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fiera vilken historia som finns på platsen och 
vad man vill lyfta fram. Finns det exempelvis 
någon känd idrottare som har använt den 
lokala parken eller gångvägen som löprunda? 
En liten skylt som markerar detta kan bidra 
till att stärka identiteten på en plats. Så har 
man gjort i Vålådalen, där en mosse döpts efter 
Gunder Hägg som tränade myrlöpning där. 
Ett annat exempel finns i Mora, där en runda 
på elljusspåret döpts efter skidlegenden Bjarne 
Andersson.

Det måste inte handla om idrott. Även 
andra typer av rörelser och historia kan lyftas 
fram. I Abisko har man längs Kungsleden 
skapat meditationsplatser med citat från Dag 
Hammarskjöld, som ofta och gärna vandrade 
i trakten. Dag Hammarskjölds pilgrimsled 
har nu blivit ett omtyckt inslag i fjällandska-
pet. Längs samma vandringsleder har samiska 
lämningar uppmärksammats, vilket förstärker 
bilden av ett landskap där människor rört sig i 
tusentals år, utan att dramatiskt förändra det. 
Ännu ett exempel återfinns i Stockholm, där 
lekparken Bryggartäppan utformats med det 
historiska Södermalm som inspiration (se arti-
kel på nästa uppslag). 

att lyfta fram historia i utemiljön kan 
bidra på flera plan. Dels är det ett sätt att beva-
ra lokal kunskap, genom att lyfta fram historis-
ka användningar av landskapet och synliggöra 
historiska personer. Detta kan stärka den lokala 
identiteten. Dessutom kan en väl synliggjord 
historia stärka attraktionskraften och därmed 
bidra till ökad turism. Eller helt enkelt göra 
den lokala parken lite trevligare. 

Forskningsprojektet som omnämns i texten 
heter ”Fjällens rörelsearv: Diskreta monu-
ment i hållbar fjällutveckling” och har pågått 
under 2014. Projektet är finansierat av 
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 
i deras gemensamma utlysning “Integrerad 
natur- och kulturmiljövård för levande fjäll-
värld”.
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i nationalencyklopedin kan man 
läsa följande om landskap: ”Man kan säga 
att landskapet består av vissa grundele-
ment som sammansätts till en geografisk 
helhet genom olika ständigt pågående 
fysiska, biologiska och kulturella pro-
cesser.” (Nationalencyklopedin, 2014). 
Definitionen understryker att landskap 
och utemiljöer är platser som formas inte 
enbart av det materiella utan också av de 
föreställningar och idéer som finns. Den 
fysiska påverkan i form av trädplantering-
ar, anläggningsarbeten, slyröjning och så 
vidare ger platsen en form. Men platser 
har också ett kulturellt innehåll, format 
genom historien. Detta kulturella innehåll 
är många gånger avgörande för hur platsen 
förstås. Tidigare har man inom kulturarvs- 
administrationen fokuserat på fysiska läm-
ningar i form av byggnader och liknande. 
Men på senare år har det skett en utvidg- 
ning av kulturavet till att också omfatta 
vad man brukar kalla för det immateriella 
kulturarvet. En form av kulturarv som i 
pågående forskning håller på att uppmärk-
sammas är rörelsens och idrottens kultur-
arv. Här studerar man de spår som rörelse 
lämnat, fysiskt men också mentalt. 

parker, stigar, leder och idrotts-
platser är alla exempel på utemiljöer som 
formats av rörelse, både mänsklig och 
annan. Ofta finns det en lång historia 
som har påverkat både hur platsen ser 
ut och hur den uppfattas. I ett pågåen-
de forskningsprojekt där undertecknad 
ingår tillsammans med historieprofessorn 
Sverker Sörlin och arkeologen Inga-
Maria Mulk, har vi lanserat begreppet 
rörelsearv för att beskriva dessa platser. 
Ett exempel på detta är VasaloppsArenan 
i Dalarna, som ligger i en relativt 
vanligt förekommande typ av mellan-
skandinaviskt skogslandskap, men där 
historien med skidåkning och Gustav 
Vasa i symbios har etablerat de nio 
milen mellan Sälen och Mora som ett 
rörelsearv. Platsen har fått ett mervärde 
genom den historik som finns och som 
Vasaloppet har lyft fram. Sedan 1994 är 
VasaloppsArenan också ett naturreservat, 
cirka tio meter brett och nio mil långt. 
Detta kan ses som ett exempel på möjlig-

heterna med att kombinera naturskydd 
och aktiv, levande landskapsanvändning.

lämningar efter rörelse, exem-
pelvis idrott, är svårare att upptäcka och 
synliggöra som kulturarv än storskaliga 
byggnader. Ändå finns det ett flertal platser 
som fått bevarandestatus och en ansenlig 
besökarskara med hjälp av sitt rörelse-
arv. Platser som jämtländska Vålådalen, 
västsvenska Hindås och tidigare nämnda 
VasaloppsArenan är alla exempel på hur 
historien kan synliggöras i utemiljön för 
att stärka bilden av en plats som intressant 
för en viss aktivitet (som längdskidåkning). 
Genom att förankra den nuvarande rörel-
sen i en lång historia förstärks känslan av 
att det är genuint att exempelvis åka skidor 
mellan Sälen och Mora. Det genuina, som 
är grundat i historia, blir attraktivt. Vi har 
en bild av hur saker och ting ska se ut och 
kännas, och det gäller att hamna nära dessa 
bilder för att locka besökare.

inom besöksnäringen finns det 
flera benämningar på detta sätt att använda 
historia för att stärka attraktionskraften. 
Storytelling och placemaking är begrepp 
som ofta förekommer. Båda går ut på att 
sätta in besökarens användning av platsen i 
ett sammanhang, för att fördjupa upp- 
levelsen.  Inom forskningen har användan-
det av historia för att stärka både besöka-
rens upplevelse och den lokala identiteten 
kallats för historiebruk (Aronsson 2004).

Hur gör man då detta i praktiken? 
Vilka åtgärder kan synliggöra historien i 
den enskilda utemiljön? Ofta går det att 
komma en bra bit på väg med rätt enkla 
medel. Först behöver man förstås identi-

Varför får vi en speciell känsla i vissa utemiljöer, men inte i andra? 
Fysiska förutsättningar spelar en väsentlig roll, men även kulturella processer  
har betydelse. Att lyfta fram och synliggöra historia och tradition på en plats  

kan göra den mer attraktiv för så väl lokalbefolkning som besökare.

text: Daniel Svensson, foto: Florence Oppenheim  

Daniel Svensson, doktorand vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö, KTH, på en löprunda på klassisk träningsmark i Vålådalen.

Vasaloppskontrollen  
i Mångsbodarna är inte bara en 

tävlingskontroll under själva loppet 
utan ett besöksmål även sommartid. 
Här finns all historik och information 
om loppet, och möjlighet att trampa 

klassisk Vasaloppsterräng.

En grusad vägsträcka jämte en asfaltsväg 
någonstans i Sverige. Ser inte så märkvär-
digt ut kanske men om besökaren får veta 
att detta är en sträcka på Vasaloppet, får 
landskapet en helt annan dimension.

Go’ känsla 
i fädrens spår

”Dessutom kan  
en väl synliggjord 

historia stärka  
attraktionskraften 
och därmed bidra 
till ökad turism”


