskutera kring dessa 

exempel. Exemplen visar hur Järvsöborna ger ett arrangemang som kommer som påbud från 

ett annat håll, en tydlig prägel av det de själv vill visa upp, oavsett vad som innan planerats. 

Utöver dessa exempel visar jag ett utdrag ur min fältdagbok när jag besökte julmarknaden på 

Stenegård.	  

 

Invigning av Europas kulturarvsår 2018 i Järvsö den 13 januari 2018 
	  
 
	  

	  
Foto: Carl Öst Wilkens  
	  
I Gävleborgs län hade man beslutat att uppmärksamma Europas kulturarvsår och hade två 

invigningar, en i Gävle och en i Järvsöbacken. Idéer och initiativ efterfrågades om hur detta 
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skulle uppmärksammas, och Mikael Öst kom på iden att samla människor i Järvsöbacken för 

att åka slalom i sina folkdräkter. Det har tidigare gjorts ibland på julaftnar då Järvsöbacken 

låter dem med folkdräkt åka gratis på julafton. Det gjordes upprop på Facebook i olika 

grupper där det stod att alla var välkomna till Järvsö i sina folkdräkter för att åka slalom under 

invigningen. Många människor kom i sina dräkter och de som inte åkte slalom stod längst 

med backen med facklor i händerna. Invigningen inleddes med att två folksångerskor kulade 

ut över backen och sedan kom de dräktklädda slalomåkarna sakta nedför backen med sina 

facklor. Det hölls tal av representanter från kommun och landsting, Järvsö spelmanslag 

spelade under efterföljande mingel på bergshotellet och det serverades tilltugg som var gjort 

av lokala leverantörer. Denna kombination av dräkter, facklor, slalom, snö, folkmusik, mat 

och tal skapade en suggestiv stämning under invigningen av Europas kulturarvsår. Anne 

Erikssen skriver som nämnts i sin artikel ”Kulturarv og tradisjon” att kulturarv är nyskapat 

eller representerar en praktik som ger den ursprungliga kulturformen väsentliga ändringar 

som upphöjelse, värderingstillskrivelse och kommersialisering (s.95) något som denna 

kulturarvsårsinvigning kan vara ett exempel på då de valde att framhäva folkdräkter, 

folkmusik och lokala mattraditioner i kombination med en slalombacke och barmingel på 

bergshotellet under tal om världsarvsgårdarna. 

 
 Foto: Carl Öst Wilkens  
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Kronprinsessan Victorias landskapsvandring i Hälsingland/Järvsö 
	  
	  

	  
Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se 
	  
Måndagen den 22 oktober 2018 besökte Kronprinsessan Victoria Järvsö under sitt pågående 

projekt att vandra i Sveriges alla landskap. När turen kom till Hälsingland valdes platsen 

Järvsö. Viktorias huvudsyfte med sina vandringar är att visa Sveriges natur och att lyfta upp 

rörelse som något viktigt. Vid varje vandring har hon träffat medborgare och skolelever som 

följt med på vandringen. Det gjorde hon även i Järvsö men samtidigt valde Järvsöborna denna 

måndag att visa upp sig från sin allra bästa allmogesida. Flera av de skolbarn hon mötte hade 

tagit på sig sina folkdräkter och när hon under vandringen kom fram till Stenegård kantades 

vägen av Järvsö spelmanslag iklädda folkdräkter som spelade folkmusik ifrån bygden när hon 

gick uppför backen mot gården. Vandringen avslutades vid världsarvsgården Kristoffers och 

när hon var där fick hon utöver att se gården även se ett stort antal danspar och spelmän på 

fältet nedanför som dansade Hälsingehambo. Det var ett privat initiativ som efter ett upprop 

på Facebook organiserades på bara någon dag. Planeringen kring denna dag gjordes av 

kungahuset i samarbete med landshövding och kommun. Vid varje landskapsvandring 

Kronprinsessan gjort publiceras det bilder i olika medier så det är ett bra tillfälle för 

marknadsföring. I samband med vandringen i Järvsö tog de privata initiativen som innebar att 
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visa upp folkdräkterna, folkmusiken och dansen över fokus i den mediebevakning som finns 

från vandringen.  

 

Dessa två exempel, invigningen av Europas kulturarvsår och Kronprinsessans 

landskapsvandring i Järvsö visar att i Järvsö vet de vad de vill visa fram när de får omvärldens 

blickar på sig. De väljer att lyfta fram allmogekulturen. Jag måste lägga till att de i mycket 

hög grad även talar om naturen och skidåkningen. Men när det gäller inramningen är det 

allmogen som de lyfter fram. Vilket inte skulle vara möjligt utan de lokala entusiasterna, där 

flera av mina informanter ingår. När någon får en idé ställer de som kan upp, men att ställa 

upp innebär att man bidrar med något, att ha en folkdräkt att sätta på sig, att kunna dansa 

folkdans eller spela folkmusik. För att ha möjlighet att bidra behövs det kunskap och 

möjlighet att lära sig om allt som byn Järvsö vill visa upp och där har hembygdsföreningens 

aktiviteter och inriktning det största inflytandet vad gäller hantverket. Hälsingelåtverkstad 

arbetar med att nå unga människor och lära dem spela folkmusik, Järvsö spelmanslag är ett 

aktivt spelmanslag med både unga och gamla spelmän som tränar och uppträder kontinuerligt 

under ett år. Järvsö folkdanslag arbetar med både unga och äldre. Det finns alltså stora 

förutsättningar som byggts upp under åren att lära sig att spela, dansa, sy dräkter, väva, fläta 

korgar, trycka schabloner med mera. Allt är välorganiserat och lättillgängligt för den som vill 

ta del av allmogekulturen och detta, bortsett från Hälsingelåtverkstad, görs av lokala 

entusiaster på frivilligbasis. 

 

Hembygdsföreningens julmarknad på Stenegård 
	  
Utdrag ur min fältdagbok: 

Den 7 december 2018 besöker jag Järvsö och Stenegård för att gå på hembygdsföreningens 

julmarknad. Det har snöat under natten men temperaturen står på några plusgrader så snön har 

övergått till regn. När jag parkerat bilen, anvisad av två herrar vilka tar betalt 20 kronor som 

går till hembygdsföreningen, börjar jag gå mot ingången. Jag möts av en gårdsplan fylld med 

olika marknadsstånd. De saluför lammskinn, olika matprodukter som alla är tillverkade av 

lokala mindre företag, det är fisk, korv, honung, glögg, bröd, halmbockar, granrismattor, 

granruskor uppsatta på pinnar. Inne i träteaterns lokaler är det också fyllt med marknadsbord. 

Hembygdsföreningens bord vid ena kortsidan säljer årets Järvsöalmanacka, hantverk och har 

lotteri. Järvsö folkdanslag säljer hembakt fikabröd och knäckäpplen enligt ett gammalt recept. 

Det saluförs som äkta, gammalt och traditionellt. Det vimlar av små företag som säljer 
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hantverk, påfallande många med direkt anknytning till Järvsö och Hälsingland. Kvinnan som 

säljer granmattor och granrisruskor på pinnar berättar för mig att hon har lärt sig att göra 

dessa av sin far som hade det efter sin pappa så det är äkta och genuint säger hon med viss 

stolthet i blicken. En man står och säljer sina krämer och oljor som han tillverkar själv hemma 

på sin gård i Järvsö. De är bra mot det mesta såsom torrsprickor, kluvna hårtoppar och 

rosasea. Han har även tagit fram en keramik som visar vad Hälsingland är för honom. Efter en 

stund är det väldigt fyllt med människor överallt och Järvsö spelmanslag börjar spela jullåtar 

från läktaren inne på teatern. Lite senare ska även tomten komma men honom missar jag då 

jag är tvungen att ge mig iväg vidare. Med mig hem har jag en handduk fylld med dialektala 

hälsingeord, en granmatta och en burk med mirakelsalva samt hemkokad knäck. Sara som är 

aktiv i hembygdsföreningen berättar för mig om att de är noga med vilka som får ställa ut på 

julmarknaden, det måste vara äkta hantverk och verka för god miljö och kännas genuint säger 

hon. 

 
Foto: Anna Lindkvist Adolfsson 
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Kulturarvsproduktion 
 
För att kunna tala om kulturarvsproduktion och vad det innebär behöver begreppet kulturarv 

redas ut. Som etnologstudent lär man sig tidigt att kulturarv är någonting gammalt som man 

gör någonting nytt utav. Det är bland det första som lärs ut på kurserna på A- och B- nivå. En 

fråga man då kan ställa sig är om det verkligen gäller allt? Är det bara att ta vad som helst och 

tillskriva det ett värde, eller krävs det något mer? I Destination Culture (1998:149:ff) menar 

Kirshenblatt-Gimblett att det som tas ut för att bli till ett kulturarv är någonting som är dött, 

missförstått och/eller föråldrat. Det som väljs ut ska alltså vara något som inte används eller 

brukas idag enligt Kirshenblatt-Gimblett, i alla fall inte användas i den funktion det hade förr. 

Ronström skriver om kulturarv som ett sätt att byta perspektiv på saker. Genom att förflytta 

en sak från ett sammanhang till ett annat framhävs skillnader mellan ett förr och ett nu. 

Sakerna som väljs ut gör det för att representera ett ”förr”. Saker och praktiker som innan 

setts som bara gamla ting eller företeelser ges genom att utses till kulturarv ett mervärde. Han 

hänvisar till Kirshenblatt-Gimblett som menar att man genom att förflytta en sak från ett 

sammanhang till ett annat, inte bara gör en förflyttning utan också en förvandling. Det som 

förflyttas förvandlas och blir därmed något annat än vad som varit dess ursprungsbetydelse.  

 

Etnologen Carina Johansson skriver i sin avhandling Visby visuellt (2009) om att för att kunna 

betraktas som ett kulturarv måste det särskiljas från allt som inte betraktas som kulturarv. Det 

hon betonar är att det krävs aktörer med auktoritet och en maktposition för att ett kulturarv 

ska bli utvalt, att inte vem som helst kan utse eller bestämma vad som ska kallas kulturarv. 

Här tänker jag att det även beror på i vilket sammanhang och på vilken plats det är som 

kulturarvet lyfts upp. När jag tittar på mitt studieområde, byn Järvsö, kan jag se att det som 

upphöjs till kulturarv där är utvalt av auktoriteter med makt men det är inte samma 

auktoriteter på alla plan jämfört med om det skulle handla om en plats som är huvudstad eller 

dylikt. Det finns likheter men också skillnader i vad som är en auktoritet på en plats och vem 

som tillskrivs makten att bestämma över vad som är vad. En av de sju världsarvsgårdarna i 

Hälsingland, gården Kristoffers ligger i Järvsö. Världsarven väljs ut av en stor internationell 

auktoritet, Unesco. Det är ingen av dem jag träffat i Järvsö som ifrågasätter Unesco eller deras 

beslut, även om jag har hört kommentarer om att det finns fler gårdar som har minst lika 

många och fina väggmålningar som de utvalda gårdarna och att de hellre hade sett att alla 

gårdar skulle räknats som ett världsarv. I Järvsö kan man se Unesco som en aktör vad gäller 

kulturarvsutmärkelse och det är tydligt att Unesco är en myndighet med makt, men parallellt 
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med Unesco finns ett stort antal lokala aktörer vilka spelar en roll som ur ett lokalt perspektiv 

kan betyda än mer.  

 

En av mina informanter, Maria som är lärare och samtidigt mycket engagerad i 

hembygdsföreningen, är ett exempel på en sådan aktör. Hon är välkänd i byn då hon har varit 

lärare länge och genom hennes privata intresse för den folkliga kulturen har hon betytt en del 

för vad som har lärts ut om kläder, hantverk och musik. Hon låter sina elever få prova att klä 

på sig dräkter samtidigt som hon lär dem dansa hambo. I samband med detta berättar hon 

sägnen om spelmannen på Hårgaberget. Det är hennes eget val att göra detta på 

hembygdskunskapen: 

 

- Jag har lärt alla barnen hambo och berättat Hårgalåten och då kommer barnen och 
berättar att de drömmer mardrömmar och då frågar jag:- Är det farligt då? – Näää, 
 -Då så! 

 

När samma informant beskriver vad hon tycker är speciellt med folkkulturen i Hälsingland så 

nämner hon uttrycket, att plocka russinen ur kakan: 

 

Att aktivt plocka russinen och att se dem! Russin är en bra bild för de är lite torkade så 
man får leta lite. 
 

Att plocka russinen ur kakan är ett sätt att beskriva kulturarvsproduktionen på, man tar det 

som ser godast ut för tillfället och äter upp det, resten lämnas kvar. I informanten Marias fall 

handlar det till stor del om det textila hantverket, folkdräkter, vävning, broderi med mera men 

även om att berätta sagor och att dansa folkdans. Det är dessa saker hon väljer att lyfta fram 

när hon undervisar i hembygdskunskap. Hon hade kunnat välja att prata om Järvsös djurliv 

och natur men det är inte det som är hennes ”russin” och alltså får en massa skolbarn i Järvsö 

sig hennes russin till livs. Maria är en lokal aktör som producerar kulturarv i högsta grad. 

Även Martin Paju gör den observationen om lokala aktörers påverkan på vad som görs till ett 

kulturarv att visa upp. Han menar att de lokala ideélt verksamma aktörerna sällan 

problematiserar vad de väljer att visa rent historiskt. Det som däremot blir till en viktig 

ingrediens är själva görandet. Paju skriver att de ”förefaller nöjda med att representera 

något” (s 50) Görandet är således en viktig komponent i kulturarvsbygget. De lokala 

representanterna för olika kulturarvsuttryck visar upp sina specialiteter. De må vara broderi, 

stickning, byggande av kolmila, tunnbrödsbakning eller korgflätning. Vad som visas upp 

spelar inte så stor roll, det beror vad det finns för kunskaper att tillgå. Hur det visas upp och 
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lärs ut beror även det på de lokala aktörernas pedagogiska förmåga och erfarenhet. Det viktiga 

blir då, som Paju uppmärksammar, att det finns något som går att göra tillsammans och som 

samtidigt går att visa upp. 

 

 

Andra lokala aktörer i Järvsö är amatörteaterföreningar som plockar berättelser från förr och 

sätter upp sommarföreställningar. Lokala berättelser om hur det gick till förr i världen sprids 

mycket frekvent och blir till sanningar för de barn och ungdomar som växer upp. Den största 

aktören är hembygdsföreningen som i Järvsö är mycket stor och aktiv. Föreningen är fylld 

med lokala amatörer med kunskaper om olika hantverk, seder och bruk och det som 

hembygdsföreningen väljer att visa upp är det som invånarna och turisterna i Järvsö får ta del 

av. Här blir Johanssons resonemang vad gäller kulturarvet i framförallt Visby inte helt lätt att 

applicera på Järvsö då de lokala amatörerna där har lika stor makt vad gäller upphöjandet av 

vad som är värt att upphöja som museer och forskare (Johansson 2009:44). En skillnad mellan 

Visby och Järvsö är att Visby är en plats som varit i centrum för forskare och turister under 

väldigt lång tid medan Järvsö uppmärksammat sitt kulturarv först i nutid. En annan skillnad är 

självklart att Visby är en stad och Järvsö en liten by men likheten är att båda innehar en 

världsarvsutnämning från Unesco och på olika sätt har producerat kulturarv i samband med 

detta. 

 

Kirshenblatt–Gimblett skriver att ett kännetecken för kulturarv är den problematiska 

relationen mellan själva kulturarvet och aktörerna inom kulturarvsindustrin, hur dessa väljer 

att lyfta fram kulturarvet. Kulturarvsindustrin producerar något nytt av det gamla. 

Kirshenblatt-Gimblett ger exempel på dansgrupper, hantverkskollektiv, konstfestivaler, 

museer, utställningar, inspelningsarkiv, bokproduktion med mera. Dessa uttryck är inte enbart 

till för att höja värdet på kulturarvet, utan genom att uttrycken kopplas till kulturarvet höjs 

även värdet på den konstform som genomförs eftersom det går att hänvisa till ett upphöjt 

kulturellt ursprung (s.156). Här menar hon att problem kan uppstå. När de kulturella uttrycken 

ger sig iväg på egna vägar kan kopplingen till det ursprungliga kulturarvet missas och det 

kulturella uttrycket ta över vilket gör att det blir ännu en variant, ett nytt uttryck som inte 

gynnar själva kulturarvet. Även Johansson tar upp att kulturarven kan skapa ett kulturellt 

kapital till dem som kan knytas till ett visst kulturarv med en gemensam syn på estetik och 

autenticitet (s.45). Lotten Gustavsson problematiserar jakten på autenticitet och äkthet under 

medeltidsveckan på Gotland. Där hon visar att försöken att vara historiskt korrekt gentemot 
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medeltiden blandas med äkthetsskapande i vår egen samtid. I dag ser många människor 

miljövänligt, ekologiskt och egentillverkade ting av naturmaterial som något äkta och 

autentiskt, vilket gör att människor av idag ser det som fullt möjligt att blanda ihop 

miljövänliga nutida produkter med historiskt korrekta kopior från medeltiden. Båda sätten att 

se på tingen står för en äkthet och autenticitet vilket gör dem sammankopplade i vår samtid 

(Gustavsson 2002:170). I Hälsingland finns det flera exempel på detta där det saluförs 

produkter tillverkade i närheten av en världsarvsgård. Ekologisk honung kan kallas 

världsarvshonung. Samtidigt kan det räcka med en silverring tillverkad i Järvsö för att den 

skall kännas äkta, då den är tillverkad på en plats där det finns ett världsarv. Det jobbas hårt 

på att Järvsö ska tillskrivas en äkthet och en autenticitet att varumärket Järvsö skall innehålla 

känslan av äkthet och naturlighet. I strävan efter detta använder sig Järvsöborna i stor 

utsträckning av allmogekulturen där de nyttjar delarna som innehåller hållbarhet, miljövänligt, 

naturligt och estetiskt tilltalande världen. Genom att så tydligt påvisa en sammankoppling 

med en historisk period i detta fall 1800-tal som tillskrivs naturliga och estetiska värden får 

varumärket Järvsö en självklar identitet av detta. Gustavsson, Johansson och Ronström visar 

på flera exempel på liknande sätt att arbeta med Gotland och Visby, där ett exempel kan vara 

att ett lammskinn från Gotland tillskrivs en äkthet just för att det är från den medeltida 

miljövänliga platsen Gotland. 

 

En annan paradox Johansson tar upp är att kulturarv behöver ses som särpräglade för att 

kunna sticka ut i mängden, samtidigt som de finns där för att visa på vad som varit 

betydelsefullt för större grupper av människor. När jag tittar på hur allmogekulturen lyfts fram 

i Järvsö och i Hälsingland i stort ser jag att i alla samhällen i Hälsingland upphöjs just 

allmogekulturen upp som ett kulturarv och den bär på en gemensam estetik, framtagen med 

kulturarvsblicken som Ronström skriver om (Ronström 2007:231). Det är de stora gårdarna 

med väggmåleri, folkdräkterna och folkmusiken i samspel med Hälsinglands blåa berg och 

vatten som skildras. Samtidigt försöker varje by lyfta fram något som särskiljer den från 

resten av landskapet, något som gör just den byn unik. Folkdräkterna är det mest klassiska 

exemplet på detta då det finns framtagna folkdräkter till varje ort i landskapet. Folkdräkternas 

revitaliseringsprocess har pågått från sent 1800-tal och pågår till viss del fortfarande. 

Hälsinglands folkdräkter är skapade i stor utsträckning under 1920-talet och under 1970-talet, 

de tidsepoker då tillbakablickandet mot allmogekulturen hitintills har varit som störst 

(Centergran 1996:94). Det finns i landskapet 34 olika dräkter varav de flesta är komponerade 

efter olika historiska kläder man har funnit och sedan komponerat samman till en dräkt. I 
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Hälsingland finns några särpräglade dräktområden där folkdräkterna aldrig helt har slutat 

användas och där stora mängder originalkläder från tidigt 1800-tal finns bevarade. Järvsö är 

ett av dessa reliktområden (Liby 2018:23). Samtidigt som nutida dräktforskning kan påvisa att 

allmogemänniskorna inte klädde sig så likriktat och homogent med tydliga gränser mot 

omkringliggande byar så vill vi idag att det skall vara så vad gäller dräkterna och håller därför 

hårt på små detaljer som visar olikheter. I Järvsö finns det en uppsjö av saker och ting som 

sägs vara unikt för just Järvsö. Utöver folkdräkten är det ett speciellt sätt att sy på, i en viss 

färg som kallas Järvsösöm, och målade allmogemöbler med molnformationer, ofta i mörka 

kulörer, som beskrivs som allmogemåleri från Järvsö. Just dessa ting finns det belägg för att 

de ska ha varit vara särpräglade för bygden men det finns också exempel på små ting som 

någon lokal aktör har hittat i sitt hem och bestämt att det här måste vara typiskt för byn 

eftersom jag har det hemma på min gård, vilket kan vara ett sätt att hänga upp gardiner på 

eller en ljusstake osv. Även om det unika och särpräglade eftersträvas av dem som visar upp 

kulturarven har det uppstått en homogenitet i hur man visar upp kulturarven skriver 

Johansson. Det görs ofta på liknande sätt med hjälp av museer, broschyrer, böcker, skyltar, 

webbsidor och berättelser. Hon menar att det är former som ger ett stort 

uppmärksamhetskapital, väl beprövade och som passar in i vår samtid (s 45). Den likheten 

kan även ses i kulturarvsproduktionen. De aktörer som använder sig av kulturarv för att skapa 

produkter som därmed får ett kulturellt värde gör det ofta med en gemensam estetik. 

Produkter som tillverkas efter dessa principer är påfallande lika vart man än kommer i Sverige 

och besöker en turistaffär eller för den delen en museibutik. I flera av de museibutiker jag har 

besökt i Sverige säljs det servetter och kökshanddukar med lokala mönster från historiska 

platser. Det kan vara mönster från väggmålningar, gamla plagg eller broderier. Museer verkar 

även ofta använda sig av samma tillverkare och designer som tar fram de ortstypiska 

föremålen. Ett exempel på det är brickor, kökshanddukar, tändsticksaskar, kortlekar och 

muggar med bilder på ortstypiska hus. Dessa har jag hittat både i Stockholm, Visby och 

Hälsingland. Det är exakt samma design och produkter. Skillnaden är bara husen som pryder 

varorna, de är olika men i liknande design och alla varor saluförs som unika för platsen. 

 

När Ronström knyter ihop sitt resonemang om vad ett kulturarv är tillskriver han ordet 

kulturarv betydelser som andligt, materiellt, grund för gemenskap, något som måste bevaras, 

något som sätter gränser både inåt och utåt, expansivt, osäkert och obestämt, ett internationellt 

fenomen samtidigt som endast Sverige svenska kulturarv har (Ronström 2007:228). Han 
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sammanfattar ordet kulturarv som: ”Symboliska kvarlevor från ett tänkt förflutet vilka ett visst 

kollektiv i nuet har eller tar på sig makten att proklamera som sådana” (s 229) 

 

Kulturarv och produktionen av kulturarv i min studie om Järvsö ger mig svaret på frågan jag 

ställde i början. Kan man ta vad som helst och upphöja det till kulturarv? Ja det kan man om 

man bara gör det på ett sätt som tilltalar omgivningen. I Järvsö behöver det inte ens vara en 

människa med status som museiman eller forskare för att utnämna något till kulturarv. Är du 

en driftig ortsbo med en egen ide och med tillgång till sociala medier och lokala 

marknadsplatser kan du i princip ta vad du vill och benämna det som genuint, äkta och 

därmed ett kulturarv. Ordet kulturarv används mycket frekvent i lanseringen av Järvsö som 

ort. Dock krävs det en anknytning till allmoge vilket är det kulturarv som gäller i Hälsingland. 

Där har arbetet inför världsarvsutnämningen och sedan själva utnämningen gett tydliga 

anvisningar på vad det är som är värt att upphöja. Medeltiden göre sig icke besvär! 

 

Det blir tydligt i mitt material om Järvsö att det är den lokala befolkningen som bestämmer 

vad det är som blir till ett kulturarv att visa upp. Den kunskap och det intresse som finns hos 

de människor som vill engagera sig är det som finns att tillgå. Det har funnits och finns 

människor från myndigheter och statliga eller regionala institutioner som påverkat riktningen 

där Länsteatern i Gävleborg och Unesco bör nämnas. Men det som sedan förvaltas och 

revitaliseras efter dem beror helt på vad den lokala befolkningen väljer att lyfta fram. Ulrika 

berättar att hon upplever att Järvsö är väldigt bra på att lyfta fram och stötta de lokala 

förmågor och initiativ som finns. Kommer någon med en idé och vill satsa så stöttar och 

uppmuntrar man ofta de personerna menar Ulrika. Folket i Järvsö är på det viset i allra högsta 

grad med och formar sin egen historia, både vad gäller sitt förr och sitt nu.  

 

Jag har tidigare nämnt Gotland och Visby som jämförelse vad gäller kulturarvsproduktionen 

men jag kan inte undgå att även nämna Dalarna och då speciellt Siljanområdet i samband med 

kulturarvsproduktionen. Det är något som vid flera tillfällen under intervjuerna kommer fram 

som jämförelse. När några av informanterna beskriver sitt Hälsingland gör de det som en 

jämförelse mellan landskapen Dalarna och Hälsingland 

 

Jag märker mer med Dalarna jag att en dalmas eller kulla där är man mera på och visa 
att man är jättebra och vi har allt i Dalarna så det är bara att komma. Fast 
Hälsingland har också allt fast det är inte lika exploaterat. Vi har kust, det har inte dom 
å andra sidan har dom fjäll, det har inte vi. Men resten däremellan så är vi rätt lika. 
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Men vårat är inte lika marknadsfört vilket är bra på många sätt också för då kan vi 
göra det nu. Det är det destination Järvsö växer av jättemycket och dom är också 
väldigt duktig på att få fram det. 
 

Rent kulturarvsproduktionshistoriskt är det också en skillnad mellan Järvsö och Siljanbygden. 

I Järvsö och Hälsingland har haft Lill–Babs och bygdemålaren Bror-Erik i nutid och Ida 

Gavell Blomenthal alias Delsbostintan samt konstnären Bror Hillgren i dåtid. Dalarna har haft 

Carl Larsson, Anders Zorn, Ottilia Adelborg, Hugo Alfven, Carl-Erik Forslund och Gustaf 

Ankarcrona för att nämna några, alla med en stor vurm för allmogekulturen i Dalarna. Utöver 

konstnärerna och författarna hade de tidiga folklivsforskarna med Artur Hazelius i spetsen 

siktet inställt på Dalarna i mycket högre grad än Hälsingland, även om Hälsingland till viss 

del också blev utforskat och då i synnerhet Delsbo. I jämförelsen mellan Dalarna och 

Hälsingland kan man också se att utpekandet av kulturen som värt att upphöja i Dalarna kom 

från annat håll än från de bofasta. Det kom från de bildade, konstnärer, författare och forskare 

likt den process som varit och är på Gotland. Hälsingland har haft mycket lite av liknande 

draghjälp. Något man gärna framhåller som positivt, att inte vara exploaterad och ännu vara 

outforskad och därför kunna överraska med sin storhet och kultur. I och med 

hälsingegårdarnas världsarvsutnämning har forskares, konstnärers och författares blickar 

riktats mot landskapet. Trots det kommer den kulturarvsproduktion som idag erbjuds från 

privata initiativ, från lokala entusiaster och engagemanget att upphöja allmogetraditionerna 

från Hälsingland har pågått under hela 1900-talet. Den stora blomstringstiden var under 1970-

talet då gröna vågen fullkomligt blomstrade i landskapet och allmogekulturen tänktes stå för 

det sanna, det som var värt att bevara. 

 

Något som går att utläsa av denna syn på allmogekulturen är att även om mina informanter 

och andra refererar till allmoge som den bondekultur som fanns under första halvan av 1800-

talet så är deras egna upplevelser av allmogen den senaste revitaliserade versionen av 

allmoge. Om vi liksom Gustavsson använder begreppet för beskrivning av 1800-talets 

bondekultur före revitaliseringen så behöver man ändå se på begreppet allmogens utveckling 

och revitalisering. Vid 1800-talets början stod det inte för något annat än hur 

bondebefolkningen levde sina liv. När industrialiseringen kom och borgerskapet ville bevara 

kulturen för eftervärlden vid slutet av 1800-talet med Skansen och Nordiska museet som de 

tydligaste exemplen skedde den första revitaliseringsprocessen som höll i sig fram till första 

världskriget. Det kan dock sägas att det finns tydliga skillnader i uttrycken även under denna 

tidsperiod där unionsupplösningen med Norge bidrog till ett tydligt före och efter (Björkroth, 
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2000:48). Efter första världskriget vände sig blickarna ännu en gång mot den egna identiteten 

och ursprunget och den stora hembygdsboomen med skapandet av hembygdsgårdar och 

folkdräkter fullständigt exploderade (Centergran, 1996:109 ff). Det kom ett andra världskrig 

då allt avstannade och även om det på 1950-talet fortfarande producerades hemslöjd och 

folkdräkter så skedde det i en stilla takt fram till 1970-talets stora vurm för gröna vågen och 

tillbaka till ett förr -ideal. 1970-talet och även början på 1980-talet innebar en revitalisering av 

den allmoge som skapats under 1920- och 30-talen. Mycket ifrågasattes och de som vurmade 

för det gamla försökte gå tillbaka till källorna, 1800-talet och orginalplaggen, textilen, 

verktygen, möbelmåleriet och så vidare för att få till det så historiskt korrekt som möjligt. 

Men även om de försökte titta på original från 1800-talet så fanns både revitaliseringen under 

förra sekelskiftet och 1930-talets revitaliseringsprosesser däremellan att förhålla sig till. När 

mina informanter i Järvsö berättar för mig hur det var förr och att de eftersträvar att leva som 

det var då så sträcker sig deras referensramar till den senaste revitaliseringsprosessen, den 

under 1970 och 1980-talet. Det betyder att förr i tiden kan vara både 1840-talet och 1980-

talet. Alla dessa omformningsprocesser har bidragit till nya traditioner och saker som vi i dag 

tillskriver allmoge, även om de inte fanns under den första delen av 1800-talet. Folkloristen 

Bo Lönnqvist (1991) skriver om hur folkkulturen har reviderats gång på gång under 1900-

talet. Han påpekar att den återupplivade folkkulturen med vilken han menar den skapade 

folkkulturen under förra sekelskiftet 18-1900, har i sig blivit ett studieobjekt. Folkkulturen har 

enligt Lönnqvist blivit en konsumtionsvara som erbjuder ”en stereotyp ledbild som tillfredsställer 

det ofta nog ortodoxa behovet av äkthet, ursprunglighet och självständig skaparkraft” (s 18). Han 

menar även att det i 1900-talets revitaliserade versioner av folkkultur går att se behovet av en 

tydlig antagonist, en främmande fiende och att det under 1900-talet har varit stadslivet och 

högkulturen som stått som motpol till folkkulturen. Lönnqvist skrev detta 1991 och idag 

nästan 30 år senare har revitaliseringen gått ännu något led. Det som nu börjar bli en trend 

igen, att flytta ut på landet kallar vi down-skifta eller gröna vågen 2.0. I dag skulle man kunna 

se det stressiga livet, att ständigt behöva vara uppkopplad som den antagonist vi använder för 

att börja blicka bakåt igen mot folkkulturen. Det görs på många platser i landet men i Järvsö 

finner jag att bakåtblickandet mot det som tillskrivs allmogekulturen är mycket tydlig på ett 

sätt som inte är lika iögonfallande på andra platser. 

 

 
  



	   67	  

5. AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
 

 
Foto: Anna Lindkvist Adolfsson 
 
Denna skylt sitter utanför butiken Hälsingeprägel som finns på hantverksgården Stenegård i 

Järvsö. Den sammanfattar som jag ser det mycket av det kulturarvsproduktionen handlar om. 

Skylten talar om vad jag kan förvänta mig att upptäcka när jag kliver in i butiken. Saker och 

ting som är inspirerade av de blånande bergen och de gamla traditionerna, något som är 

präglat av Hälsingland. Den säger allt men ändå absolut ingenting. Om besökarna inte är 

insatta i Hälsinglands gamla traditioner eller narrativet om de blånande bergen blir skylten till 

ett stort jaså. Samtidigt öppnar texten upp till en mycket tillåtande kulturarvsproduktion. Det 

verkar som att det går att göra i princip vad som helst bara det finns en gnutta inspiration från 

landskapet med, vilket medför stora möjligheter till kreativitet och det är det som 

kulturarvsproduktionen handlar om till syvende och sist, kreativitet. I den lilla byn Järvsö i 

Hälsingland har jag sett mycket av kreativitet som har lett till att bilden av Järvsö som en 

levande kulturbygd med allmogekulturen som ledstjärna blomstrar i allra högsta grad. Bilden 

av Järvsö som en plats att finna både lugn, natur, aktivitet och kultur gör att det idag faktiskt 
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flyttar in unga människor och barnfamiljer till bygden. Den stora satsningen som görs på 

skidanläggningen och downhillcyklingen gör att ungdomar kan få jobb och stanna kvar efter 

gymnasiet. Det kommer turister till Järvsö både på vintern och sommaren. 

 

I denna by bor det ett antal unga människor som väljer att leva sina liv på ett så miljömässigt 

och hållbart sätt som de kan. Dem jag har intervjuat motiverar sina livsval med miljö, kultur 

och estetik och allt detta hittar de i det som de kallar allmogelivet. De är alla uppvuxna i 

Järvsö och har valt att stanna kvar eller återvända till bygden. Samtidigt som det går att se på 

dessa unga vuxna kvinnor och deras män och hur de lever sina liv, finns där än fler som lever 

på som vanligt och inte alls har allmogeliv som sin ledstjärna. Här vill jag ändå påstå att även 

om de inte alls bryr sig om allmogekulturen så finns den där och påverkar dem. Lever du i 

Järvsö så vet du vad en folkdräkt är, det går inte att undvika att se människor i folkdräkt om 

du bor där. Du vet också vad folkmusik är och att From-Olle var en storspelman som kom 

från byn. Stora Hälsingegårdar finns runtomkring dig vart du än vänder din blick. Du har 

sjungit Hälsingevalsen på skolavslutningen när du gick i skolan och i alla turistbroschyrer och 

reklam finns revitaliserade allmogeinslag av Järvsösöm, folkdräkter, väggmåleri och 

väggschabloner. Här kommer begreppet öighet som Owe Ronström hänvisar till in. Genom att 

se Järvsö som en ö har de sina seder och bruk som de hänvisar till, använder och förädlar 

oavsett vad världen runt dem säger eller gör. Det är självklart inte endast på det viset men till 

påfallande stor del är det så. En hel turistindustri bygger på naturupplevelser och 

allmogekultur vilket har lett till att Järvsöborna har blivit experter på kulturarvsproduktion, de 

tar det gamla och gör något nytt av det. Föreningarna i Järvsö med hembygdsföreningen i 

spetsen använder sig av performativa uttryckssätt för att föra kunskaper vidare om den 

allmogekultur som de ser som sin kultur. Det görs genom att hålla liv i de berättelser och 

sägner som finns om Järvsö och människor som har levt där. Folkmusiken, folkdansen och 

hantverkskunskaperna samlas in, skrivs ned och dokumenteras. Sedan förs kunskaperna 

vidare och produceras om i ett ständigt pågående flöde. 

 

Parallellt är det något annat som pågår, det är den nya gröna vågen, vilken benämns med 

gröna vågen 2.0, det händer på fler platser i Sverige och många forskares blickar börjar 

vändas mot detta fenomen. Denna sommar 2019 har det producerats utställningar om gröna 

vågen på olika sätt, i Delsbo på forngården Gröna vågen – inifrån ett delsbokollektiv, 

producerad av Hälsinglands museum, och i Leksands kulturhus Gröna vågen IV: en 

kulturhistorisk utställning. När jag läser lokaltidningen Ljusdalsposten är där artiklar om 
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familjer som valt att flytta till kommunen från storstäder för att skapa sig ett bättre och 

lugnare liv. Det som händer i Järvsö är en del av detta men jag skulle vilja kalla det som 

händer i Järvsö för allmogeliv i den femte generationen. Om vi lyfter blicken från Järvsö så 

kan jag se samma fenomen i Delsbo om än på ett något annorlunda sätt. Det handlar om mer 

än att lämna staden och flytta till lugnet på landsbygden. Estetiken, musiken, traditioner och 

historia ges här en framträdande roll som betyder lika mycket, om inte mer än skillnaden 

mellan lugnet på landsbygden kontra stressen i staden. Det som inspirerar mina informanter i 

studien är estetiken som genom upphöjningen av Hälsingegårdarna till världsarv fått en 

äkthetsstämpel. Därigenom är det fritt fram att använda, producera och tycka om de estetiska 

uttryck begreppet allmoge står för. Informanterna har alla personliga upplevelser av den 

revitaliserade allmogekultur som producerats under 1900-talet och början av 2000-talet, vilket 

är något som gett dem nostalgiska minnen som berikar deras känslor inför kulturen och gör att 

det känns viktigt för dem att föra kulturen vidare till nya generationer. De unga vuxna 

informanterna har alla betonat hur viktigt det är att tänka på miljö och hållbarhetsperspektivet. 

Eftersom allmogen på landsbygden under tidigt 1800-tal levde på ett sådant sätt som vi idag 

kallar hållbart och miljövänligt finns där ytterligare en anledning för dem att anamma 

allmogekulturen. 

 

Jag har i min studie visat några exempel på hur kulturarvsproduktionen såg ut under 2018 och 

jag kan i skrivande stund se att det fortgår. I allt högre grad produceras det nya saker och 

traditioner med hänvisning till allmogekulturen, något som vore mycket intressant att studera 

vidare inom den etnologiska forskningen. Allmogeliv i den femte generationen. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR  
 

Otryckta källor  
 

Intervjuer: 
 
Anette 
Datum 100718 
Längd 1h och 51 min 
 
Ella 
Datum 181217 
Längd 1h och 42 min 
 
Kalle och Olle 
Datum 191018 
Längd 1h och 7 min 
 
Karin 
Datum 181217 
Längd 1h och 27 min 
 
Lillemor 
Datum 180518 
Längd 1h och 28 min 
 
Maria 
Datum 270318 
Längd 2h och 3min 
 
Mia 
Datum 051217 
Längd 55min 
 
Sara 
Datum 191217 
Längd 2h och 6min 
Datum 110519 
Längd 1h och20 min 
 
Susanne 
Datum 161018 
Längd 1h och 6 min 
 
Ulrika 
Datum 290318 
Längd 49 min 
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Örjan 
Datum 170119 
Längd 57 min 
 
22-årig Kvinna från Gotland 
Datum 220218 
Längd 58 min 
 
Samtliga intervjuer utförda av författaren. 
Samtliga intervjuer förvaras hos författaren 

Observationer: 
	  
Observationer har genomförts på ett antal olika arrangemang i Järvsö samt Hårga under 2018 
och fältdagbok finns. 
 
Samtliga observationer är genomförda av författaren och fältdagboken förvaras hos 
författaren 

Tryckta källor: 

Broschyrer: 
	  
Järvsö	  hembygdsförenings	  sommarprogram	  2018,	  Järvsö	  hembygdsförening	  

Tidskrifter: 
	  
Magasinet Järvsö – ett magasin om Lill Babs land, nummer 1 och 2, 2018, Svart pist 
Publishing 
 
Världsarvet Hälsingegårdar 2017 och 2018, projektet samverkansbryggan Hälsingegårdar 

Dagstidningar: 
	  
Ljusdalsposten den 22 december 2017 
 

Skönlitteratur: 
	  
Söderholm Margit, 1943. Driver dagg faller regn. Falun: Boknöje AB 
 
Söderholm Margit, 1948. All jordens Fröjd. Falun: Boknöje AB 
 
Söderholm Margit, 1952. Bärgad skörd. Falun: Boknöje AB 
 
Söderholm Margit, 1953. Livets krona. Falun: Boknöje AB	  
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Elektroniska dokument och hemsidor: 
	  
http://folkmf.se/knatofsmanifestet	  	  
(hämtad 2019-08-19) 
https://folkteaterngavleborg.se	  
(hämtad 2019-08-19) 
http://halsingehambon.com	  
(hämtad 2019-08-19) 
https://jarvso.se	  
(hämtad 2019-08-19) 
http://jarvsohembygdsforening.se	  
(hämtad 2019-08-19) 
http://www.svenskfilmdatabas.se/en/item/?type=film&itemid=4164	  
(hämtad 2019-08-19) 

Filmer: 
	  
Med djävulen i hälarna: 
https://www.youtube.com/watch?v=NBbEtvzYqm4	  
(hämtad 2019-08-20) 
	  
Driver dagg 2010, akt 1 teater Skästra teaterförening: 
https://www.youtube.com/watch?v=MA1OfKEAm1M	  
(hämtad 2019-08-20) 
	  
Ingen som jag: 
https://www.youtube.com/watch?v=ls-‐RJMfe88c	  
https://www.youtube.com/watch?v=OeMBELnc0rI&t=129s	  
https://www.youtube.com/watch?v=ypR4cFuVC14&t=2s	  
(hämtad 2019-08-20) 
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