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Sammanfattning
Glimmingehus, i sydöstra Skåne, är en del av det skånska kulturarvet och ett betydande besöksmål. Som
en del av det statligt förvaltade kulturarvet finns ett ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar
delaktighet. Uppsatsen undersöker vilken del av historien som lyfts fram på Glimmingehus, utifrån följande
frågeställningar: Vilka och vems narrativ tillvaratas och förmedlas till den allmänhet som besöker
Glimmingehus? och Vilka andra narrativ med anknytning till Glimmingehus skulle kunna föras fram?
Agnidakis et al. (2018) utgår från statens förvaltning av vårt gemensamma kulturarv i sin metodutveckling.
Metoden undersöker de narrativ som förmedlas på en plats och i vilken utsträckning de är bundna till
normer som rör kultur, särskilda tider, klass eller kön. Resultatet visar på adeln som den mest återgivna
sociala kategorin på Glimmingehus. Jens Holgersen Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle är
genomgående de mest framträdande personerna och främst medeltid, men även andra perioder såsom
1600-tal, åskådliggörs. Rumsligt fokus ligger till största delen på borgens funktion som försvarsverk och
bostad. Därtill tillkommer flera andra mindre framträdande narrativ, med den största variationen i
utställningen Borgfolk. Flera av de historiska personer som presenteras är kvinnor. Utmaningen tycks inte
ligga i att hitta inflytelserika kvinnor ur historien att berätta om, utan i att hitta och belysa de personer som
möjliggjorde den svenska och danska högadelns livsvillkor, på Glimmingehus såväl som på andra
kulturhistoriskt viktiga platser i Skåne. Med landskapet som arbetsplats har landskapsvetaren möjlighet
att vara delaktig i en normkritisk och normkreativ kulturmiljövård och bidra till ett inkluderande och varierat
kulturlandskap.
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1. Inledning
”Jag är riddaren Jens Holgersen. Jag är en mäktig krigare och en av Danmarks rikaste män!”

Så presenterar Jens Holgersen Ulfstand sig själv i utställningen om de som befolkade borgen
Glimmingehus. Vilken del av historien är det som lyfts fram på Glimmingehus? Vilka livsöden
berättas och vilka perspektiv förmedlas till besökarna? Glimmingehus är en del av vårt
gemensamma kulturarv och ägs av Statens fastighetsverk. Riksantikvarieämbetet står för
verksamheten. Finns det ett särskilt ansvar för att historien som förmedlas på platsen är
representativ och varierad? I utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska
kulturarvet från år 1999 står följande:

”Valet av vad som bör ingå i kulturarvet är således beroende av vilken historia den som väljer
anser relevant och viktig att berätta.” (SOU 1999:18, s. 16).

Landskapsvetarens tvärvetenskapliga utbildning kan leda till många olika arbetsplatser och till vitt
skilda arbetsuppgifter. Hur ser landskapsvetarens roll ut i arbetet med en normkritisk och
normkreativ kulturmiljövård, och hur kan vi vara med och bidra till en representativ, varierad och
inkluderande skildring av vårt gemensamma kulturarv?

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka historieskildringen på Glimmingehus, för att i förlängningen kunna bidra i det
långsiktiga arbetet med att förmedla en varierad, representativ och nyanserad bild av vårt gemensamma
kulturarv. Syftet är också att utforska hur en normkritisk och normkreativ arbetsmetod kan implementeras
på en historisk plats. Begreppet narrativ används istället för berättelse för att undvika sammanblandning
med berättelse i litterär mening.

-

Vilka och vems narrativ tillvaratas och förmedlas till den allmänhet som besöker
Glimmingehus?

-

Vilka andra narrativ med anknytning till Glimmingehus skulle kunna föras fram?
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2. Bakgrund
2.1 Normkritik och normkreativitet i kulturarvsförmedling: aktuell forskning
Vad är normkritik? Begreppet innefattar ”metoder och teorier som används för att arbeta mot
diskriminering och exkludering” (Martinsson u.å.). Normkritik syftar till att identifiera och
undersöka vilka normer som är de rådande, för att i nästa steg kunna applicera ett normkreativt
arbetssätt (Salmson & Ivarsson 2015). I Salmson och Ivarssons bok (2015) är det pedagogik i
förskolan som avses, men definitionen av normkritik och normkreativitet kan överföras till andra
ämnesområden. Syftet är att utforska vilka som är de rådande normerna, för att kunna utmana
och förändra dem – i skolans värld, i media, på ett museum och i samhället som stort.

I Uses of Heritage från 2006 introducerar Laurajane Smith sin tongivande teori om Authorized
Heritage Discourse (AHD). Enligt Smith (2006) är det den rådande diskursen inom den
västerländska statliga kulturarvssektorn som avgör vad som bevaras. I AHD gynnas monumentala
platser med historiskt och/eller estetiskt värde, och platser med stort tidsdjup som kan länkas till
idéer om nationell identitet och nationsbyggande. Dagens normer och ideologier appliceras på
kulturarvet – vilket i sin tur befäster dem och ger dem validitet. Denna självvaliderande process
ger en stark diskurs som kan vara svår att förändra om inte de underliggande politiska och
samhälleliga värderingarna identifieras (ibid.).

“However, the power of AHD also lies in the way it continually
legitimizes the experiences and worldviews of dominant narratives
about nation, class, culture and ethnicity – experiences and
understandings about the world that traditionally find synergy with the
institutions and bodies of expertise that use and promote the
discourse.” (s. 299, Smith 2006)

Flera forskare och författare, internationella såväl som svenska, utgår idag från Smiths teori om
den dominerande kulturarvsdiskursen, AHD, i sitt arbete. AHD har visat sig kunna vara en
applicerbar teori på flera olika typer av frågeställningar. Ett närliggande exempel där AHD utgör
den teoretiska grunden är Högbergs (2012) granskning av textinnehållet på ett 50-tal
informationsskyltar vid skånska fornlämningar. Även om majoriteten av skylttexterna bedöms
fungera väl finns det också brister i representationen framför allt av kvinnor och barn (s. 159, ibid.).
2
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Ett annat exempel på arbete som tar stöd i Smiths (2006) teori är Dempsey, Gilchrist, Ashbee,
Sagrott och Stones (2019). De beskriver utmaningar i representationen av olika genus inom
kulturarvsforskningen och historiebruket1 på medeltida slott och borgar i Storbritannien.
Författarna förmedlar resultaten från en workshop som syftade till att utmana den rådande
normen om medeltida slott som i huvudsak manliga och militära platser. Dempsey et al. (2019)
beskriver att varken ståndslösa män, eller kvinnor, tenderar att lyftas fram som närvarande i
platsernas historia:

”If a man was not a knight or a lord, then there is no space made for his
alternative story: these men are as invisible as their female
counterparts.” (s. 354, Dempsey et al. 2019)

Dempsey et al. (2019) konstaterar också att i de fall där kvinnor lyfts fram rör det sig oftast om
ovanliga berättelser om kvinnor ur de högsta samhällsskikten. Anledningen till det är att det
skriftliga källmaterialet bedöms ha högst värde, och de berör oftast bara exceptionella narrativ.
En del av att åstadkomma en förändring av historiebruket på medeltida slott och borgar menar
Dempsey et al. (2019) är att lyssna på besökarna: ”…who express the desire to understand daily
life in the castle beyond its martial façade.”

I antologin Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhult (von Schwerin 2015) utforskar redaktören
Alexandra von Schwerin den dolda kvinnohistorien på Skarhults slott i Eslövs kommun,
tillsammans med sex medförfattare. von Schwerin (2015) berättar att enligt Skarhults ägarlängd
var det en åttaårig omyndig pojke, Oluf Rosensparre, som byggde Skarhults slott. I praktiken var
det hans mor, Mette Rosenkrantz (o. 1533-1588).

Ullgren (2015) beskriver Mette Rosenkrantz levnadshistoria i sitt kapitel i Den dolda kvinnomakten
(2015). Mette Rosenkrantz föddes omkring år 1533 på Vallö slott på Själland som en av tre systrar.
Genom flera arv, två gånger blev hon änka, blev hon under sin livstid Danmarks rikaste och
mäktigaste kvinna. Hon ägde otaliga gods och gårdar, däribland Skarhult som hon ärvde efter sin
första make Steen Rosensparre. Hon var en skicklig och driftig godsägarinna som uttryckte sin

Begreppet historiebruk innefattar i sin vidaste betydelse allt användande av historia (Zander u.å.). I uppsatsen avses
framför allt användandet av historia i pedagogiskt syfte och som underhållning, men även moraliskt historiebruk. Moraliskt
historiebruk innebär att tidigare förbisedda perspektiv av historien utforskas och uppmärksammas (ibid.).
1
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makt genom omfattande till- och ombyggnationer på godsen. Efter att framgångsrikt ha förvaltat
sitt betydande jordinnehav både som gift kvinna och som änka, dog hon på Skarhults slott år
1588. Mettes förste make, Steen Rosensparre, ligger begravd i Skarhults kyrka. Mette själv och
hennes andre make, Peder Oxe, begravdes i Vårfrukyrkan i Köpenhamn (ibid.).

Trots att mycket är känt om Mettes levnad finns det få spår efter henne i skriftliga dokument
(Ullgren 2015). Ullgren (45:00-45:14, 2015) skriver: ”I officiella handlingar från 1500-talet finner vi
i första hand mäns namnteckning och underskrifter, ofta även då det i praktiken var en kvinna
som utövade makten.”

Agnidakis, Lagerqvist och Strandin Pers (2018) tar avstamp i statens förvaltning av vårt
gemensamma kulturarv i sin metodutveckling och fallstudie I riktning mot en normkreativ
kulturmiljövård, Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighetsverk i Sverige. De föreslår ett
praktiskt tillvägagångssätt för att sammanlänka forskning och praktik inom svensk statlig
kulturmiljövård. I metodutvecklingen tillämpar författarna ett tvärvetenskapligt kulturgeografiskt
och etnologiskt perspektiv. Metoden undersöker de narrativ som förmedlas på en plats och i
vilken utsträckning narrativen är bundna till normer som rör kultur, särskilda tider, klass eller kön
(ibid.).

Riskerar normkritik och normkreativitet i sig att skapa nya normer som i sin tur leder till
exkludering eller överrepresentation? Agnidakis, Lagerqvist och Strandin Pers (2018) menar att
alltför snäv och oöverlagd normkritik kan leda till att gamla misstag återupprepas. Genom att ta
fasta på komplexiteten och bredden i människors förhållande till platser kan detta undvikas.

”Genom att bejaka komplexa och processuella relationer mellan
människor och platser samt både individuella och kollektiva berättelser
som kan kopplas till berörda platser, skapas förutsättningar för en mera
öppen och friare normkreativ representation som undviker att låsa sig i
alltför snäva och homogeniserade definitioner.” (s. 173, Agnikadis,
Lagerqvist & Strandin Pers 2018).

Rapporter och publikationer från statliga institutioner och myndigheter inom kulturarvssektorn
kan också beröra normkritik och normkreativitet, men sällan med de specifika begreppen. Istället
4
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omtalas begrepp såsom inkludering, delaktighet och mångfald. Den statliga myndigheten för
kulturanalys, vars uppdrag är att utvärdera och analysera genomförda politiska åtgärder inom
kulturområdet, undersökte år 2017 hur de statliga kulturinstitutionerna i Sverige tolkade det
mångfaldsuppdrag som institutionerna fått från regeringen (Myndigheten för kulturanalys 2017).
Rapporten behandlar i första hand på vilket sätt kulturinstitutionerna främjar etnisk och kulturell
mångfald i sitt arbete och kommer bland annat fram till att tolkningen av vad som ingår i
mångfaldsuppdraget riskerar att bli vag och otydlig.

2.2 Landskapsvetarens roll i en normkritisk och normkreativ kulturmiljövård
Landskap är också kulturarv – och som kulturarv kan landskapet påverkas av en rådande diskurs.
Saltzman (2001) utgår i sin avhandling från utnämnandet av södra Ölands odlingslandskap till ett
av UNESCOs världsarv. Enligt Saltzman (2001) är utnämnandet ett exempel på hur landskap, och
landskapsbegreppet, mer och mer ses som en brygga mellan natur- och kulturvärden. I Laponia
förenas natur- och kulturvärden i ett landskap som representerar det samiska kulturarvet
(Stjernström, Pashkevich & Avango 2020). Smith (2006) menar att kulturmiljövården i större
utsträckning ser specifika platser som del i ett landskapligt sammanhang:

“The idea that ’sites’ existed in a landscape initially opened the
conceptual boundaries in heritage management to allow a sense that
sites may represent histories over multiple time ‘periods’ and may exist,
not in isolation from each other, but interrelated with other points or
sites in the landscape, if not the landscape as a whole.” (s. 78, Smith
2006).

Med landskapet som arbetsplats har landskapsvetaren en unik möjlighet att vara delaktig i en
normkritisk och normkreativ kulturmiljövård. Vilket ansvar har landskapsvetaren för de
värderingar och ideologier som förstärks och bevaras?

5
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2.3 Glimmingehus
Besöksmålet som nås av många
Glimmingehus är ett besöksmål som når en bred publik, från inhemska och utländska turister till
skolklasser och lokalbefolkning. År 2019 uppgick antalet besök till 53 267, år 2018 var antalet
besök 45 389 och året innan dess, 2017, var antalet besök 49 685 (Riksantikvarieämbetet 2020).
Av det totala antalet besök år 2018 var 24 % barn i målsmans sällskap och 10 % var elever på
skolbesök (Riksantikvarieämbetet 2019). Året därpå, 2019, var 23 % barn i målsmans sällskap och
15 % var elever på skolbesök (Riksantikvarieämbetet 2020). Barn och unga utgör en särskilt viktig
målgrupp för verksamheten på Glimmingehus och under 2019 togs avgiften för skolbesök bort
(Riksantikvarieämbetet 2020).

Sedan år 1924 ägs och förvaltas borgen av staten (Ödman 2000). Som en del av det statligt
förvaltade kulturarvet finns ett särskilt ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar
delaktighet i kulturmiljöarvet. I de vägledande strategierna för kulturmiljöarbetet i Statens
fastighetsverk (2019) uttrycks detta på flera sätt, exempelvis ”att levandegöra kulturmiljöerna på
ett inkluderande sätt…” (s. 2) och ”…genom ett inkluderande förhållningssätt bli bättre på att skapa
delaktighet och öka förståelsen för dessa [kulturmiljö]värden” (s. 4). I Riksantikvarieämbetets
uppdragsbeskrivning från kulturdepartementet (Förordning 2014:1585) står det att myndigheten
särskilt ska verka för att ”…integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:304).”

Riksantikvarieämbetet

står

för

besöksverksamheten

på

Glimmingehus.

Den

löpande

verksamheten (figur 2 och 3) utgörs av utställningen Borgfolk, visningar, medeltida aktiviteter, och
information (Riksantikvarieämbetet u.å.). En del av verksamheten består av pedagogiskt arbete
med besök från skolor. Emellanåt genomförs särskilda evenemang, som skollovsaktiviteter,
temaguidningar, och medeltidsläger.
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FIGUR 1, 2 OCH 3: På Glimmingehus bedrivs förutom museiverksamhet också pedagogisk verksamhet, visningar
och särskilda evenemang. Bildkälla: Riksantikvarieämbetets pressbilder
Covid-19-pandemin har påverkat besöksverksamheten under år 2020. Under våren ersattes
skolbesöken av digitala sändningar, filmer och föreläsningar. Från april till och med den 12 juni
var borgen helt stängd för besökare. Verksamheten upptogs igen den 13 juni med begränsningar
utifrån Folkhälsomyndighetens råd. Bland annat innebar detta begränsningar i antalet deltagare
på visningar och inne i utställningslokalen. Möjligheten att gå runt i borgen på egen hand togs
bort.

FIGUR 4: Glimmingehus (röd punkt) i förhållande till närliggande orter och större bilvägar.
Bakgrundskarta: GSD-Terrängkartan, vektor © Lantmäteriet (2020)
7
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Glimmingehus historia i fickformat
Hur beskrivs Glimmingehus i vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur och vilka
huvudteman är det som framkommer i en litteraturöversikt? Riksantikvarieämbetet ger två lästips
(Riksantikvarieämbetet u.å.): Boken Glimmingehus 500 år av Nilsson och Landen, red. från år 1999.
och Anders Ödmans skrift Glimmingehus från år 2000. De flesta beskrivningar av det historiska
Glimmingehus börjar med en person; Jens Holgerson Ulfstand.

Jens Holgerson Ulfstand var amiral, danskt riksråd och länsherre över Gotland och är den person
som ofta omtalas som byggherre till Glimmingehus. År 1485 ärvde han gården efter sin far, Holger
Hindriksen Ulfstand, och år 1499 lade han grundstenen till en ombyggnation (Ödman 2000). På
platsen fanns det redan ett stenhus - arkeologiska utgrävningar visar att det nuvarande stenhuset
är byggt på äldre murar (Ödman 2000). Borgen som Jens Holgersen Ulfstand lät uppföra är av en
typ som kallas fast hus. Om fasta hus skriver Hansson (2011) att de börjar uppföras i Norden under
sen medeltid och utgjorde statussymboler för dåtidens högadel, en representativ bostad och
beskydd.

Ödman (2000) beskriver det fasta husets olika funktioner. Konstruktionen av huset skulle både se
till borgfolkets komfort och till deras försvar. Tjocka murar och skyttegluggar stod för säkerheten,
tillsammans med skytteloftet längst upp. Inne i huset fanns snillrika fällor mot en anfallande fiende
men även för tiden moderna bekvämligheter som privet och handfat. Rökgångar från den stora
härden i källaren värmde upp bostadsutrymmena på våningarna över (ibid.).

Vidare beskrivs rikedomen och prakten på Glimmingehus. Bostadsdelarna av huset var mycket
påkostade, något som kan ses i utformningen av exempelvis kryssvalv och vackra stengolv. Fynd
från den arkeologiska utgrävningen av vallgraven år 1935-1937 visar att även många av föremålen
var exklusiva och praktfulla (Ödman 2000). Flera författare, till exempel Svanberg (1963) och Rydén
(1999), intresserar sig för de exklusiva reliefer i sten som utfördes av en av tidens mest kända
nordiska konstnärer, Adam van Düren.

Enligt Ödman (2000) minskar Glimmingehus inflytande som herresäte under tiden efter Jens
Holgersons död år 1523. Statens fastighetsverk (u.å) berättar att borgen börjar att användas för
andra ändamål än som befäst boning redan under 1500-talet, till exempel för att magasinera
spannmål.
8
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Under det skånska kriget år 1675 – 1679 bedömdes Glimmingehus som ett av de starkaste husen
i landet, av den svenske generalguvernören Fabian von Fersen (Wetterberg 2017). Den svenska
militären var rädd för att danska trupper skulle kunna inta Glimmingehus och använda borgen
som bas (Wetterberg 2017). År 1676 beordrades därför generalkvartermästare Johan Hintzke att
riva borgen eller åtminstone göra den obrukbar (Wetterberg 2017, Gardelin 1999).
Rivningsförsöket avbröts i all hast när den danska flottan landsteg i Ystad (Wetterberg 2017).
Johan Hintzke och hans män hann inte riva mer än delar av taket och takstolen (Ödman 2000).

FIGUR 5: På avbildningen från 1680-talet syns en damm som anlagts omkring borgholmen.
Den lilla holme som syns i förgrunden kallades för Trädgårdsholmen (Ödman 1999).
Bildkälla: Plansch 15, Buhrmann (1756).

Det finns få tidiga avbildningar av Glimmingehus. På fortifikationsofficer Gerhard von Buhrmanns
ritning från 1680-talet (figur 5) syns en konstgjord vattensamling runt borgholmen, sannolikt
anlagd för att stärka försvarsförmågan under det skånska kriget (Ödman 2000). Buhrmanns ritning
av Glimmingehus ingår i en samling avbildningar av befästa gods och herrgårdar i Skåne och
anses vara den äldsta bevarade avbildningen av borgen (ibid.).

Under 1700- och 1800-tal är det i form av magasin på en skånsk storgård som huset fortlever
(Ödman 2000). Det stora stenhuset hade redan övergått till att användas som sädesmagasin och
ekonomibyggnad istället för bostad (Statens fastighetsverk u.å., Ödman 2000, m.fl.), en
användning som troligen var mer praktisk i ett stort jordbruk – särskilt om man betänker att
9
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spannmål var en viktig och värdefull exportvara i Skåne under 1600-talet (Wetterberg 2017). Det
fasta stenhuset fick stå kvar utan att byggas om eller plundras på byggnadsmaterial.

Glimmingehus som forskningsföremål
Under 1800-talet väcktes det akademiska intresset för Glimmingehus. År 1844 skrev Georg
Brunius om Glimmingehus i Dansk Historisk Tidskrift (Ödman 1999). Under tidigt 1900-tal
publicerades flera vetenskapliga texter om Glimmingehus av forskare från olika discipliner,
däribland arkeologen och riksantikvarien Hans Hildebrand, arkivarien Carl Gustaf Weibull och
arkitekten Sten Anjou (Ödman 2000). Efter att Glimmingehus donerades till staten år 1924 har det
genomförts flera undersökningar och forskningsprojekt. År 1935–1937 genomfördes en
omfattande utgrävning av vallgraven som gav en stor mängd intressanta lösfynd (Ödman 2000).
År 1966 påträffades murar till två äldre byggnader när en arkeologisk undersökning genomfördes
med anledning av grävarbeten på borgholmen (Jönsson 1995).

Inför borgens 500-årsjubileum och i samband med ombyggnationer och renoveringar
genomfördes

under

1990-talet

ett

flerdelat

tvärvetenskapligt

projekt,

kallat

Glimmingehusprojektet (Jönsson 1995). Projektet innebar bland annat att själva borgen
studerades utifrån konstvetenskap, byggnadsarkeologi och byggnads- och teknikhistoria.
Omgivande mark och landskap undersöktes med arkeologiska och kulturgeografiska metoder,
med inriktning på en rekonstruktion av det medeltida landskapet (ibid.).

Det historiska landskapet
Som underlag till Glimmingehusprojektet genomfördes en paleoekologisk undersökning, i
samband med arkeologiska utgrävningar vid borgen år 1993 och 1994.

Undersökningen

inkluderade en analys av jordlagerföljder och en analys av makrofossil (Regnell 1994). Syftet var
bland annat att undersöka möjligheterna för en rekonstruktion av det medeltida landskapet
omkring borgen. Regnells (1994) resultat visar att borgen åtminstone tidvis varit omgiven av
grunda vattensamlingar och att en partiell rekonstruktion av våtmarken omkring borgholmen
skulle kunna åstadkommas genom att den befintliga dräneringen tas bort (figur 6). Regnells
(1994) analys av växtmakrofossil tyder också på att borgholmen kan ha varit nyttjad som
bosättning redan innan den bebyggdes, eller mindre troligt som betesmark.
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Vattenspegeln omkring borgholmen är ett landskapselement som har förändrats över tid. Ödman
(1999) antar att den ursprungliga borgen, den vars murar det nuvarande stenhuset är byggt på,
troligen har tillkommit under Borgarkriget (1250 – 1360). Då förlades borgar av försvarsstrategiska
skäl ofta omgivna av vatten, som på uddar eller i kärr. Regnells (1994) analys visar på tillfälliga
grunda vattensamlingar. Vallgraven anlades omkring år 1500 (s. 28, Ödman 2000). På Buhrmanns
avbildning från 1680-talet (figur 5) har vattenflödet dämts och en mindre sjö omger borgholmen.
Utgrävningar visar att fördämningsvallen byggdes i slutet av 1600-talet (Ödman 2000). Under
1700-talet fylls vallgraven igen (Edström 1999) och på bilden från år 1861 (figur 8) är borgholmen
helt torrlagd. År 1935–1937 grävdes vallgraven ut och tömdes på fyllnadsmassor.

FIGUR 6: En av flera åkerbrunnar omkring Glimmingehus, denna precis öster om borgholmen. ”Att den
odlade marken är dränerad och dikad syns tydligt genom flera dräneringsbrunnar i de omgivande
åkrarna. Fenomenet med utdikning av borgens omedelbara omgivning är en central fråga i hänseende
till en miljörekonstruktion.” (s. 1, Regnell 1994). Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Lind (ss. 26-32, 2007) utgår i sin CD-uppsats i historisk arkeologi bland annat från den Skånska
rekognosceringskartan för att beskriva landskapet omkring Glimmingehus. Enligt Lind (2007) finns
det flera inslag i miljön omkring Glimmingehus som visar på frälsets närvaro i landskapet, såsom
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fiskdammar, vallgraven med broar som styrde besökare till borgholmen på ett medvetet vis och
ett vägnät som förband borgen med den viktiga vägen mellan Ystad och Simrishamn. Lind (2007)
tar också upp möjligheten att ett skogsområde ca 2,5 km öster om Glimmingehus kan ha utgjort
en jaktpark tillhörande sätesgården under 1500- eller 1600-talet.

I arkiv saknas både koncept och renovationer av storskaliga kartor, såsom skifteskartor eller
geometriska avmätningar, för Glimmingehus. Sätesgården finns dock inritad på flera småskaliga
kartor, såsom den Skånska rekognosceringskartan, upprättad mellan år 1812-1821, och på
Buhrmanns karta över Skåne från år 1684. På Buhrmanns karta är borgen avbildad omgiven av en
vattensamling.

Den

mest

detaljerade

historiska

kartan

över

Glimmingehus

är

den

Häradsekonomiska kartan upprättad år 1926-1934 (figur 7), som kan berätta en del om hur
landskapet omkring borgen såg ut för nästan 100 år sedan. Som Regnell (1994) visar i den
paleoekologiska undersökningen är landskapet påverkat av markavvattningssystem, vilket även
kan utläsas i den Häradsekonomiska kartan (figur 7).

FIGUR 7: I den Häradsekonomiska kartan från 1926-1934 kan 1900-talets landskap utläsas. Punkt 1 och 2 markerar
avvattningsdiken. Punkt 3 markerar skogsdungen Gislövs Stjärna. Historiskt kartmaterial: Gärsnäs J112-3-85,
Simrishamn J112-3-86, Borrby J112-3-88, Östra Hoby J112-3-89, Häradsekonomiska kartan 1926-1934, Rikets
allmänna kartverks arkiv. Montering: Björn Eriksson 2021. Rektifiering: Nelly Eriksson 2021.
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Precis öster om borgen syns till exempel två diken (punkt 1, figur 7) med avvattningsriktningen
markerad. Väster om borgen syns ett långsmalt område med betesmark (punkt 2, figur 7) längs
med Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång, även den genomskuren av ett dike.

I den östra delen av kartan (punkt 3, figur 7) syns den skogsdunge, Gislövs Stjärna, som Lind (2007)
menar skulle kunna ha varit en medeltida jaktpark tillhörande Glimmingehus. Enligt Länsstyrelsen
Skåne (2017) har Gislövs Stjärna troligen legat direkt under sätesgården Glimmingehus och på så
vis undgått uppodling.

Glimmingehus i äldre litteratur
De äldre beskrivningarna av Glimmingehus bidrar till att förtydliga vilken bild av platsen som varit
den gängse, och hur detta påverkar platsens identitet idag. Att inte omnämnas kan även det
teckna en bild av historien – den att Glimmingehus inte var särskilt betydelsefullt och
uppmärksammat. Linné var under sin skånska resa år 1749 så pass nära som Östra Tommarp
(figur 4), men har han besökt borgen är det åtminstone inget han skriver om.

Selma Lagerlöfs (f. 1858, d. 1940) Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige publicerades i
två delar år 1906 och 1907 som geografibok åt skolan (Nordlund & Wanselius 2018).
Hembygdsintresset som vaknat i slutet av 1800-talet gav stoff åt Lagerlöfs landskaps- och
miljöskildringar, och hon lät boken utspela sig i en tid som motsvarade hennes egen barndom
(Ahlström 1942). I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige förekommer Glimmingehus som
skådeplats för en kamp mellan svartråttor och gråråttor i en version av Råttfångaren i Hameln.

”I sydöstra Skåne inte långt från havet ligger en gammal borg, som
kallas Glimmingehus. Den består av ett enda högt, stort och starkt
stenhus, som synes milsvitt över slätten. Det är inte mer än fyra våningar
högt, men det är så väldigt, att ett vanligt boningshus, som står på
samma gård, tar sig ut som en liten barnlekstuga.” (Lagerlöf 1907, s. 66)

Beskrivningen av Glimmingehus är intressant ur mer än en aspekt. Dels som en del av den
akademiska ”upptäckten” av Glimmingehus, dels eftersom Lagerlöf beskriver borgen som ett
stort, mörkt och ödsligt sädesmagasin befolkat av råttor - en plats vars glansdagar definitivt är
över. Nordlund och Wanselius (2018) berättar i sin biografi över Selma Lagerlöf av boken snabbt
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fick stor spridning och blev mycket älskad av både lärare och elever. Mellan år 1997 och 2015 var
borgen också avbildad på baksidan av den svenska tjugokronorssedeln (Ödman 2000), där Selma
Lagerlöf porträtterades på framsidan. Många händer har hållit i sedeln där Nils Holgersson ses
flyga över det skånska landskapet med Glimmingehus i bakgrunden.

I Mårten Sjöbecks resehandledande bok Skåne: En landskaplig orientering från år 1936 beskrivs
Glimmingehus i både text och bild. Att det nu har väckts ett akademiskt intresse för borgen blir
tydligt på sidan 129, där Sjöbeck citerar Martin Weibull (f. 1835, d. 1902), historiker och
universitetslärare i Lund. Weibull anser att Glimmingehus är ett av Skånes mest intressanta
fornminnen, jämte Lunds domkyrka (Sjöbeck 1936). Sjöbeck nämner bland annat borgens
försvarsförmåga, byggmästaren Adam van Düren och hur den svenska armén beslagtog borgen
år 1675. Sina intryck summerar han så här:

”När man står framför denna stränga byggnad, som hotfullt bygger upp
sig med massiv kraft, erhåller man ett mäktigt intryck av den medeltida
adelns levnadsvillkor.” (s. 129-130, Sjöbeck 1936).

FIGUR 8: Richardts litografi från 1861 är på ett sätt en illustration av livet på en sydostskånsk storgård.
Notera till exempel kvinnornas ståtliga vita huvudklutar – en dräktsed typisk för Österlen. Bilden visar
också hur borgholmen förändras under tidens gång. Vallgraven är igenlagd och en del hus, som
ekonomibyggnaden till höger om borgen, har tillkommit för att idag åter vara rivna.
Bildkälla: Fr. Richardt, litografi i Skånska herregårdar (Ljunggren 1861)
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3. Metod
3.1 Val av metod
I sin artikel I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård – Metodutveckling utifrån Statens
fastighetsverk i Sverige (2018) presenterar författarna Agnidakis, Lagerqvist och Strandin Pers en
metod för normkritisk granskning och normkreativt angreppsätt, i syfte att ”möjliggöra
alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer” (s. 167).

Normkritisk granskning
Vilka och vems berättelser
och platser tillvaratas och
förmedlas? (t.ex. olika sociala
kategorier, tider och rumsligheter)

STEG 2

STEG 1

Metoden utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv (ibid.).

Normkreativa angreppssätt
1) Platsen som sociokulturell organisation och
arena.
2) Platsen som materiell och funktionell helhet.
3) Platsen utifrån bredare processer och
kontexter i samhället.

FIGUR 9: Från Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers 2018, s. 170

3.2 Steg 1: normkritisk granskning
Enligt författarna handlar metoden konkret om att granska vilka och vems narrativ som tillvaratas
och förmedlas (Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers 2018, s. 173). Fältarbete är centralt i
metoden men i övrigt kan metoden anpassas utifrån begränsningar och tid. Inom metoden finns
det möjlighet att använda sig av flera källor utifrån tillgänglighet, såsom litteratur, dagböcker och
brev såväl som husförhörslängder, skattelängder och historiskt kartmaterial. Även lokala
berättelser och sägner kan användas för att nå en djupare förståelse för platsens olika funktioner,
sociokulturella relationer och historiska betydelse (ibid.).

Författarna beskriver en kombinerad analys- och insamlingsmetod bestående av en kulturanalys
och en landskapsanalys, se Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers (2018) s. 172. Kulturanalysen
innehåller ett flertal delar:

”[…] etnologiskt fältarbete, rymmande kvalitativa intervjuer (samtals och
platsbaserade) med ett tiotal informanter bestående av SFV:s
representanter, hyresgäster och lokala aktörer samt deltagande
observationer i exempelvis guidade visningar […].” (Agnidakis,
Lagerkvist och Strandin Pers 2018, s. 172)
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Landskapsanalysen baseras på ett kulturgeografiskt perspektiv där platsen analyseras utifrån
form, funktion, process och kontext och utgår både från det materiella och det immateriella
landskapet. Uppsatsen använde sig av kulturanalysens delar i syfte att undersöka narrativen i de
fasta informationsskyltarna, guidad visning och i utställningen Borgfolk.

Arbetsgång normkritisk granskning - kulturanalys
De fem fasta skyltarna utomhus fotograferades och därefter sammanställdes skylttexterna i ett
dokument. Utställningen Borgfolk besöktes vid två tillfällen och innehållet dokumenterades med
anteckningar och fotografier som också sammanställdes. Under visningen, en ordinarie visning
under säsong som varade i cirka 45 minuter, fördes skriftliga anteckningar som sedan
sammanställdes i ett dokument. Utifrån sammanställningarna sorterades innehållet i fem
huvudnarrativ som är genomgående i materialet, samt i mindre framträdande narrativ som
förekommer i lägre grad.

3.3 Steg 2: normkreativt angreppssätt
Det normkreativa angreppssättet, steg 2, utgörs av tre teman med underfrågor (Agnidakis,
Lagerkvist & Strandin Pers 2018). Frågorna är utformade för att bryta normativa mönster och hitta
nya alternativa narrativ. Det normkreativa angreppsättet kan utgöras av ett eller flera valda teman,
utifrån vad som framkommer i den normkritiska granskningen. Samtliga teman med underfrågor
listas nedan men alla kommer inte att användas. Utifrån de narrativ som framkommer i
sammanställningen av den normkritiska granskningen valdes diskussionsfrågor ur det första
temat, Platsen som sociokulturell organisation och arena. Frågorna kommer framför allt att
behandlas i diskussionen, avsnitt 5.2.

Platsen som sociokulturell organisation och arena (s. 182, Agnidakis, Lagerkvist och Strandin
Pers 2018)
a) Hur har platsens skiftande funktioner bemannats under olika perioder i dess förflutna? Här bör
man tydliggöra vilka sociala lager av samhället och kategorier av yrken som har bott, levt och
försörjt sig på olika delar av platsen;
b) Hur såg de sociokulturella och rumsliga relationerna ut mellan platsen och den lokala
omgivningen, det vill säga varifrån kom arbetskraften och de människor som rört sig på platsen
genom historien;
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c) Vilka mindre synliggjorda grupper och praktiker har funnits på platsen? Här kan man tänka på
kvinnor, barn, gamla, besökare och mer tillfälliga boende och arbetare;
d) Vad är platsen för sociokulturell arena idag, och vilka berättelser från förr knyter an till dagens
plats?

Platsen som materiell och funktionell enhet (s. 185, Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers
2018):
a) Hur har platsen (både bebyggelse och mark) sett ut och använts i olika tider och vilka
verksamheter har rymts där?
b) Vilket syfte hade platsen för dess ägare/brukare, och vilka funktioner har dess olika delar haft?
c) Vilken produktion och markanvändning har funnits på och i anslutning till platsen?
d) Vilka människor har arbetat på platsen, var bodde de och hur har arbetsliv sett ut på platsen i
olika tider?
e) Har det funnits annan bebyggelse eller andra strukturer som hört till platsen?

Platsen utifrån processer och kontexter i samhället (s. 189, Agnidakis, Lagerkvist och Strandin
Pers 2018):
a) Vilka samhällsprocesser, ägoförhållanden och sociala strukturer kan avläsas på platsen och hur
har de påverkat denna?
b) Vilka lokala, regionala, nationella, internationella relationer har varit centrala på och för platsen?
c) Vilka är platsens sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och naturgeografiska kontexter?

3.4 Val av lokal
Författarna har i sin metodutveckling utgått från tre lokaler som alla förvaltas av Statens
fastighetsverk: Rosersberg, Drottningholm och Landsort (Agnidakis, Lagerqvist & Strandin Pers
2018). Några formella kriterier vid val av lokal presenteras inte i artikeln men utifrån de valda
lokalerna har nedanstående kriterier formulerats.

-

Lokalen är en historisk plats som förvaltas av Statens fastighetsverk

-

På lokalen bedrivs pedagogisk- och/eller museiverksamhet

-

Externa aktörer kan finnas på lokalen såsom café eller museishop

-

Lokalen är ett betydande besöksmål med inhemska såväl som utländska besökare
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Utifrån dessa kriterier bedöms Glimmingehus vara en lämplig lokal. Andra liknande platser som
förvaltas av Statens fastighetsverk, som Hovdala slott, Malmöhus, Dalby Kungsgård eller
Bäckaskog slott skulle kunna utgöra lämpliga lokaler för liknande studier i framtiden.

3.5 Avgränsningar och anpassningar av metoden
Den 22 juni 2020 genomfördes en förstudie på Glimmingehus. På plats gjordes en bedömning av
vilka informationssätt som i störst utsträckning når besökarna och som bör ingå i den normkritiska
granskningen. Där inkluderas guidad visning (figur 10), de fasta informationsskyltarna utomhus
(figur 11 och 12) och utställningen Borgfolk.

FIGUR 10, 11 OCH 12: Guidad visning av örtagården. Bildkälla: Riksantikvarieämbetets pressbilder. Exempel på fasta
skyltar, fritt tillgängliga för allmänheten. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Utifrån förstudien kunde följande avgränsningar göras. Broschyrer och foldrar används i huvudsak
endast för besökare som inte har möjlighet att gå med på visning och exkluderas således. Även
digitala informationskanaler, som hemsida och sociala medier, exkluderas eftersom de inte
bedöms vara en del av den fysiska besöksverksamheten. Uppsatsen kommer inte att inkludera de
skolpedagogiska programmen, eftersom en sådan analys sannolikt kräver kompetens inom
pedagogik. Däremot är en normkritisk och normkreativ granskning av den skolpedagogiska
verksamheten och skolprogrammen ett intressant ämne för en egen studie i framtiden, särskilt
med hänsyn till att barn och unga utgör en viktig målgrupp för verksamheten på Glimmingehus.
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Att det saknas storskaliga kartor för Glimmingehus påverkar möjligheterna att undersöka
landskapets förändringar genom kartstudier. Småskaliga översiktskartor kan inte ge lika
detaljerad information om markanvändningen omkring borgen, som en storskalig. Ett flertal
beskrivningar av landskapet omkring Glimmingehus har gjorts tidigare och kan användas för att
komplettera uppsatsen, se i bakgrunden under rubriken Det historiska landskapet för en översikt.

3.6 Material
De fasta skyltarna utomhus är producerade av Statens fastighetsverk och är tillgängliga för
allmänheten året om. Det finns fem skyltar, placerade på olika platser på och omkring borgholmen
(figur 11 och 12). Utställningen Borgfolk består av ett större utställningsrum i den norra längan
på borgholmen, mitt emot själva borgen. Utställningen och de guidade visningarna, förutom en
del specialvisningar, produceras av Riksantikvarieämbetet och är tillgängliga på borgens
öppettider under säsong, mot en besöksavgift.

3.7 Forskningsetiskt ställningstagande
Eftersom analysen rör sådan information som är offentlig och ämnad åt allmänheten bedöms
risken för forskningsetisk konflikt som låg. Då både intervju och observation av guidad visning
kan komma att ingå i analysen kommer författaren säkerställa att informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls för de personer som berörs,
i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002).

3.8 Metoddiskussion
Huvudmetoden är fritt utformad och ger få specifika instruktioner på hur analyserna ska
genomföras. En metod som saknar detaljerade riktlinjer ställer höga krav på den som ska utföra
metoden att själv bedöma och fatta beslut. Följden blir att analysen blir svår att upprepa, eftersom
olika personer kan komma att göra olika bedömningar, något som i förlängningen påverkar
generaliserbarhet och jämförbarhet mellan analyser. En avsevärd nackdel är att utformningen av
metoden leder till otydlighet och osäkerhet för utföraren. De höga kraven på eget beslutsfattande
och bedömningar såväl som behovet av kompetens inom flera ämnesområden gör att metoden
inte lämpar sig för ensamarbete, utan med fördel kan utföras av ett team.
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En annan möjlig metod hade varit Critical discourse analysis (CDA). Metoden, som har funnits
sedan 1995, används för att analysera relationen mellan språkbruk och sociala strukturer, framför
allt maktförhållanden och ekonomiska förhållanden (Fairclough 2013). CDA är inte särskilt
utformat för historiebruk i kulturmiljöer men hade kunnat användas för att granska innehållet i
skylt- och utställningstexterna.

I den normkritiska granskningen inkluderades endast en visning. Det är möjligt att individuella
skillnader mellan olika guider påverkar innehållet och gör det svårt att generalisera resultatet. För
att stärka resultatet undersöks innehållet i visningen utifrån större teman. Innehållet i visningen
sammanställs tillsammans med annat material som inte riskerar att förändras från person till
person, alltså skyltarna och utställningen.

Har Covid-19-pandemin och den förändrade verksamheten påverkat resultatet? Guidad visning,
utställningen Borgfolk och de fasta skyltarna utomhus har besökare möjlighet att ta del av
pandemin till trots. En stor skillnad mot tidigare verksamhetsår är att det inte är tillåtet att gå runt
på egen hand inne i borgen. Det gör att besökare inte tar del av informationsskyltarna som är
inne. De skyltarna har inte heller inkluderats i analysen. Analysens resultat kan alltså endast anses
gälla de teman och huvuddrag som framkommer i visning, i utställningen och på de fasta skyltarna
utomhus. Även visningen påverkas eftersom guidningen inte inkluderar mindre rum i borgen,
däribland köket, matförrådet och rummet som kallas Frustugan. Det finns en möjlighet att detta
till viss del förändrar visningens innehåll och karaktär.
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4. Resultat
4.1 Resultat av steg 1: normkritisk granskning, kulturanalys
Resultatet av kulturanalysen beskriver vilka och vems narrativ som framkommer i guidad visning,
i utställningen Borgfolk samt i texten på de fasta skyltarna, utifrån den metod som beskrivs under
avsnitt 3.2. Resultatet är samlat i större teman som kan överlappa. De huvudsakliga narrativen har
samlats under fem rubriker: a) Jens Holgersen Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle, b)
Borgens försvar och fällor, c) Rikedom och lyx – senare förfall, d) Ridderskap, makt och adel, och
e) Rivningsförsöket år 1676, krig och stridigheter. Därtill tillkommer ett flertal mindre
framträdande teman och narrativ.

a) Jens Holgersen Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle
Den person vars narrativ är centralt på Glimmingehus är Jens Holgersen Ulfstand. Hans person är ett
genomgående tema i skylttexter, på visning och i utställningen Borgfolk. Jens Holgersen nämns i texten på
fyra av de fem skyltarna utomhus. Välkomstskylten inleds med: ”År 1499 lade Jens Holgersen första
grundstenen till Glimmingehus. Det stora stenhuset har därefter aldrig byggts om – välkommen till Nordens
bäst bevarade medeltida borg.” På skylten invid örtagården, Till bords i en paradisträdgård eller på en fager
blomsteräng, står det:

”Riddaren Jens Holgersen övertog Glimmingehus 1485. År 1499 inledde
han och hustrun Margareta Trolle bygget av den nya borgen. Den
utformades med krigiska ideal till en befäst bostad. Som de aristokrater
de var bör de också ha lagt vikt på att forma omgivningen och anlägga
trädgårdar enligt tidens mode i Europa.”

På visningen berättas det att ”platsen betydde mycket för honom [Jens Holgersen] känslomässigt.” I
utställningen är Jens Holgersen en av de fem personer som porträtteras i ett eget avsnitt (figur 13). Till
exempel skrivs att:

”Den som lät bygga Glimmingehus var en man som väckte många och
starka känslor under sin levnad. Hans höga skatteuttag på Gotland och
hans ihärdiga sätt att kapa fartyg i Östersjön gjorde honom till en hatad
man.”
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Jens Holgersens narrativ präglas av hans hårdförhet som länsherre, hans militära framgångar som kapare
och sjökrigare, hans roll som byggherre till Glimmingehus och giftermålet med Margareta Arvidsdotter
Trolle. Om hans karaktärsdrag står det i utställningen:

”I arbetet som länsherre och sjökrigare ingick av tradition våld och bestraffning.
Men Jens ansågs vara ovanligt hård och grym. I en skrift från 1515 ber
abbedissan på Vadstena kloster till Gud att Jens och Margaretas barn inte ska
bli lika sin far!”

FIGUR 13: Jens Holgersens avsnitt i utställningen Borgfolk. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Även då andra personer presenteras nämns de ofta i förhållande till Jens Holgersen. Ett exempel i
utställningen Borgfolk är formuleringen om Adéle Rosencrantz: ”…om Jens Holgersen lade grunden till
själva borgen, så lade Adéle den för det besöksmål Glimmingehus är idag.”

Margareta Arvidsdotter Trolle benämns oftast som ”hustrun Margareta Trolle”, som på skylten Bygghyttan
vid Glimmingehus och Mäster Adams hand: ”Jens Holgersen och hustrun Margareta Trolle lät inreda borgen
med det yppersta av allt” och på den tidigare citerade texten från örtagårdsskylten. I Margareta Arvidsdotter
Trolles avsnitt i utställningen Borgfolk berättas:
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”Margaretas liv med Jens var nog ganska hektiskt. Som hustru i en adelsfamilj
hade hon mycket att stå i med flera hushåll på stora egendomar. Jens arbete
som länsherre och amiral var dessutom farligt. När han stred ute till sjöss kan
det totala ansvaret för ägorna ha vilat på Margareta.”

Margareta Arvidsdotter Trolle är den kvinna som syns mest på skyltarna och i visningen. I utställningen
Borgfolk har hon sällskap av ytterligare två kvinnor, Sophia Maria Skogh och Adéle Rosencrantz. Som
tidigare nämnts är det mestadels i egenskap av hustru till Jens Holgersen som Margareta omnämns. Så här
introduceras hon på välkomstskylten: ”Jens Holgersen gifte in sig i framstående familjer. År 1498 stod
bröllopet med hans andra hustru, Margareta Trolle. Hon var då i 18-årsåldern, han i 35-årsåldern och
makarna fick åtta barn.” På visningen berättas om Margareta Arvidsdotter att hon var svenska och mycket
rik. Giftermålet med Jens Holgersen var ett sätt för bådas släkter att skydda sina gårdar och säkra sina
tillgångar.

I utställningen Borgfolk har Margareta Arvidsdotter Trolle ett eget avsnitt. Däremot syns hon inte i helfigur
såsom Jens Holgersen (figur 13), Johan Hintzke (figur 20), Sophia Maria Skogh (figur 21) och Adéle
Rosenctrantz (figur 22). Margareta introduceras med följande ord:

”Margareta Arvidsdotter – den okända borgfrun
Margareta Arvidsdotter var den första frun på det Glimmingehus som Jens
Holgersen lät bygga. Hon tillhörde släkten Trolle – en av de rikaste och
mäktigaste i Norden. När hon gifte sig med Jens fick hon ansvar för stora delar
av hushållet. Men vi vet ändå väldigt lite om henne.”

Det oklara källäget omkring Margareta Arvidsdotter klargörs i utställningen med att gifta kvinnor inte
utfärdade några officiella dokument, men också med att forskare inte har varit särskilt intresserade av
medeltida kvinnor: ”I historieskrivningen om Glimmingehus har Margareta alltid kommit i skuggan av sin
betydligt mer kände man.” I utställningen berättas om sysslor och ansvar som Margareta Arvidsdotter,
utifrån jämförelser med andra samtida adelskvinnor, skulle kunna ha haft. Till exempel berättas om hennes
ansvar för tjänstefolkets och boskapens hälsa, för trädgården och att hon kan ha arbetat med att framställa
dyrbara textilier.
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b) Borgens försvar och fällor
Borgens försvarsförmåga mot en tänkt fiende är ett återkommande tema framför allt på visningen men
återfinns också på skyltar och i utställningen. På visningen berättas om alla de dödsfällor som byggts in i
borgen, från lönngluggar till skållhål. Fönstren är också en del av borgens försvar, det berättas att alla fönster
är gjorda för att kunna vara skyttegluggar utåt. Även yttre försvar såsom vallgrav och vindbrygga nämns.
Utformningen av borgens stora matförråd och brunnen som möjliggjorde för borgens invånare att motstå
en belägring ingår i försvarstemat. På visningen berättas att husets väggar är två meter tjocka, ett tema som
återkommer i Johan Hintzkes avsnitt i utställningen Borgfolk:

”Därför har jag nu kommit till denna imponerande borg som måste vara en av
Skånes starkaste. Vilka kraftiga och höga murar! Det kommer inte att bli en lätt
uppgift att göra den oanvändbar för fienden.”

Välkomstskylten berättar att ”Husens stenmurar och vallgravar stod emot en bondehärs vapen, men inte
kungens här med kanoner” och vidare ”…Glimmingehus lät de utforma till något mycket speciellt – en
riddarborg med centralvärme och ’dödsfällor’. Med inbyggda fällor från porten upp till skytteloftet skulle
angripare stoppas.”

c) Rikedom och lyx – senare förfall
Den stora rikedom som rådde på Glimmingehus under tidigt 1500-tal är ett tema som återkommer, men
även kontrasten mot senare århundradens relativa fattigdom och gårdens förfall. Som exempel avslutas
välkomstskylten med:

”Efter makarnas död på 1520-talet drevs storjordbruket vidare, men
utan lyx och överflöd. Stenhuset slutade att användas som bostad och
blev med tiden sädesmagasin. Inga inventarier från Jens Holgersen och
Margareta Trolles tid finns kvar, men stenhuset står kvar i skick som
förr.”

Rikedomen och överflödet under Jens Holgersen Ulfstands och Margareta Arvidsdotter Trolles tid illustreras
på flera sätt. På skyltarna står det: ”Här levde makarna ett bekvämt lyxliv, omgivna av de dyraste föremål
som fanns att köpa i Europa.” och ”Jens Holgersen och hustrun Margareta Trolle lät inreda borgen med det
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yppersta av allt.” I utställningen Borgfolk: ”Så gårdar och pengar har jag [Jens Holgersen] mycket av. Många
stormän lånar därför pengar av mig, även självaste kung Hans!”

På visningen berättas att det var glas i fönstren redan från början, en exklusivitet för tiden. Fönster med glas
var bara för de allra rikaste. Om dubbelbröllopet år 1519 berättas att det var en möjlighet för Jens och
Margareta att visa hur rika de var. Även priveten är en fråga om rikedom och klass, de allra rikaste behövde
inte befatta sig med urin och avföring eftersom de kunde gå på priveten som hängde på borgväggens
utsida.

FIGUR 14: Dricksglas till försäljning i museibutiken, exempel på en medeltida
lyxvara! Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Borgen som blev sädesmagasin är ett narrativ som gärna återberättas, som här på en av skyltarna på
borggården: ”Lyx och överflöd präglade Jens Holgersens storslagna borg – senare användes den som
spannmålsmagasin!” Visningen avslutas med att det berättas att Glimmingehus blev mer värt som
förvaringsutrymme för spannmål än som borg och att man inte brydde sig om att renovera – vilket är
anledningen till att huset är så välbevarat. I utställningen berättas att borgen var spannmålsmagasin under
1700- och 1800-talet och man kan få prova att lyfta säckar med havre. I utställningen beskrivs också hur
långt gårdens förfall har gått i början 1900-talet i Adéle Rosencrantz avsnitt:
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”Nu börjar en tid av förfall och dåliga förhållanden, både vad gäller gården och
djurens underhåll. […] En besökare berättar år 1903 att fönstren var trasiga och
att det växte ogräs överallt. Fruktträden var fulla av rutten frukt och allt såg
förvildat och övergivet ut.”

d) Ridderskap, makt och adel
Adeln och dess medföljande makt och inflytande på Glimmingehus, såväl som i samhället som stort, är ett
genomgående tema. På välkomstskylten kan man läsa:

”…men borgar anlades också av biskopar och frälset, ett äldre ord för adeln.
Frälset ägde stora jordegendomar, men de var ”frälsta” från att betala skatt.
Istället skulle de ställa upp med rustade ryttare i krig och orostider. Kungen var
beroende av frälset och kunde dubba dem till riddare.”

På skylten vid örtagården står det: ”Som de aristokrater de var bör de också ha lagt vikt på att forma
omgivningen och anlägga trädgårdar enligt tidens mode i Europa.” och ”Kanske njöt herrskapet av
örtagårdar, en rosengård med springbrunn och lövgångar med vinrankor och lusthus.”

FIGUR 15: Minnestavlan med sina tre figurer, Holmgerd Brahe,
Jens Holgersen och Margareta Arvidsdotter. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
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Under visningen berättas om porttavlans betydelse (figur 15), där budskapet visas i bild eftersom
läskunnigheten var låg under medeltiden. Jens Holgersson Ulfstand – riddare, syns ståendes klädd i rustning
i mitten. Om minnestavlans figur längst till vänster berättas att det är Holmgerd Brahe, Jens Holgersens
första fru. Hon dog långt innan borgen stod färdigt och att hon får vara med på minnestavlan över porten
är för att det var viktigt att visa vilka relationer Jens Holgersen har.

Under visningen visas bland annat Riddarsalen, som var den stora festsalen. Här berättas att det hölls
pampiga fester, som 1519-års dubbelbröllop för två av Jens Holgersen och Margareta Arvidsdotters döttrar.
Adelns äktenskap återkommer som narrativ. Till exempel berättas det under visningen att adliga äktenskap
var ett sätt att skydda sina tillgångar och att skapa allianser över riksgränserna. Tillika står det i Margaretas
del av utställningen Borgfolk att ”Margareta Arvidsdotter var den första frun på det Glimmingehus som
Jens Holgersen lät bygga. Hon tillhörde släkten Trolle – en av de rikaste och mäktigaste i Norden.” Vidare
beskrivs det: ”Genom giftermål försökte adeln öka sin förmögenhet och forma viktiga politiska band.”

FIGUR 16 OCH 17: T.v. detalj ur utställningen som visar två vapensköldar, den bakre med Jens Holgersens
”vargatänder” – Ulfstand. Den främre är från Margareta Arvidsdotters släkt Trolle. Exempel på temat adel
och ridderskap. T.h. stupstocken inne på borggården, exempel på temat makt. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
I utställningen finns också andra exempel på temat adlighet och makt. Så här står det på Jens Holgersens
avsnitt: ”Jag är riddaren Jens Holgersen. Jag är en mäktig krigare och en av Danmarks rikaste män! Över
mig står enbart kungen men honom tjänar jag troget.” Om Jens Holgerson och hans rätt att döma och
utdela straff står det: ”Som herre över Glimmingehus kunde Jens använda hårda straffmetoder. Den som
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bröt mot gårdsrätten kunde fängslas och piskas eller sättas i stocken.” Även på visningen berättas om Jens
Holgersens rätt att döma över sina undersåtar.

En av texterna i utställningen Borgfolk berör lekar och underhållning som kan ha förekommit på
Glimmingehus. Där står det bland annat att: ”Svennerna som ofta var adliga strävade efter att bli väpnare
och därefter riddare. De kunde öva sig inför detta genom att tävla i fäktning, eller genom att skjuta med
armborst och pilbåge.”

Om Adéle Rosencrantz står det i utställningen att: ”Det kanske var historieprofessor Adéle hade velat bli,
eller borde ha blivit? Även om valfriheten för kvinnor under tidigt 1900-tal var begränsad, så fanns det ändå
möjligheter. Särskilt för en adlig kammarherrinna.”

FIGUR 18: Riddarfigurer, riddardamer och svärd till salu i museibutiken. Många andra föremål med andra teman,
som till exempel läkeväxter och historisk matlagning är också till försäljning. Bilden är ett exempel på riddartemat.
Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
e) Rivningsförsöket år 1676, krig och stridigheter
Krig och stridigheter förekommer som underliggande tema på både skyltar, visning och i utställningen.
Framför allt är det de återkommande konflikterna mellan Sverige och Danmark under 1600-talet och det
skånska kriget som utspelade sig mellan år 1675 och år 1679 som står i fokus. Överstelöjtnant Johan Hintzke
har ett eget avsnitt i utställningen Borgfolk som till största delen handlar om rivningsförsöket år 1676:
”Under en hektisk vecka hinner de plocka bort fällgallret, alla koppar- och järndörrar, samt skorstenens övre
delar. Stendammet måste ha stått tätt!”
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FIGUR 19 OCH 20: Detalj med illustrationer och kartmaterial från 1600-talets krigsår och interiör
från Johan Hintzkes del i utställningen Borgfolk. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Även under visningen berättas om rivningsförsöket år 1676, men också att ingen fiende har lyckats
att riva eller inta borgen. Militär makt och stridigheter förekommer även i andra delar av
utställningen, till exempel när det berättas om Jens Holgersen: ”Nu för jag befälet till havs över
hela den danska flottan. Från mitt fruktade skepp Engelen strider jag mot både tyskar och
svenskar.” Också i Maria Sophia Skoghs utställningsavsnitt är krig ett tema:

”Under kriget med ryssarna blev jag bortförd som krigsfånge. I 12 år
levde jag under usla förhållanden nära Sibirien! [….] Det land vi
återvände till var inte det samma som vi lämnat. Var fanns den stolta
nationen som ingav respekt i hela Europa? Förluster mot Ryssland och
Norge tog äran ifrån oss. Det är tur att man kan förlita sig på kärlekens
kraft.”

Andra teman och narrativ
Det finns ett flertal personer och teman som också presenteras men som inte bedöms tillhöra de allra mest
framträdande narrativen. I utställningen presenteras flera personer med koppling till platsen från olika
århundraden, däribland Johan Hintzke, Maria Sophia Skogh och Adéle Rosencrantz. De har alla egna avsnitt
i utställningen och visas i helfigur (figur 20, 21 och 22). Förutom släkten Rosencrantz, nämns de däremot
inte i skylttexterna ute.
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FIGUR 21 OCH 22: Maria Sophia Skogh och Adéle Rosencrantz visas i helfigur i utställningen.
Bildkälla: Nelly Eriksson 2020.
Glimmingehus funktion som storjordbruk och sätesgård berörs särskilt i utställningen och i skylttexterna.
Funktionen blir också tydlig under narrativet Borgen som blev spannmålsmagasin. Välkomstskylten berättar
att: ”Till frälsets gårdar hörde stora jordbruk och här på Glimmingehus har ekonomibyggnaderna legat på
samma plats som i dag, till höger om dig, i flera hundra år.”

I utställningen beskrivs tjänstefolkets roller, från gårdsfogden och de manliga svennerna, till kvinnornas
uppgifter och att vara barn på ett storjordbruk under medeltiden. Det berättas att tjänstefolket kunde
komma från alla samhällsklasser och bestod av både män, kvinnor och barn, men att inte mycket är känt
om dem på grund av källäget. Om svennerna berättas: ”En stor del av de fast anställda var svenner, ett slags
manliga allt-i-allotjänare. De kom oftast från en adelsklass direkt under Jens.” Under rubriken ”Vad gjorde
kvinnorna?” (figur 23) kan man läsa att ”De flesta anställda var män, men kvinnorna hade viktiga uppgifter.
De bestod oftast i att förädla gårdens råvaror, arbeten som att mala säd, baka bröd och brygga öl.”
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FIGUR 23 OCH 24: Utställningstext som specifikt berör kvinnors och barns roller och uppgifter i
ett medeltida storjordbruk. Bildkälla: Nelly Eriksson 2020.
Om barnens uppväxt (figur 24) står det bland annat: ”Men när barnen var 10 år började de skolan
in i de vuxnas värld. De fick följa med sina föräldrar i deras sysslor och hjälpa till att valla får och
mjölka kor. Flickorna lärde sig också att sy och laga mat.”

Sägner, folktro och vidskeplighet förekommer som tema både under visningen och i utställningen
Borgfolk. Ett exempel är att besökare på visningen uppmanas hälsa på stenfiguren Vildmannen
som står inne i trapphuset i borgen. På visningen berättas också sägnen om jätten och hans fru
som byggde Glimmingehus. Jättefrun ska då ha kastat kalkstenen ända från Gotland med hjälp
av sitt strumpeband. I utställningen står det till exempel att de tunga säckarna med säd som skulle
bäras upp för trapporna blev lättare om man hälsade på stenfiguren Vildmannen.
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FIGUR 25 OCH 26: Glaserad ocarina, ett lergöksliknande instrument. De fyra montrarna är placerade i mitten av
utställningsrummet. Jens Holgersens tvåhandssvärd är det första objekt som möter besökarna när man kliver in.
Bildkälla: Nelly Eriksson 2020
Några utvalda arkeologiska fynd presenteras i fyra montrar centralt i utställningen (figur 26).
Fynden som visas är varierade, från Jens Holgersens enorma gravsvärd till hushållsföremål och
musikinstrument, som till exempel den lilla ocarinan (figur 25).

4.2 Sammanfattning av steg 1: normkritisk granskning, kulturanalys
Resultatet av den normkritiska granskningen sammanfattas i fem huvudteman: a) Jens Holgersen
Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle, b) Borgens försvar och fällor, c) Rikedom och lyx –
senare förfall, d) Ridderskap, makt och adel, och e) Rivningsförsöket år 1676, krig och stridigheter.
Dessa fem huvudteman är genomgående narrativ både i skylttexter, på visning och i utställningen
Borgfolk. Därtill beskrivs ett flertal mindre framträdande narrativ, såsom sägner och folktro, och
tjänstefolkets arbetsuppgifter och roller.

Resultatet besvarar uppsatsens första frågeställning: - Vilka och vems narrativ tillvaratas och
förmedlas till den allmänhet som besöker Glimmingehus? Den sociala kategori som är mest
framträdande är adel. Den historiska tid som överväger är medeltid, men även 1600-tal.
Representationer av andra tider än medeltid förekommer mestadels i utställningen. De personer
som syns mest är Jens Holgersen Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle. Den rumslighet som
dominerar är själva borgholmen, framför allt borgens funktion som försvarsverk och bostad.
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4.3 Resultat av steg 2: normkreativt angreppsätt
Det normkreativa angreppssättet utgörs av tre teman med underfrågor. I avsnitt 3.3 presenteras
samtliga teman. Utifrån de fem huvudnarrativ som framkommer i den normkritiska granskningen
valdes normkreativa diskussionsfrågor ur det första temat: Platsen som sociokulturell organisation
och arena. Frågorna nedan är hämtade direkt ur Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers (s. 182,
2018), och utforskas vidare i en normkreativ diskussion, avsnitt 5.2.

a) Hur har platsens skiftande funktioner bemannats under olika perioder i dess
förflutna? Här bör man tydliggöra vilka sociala lager av samhället och kategorier av
yrken som har bott, levt och försörjt sig på olika delar av platsen;
b) Hur såg de sociokulturella och rumsliga relationerna ut mellan platsen och den
lokala omgivningen, det vill säga varifrån kom arbetskraften och de människor som
rört sig på platsen genom historien;
c) Vilka mindre synliggjorda grupper och praktiker har funnits på platsen? Här kan
man tänka på kvinnor, barn, gamla, besökare och mer tillfälliga boende och arbetare;

5. Diskussion
Uppsatsens diskussionsdel är uppdelad under tre huvudrubriker. Den första delen, avsnitt 5.1, är
en resultatdiskussion som utgår från de narrativ som framkom i den normkritiska granskningen
och ämnar diskutera i vilken mån narrativen är kopplade till kulturella föreställningar, historiska
tider, social klass eller kön (s. 173, Agnidakis, Lagerkvist & Strandin Pers 2019). Den andra delen,
avsnitt 5.2, utgörs av den andra delen av metoden: det normkreativa angreppssättet. I avsnitt 5.3
sammanfattas slutsatserna.

5.1 Diskussion steg 1: normkritisk granskning, kulturanalys
Resultatet visar att de huvudnarrativ som förmedlas på Glimmingehus överensstämmer väl med
de narrativ som framkommer i litteraturöversikten. Det som står skrivet i böckerna om
Glimmingehus, är också det som presenteras på plats. I historisk forskning har det skriftliga
källmaterialet under lång tid varit det som står högst i kurs. Minnestavlan över porten (figur 15)
har tidigare setts som ett skriftligt bevis på när borgen byggdes, och av vem. Idag vet vi från de
arkeologiska undersökningarna att det redan fanns ett hus på platsen när borgen började att
33

Nelly Eriksson
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp
Landskapsvetarprogrammet
Högskolan Kristianstad

byggas, på de gamla murarna. Att det kan vara svårt att tolka historiska dokument och artefakter
är väl känt. I antologin Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhult (von Schwerin 2015) framförs
att det enligt Skarhults ägarlängd var Mette Rosenkrantz omyndiga son som byggde Skarhults
slott, när det i praktiken var hans mor. Hon var under sin livstid Danmarks rikaste och mäktigaste
kvinna, ägare till otaliga gods och gårdar (Ullgren 2015).

”Fyra århundraden efter Mette Rosenkrantz död har jag letat efter spår
efter henne, i dokument och i byggnader. Trots att vi vet att hon var en
extraordinär kvinna har ändå ganska lite bevarats. Överlag är det svårt
att få en klar bild över hennes beslutsamhet. Till syvende och sist är
detta ett källproblem.” (1:00:48-1:00:56, Ullgren 2015)

Under Mette Rosenkrantz tid, det danska adelsväldets mest inflytelserika period, var ungefär en
fjärdedel av de aktiva godsägarna i Danmark adliga änkor och jungfrur (Ullgren 2015). De gifta
kvinnornas del i godsdriften är dock okänt, eftersom deras namn inte syns i dokumenten, även
om det var hustrun som stod för den egentliga gärningen (ibid.).

Resultatet visar att Margareta Arvidsdotter Trolle är den kvinna vars narrativ är ett av de mest
framträdande på Glimmingehus. I utställningen Borgfolk berättas att det saknas bra källor om
gifta kvinnor under medeltiden, just eftersom de inte utfärdade några officiella dokument. När
Margareta Arvidsdotter Trolle framställs i utställningen görs det genom att jämföra med andra
samtida adelskvinnor. Men gifta högadliga kvinnor i 1500-talets Sverige och Danmark kunde ha
stort inflytande och ändå lämna få avtryck i det skriftliga källmaterialet. Margaretas narrativ, som
hustru och borgfru som kan ha haft ansvar för godsdriften vid makens bortavaro, har en koppling
till traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt. Omfattningen av Margaretas roll och
uppgifter på Glimmingehus återstår att upptäcka.

I Högbergs (2012) granskning av texten på skyltar vid skånska fornminnen konstateras en brist i
representationen av både kvinnor och barn. På Glimmingehus presenteras flera kvinnor, särskilt
medräknat de tre som visas i utställningen – men de är alla tämligen exceptionella livsöden ur
högre ståndsklasser. Dempsey et al. (2019) konstaterade i sin artikel just att varken ståndslösa
män, eller kvinnor, tenderade att inkluderas i historiebruket på medeltida slott i Storbritannien.
Flera av de narrativ som framförs på Glimmingehus har en stark koppling till en särskild social
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klass; adeln. Även de få barn som nämns vid namn är av adlig börd, som Margareta Arvidsdotter
Trolle och Jens Holgersen Ulfstands söner och döttrar. Det är möjligt att det förhåller sig
annorlunda i skolprogrammen, med sitt pedagogiska innehåll avsett för barn, men de har inte
ingått i uppsatsen. Steinrud (2014) framhåller att de kvinnor med anknytning till Skarhult som
presenteras i antologin Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhult, däribland Mette Rosenkrantz,
främst är kvinnor ur de högre stånden: bildade högadliga kvinnor som hade möjligheter,
kontakter, tillgångar, och frihet, som få hade tillgång till. Utmaningen, för Glimmingehus såväl
som för Skarhult, tycks inte ligga i att hitta starka historiska kvinnor med exceptionella livsöden
och stort inflytande, utan i att hitta och beskriva de personer – män och kvinnor – som gjorde
adelns levnadsvillkor möjliga.

Flera av narrativen har koppling till en särskild historisk tid, i första hand medeltid, men även andra
tider finns representerade. Den största variationen finns i utställningen, där personer ur fyra
århundraden presenteras. Smith (2006) betonar att historiska platser inte kan ses som isolerade,
vare sig i tid eller i rum, utan som del av ett sammanhang. Borgen är inte en fristående rest av
medeltid, utan en del av samtiden och en plats som funnits med skilda funktioner under många
olika århundraden. Kopplingarna till medeltid överväger, från innehållet i skylttexterna, guidernas
medeltida klädsel, till borgens egen ”slogan”: Nordens bäst bevarade medeltida borg. Medeltid
är en historisk period som lockar många. Medeltidsveckan i Visby med sina tiotusentals besökare
(Medeltidsveckan u.å) är ett tydligt exempel på dragningskraften i perioden. Att besöka
Glimmingehus är spännande och besitter samma dragningskraft – och förväntningar.

Buhrmanns avbildning (figur 5) möter besökarna redan på Välkomstskylten. Vattenspegeln
omkring borgholmen leder till frågan: hur såg det egentligen ut på Glimmingehus? Bilden väcker
nyfikenhet och påminner om att landskapet inte är statiskt. Flera av landskapsbeskrivningarna
som sammanfattas i bakgrunden fokuserar på ett snävt tidsfönster: det medeltida landskapet. Här
finns möjligheten att genomföra en ny landskapsanalys, med nya metoder, vars fokus inte ligger
på hur landskapet såg ut vid en viss tidpunkt utan på hur det har förändrats över tid. Resultatet
av en sådan longitudinell landskapsanalys skulle kunna hjälpa till att förklara platsen för besökare
och förankra borgen i ett tidsmässigt sammanhang.

Att borgen under lång tid användes som sädesmagasin är ett narrativ som gärna berättas, kanske
för att det visar på kontrasten mot medeltidens lyx och rikedom. Att få en ny användning som
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förvaring för spannmål var inte unikt för Glimmingehus och att lyfta fram andra exempel kan vara
ett sätt att ge narrativet kontext. Görnebrand red. (1999) nämner att den närliggande medeltida
borgen Bollerup, (cirka 12 km väster om Glimmingehus [förf. anm.]) användes som
spannmålsmagasin från 1600-talet och in på 1940-talet. Bollerups stenhus i fyra våningar (figur
27) tillkom på 1400-talet, men godsets historia sträcker sig tillbaka till tidig medeltid (Görnebrand
red. 1999). Flensburgska huset i Malmö stod färdigt år 1595 och var bland annat hem åt en
borgmästare,

men

blev

på

1700-talet

istället

kronomagasin

(Malmö

stad

2019).

Franciskanerklostret i Ystad, grundat år 1267, fick efter reformationen ny användning som hospital
och senare som kronobränneri och spannmålsmagasin (Thomasson, Lund & Reisnert 2007). I
början av 1600-talet gick omkring 70 % av den skånska spannmålsproduktionen på export,
huvudsakligen till Nederländerna (Wetterberg 2017). Jordbruk var, och är även idag, en viktig och
omfattande näring på Österlen. År 2019 var jordbruk och fruktodling den största näringen inom
Simrishamns kommun, med mer än 500 registrerade företag (Simrishamns kommun 2020).

FIGUR 27: Bollerups borg är ett välbevarat medeltida stenhus med en del likheter med
Glimmingehus, både i utseende och historia. Bildkälla: Fr. Richardt, litografi i Skånska
herregårdar (Ljunggren 1859)
Vidare forskning
Uppsatsen undersöker inte skillnader i det som förmedlas på de fasta skyltarna utomhus, på
visning och i utställningen Borgfolk. Under arbetets gång har en del skillnader ändå noterats.
Skylttexterna, producerade av Statens fastighetsverk, är till stor del inriktade på Jens Holgersen
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Ulfstands medeltida Glimmingehus. Resultatet visar att Jens Holgersen Ulfstand nämns på fyra av
fem

skyltar

utomhus.

Utställningen,

producerad

av

Riksantikvarieämbetet,

är

den

informationskanal som ger allra mest variation och bredd avseende representerade tider, genus
och kontexter. Visningen blir av naturliga skäl ganska fokuserad på själva borgen. Om man som
besökare bara tar del av skylttexterna riskerar man att gå miste om de perspektiv som förmedlas
i utställning och på visning. Å andra sidan är informationstexterna alltid tillgängliga och gratis att
ta del av. Skylttexterna är således det medium som har störst potential att nå besökare, men också
det medium som uppvisar minst variation avseende olika narrativ. Det fysiska utrymmet på en
skylt är alltid begränsat och på en plats som Glimmingehus är det så klart en omöjlighet att berätta
om allt – det blir alltså en nödvändighet för skribenten att göra ett urval. I en efterföljande studie
hade det varit av intresse att undersöka det urvalet, i förhållande till Statens fastighetsverks
vägledande strategier (s. 2, s. 4, Statens fastighetsverk 2019) att verka för en inkluderande
gestaltning av de kulturmiljöer som verket förvaltar, och att skapa delaktighet och öka förståelsen
för kulturmiljövärden, genom ett inkluderande synsätt. En sådan studie skulle till exempel kunna
granska textinnehållet på informationsskyltar på olika historiska platser förvaltade av Statens
fastighetsverk.

5.2 Diskussion steg 2: normkreativt angreppsätt
I Agnidakis, Lagerkvist och Strandin Pers (2018) metodutveckling ges förslag på tre olika teman
för ett normkreativt angreppsätt (avsnitt 3.3). På en mångfacetterad plats som Glimmingehus är
egentligen perspektiven oändliga, men tre av diskussionsfrågorna under Platsen som
sociokulturell organisation och arena knyter särskilt väl an till de narrativ som framkommit i
granskningen. De tre kursiverade diskussionsfrågorna nedan är hämtade från s. 182 i Agnidakis,
Lagerkvist och Strandin Pers (2018) och syftar till att besvara uppsatsens andra frågeställning:
- Vilka andra narrativ med anknytning till Glimmingehus skulle kunna föras fram?

Platsen som sociokulturell organisation och arena
a) Hur har platsens skiftande funktioner bemannats under olika perioder i dess förflutna? Här bör
man tydliggöra vilka sociala lager av samhället och kategorier av yrken som har bott, levt och
försörjt sig på olika delar av platsen;
Resultatet och resultatdiskussionen tyder på att det ofta är personer ur de högsta samhällsskikten
som får sina narrativ utforskade och återberättade. Glimmingehus var en betydande sätesgård
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med ett flertal gårdar under sig. Att belysa arrendegårdarna, livet och arbetet på dem, kan vara
en väg att lyfta fram de personer som gjorde den medeltida högadelns rikedom möjlig. Att se till
landskapet utanför borgholmen – vilka levde och verkade under sätesgården? Historiska
dokument, som skatte- och kyrkoarkiv, såväl som samarbete med Österlens släkt- och
folklivsforskningsförening och Skånes hembygdsförbund skulle kunna ge exempel ur
verkligheten.

En av Glimmingehus funktioner var som storgård. Hur många personer behövdes för att driva
jordbruket förr och hur många behövs idag? En beskrivning av borgens omgivningar, till exempel
utifrån en longitudinell landskapsanalys, ger också en beskrivning av det moderna jordbrukets
utveckling. Här finns en möjlighet att få in ett ekologiskt perspektiv – på vilket sätt skiljer sig
artrikedom och ekosystem omkring borgen idag jämfört med tidigare? Området omkring
borgholmen var innan utdikning betydligt blötare. Kanske lyssnade gårdsfogen till klockgrodans
spel på sina inspektionsrundor omkring Glimmingehus?

b) Hur såg de sociokulturella och rumsliga relationerna ut mellan platsen och den lokala
omgivningen, det vill säga varifrån kom arbetskraften och de människor som rört sig på platsen
genom historien;
Ingen borg är en ö – för att parafrasera Saltzmans avhandling från 2001. Idag kan placeringen av
Glimmingehus, långt från kust och städer, te sig avsides. Under 1500-talet befann sig Österlen
mitt i det danska riket, till skillnad från dagens provinsiella läge. De rumsliga relationerna var
annorlunda än idag. När borgen byggdes låg den mindre än en halv mil från ett kyrkligt
maktcentrum, Tumathorps premonstratkloster, grundat på 1100-talet. Innan den danska
reformationen år 1536 hade klostret i Tommarp omkring 100 gårdar under sig (Wetterberg 2017).
När klostrens makt minskade ökade den danska kronan sitt inflytande. Många av de egendomar
som kronan tog över i samband med reformationen övergick till det danska frälset, och den period
som kommit att kallas Adelsväldet tog sin början (Wetterberg 2017). Av klosterbyggnaden finns
det nu få fysiska spår kvar. Att berätta klostrets historia parallellt med borgens kan ge mer
förståelse för den stora rikedom och makt som kom till uttryck där.
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c) Vilka mindre synliggjorda grupper och praktiker har funnits på platsen? Här kan man tänka på
kvinnor, barn, gamla, besökare och mer tillfälliga boende och arbetare;
För verksamheten utgör barnen en särskilt viktig målgrupp. En sektion i utställningen Borgfolk
handlar om att vara barn på en medeltida storgård, som Glimmingehus, och berättar om lekar,
sysslor och utbildning. Trots det presenteras få historiska barn – de personer som har egna avsnitt
i utställningen är vuxna. I skylttexterna ute förekommer inga barn. Ett barn som nämns vid namn
i utställningen är en av Margareta Arvidsdotter Trolle och Jens Holgersen Ulfstands döttrar, Sidsel,
som blev hovsömmerska och länsman. Tänk att få mötas av henne, i utställningen eller på
skyltarna! Det är spännande och intressant att föreställa sig hur det kan ha varit att växa upp på
Glimmingehus eller på någon av arrendegårdarna under de olika århundradena.
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5.3 Sammanfattande slutsatser
Uppsatsens syfte var att undersöka historieskildringen på Glimmingehus, både för att kunna vara
en del av det långsiktiga arbetet med att förmedla en varierad, representativ och nyanserad bild
av vårt gemensamma kulturarv, och för att utforska hur en normkritisk och normkreativ
arbetsmetod kan användas på en historisk plats.

Resultatet visade på adeln som den mest framträdande sociala kategorin på Glimmingehus. Jens
Holgersen Ulfstand och Margareta Arvidsdotter Trolle är genomgående de mest framträdande
personerna i historiebruket. Medeltid, men även andra perioder såsom 1600-tal, åskådliggörs.
Rumsligt fokus ligger till största delen på borgens funktion som försvarsverk och bostad, men
också som spannmålsmagasin. Därtill tillkommer flera andra mindre framträdande narrativ, med
den största variationen i utställningen. Flera av de historiska personer som presenteras är kvinnor,
som Margareta Arvidsdotter Trolle, Maria Sophia Skogh och Adéle Rosencrantz. Utmaningen
tycks inte ligga i att hitta starka kvinnor ur historien att berätta om, utan i att hitta och belysa de
personer som möjliggjorde den svenska och danska högadelns livsvillkor, på Glimmingehus såväl
som på andra kulturhistoriskt viktiga platser i Skåne.

Det skånska landskapet har en stor mängd gods och sätesgårdar. Landskapsvetaren har med sin
utbildning en unik möjlighet att identifiera delarna i denna landskapliga struktur – och genom
medvetet arbete också lyfta fram andra synvinklar. Genom ett kritiskt och kreativt förhållningssätt
kan landskapsvetaren bidra till ett inkluderande och varierat kulturlandskap. Genom att belysa alla
delar i det skånska godslandskapet blir landskapet en helhet, och slottet eller borgen blir en del
av ett sammanhang.

Glimmingehus har under lång tid varit i blickpunkten för forskning inom flera discipliner, och trots
de många artiklar och undersökningar som hittills publicerats så är borgen alltjämt en källa till ny
kunskap. Det tycks alltid finnas mer att upptäcka och nya perspektiv att utforska.
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