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Sammanfattning
I detta arbete redogör jag för hur jag går tillväga för att skapa en representation 
av en historisk plats. Som fall använder jag mig av Kilakastalen (ett medeltida 
försvars- och vakttorn) med kringliggande miljö för att visa hur den kan ha sett 
ut under medeltiden. Det gör jag i samarbete med Sörmlands museum där min 
kontakt har varit arkeolog Lars Norberg.

För att komma fram till vilken teknik, bildvinkel och perspektiv som är bäst att 
använda i detta sammanhang utgår jag från vad arkeologerna vill visa, olika  
forskningsresultat och litteratur för att därefter redogöra för mitt resultat.

Abstract
In this article I explain my process when creating a representation of a historical 
site. I have used Kilakastalen and its surroundings as a case when I try to show 
the viewer how it may have looked like in the middle ages. I have done this in 
cooperation with Sörmlands museum and archaeologist Lars Norberg. 

My work is based on what the museum wants to show, previous research and 
literature on information visualization, the given medium and target group. I try to 
understand which technique, angel and perspective are the best to use under these 
circumstances.
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Jag vill tacka min kontakt på Sörmlands museum, Lars Norberg för möjligheten 
till det här sammarbetet och för den hjälp jag har fått under mitt arbete. 

Ett stort TACK till min pojkvän, vänner och familj som hjälpt, stöttat och lyssnat 
på mig igenom hela arbetet. 

Tack till min handledare Jan Frohm för all hjälp och stöd och tack Anna-Lena 
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1. Inledning
Under detta avsnitt tar jag upp bakgrunden till mitt arbete och presenterar mitt 
problem samt de avgränsningar jag har valt att göra. 

1.1 Bakgrund
Arkeolog Lars Norberg vid Sörmlands museum behöver en miljöbild över ett 
område i Nyköpingstrakten som de grävt ut nyligen för att på plats kunna 
informera om området. Det handlar om att göra en rekonstruktion av byggnader 
och den kringliggande miljön som sedan skall presenteras på en skylt. Just nu 
finns det foton av hur det ser ut idag och de översiktsplaner som ritats under 
utgrävningarna. Platsen har gett arkeologerna en del ledtrådar till hur det sett ut 
kring kastalen och detta kommer jag ta hänsyn till när jag gör min bild.

Idag finns en liten skylt i A3-format vid kastalen 
(se fig. 1). Den är i ganska dåligt skick och står i 
princip lutad mot borgruinen. Sörmlands museum 
har bett mig att hjälpa dem ta fram en miljöbild 
över området, för att informera tydligare om hur 

det kan ha sett ut på 1230-talet. 

1.2 Problemformulering
Att visa en bild av historien är nästan alltid att visa något annat än det som faktiskt 
hänt då det oftast inte går att veta hur det exakt har sett ut. Arkeologer vill ändå 
visa vad de har kommit fram till men det finns luckor även i deras kunskap. Hur 
kan jag med hjälp av bild, en visualisering utifrån arkeologernas resultat, hjälpa 
betraktaren att få en inblick i hur det kan ha sett ut på platsen för ca 800 år sedan?

Jag kommer i detta arbete att ta reda på hur jag kan påverka betraktarens förståelse 
av bilden genom mitt val av betraktningsvinkel, manér och bildutsnitt och utifrån 
de fakta som finns kring platsen bygga upp min tolkning av hur det kan ha sett ut 
på en bestämd historisk plats.

För att kunna göra detta har jag använt mig av Kilakastalen, väster om Nyköping, 
som ett fall.

1.3 Syfte
Syftet med illustrationen är att ge besökaren av Kilakastalen en bild av hur 
arkeologerna tror att det har sett ut då den var i bruk. Illustrationerna skall hjälpa 
Nyköpingsbor och andra besökare av Kilakastalen att få en förståelse för platsens 
funktion och dess betydelse historiskt sett, genom att förmedla de fakta och teorier 
som finns kring den här ruinen. Även de som inte har tidigare kunskap om platsen 
skall få en förståelse för dess historia och förhållandet till det kringliggande 
landskapet.

Fig 1. En överblick av dagens skylt.
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Ett syfte är också att arbetet skall vara användbart för den som i framtiden vill ta 
fram mer fördjupande riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att visuellt förm-
edla historia.

1.4 Målgrupp
Museets målgrupp är som väntat väldigt bred. Ingen skall uteslutas. Eftersom 
platsen ligger utanför Nyköping så kommer stadens invånare vara en målgrupp 
nära till hands. Självklart ses hela länets invånare som målgrupp då Sörmlands 
länsmuseum är avsändaren. Jag vill inte heller utesluta turister i området. Därmed 
inkluderas alla från 13 år och uppåt som är intresserade och kan läsa en skylt i 
målgruppen.

1.5 Forskningsfråga och underfrågor

Min forskningsfråga lyder:

Vilken sorts visualisering bör jag använda mig av för att via en skylt  
förmedla informationen kring en historisk plats och ge besökaren möjlighet 
att jämföra bilden med dagens landskap?

För att svara på frågan har jag använt mig av bilden till Kilakastalen som  
exempel. I detta arbete kommer jag därför att ta reda på hur jag tillämpar det jag 
kommer fram till på just denna plats.
 
De ämnen och frågor jag har undersökt för att kunna svara på forskningsfrågan är:

Bildens innehåll
1. Vilken information är viktig att förmedla? (se s. 20)
2. Vilken information är målgruppen intresserad av? (se s. 20)
3. Kan all information, som jag måste ha med, få plats i en enda bild? (se s. 28)
4. Behöver jag göra någon förstoring av delar i bilden? (se s. 28)

Att skapa en historisk visualisering
5. Hur skall jag förhålla mig till historisk visualisering? (se s. 32)
6. Hur har andra visualiserat historia? (se s. 30)
7. Vilka fakta finns om denna tid och plats som jag kan ta hjälp av? (se s. 20)

Skyltplacering
8. Var skall skylten placeras för att bilden skall fungera som det är tänkt? (se s. 25)
9. Vilken höjd skall den placeras på? (se s. 25)
10. I vilken vinkel? (se s. 25)
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Gestaltning
11.  Vilket manér skall jag välja för att förmedla informationen och skapa en 
       förståelse hos den här målgruppen? (se s. 22)
12. Vilken betrakningsvinkel skall jag välja? (se s. 26)
13. Vilket bildutsnitt är det bästa? (se s. 28)
14. Vilket perspektiv lämpar sig bäst? (se s. 22)

Jag kommer genom arbetet att svara på dessa frågor och då referera till det 
nummer frågan har.

1.6 Avgränsningar

1.6.1 Medium
En avgränsning som jag har gjort är att i samråd med museet på förhand  
bestämma det medium (en skylt) som jag kommer att använda mig av. Museets 
standardskylt är i A2 format vilket innebär ett mått på 59,4 x 42 cm. Jag kommer 
använda mig av ett liggande A2 till min gestaltning.

På skylten kommer jag inte att arbeta fram alla delar till ett färdigt resultat utan 
koncentrerar mig endast på den stora huvudbilden. Min bild kommer att vara i 
fokus och jag kommer endast att presentera en enda layout av hela skylten. Det 
gör jag för att ge läsaren en helhetsbild av hur jag tänkt att bilden skall 
presenteras. Jag har inte heller fördjupat mig i teorier kring text och bild i 
samverkan då jag lägger mitt fokus i arbetet på bilden. 

1.6.2 Målgrupp
Den breda målgruppen har jag valt att avgränsa till de som är 13 år och uppåt. Det 
gör jag för att alla skall ha liknande förutsättningar att förstå bildens innehåll och 
uppbyggnad. Barn har i allmänhet svårare att förstå kartor (Liben, 2008 s. 21) och 
därför gör jag den här avgränsningen. Troligtvis kommer ett barn alltid att ha en 
vuxen med sig som kan beskriva bilden. 

Det ligger inte inom mitt arbete att anpassa platsen så att framkomligheten ökas 
och ger alla, även de med funktionshinder, fritt tillträde. Något som skulle 
behövas för att inkludera fler. Dock kommer jag till exempel, ta hänsyn till 
rullstolsburna, vid diskussion kring höjden skylten placeras på.

Något som skulle vara intressant är att ta reda på hur jag kan underlätta för 
synskadade att läsa skylten. Går det till exempel att göra bilden taktil? Eller 
tillhandahålla en app som läser upp skyltens text osv. Det är något för ett 
framtida arbete.



4

1.6.3 Kunskapsinhämtning 
Vid mitt gestaltande har jag utgått ifrån den information jag har fått från arkeolog 
Lars Norberg vid intervjun (se bilaga 2) och rapporten som han har skrivit 
(Norberg, Pettersson,  2009). Jag har alltså inte letat efter alternativa källor då 
jag anser att han i egenskap av arkeolog, som dessutom har varit med under 
utgrävningarna av platsen, är trovärdig. Jag har inte närmare redovisat den 
arkeologiska data jag har haft tillgång till, på grund av att det inte ingår i arbetet 
att granska de arkeologiska fakta som finns. Mitt arbete är att komma fram till det 
tydligaste sättet att presentera informationen på, gällande detta fall.

1.6.4 Teori
Jag har som ovan nämnt avgränsat mig från att granska arkeologiska teorier och 
fakta. Jag har däremot läst om hur man bör tänka kring historiska visualiseringar. 
Någon utförligare genomsökning av litteratur har inte heller gjorts då det skulle 
kräva betydligt mycket mer tid.

1.7 Precisering av begrepp
I mitt arbete kallar jag min bild visualisering eller representation istället för 
rekonstruktion. Enligt Westin (2012, s. 24-25) är skillnaden dem emellan att i en 
representation kan man spegla känslorna av de som befinner sig i bilden. Han 
menar att en rekonstruktion av hur någon har känt går inte att göra. Det man kan 
göra är att genom en rekonstruktion av något försöka väcka känslor hos 
betraktaren. För mig personligen inger även ordet rekonstruktion en känsla av att 
den som gestaltar vet hur det sett ut. Något som inte är möjligt vid de flesta 
historiska rekonstruktioner. Westin varnar också för ordet “restoration”
(renovering/restaurering), då det ger ett intryck av att man kan vrida tillbaka 
klockan och återskapa något precis så som det har varit (Westin, 2012, s. 32).

En kastal är ett medeltida försvars- och vakttorn (s. 478, Bonniers lexikon).
Med kulturlandskap menas ett landskap som påverkats av människan på olika sätt 
(s.533, Bonniers lexikon).

Jag nämner flera gånger i texten bildutsnittet. Med utsnitt menar Bergström 
”den del av motivet som linsens begränsning i höjd och bredd fångar” (Bergström, 
2009, s. 177). Bergström utgår i sin förklaring från en kameralins men jag menar i 
texten, det som finns inom höjd och bredd på min bild.
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2. Kunskapsöversikt om platsen
I den här delen kommer jag att redovisa var jag har hämtat min kunskap om 
Kilakastalen med omnejd.

2.1 Insamling av data  
Till grund för gestaltningen av platsen har jag delvis min ca 1,5 timmes intervju 
med arkeolog Lars Norberg (se bilaga nr 2) och rapporten som han har skrivit 
tillsammans med Björn Pettersson (Kilakastalen, 2009). I rapporten redovisar de 
vad de kommit fram till om platsen efter utgrävningarna mellan år 2005-2007. 

Ett annat arbete jag kommer ta hjälp av är Oscar Törnqvists masteruppsats 
”Paleografiska landskapsrekonstruktioner kring Kilakastalen - skisser till den 
medeltida mikro- och makromiljön vid Kilaåns mynning” (2012). Törnqvist är 
doktorand vid Södertörns högskola, som samarbetat med Sörmlands museum 
kring den senaste utgrävningen av Kilakastalen. Han har gjort en digital 
rekonstruktion av landskapet (se fig. 1) vilken har varit bra att ha som underlag till 
växtligheten inom området. 

 Fig 2. Törnqvists rekonstruktion.
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Utöver intervjun har jag också använt mig av muséets “mål och riktlinjer” i 
mitt arbete (http//:sormlandsmuseum.se). Där står det bland annat en hel del om 
museets målgrupp.

Lars Norberg skickade även en del underlag i form av bilder på hur andra svenska 
kastaler från samma tid ser ut.

Fig. 3 två exempel på svenska kastaler. Fig. 4 Kruttornet i Visby på Gotland.
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3. Teorier
I följande text redovisar jag för de teorier jag har använt mig av.

3.1 Att skapa en historisk visualisering
Jag har studerat Jonathan Westins teorier kring vad som påverkar historiska bilder 
och hur vi ser dem. I hans avhandling Negotiating ”Culture”: Assembling a Past 
(2012). Där har han samlat flera artiklar som han har varit med och skrivit i 
ämnet. Han ifrågasätter i sin avhandling om verkligen det går att ge en bild av det 
förflutna. Hur kommunicerar man de nya rön som arkeologer har kommit fram till 
utan att färgas av sina egna erfarenheter eller av andra historiska bilder? Kan man  
visualisera historia utan att ”förlora delar av kunskapen om historien till förmån 
för en populär representation”(egen översättning av, s. 19-23).

Det han sedan kommer fram till är att vi alla tolkar det förflutna genom de bilder 
vi tidigare har sett. För oss är dessa bilder, på sätt och vis, det förflutna. På samma 
sätt grundar sig alla representationer lika mycket i tidigare bilder som i den nya 
forskning som finns (s. 60). Han menar dock att om man plockar bort allt det som 
är osäkert, så blir istället frågan hos betraktaren, var det så här ”tomt” det såg ut? 
Han tar ett exempel med en vit marmorstaty som man vet har varit målad. Det 
man inte vet är hur? Skall man då visa en vit omålad staty för att man inte vet, 
eller bör man gissa sig till hur det kan ha sett ut och kanske till och med komma 
närmare det bilden representerar än om man lämnade statyn tom (s. 174). Enligt 
Westin finns det många olika aktörer som påverkar hur bildens slutgiltiga  
utseende blir (s. 174) men bildens huvudsakliga uppgift är att kommunicera något 
till betraktaren. Problemet är att vi genom historien skapat bilder utan att påtala 
osäkerheten hos dem (s.175).

Westins avhandling har hjälpt mig, att diskutera och fundera kring frågan hur jag 
borde gestalta historiska objekt. 

3.2 Skyltplacering 
I Wayshowing (Mollerup, 2005) har jag läst hur man visar vägen och hittar eller 
känner igen sig i sin omgivning (s. 41-69). Det här avsnittet om skyltning har jag 
inte med för att skylten behöver visa vägen till borgruinen, men den skall visa 
vägen till en annan tid. 

För att kunna leva sig in i illustrationen och förstå den bild arkeologerna vill 
förmedla så är det viktigt att kunna jämföra mot den nutida omkringliggande 
miljön. Skyltens placering är då viktig för hur man tolkar eller misstolkar det som 
står på den (s.155). Det vanligaste är att ha norr på kartan uppåt, även vid fasta 
kartor. Enligt Mollerup kan man dock bryta mot detta om man vill kunna jämföra 
karta och verklighet (s.155). Eftersom besökaren av kastalen möter Kastalen från 
väst med ansiktet mot öst, så har jag valt att placera skylten i den riktningen. Den 
skall vara lättillgänglig. 
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För att ta hänsyn till personer med rörelsehinder så kommer skylten placeras på en 
sådan höjd att den går att läsa av den som är rullstolsburen. Det innebär en höjd på 
högst 1,6 meter i överkant (Rosengran, 2009 s. 58). Mollerup rekommenderar en 
höjd på ca 1,5 meter på fristående skyltar (2005, s.187). 

3.3 Kartor
En karta är också en representation av verkligheten. Från den stund den är tryckt 
och klar så blir den bara mer inaktuell. Den visar inte den exakta objektiva  
sanningen utan en symbolisk bild av verkligheten (Kitchin och Dodge, 2007 s. 
332). Det är en bild vi behöver för ett ändamål, till exempel för att orientera oss. 

Min visualisering kommer att försöka hjälpa betraktaren att orientera sig i det 
förflutna. Mollerup menar att läsa kartor innebär att man letar efter likheter mellan 
kartan och verkligheten. Han påtalar också fördelarna med en så kallad ”you-are-
here map” (du-är-här-karta, efter detta förkotat till y-a-h map). En y-a-h karta gör 
det onödigt för besökaren att bära med sig en karta och förklarar också 
betraktarens exakta position i förhållande till kartan. 

Nackdelen är att betraktaren måste hålla informationen i huvudet efter att de har 
gått från platsen (2005, s. 62). Men i fallet med Kilakastalens skylt så är inte detta 
är något större problem då skyltens innehåll inte är menat till att guida dig på en 
färdväg utan att ge information om platsen du är på. Eftersom kartan dessutom 
i huvudsak visar en bild av hur platsen såg ut på medeltiden så är den direkt 
olämplig att följa om man vill hitta i dagens landskap. 

Enligt Caquard är kartan inte bara en karta utan den berättar också en historia 
”The map can either be a storytelling stimulator or a storytelling limiter…” 
(Caquard, 2011 s. 140). En karta får oss att se med nya perspektiv på landskapet, 
men är ofta också begränsad i det den visar. I mitt arbete har jag försökt använda 
kartan för att berätta om Kilakastalen under medeltiden.

Jag har också använt mig av Elements of Cartography (Robinson m.fl, 1995, s. 
531-538) för att få en överblick över hur man genom historien har visualiserat 
landskapets höjdskillnader i kartor.

3.4 Kognition 
Kognition innebär människans ”intellektuella funktioner och färdigheter” 
(Bonniers uppslagsbok, 2007). Mollerup menar att läsa en karta är att se 
“sammanhang mellan verkligheten och kartan” (2005, s. 62). Jag har för att 
underlätta för hjärnan att se detta sammanhang tagit hänsyn till kognitionsteorier i 
mitt arbete och placerat kartan på ett sådant sätt att betraktaren inte behöver vända 
på sig för att se det som är återgivet på bilden. 
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I Visual Thinking for Design (Ware, 2008) har jag bland annat läst om hur det 
visuella arbetsminnet bara kan hålla en till tre saker i minnet samtidigt och hur det 
mesta vi ser redan finns i vårt huvud och blir ”aktiverat” av något vi känner igen 
(Ware, 2008, s. 126). Det står också om hur fördelaktigt det är att ha något som 
man vill jämföra med, på samma ställe. Du skall inte behöva bläddra i en bok eller 
gå till en annan sida på internet (eller kanske i mitt fall, vända dig om) just på  
grund av att du inte kan hålla så mycket visuell information i minnet åt gången. 
Det var i mitt arbete viktigt att tänka på när det kommer till hur skylten bör 
placeras.

Pop-out effekten är när ett bildelement sticker ut på grund av att det skiljer sig 
från mängden på något sätt (Ware, 2008, s. 28-29). Den effekten äavände jag mig 
av när jag placerade ut de grafiska element som skulle finnas med på kartan. 

3.5 Designprinciper och manér 
När det kom till gestaltningen av bilden så använde jag mig av olika gestaltlagar, 
bland annat närhetens lag och lagen om kontinuitet. I Theory of Visual 
Communication (Smith, 2005) har jag läst om gestaltteori. Författarna talar om 
hur man kan hjälpa ögat att läsa av en bild genom hur man placerar bildelementen.  
Det samma gäller också om man till exempel lägger bildelementen i en sekvens. I 
mitt arbete har jag till exempel använt det till min layout-skiss där jag placerat de 
olika förstoringarna i en sekvens kopplat till siffrorna för att de skall vara lättare 
att tolka. Likhetens lag innebär att vi till exempel tolkar grafiska element med 
samma färg eller form som att de hör ihop. Därför har jag valt att ge mina linjer 
som representerar två helt olika saker olika färger. Smith m. fl, beskriver också 
att hjärnan själv fyller i sådant som saknas om man beskär bilden (2005 s. 82-83). 
I mitt fall kommer det att hjälpa betraktaren att förstå att vattnet fortsätter även 
utanför bilden så att de själva skall kunna bilda sig en uppfattning om hur till 
exempel sjöfarten har spelat en roll för platsen.

Petterson talar i sin bok Trovärdiga bilder (2001) om hur olika manér tas emot 
och tar bland annat upp en studie som gjorts kring vilket manér betraktaren 
uppfattar som mer faktamässigt.

3.6 Källkritik
Elements of Cartography är en gammal bok och därför inte uppdaterad. Jag anser 
ändå att den är relevant för mig och mitt arbete. Det jag har använt den till är att 
se tillbaka i tiden på hur man tidigare visualiserat landskap. I det sammanhanget 
spelar det inte så stor roll om de ”toppmoderna” datavisualiseringarna ser väldigt 
gamla ut. 

Det var inte så lätt att hitta bra artiklar om historisk gestaltning. Jag har valt att 
använda mig av Westins avhandling (2012) för att den var den mest moderna jag 
kunde hitta som tog upp nyare tekniker (interaktion/3D) men inte bara talade om 
dessa. Han ser övergripande på vad det innebär att gestalta något som inte finns 
längre och vad som påverkar en sådan bild.
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4. Metod
I denna del kommer jag att redovisa de metoder jag har använt mig av och hur jag 
gick tillväga vid utförandet av dem. Resultatet av metoden redovisar jag separat 
under rubriken 5.(s.18).

4.1 Kvalitativ intervju 
Den metod som jag har valt att använda mig av är först och främst den kvalitativa  
intervjun, för att få svar på de frågor jag ställde mig kring bildens innehåll. 
Den person som jag har intervjuat är arkeolog Lars Norberg, som medverkat 
vid utgrävningarna av Kastalen och har kunskap inom detta ämne. I mitt arbete 
använder jag intervjuerna för att få en fördjupad förståelse för de arkeologiska 
fakta och ritningar som finns och för att få en djupare kunskap om hur platsen har 
sett ut under medeltiden för att veta hur jag bäst skall gestalta miljön.

Den kvalitativa intervjun består i att ge ett djupare perspektiv då man är ute efter 
personliga åsikter och utstickande perspektiv, inte bara raka ja och nej svar. Helst 
vill den som ställer frågorna kunna anpassa intervjun efter intervjupersonen och 
situationen som uppstår. Denna form ställer alltså högre krav på den som skall 
ställa frågorna just för att man inte alltid kan följa ett fast manus utan istället 
uppmanas till att vara flexibel och anpassa följdfrågorna efter situationen (Holme 
och Solvang, 1997, s. 99). Det får dock inte utesluta att den som skall genomföra 
intervjun förbereder sig (s. 101). Det var något som hjälpte mig en hel del i de 
intervjuer jag genomfört då jag lätt blir nervös och glömmer eller kanske blandar 
ihop det som skall sägas. I en sådan situation hjälpte det definitivt att ha skrivit 
ned frågorna innan.

Något som är viktigt är att man dokumenterar intervjun på ett bra sätt, gärna 
genom inspelning (Holme, Solvang, 1997, s. 108) så att man kan återge det den 
intervjuade sagt på ett korrekt sätt. Det kan vara svårt att vara uppmärksam när 
man samtidigt måste anteckna allt som sägs, därför valde jag att använda min 
mobil som diktafon vid intervjun och senare i efterhand skriva ut den.

Det är klart att vetskapen om det faktum att man spelar in intervjun kanske kan 
påverka hur intervjupersonen svarar (Andersson, 1985, s.181). Men jag anser att 
fördelarna med att ha intervjun ordentligt dokumenterad överväger detta. Jag var 
noga med att fråga om det gick bra att spela in och min informant samtyckte.
Björn Häger tar i Intervjuteknik upp vikten av att lyssna och låta intervjupersonen 
prata (2007, s. 74-77), vilket jag tog med mig till intervjutillfället. Häger betonar 
också vikten av att formulera öppna frågor för att intervjupersonen skall dela med 
sig mer (Häger, 2007, s. 56). För att man skall kunna lyssna ordentligt och få en 
djupare intervju så måste man ställa frågorna på sådant sätt att svaren kan bli mer 
än ja och nej-svar. Det försökte jag också att följa när jag skrev mina frågor (se  
bilaga nr 1 och 2).
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4.1.1 Genomförande av kvalitativ intervju
Jag lyckades boka in en intervju i slutet av andra veckan med min kontakt på 
museet. Intervjun utfördes på plats i Sörmlands museums lokaler i Nyköping. 
Efter att ha frågat om det gick bra för intervjupersonen så använde mig av min 
mobil för att spela in intervjun. Frågorna jag ställde var följande:

1. Vad vill du/ni visa med bilden?
2. Vilket sammanhang skall bilden vara i?
3. Vilken är målgruppen?
4. Vad för material fanns att tillgå/kan ha funnits på plats?

Efter att jag ställt första frågan så lät jag Norberg prata på. Efter ett tag kom vi 
in på olika sorters visualiseringar och då tog jag fram ett antal bilder som jag 
hade haft med mig till intervjun för att ha som diskussionsunderlag. Efter att ha 
pratat om detta så gick vi över till frågorna igen. Från intervjupersonens sida var 
det inga problem att få honom att prata på men jag märkte, när jag kom hem och 
skrev ned hela intervjun, att jag ibland blev för ivrig att ställa frågor och då tyvärr 
avbröt mitt i en mening ibland.

Jag skrev senare ned intervjun (se bilaga nr 2) och skickade den till Lars Norberg 
så att han hade möjlighet att rätta om något var fel och kunde godkänna att jag 
använde den som bilaga i rapporten.

4.2 Kvalitativ undersökning
Jag har gjort några få korta undersökande intervjuer där delar av den tilltänkta 
målgruppen utfrågas så att jag kan bilda mig en ungefärlig uppfattning om vad 
som efterfrågas av betraktaren i liknande bilder och för att bekräfta eller 
dementera det jag själv har kommit fram till. 

I Som man frågar får man svar tar Bengt-Erik Andersson upp att det finns olika 
nivå av struktur i en intervju eller enkät (1985, s. 76). Här måste den kvantitativa 
ses som strukturerad och den kvalitativa mer ostrukturerad. Andersson hävdar att 
det vanligaste sättet är att man håller en halvstrukturerad nivå, vilket jag tolkar 
som detsamma som Holme och Solvang menar när de talar om vikten att 
förbereda även de kvalitativa intervjuerna. 

Jag valde göra en liten kvalitativ undersökning istället för en enkät på grund av 
två anledningar. Dels att det var lättare att nå ut till målgruppen när jag ändå var 
på plats och se till att jag faktiskt fick svar och dels för att jag ville öppna för olika 
sorters svar och komma åt intervjupersonernas åsikter.



12

4.2.1 Genomförande av kvalitativ undersökning
När jag var i Nyköping så gick jag runt i staden och gjorde en mindre 
undersökning där jag frågade tjugo personer om de ville vara med i min 
undersöknig. När jag väl fått ett ja eller en önskan om att veta vad jag höll på med 
så presenterade jag mig som student på Mälardalens Högskola och förklarade vad 
jag gjorde för arbete och varför jag ville ställa frågan. Jag tydliggjorde även att 
frågan gällde Nyköpingsbor vilket sållade bort ett fåtal tillfrågade som var bosatta 
utanför Nyköping. Efter att ha fått intervjupersonens intresse och godkännande så 
ställde jag till sist frågan:

Vad skulle du vara intresserad av att få veta om en historisk plats?

Efter att jag hade fått deras svar så var jag noga med att fråga om det var ok att jag 
tog med deras svar i mitt arbete utan att nämna några namn. Samtliga samtyckte. 
Jag antecknade även om det var en man eller kvinna. 

4.3 Bildanalyser
I detta avsnitt redogör jag för hur jag gick till väga för att göra mina bildanalyser 
och redovisar sedan det resultatet.

Jag har använt mig av mig av en polariserande bildanalys för att ta reda på det 
bästa utsnittet, manéret och den bästa bildvinkeln. En polariserande bildanalys 
innebär att man har två eller flera bilder som man jämför genom att titta på deras 
likheter och olikheter (Nordström, GZ, mfl.1985 s. 266 - 268).  

4.3.1 Analys 1 - Perspektivanalys
För att kunna svara på min frågeställning om vilket perspektiv som skulle ge mig 
mest så gjorde jag en lista av viktiga saker som jag sedan jämförde mellan de 
olika bilderna. Det som var viktigt att bilden innehöll var: 

•  Fokus på Kastalen

•  Dagens stad och kustlinje

•  Förhållandet mellan platserna

•  En möjlighet till igenkänning 
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+ Ger bra överblick
- Eftersom norr är uppåt så ger kartan ingen direkt 
  återkoppling till verklighet

+ Ger bra överblick
- Allt blir lika viktigt i bilden, båda torn lika stora. 
 

+ Ett tydligt fokus på Kastalen
- Nyköping försvinner bort i fjärran
 Dagens strandlinje syns knappt alls

+ Ger bra uppfattning av avståndet
   Mer av kartan syns till vänster än i föregående bild
- Eventuellt lite för lite fokus på Kastalen

+ Ger en uppfattnig om avståndet, 
    betraktaren kommer närmare Kastalen.
- Allt blir lika viktigt i bilden, båda torn lika stora. 
 

+ Ger bra överblick
- Eftersom norr är uppåt så ger kartan ingen direkt 
  återkoppling till verkligheten 
 

Jag började med att se på olika vinklar och perspektiv(se fig. 25). Jag vägde för och 
nackdelar och kom tillslut fram till tre olika prespektiv jag analyserade. Det blev, 
det ortografiska perspektivet, centralperspektivet och ett där jag böjde till kartan. 
Det kallar jag förvridet perspektiv. 

Fig. 25. 3D-modellen ur olika vinklar och från olika håll.
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Ortografiskt perspektiv 
Det ortografiska perspektivet (se fig. 5) 
ger en tydlig överblick där alla delar syns 
bra, som karta sett kanske den tydligaste 
av alla tre exemplen. Den ger en tydlig 
överblick över hela landskapet och gör 
det lätt att se de olika vattenstånden, 
och stadsgränserna. Det som denna bild 
saknar är fokus på kastalen. Man tappar 
kopplingen till platsen en aning när allt 
blir lika viktigt i bilden. 

Dessutom blir det inte bara lika viktigt utan också lika litet. För att få en överblick 
i detta perspektiv så hamnar betraktaren väldigt långt ifrån det den betraktar. 
Vilket kommer göra det svårare att se platsen ordentligt.

Centralperspektiv
Här kommer betraktaren mycket närmre 
inpå kastalen, som hamnar i fokus 
(se fig. 6). Återkopplingen till platsen bli 
mycket starkare och Nyköpingshus syns 
ungefär lika litet som i verkligheten vid 
horisonten. 

Det är tyvärr det som är negativt med 
bilden också. Du kan inte längre urskilja 
dagens stad från dåtidens då du knappt 
ser den vid horisonten. Där tappar man 
mycket av den jämförelse med dagens 
landskap som jag var ute efter. 

”Förvridet” perspektiv
Med förvridet perspektiv menar jag en 
något utsträckt och böjd kartbild. Den 
blev ett mellanting mellan de båda andra 
alternativen. Betraktaren får en överblick 
över landskapet utan att förlora fokus på 
kastalen (se fig. 7). Min test-vy kanske 
var en aning för långt från kastalen. 
När jag förstorade bilden så såg man 
Nyköping mer och mer från sidan vilket 
inte är så bra om man vill visa på dagens 
och dåtidens stadsbild. Det negativa med 

detta förvridna perspektiv är också att det just är förvridet. På något vis får man 
försöka förklara för betraktaren varför det ser ut som det gör och hur de skall tolka 
det de ser. (För större varianter av Fig.5-7 se bilaga 5, 6 och 7 )

Fig 5. Ortografiskt perspektiv

Fig. 7 Förvridet perspektiv

Fig. 6 Centralperspektiv
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4.3.2 Analys 2 - manéranalys
Jag har gjort en bildanalys av flera olika bilder för att se vad det finns för olika 
för- och/eller nackdelar med de olika manér eller tekniker som jag väljer emellan. 
Jag har försökt att hitta någorlunda likvärdiga perspektiv/kartbilder av alla olika 
manér för att inte vinkeln eller skalan skall påverka min analys. Petterson (2001 
s. 15) nämner fyra kategorier bilder som använts vid analys av manér. Det foto-
grafiska, den realistiska, seriestilen och den abstrakta (mer konstnärliga) manéret. 

Två av dessa kategorier räknar jag bort nu när jag skall göra min analys. Den 
fotografiska och det abstrakta. Det fotografiska av den enkla anledningen att det 
inte finns foton från denna tid. Det abstrakta, då det gäller att förmedla 
information på ett trovärdigt sätt så bör inte maneret vara ett hinder på vägen till 
att förstå bilden. Det lämnar kvar det realistiska och det serietecknade maneret. 
Inom dessa två kategorier såg jag fyra vanligt använda manér. 

1. Seriestil - Illustrator-manér

2. Realistiskt – Teckning/målning

3. Realistiskt - Photoshop/3D-manér

4. Seriestil – Tecknat, serie, färgglatt.

Jag satte upp ett antal punkter som är viktiga för att göra det lättare att analysera 
manéren. Dessa krav ville jag att manéret skulle uppfylla:

• Tydlighet, det skall inte vara några problem att uttyda viktiga delar av bilden. 
En  informerande bild skall kunna gå att läsa av.

• Trovärdighet, hur tolkar man bilden? 

• Levandegöra, det får inte bli en för ”död” bild. Något Lars Norberg påpekade i 
intervjun (bilaga 2, s. 4).  

Jag börjar med att peka ut bra och dåliga saker i alla alternativ och redovisar  
sedan under resultatdelen vilket manér jag har valt (5.4, s. 20).
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1. Seriestil - Illustrator-manér
Denna stil är ren och avskalad. Den är 
tydlig i sin enkelhet och visar det som är 
nödvändigt för att förstå bilden. 
Trots att tydligheten förmedlar en 
proffsighet, en slags trovärdighet så blir 
bilden ändå overklig på det sättet att den 
är så avskalad.  Den blir inte levande, 
något som Norberg önskar (Bilaga 2,  
s. 4), utan känns något steril och stel.

2. Realistiskt – Teckning/målning
Dessa bilder är detaljerade, lite ”pilliga”. Jag får en känsla av en stor noggran-
nhet som ligger bakom arbetet, vilket också gör det mer trovärdigt. Samtidigt så 
är bilderna inte fotorealistiska, de har ett manér som snarare för tankarna till en 
sagovärld. Det är en stil som är vanligt använd vid historiska gestaltningar, jag 
anser att det ger den en större trovärdighet hos användarna.

Fig. 8 Lunds domkyrka

Fig. 9 Karta över nöjesfält

Fig. 10 och 11 Historiska illustrationer av Mats Vänehem. 



17

3. Realistiskt - Photoshop/3D-manér
Lite mer ”verkligt” målade bilder. Men det tenderar ibland till att bli lite 
plastigt eller konstgjort. Det är en så klar skärpa på allt att det blir overkligt, som 
det första maneret. Det blir stelt.

4. Seriestil – Tecknat, serie, färgglatt. 
Mycket att titta på, lite barnsligt i sin stil. Det behöver inte vara så men ofta 
försöker de nog att ”skoja till det” vilket ger ett oseriöst intryck. En stil jag 
associerar mycket med kartor av nöjesparker eller djurparker. Ofta har de också 
överdimensionerade landmärken som passar in i den överdriva stilen men också 
kan göra det lättare att hitta de olika attraktionerna på kartan.

Fig. 12 En Skärmdump från spelet Excalibur

Fig. 13 En illustration av Petter Lönegård

Fig. 14 En karta i seriestil Fig. 15 En illustration av Mats Vänehem
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4.4 Observationer
Jag har haft en hel del nytta i mitt bildarbete av att Lars Norberg tog med mig 
till borgruinen för att visa hur det ser ut idag. Att få se platsen själv och att få en 
introduktion till den av Lars Norberg har hjälpt mig att skapa en förståelse för hur 
det kan ha sett ut tidigare. 

4.5 Etiska överväganden
I metodorienteringen nämner jag att det kan vara så att intervjupersonen kanske 
anpassar sina svar när de vet om att de blir inspelade. Men enligt God forsknings-
sed ska man informera intervjupersonen om man filmar eller spelar in ljud  
(Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011, s. 43). Det var jag noga med att göra 
vid expertintervjun. I den kvalitativa undersökningen så antecknade jag endast 
resultaten. 

Något jag tagit hänsyn till är att det vid all forskning är viktigt att i förväg 
informera deltagare och att i efterhand få ett samtycke till att använda 
informationen man inhämtat (s. 43-44). Så även om mitt arbete inte klassas som 
forskning, skall jag hålla mig inom de ramar som satts upp för hur man skall gå 
tillväga på ett bra sätt. 

Fig. 16 Översikt norrifrån över platsen så som den ser ut idag.
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När jag gjorde min undersökning där jag intervjuade slumpmässigt utvalda 
Nyköpingsbor i Nyköping centrum, så var jag noga med att informera om  
följande: Vad jag gjorde, varför jag ställde frågan och även att i efterhand fråga 
om det gick bra att jag inkluderade deras anonyma svar i min rapport. Jag märkte 
att alla jag tillfrågade verkade glada att kunna hjälpa till och gärna gick med på att 
deras svar stod med i rapporten.

Man skall vara försiktig med att utlova anonymitet (s. 68), men eftersom att jag 
endast tillfrågat tjugo slumpmässigt utvalda Nyköpingsbor utan att ta deras namn 
är det i princip omöjligt att koppla någons uttalande till en specifik person.

4.6 Metodkritik
Jag är medveten om att min kvalitativa opinionsundersökning inte kan ses som 
rättvisande då det är för få tillfrågade, men meningen med den var att bekräfta att 
de personer som jag intervjuade i Nyköping verkligen var intresserade av det som 
experterna ville informera dem om. 

Jag misstänkte att jag skulle bli nervös i intervjusituationen. Om jag inte 
aktivt tänkte på att lyssna så kunde jag nog lätt dra iväg i tanken eller komma med 
nya frågor utan att intervjupersonen hunnit svara. Det visade sig stämma till viss 
del då jag ibland inflikade eller avbröt intervjupersonen i en mening. Men jag tror 
ändå att det hade hänt fler gånger om jag inte varit medveten om detta sedan 
innan.
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5. Resultatsammanställning
I den här delen redovisar jag vilka svar jag genom mina metoder kunnat ge på 
frågorna under rubrikerna Bildens innehåll och Gestaltning.

5. 1 Resultat av kvalitativ intervju
En kort sammanfattning av vad som sades i intervjun:

Vi diskuterade lite olika manér och vad Norberg tyckte var viktigt i bilden och 
även varför ville de ha en bild. Det var för att ge ett nytt perspektiv på platsen 
(bilaga 2, s. 1).Han ville förmedla kunskap, förklara förhållanden, jämföra avstånd 
och landskapsförändringar och även levandegöra bilden. Sedan diskuterar vi
 platsens betydelse och funktion. Vidare även Kastalens koppling till Nyköping 
och Nyköpingshus och förhållandet dem emellan. Vi diskuterade även jämförels-
en med dagens landskap. Enligt Norbergs egen erfarenhet var ”Hur såg det ut?” 
något målgruppen hela tiden efterfrågade (s. 3).

Bildens kontext tas upp, en skylt på plats är önskemålet (s. 5). Nästa fråga är om 
målgruppen (s. 6). Den är väldigt bred. Efter det kommer vi in på gestaltningen
och dess användning igen och museets roll som spridare av information. 

Intervjun avslutas med att jag ställer diverse frågor som uppkommit när jag läst 
de arkeologiska rapporterna om platsen och andra frågor kring konstruktion och 
liknande (s. 9-14).

De frågeställningar jag fick svar på genom denna intervju var följande:

1. Vilken information är viktig att förmedla?
Tre viktiga delar; Kilakastalen, Nyköpingshus och Nyköpingsstad (s. 6). 
Förhållandet mellan platserna skall lyftas fram och en jämförelse mot nutid bör 
visas.

2. Vilken information är målgruppen intresserad av?
Enligt Norberg så ligger det stora intresset, hos den intresserade allmänheten, i att 
få se hur det har sett ut (s. 3).

7. Vilka fakta finns kring denna tid och plats?
Mycket är osäkert men en hel del användbart för mitt arbete, till exempel om de 
fynd som gjorts på platsen (s. 11) eller datering av den (s. 10) .

Dessutom pratade vi om en hel del av de frågeställningar jag satt under rubriken 
“Gestaltning”. 
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5.2 Resultat av kvalitativ undersökning
Svaren varierade (se bilaga 1) och för att lätt få en överblick så gjorde jag en  
univariat analys. Det innebär att förenkla de värden jag fått in och sedan visa det 
i mått som kan beskriva fördelningen av svaren (Holme och Solvang, 2012 s. 
206-207). Jag delade in svaren i olika kategorier, men en person kunde svara flera 
olika saker. Då finns svaren representerade under flera olika punkter. Min analys 
visar alltså hur många av tjugo personer som var intresserade av följande punkter:

•Utseendet

•Användningsområdet

•Vet ej

•Annat

Under “Utseende” finns de svar som ville veta mer om konstruktionen eller mer 
övergripande om geografin. Under “Användningsområde” så finns till exempel 
en önskan om att få veta specifika händelser eller mer om personerna som bodde 
där och deras vardag. Någon av de tillfrågade ville inte svara, en annan visste inte 
vad de ville veta eller ville inte veta något. Dessa svar är samlade under ”Vet ej”. 
Några svarade inte direkt på min fråga utan berättade istället om andra platser som 
intresserade dem (se bilaga 1, s. 2). Sådana svar hamnade under punkten ”Annat”. 
Ofta svarade en person flera saker, då räknade jag det på båda punkter (se fig. 17).

Fig 17. Diagram över hur många personer som var intresserade av respektive område.
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Eftersom undersökningen var så liten är jag medveten om att det inte med 
säkerhet går säga att det är så här Nyköpingsborna tycker. Men jag anser ändå att 
det gav mig en indikation på vad ett slumpmässigt urval av människor i Nyköping 
är intresserad av, vilket hjälpte mig bekräfta det Lars Norberg sagt om 
frågeställning nr 2 (se sida 2). Intressant var också att användningsområdet var 
något som många ville veta mer om. Inte bara hur har det har sett ut, utan också 
vad som har hänt på platsen. 

5.3 Resultat av Analys 1
Så vilket perspektiv lämpar sig bäst? (fråga 14, s. 3). Det jag tillslut kom 
fram till var att fokuset på kastalen var viktigt. Besökaren skall enkelt förstå 
att det är kastalen bilden handlar om. Därför valde jag att använda mig av 
centralperspektivet (se fig 3), men “backade” ut en bit så att Kastalen var i fokus 
samtidigt som det gick att se staden snett från ovan. Det skall gå och jämföra 
dagens landskap med dåtidens landskap genom strandlinjen och att dagens 
stad finns utsatt. Om jag förlorar fokuset på Kastalen, som i det ortografiska 
perspektivet, så blir det svårare att anknyta till platsen som skylten står på. Det gör 
hela kartan mer svårtolkad. I bilden med det förvrängda perspektivet (se fig. 4) 
gick det att komma närmre kastalen. Dock såg jag mindre av Nyköping ju närmre 
jag kom Kastalen. Dessutom hade jag varit tvungen att på något sätt förklara extra 
tydligt hur kartan fungerade då det kan skapa missförstånd hos betraktaren med en 
förvrängd bild.

Svaret på min fråga blev att för den här bilden lämpade sig centralperspektivet 
bäst.

5. 4 Resultat av analys 2
Jag svarar här i mitt resultat på fråga 11(s. 3). Så vad innebär de olika bildernas 
egenskaper? 

1. Seriestil - Illustrator-manér
Nummer ett ger ett trovärdigt intryck, men är lite väl stelt. Den går bort på grund 
av att jag vill få ut ett mer levande uttryck av bilden. Av mina intervjuer framgick 
också att målgruppen ofta vill veta vad platsens användning har varit (Se bilaga 1 
och bilaga nr 2, s. 6). Något som inte förmedlas lika tydligt i en avskalad bild. 

2. Realistiskt – Teckning/målning
Nummer två är mer levande och associerar lite mer mot sagan än vetenskapen. 
Kanske kan detta göra att betraktaren inte tar bilden för en absolut sanning utan 
det hjälper dem att förstå att detta är en tolkning av historien. Dock är det vanligt 
att historiska bilder presenteras i detta manér, vilket i sig ger dem en trovärdighet i 
och med att betraktaren förväntar sig att det skall se ut så. Petterson skriver bland 
annat om hur både barn och vuxna förväntar sig faktatexter (2001, s. 15) när de 
ser detta manér. Enligt en undersökning kom Petterson fram till att elever föredrog 
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färgteckningar medan vuxna föredrog färgfotografier (s. 16), men det finns såklart 
inte från denna tid. Eftersom en färgteckning var så förknippad med faktatext så 
anser jag att det är det näst bästa alternativet.

3. Realistiskt - Photoshop/3D-manér
Nummer 3 liknar mycket nummer två, fast eftersträvar ett mer fotorealistiskt 
manér. Det kan ge en levande bild, men når ofta inte hela vägen fram och blir  
enligt mig lite konstlat. Jag anser att om man lyckas komma bortom detta så kan 
det bli väldigt övertygande. Frågan är då om det är bra. Vill jag få folk att tro att 
bilden är som ett foto från den här tiden, eller är det att vilseleda dem? 

Ett för realistiskt manér kan på så vis vara fel, eller helt enkelt inte anses trovär-
digt då vi är vana vid att se en annan sorts bild. Vi är hela tiden färgade av de 
bilder vi har sett innan (Westin, 2012, s.60).

4. Seriestil – Tecknat, serie, färgglatt. 
Nummer 4 kan ge en tydlig bild av var allt ligger men ett allt för ”oseriöst” 
intryck vill jag inte heller inge med min bild. Platser eller byggnader som över-
drivits i storlek kan också förvirra läsaren av bilden. Kanske ser man att skalan 
inte stämmer, men förstår inte hur den borde vara? Förhållandet mellan platserna 
blir också förvrängt i en bild som inte håller skalan. 

Val av manér 
Alla manér klarar av att förmedla informationen, men alla kan enligt mig inte  
riktigt uppfylla kravet på att levandegöra bilden. Den första varianten faller bort 
på grund av detta. Den sista bilden inger inte heller något förtroende när den för 
tankarna till Nöjesfält och Djurparker. 

Så enligt mig är det bästa alternativet en slags blandning av manér nr 2 och nr 
3. Det ger en trovärdig bild av hur det har sett ut på platsen. Min bild skall inte 
se ut som ett foto utan som en trovärdig bild. Samtidigt är målet att levandegöra 
min bild för betraktaren. För att betraktaren inte skall anta att det jag berättar med 
bilden är en sanning utan vad någon tror så bör man informera om det på något 
sätt. Mitt förslag för attåstadkomma detta är att ta med det i rubriken till bilden 
eller hela skylten. 

Mängden fakta som skall visas i bilden påverkar också val av manér. Eftersom 
det inte alltid finns beskrivningar av olika detaljer från medeltiden så behöver inte 
manéret vara väldigt realistiskt med en hög detalj nivå. Hela bilden kan även visas 
från ett lite längre avstånd för att komma ifrån det problemet. 

Fig. 18 Realistiskt/Photoshop manér Fig. 19 Realistiskt/teknat/
målat manér
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6. Designprocessen
För att få svar på mina frågeställningar började jag med att samla in information,
boka möten för intervjuer och fördjupa mig i vilken sorts litteratur jag skulle 
kunna behöva för att så fort som möjligt få tag på den. Det visade sig vara svårt 
innan jag hade fått en tydlig uppfattning om vad exakt det var som jag skulle göra  
Den fördjupande litteraturen letade jag rätt på efterhand som nya frågor dök upp. 

Informationsinhämtningen pågick ganska långt in i projektet eftersom att jag 
kontinuerligt hittade nya trådar att undersöka inom ämnet. Men på grund av 
projektets tidbegränsning så försökte jag sätta stop två veckor innan själva arbetet 
skulle vara färdigt. 

6.1 Idé
Efter att jag hade gjort min intervju och fått fram vad som var viktigt att visa bör-
jade min idégenerering. Hur skulle allt presenteras, som en enda bild eller flera? 
Från betraktarens perspektiv eller som en karta? Hur kan jag levandegöra bilden? 
Jag studerade kartor och gjorde frimärkskisser. Jag skulle också vilja ta med den 
kvalitativa undersökningen som en del i denna fas. Jag kunde använda mig av vad 
de slumpmässigt utvalda nyköpingsborna tyckte var intressant att få se för att få 
nya infallsvinklar i vad bilden skulle visa.

Intervjuperson nr 1 var intresserad av att få se vardagen. Kanske är det då en  
förstorad vy jag skall visa så att betraktaren kommer nära inpå och får en inblick i 
vardagslivet. Eller är det en uppskuren eller röntgad kastal som är bäst, då 
intervjuperson nr 2 var intresserad av konstruktionen (se bilaga 1 s.1). 

Min idé var att levandegöra landskapet genom en karta i perspektiv. Topografin 
och dagens strandlinje fick utgöra en referenspunkt för att kunna hitta i det 
medeltida landskapet. 
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6.2 Gestaltningen

6.2.1 Medium
Eftersom Museet vill informera besökaren av borgruinen på plats, blev val av  
medium rätt enkelt. Det skulle vara hållbart, tåla väder och vind och tillgängligt 
för alla. Därför var det medium som var bestämt en skylt. Museet har ett  
standardmått som de brukar använda sig av, detta är även det format jag tänker 
hålla mig till i min gestaltning. Formatet är A2, vilket innebär 42 x 59,4 cm. 

6.2.2 Skyltplacering 
Var skylten står placerad kommer spela stor roll för min visualisering. Det gör 
mycket för hur man läser av skylten och enligt Ware (2008, s.126) underlättar den 
även för en direkt återkoppling till miljön runtomkring. 

Hur solen står påverkar skyltens läsbarhet. Jag prövade i 3D programmet hur so-
len kom att stå olika tider på dagen. På sommareftermiddagarna kommer skylten 
träffas av direkt solljus. Under övriga tider är den inte lika utsatt. Dock bär skylten 
tåla väder och vind och vara konstruerad i ett beständigt material. Eftersom den  
kommer att vara något uppåtvinklad bör den vara i ett matt material som inte ger 
störande reflektioner när man läser.

Jag föreslår som svar på fråga 8 (s. 2) att skylten placeras i vinkel så att den går 
att se både av en stående vuxen och av en rullstolsbunden och på en höjd så att det 
går att se över den, för att underlätta för jämförelse med verkligheten (se fig 23). 
Höjden på skylten (fråga 9, s. 2) bör enligt Mollerup vara kring 150 cm (2005, 
s.187) Jag har inte hittat någon rapport som har gett mig mer kunskap över skylt-
vinklar. För att komma fram till rätt vinkel (fråga 10, s. 2) skulle jag ha behövt 
göra utprovningar som jag inte har haft möjlighet att göra inom ramen för det här 
projektet. 

Bilden skall gå att läsa av så tydligt som möjligt, i mitt fall innebär det att skylten 
kommer vara placerad mot väst, väster om kastalen.

Fig. 23 En skiss över skyltens placering.
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6.2.3 Bildtyp
Jag har valt att använda mig av en så kallad perspektivkarta för att jag vill göra 
det lättare för betraktaren att återkoppla mellan kartan och verkligheten. Här har 
jag tillämpat kognitionsteorierna igen, precis som vid placeringen av skylten. Jag 
vill göra det så lätt som möjligt för betraktaren att förstå min bild.

Enligt Robinson så underlättar också en perspektivkarta för betraktaren att se  
förhållandet mellan olika platser (Robinson, AH, m. fl s.533). Hur var 
kopplingarna mellan de olika platserna? Går det att se från en plats till en annan? 
Sådana frågor är lättare att besvara om kartan är i perspektiv. 

6.2.4 Val av betraktningsvinkel 
För att kunna svara på fråga nr 12 (“Vilken betraktningsvinkel skall jag välja”), 
använde jag mig bland annat av lantmäteriets topografiska kartor  
(se bilaga 3, http://kso.lantmateriet.se). De enda kartor som fanns att tillgå utan att 
betala extra var de med höjdkurvor med 5 meters mellanrum, vilket var lite färre 
än jag hade önskat men det var de bästa jag kunde få tag på. 

De topografiska kartorna slog jag senare ihop med en karta från rapporten  
Kilakastalen (Norberg, Petterson, 2009 sid.13) för att få rätt placering på alla 
sevärdheter och arkeologiskt intressanta platser som skulle behöva vara med.

När jag lyckats få en någorlunda tydlig karta med alla viktiga delar på så använde 
jag sedan den som grund till att skapa en 3D modell över det utsnitt av landskapet 
min bild skall visa. Enligt Holmberg (2004, s. 21) så kan en modell över området 
man skall avbilda hjälpa till mycket vid utformningen av bilden. Modellen har 
sedan använts till att göra iakttagelser kring val av vinkel och perspektiv (se fig 24 
och 32). 

Fig. 24. 3D-modellen som jag har använt. Här testar jag att böja kartan.
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Vad gäller vinkeln har jag kommit fram till att det har mycket med placeringen av 
skylten att göra. För att underlätta för besökarna att förstå kartan bör dess vinkel 
ge direkt koppling till verkligheten. Om det inte går så måste jag göra det väldigt 
tydligt hur man skall läsa av kartan. Eftersom jag att jag kom fram till att skylten 
bör vara placerad väster om kastalen i västlig riktning så har jag också anpassat 
utsnittet efter det.

Fig. 32 Den valda vinkeln i centralperspektiv.
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6.2 Skisser
Utifrån de små 3D-renderingar (en bild jag hämtat från 3D-programmet) som 
jag hade gjort från 3D-modellen så hade jag analyserat tre olika perspektiv. Jag 
skissade två av dem i större format för att få en närmre inblick i vilken bild som 
gav möjlighet till att visa vad (se fig. 20 och 21). Det hjälpte mig att se helheten 
när jag skulle svara på frågan vilket som var det bästa utsnittet för min karta (fråga 
13, s. 3). Det hjälpte mig även att tänka vidare kring vilket perspektiv som jag 
borde använda. 

Sedan fortsatte jag skissa och satte in de olika viktiga platserna (se fig. 22) för att 
svara på frågeställning nummer 3 och 4 (se s. 2). Alla olika platser syntes men 
skalan gör att många detaljer blir små och otydliga så förstoringar kan behövas.

 

Fig. 20 Skiss av landskapet i förvridet perspektiv Fig. 21 skiss i centralperspektiv.

Fig. 22 Skiss där jag placerat in alla bildelement.
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6. 4 Resultat
Min gestaltning resulterade slutgiltigen i bilden nedan (se fig. 26 eller bilaga 4 för 
en större version). 

6.4.1 Bildvinkel 
Det är en vy från ovan över Kilakastalen och området österut bort mot Nyköping.
Höjden över marken, som också ger överblicken, resulterade i att alla platser blir 
förhållandevis små i illustrationen. För att på skylten kunna berätta mer om de 
olika platserna så föreslår jag att man märker ut dem tydligt med siffror så att 
de uppmärksammas. Siffrorna kopplas sedan ihop med mer information om 
platsen och eventuellt en förstoring på skylten, där det behövs (se fråga 4, s.2). 
Vid ett färdigställande av skylten bör det undersökas teorier kring text och bild i 
samverkan ytterligare för att kunna utföra denna del mer ingående.

6.4.2 Fokus
Jag har försökt att ge kastalen ett tydligt fokus för att betraktaren att orientera 
sig i bilden. Vattnet hjälper till att avgränsa och ringa in själva kastalen vilket 
ökar fokuset på ruinen. Det blir även här en pop-out effekt genom att borgen och 
gräsets färg skiljer sig från det kringliggande vattnet. 

Fig. 26 Den färdiga bilden över Kilakastalen och området bort mot Nyköping. 
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6.4.3 Kompassriktning
I nedre högra hörnet placerades en kompasros (se fig. 14) för att tydliggöra att 
öster var uppåt och inte norr, som är vanligast. 

6.4.4 Levandegöra landskapet
För att skapa liv i bilden har lite rök från olika platser samt några skepp som 
färdas i viken placerats in i illustrationen (se fig. 15). Några människor och hästar 
finns också representerade i bilden för att knyta an till fynden som hittats på 
platsen. Bildens växtlighet är baserad på Törnkvists masteruppsats (2012) där han 
analyserar platsens flora. 

6.4.5 Manér
Maneret jag använde mig av är ett realistiskt manér. Det är ett manér som är 
vanligt vid framställandet av historiska bilder, vilket jag konstaterade som svar på 
fråga 10 (s. 2). Jag använder det för att det levandegör bilden och det känns mer 
trovärdigt, men kan samtidigt kopplas till fiktion. Det är ett manér som betraktaren 
associerar med faktatexter (Petterson, 2001, s. 15). Det är inte ett foto av platsen 
och bör inte heller tolkas som “sanning”. Det är viktigt att bildens (eller kanske 
hela skyltens) rubrik talar om för betraktaren att den här bilden är något som inte 
är säkert. Det är också något som Westin påpekar i sin avhandling (2012 s.175). 

6.4.6 Jämförelse
Linjer har placerats ovanpå illustrationen för att hjälpa betraktaren jämföra bilden 
med dagens landskap (se fig 16). En vit linje för att markera dagens stad och en  
blå linje för att markera Kilaån (se fig.16). Dagens vattennivå markerades av ett 
fält i en jämn blågrå färg. Text placerades in i bilden för att förtydliga vad de 
olika grafiska elementen står för. Färgen på linjen för staden är vit, för att ge en 
bra “pop-out” effekt då den skiljer sig från den mörkare bakgrunden (Ware, 2008, 
s. 28-29). Samma tänk ligger bakom de andra delarna som är placerade ovanpå 
kartan, som till exempel kompassrosen.

Fig 27. Kompassrosen.                Fig. 28 Detaljer från bilden               Fig. 29  Nutida referenser
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6.4.7 Skylten
Illustrationen är bara en del av ett större sammanhang, i detta fall på en skylt. Jag 
redovisar nedan en skiss till layout på skylten, ett förslag på hur man kan använda 
ytan (se fig 30).

Den stora överblicken som ger betraktaren möjlighet att jämföra med dagens 
landskap och se förhållandet till Nyköping gör också att många av platserna som 
finns markerade på bilden inte syns så tydligt.

Jag föreslår att siffrorna i bilden inte endast kopplas till en förklarande text 
utan också till en bild när det behövs. En förstoring kan ge betraktaren inblick 
i gården som knappt syns i bilden eller en utförligare beskrivning av den tidens 
skepp eller fartyg. Här skulle dock mer efterforskningar kring text och bild i 
samverkan vara önskvärt.

Förstoringar läggs i en sekvens för att vi skall förstå att de hör ihop och deras 
närhet till bilden skall förstärka texternas koppling till dem (Smith, 2005 s. 82-
83).

 

Fig 30 En skiss på hela skyltens layout. Vänstra och nedre kanten innehåller fördjupande information
om platserna som de är kopplade till genom siffrorna. Till höger om bilden finns utrymme för allmän 
information om platsen, utgrävningarna och fynden. Längst ned till höger presenteras även en 
förstoring av kastalen.
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7. Diskussion och slutsats
I det här kapitlet kommer jag att diskutera vad jag har kommit fram till genom 
mina undersökningar och hur det har påverkat mitt resultat. Jag kommer även att 
svara på den forskningsfråga jag ställde mig i början av arbetet.

7.1 Diskussion
Syftet med mitt arbete var att ge en bild till allmänheten av hur arkeologerna tror 
att det har sett ut vid platsen på 1200-talet. Jag vill även att bilden skall förmedla  
möjlighet till jämförelse med dagens landskap och att den ska ge betraktaren en 
inblick i platsens historia.

Svaret på fråga 9 “Hur skall jag förhålla mig till historisk visualisering?” har jag 
inte lyckats komma fram till. Under punkt 7.3 redovisar jag några punkter jag 
kommit fram till för att börja svara på frågan. Det jag anser är att det är viktigt 
att man som avsändare förmedlar att historia inte är objektivt. Bilden jag som 
illustratör har gjort speglar en verklighet som inte finns kvar och därför kan bilden 
inte vara korrekt. För att bedöma hur manéret fungerade på just den här skylten 
hade jag behövt göra ett användartest. 

Jag har inte gjort någon utprovning av min bild. Trots att det hade varit önskvärt 
att se hur den fungerade så fanns inte möjligheten att göra ett bra användartest 
inom ramen för projektet. Det optimala hade varit att kunna utprova den på plats 
men eftersom det inte var möjligt funderade jag på att ha en digitalt utprovning. 
Jag bedömde att ett digitalt exemplar av en stor skylt, helt tagen ur sitt 
sammanhang inte skulle ge varken användarna eller mig en klar bild av hur bilden 
fungerade.

7.2 Slutsats - Hur såg det ut? 
Det går inte att säga hur det en gång sett ut vid Kilakastalen, men man kan dra 
slutsatser från hur det ser ut idag och utifrån vilka fynd och andra källor det finns 
från den tiden. I det här arbetet har jag försökt att förmedla en så trolig 
representation som möjligt, med hjälp av Lars Norberg på Sörmlands Museum 
och de rapporter som finns från utgrävningen av Kastalen och kringliggande 
område. En bild som ger besökarna möjlighet att jämföra dagens landskap 
med dåtidens och ger dem en överblick över området med dess troliga 
användningsområde.  
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7.3 Min frågeställning

Vilken sorts visualisering bör jag använda mig av för att via en skylt förmedla 
informationen kring en historisk plats och ge besökaren  
möjlighet att jämföra den med dagens landskap?

Det jag kan konstatera i fallet med Kilakastalen är:

• Målgruppen är intresserad av att få veta hur det har sett ut på platsen samt hur       
platsen har använts.  

• En karta. Den ger betraktaren en överblick och möjlighet till jämförelse i  
landskapet. 

• Karttypen är en perspektivkarta för att den levandegör bilden mer än en  
karta helt ovanifrån och ger en viss hjälp till att känna igen de landmärken 
som finns runt kastalen.  

• Betraktningsvinkeln är relativt högt uppifrån såattdem ger en tydlig överblick 
av förhållandet mellan Kilakastalen, Nyköping och Nyköpingshus. Den 
ger även möjlighet till att göra en jämförelse med dagens stadsbild och 
vattenstånd. 

• Skylten med kartan bör placeras så att den ger en tydlig återkoppling mellan 
det du ser på bilden och verkligheten och den riktning som avbildats i bilden.

Det jag kommit fram till mer övergripande är:

• Det går inte att efter mitt arbete, att säga rent allmänt hur man bör göra en 
visualisering av en historisk plats då det finns väldigt många olika faktorer 
som påverkar detta. I följande punkter tar jag upp det jag hittills har kommit 
fram till.

• Det är viktigt att fundera kring vilket sammanhang bilden presenteras i. Det 
påverkar hur bilden fungerar som informationsbärare. 

• Du bör utgå från vad bilden skall förmedla när du väljer perpektiv, 
betraktningsvinkel och manér. 

• Det är viktigt att vara tydlig med att bilden är en idé av hur det kan ha sett ut, 
när man gör en historisk visualisering.  
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Fig. 31 Skylten inmonterad i ett foto av platsen där den skulle kunna placeras.

7.4 Förslag till vidare forskning
Det hade varit intressant att se hur man skulle kunna göra skylten läsbar för 
synskadade. Hur jag kan göra mitt arbete taktilt är absolut en intressant fråga, 
som det hade behövts ytterligare veckor att besvara. 

Att mer precist utforma resten av skylten för att optimera vinkeln och hitta rätt 
material som är hållbart men inte ger reflektioner skulle också vara intressant att 
gå vidare med. Exakt var den placeras i landskapet skulle också kunna preciseras, 
eller hur resterande layout borde se ut. 

Jag har under arbetets gång fått uppfattningen att det nästan inte alls 
diskuteras hur historiska bilder bör se ut, eller vad man säger med dem. På det 
området behövs det definitivt mer forskning.  
 
Det hade varit intressant att ta arbetet ett steg vidare och utveckla riktlinjer för hur 
man bör gå till väga när man skall skapa en historisk visualisering. Kanske i form 
av en lista med frågor man bör ställa sig eller ett antal steg man bör ta sig igenom.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1. 

Intervju med Nyköpingsbor på stan den 11/4 2013 

Först en inledande fråga om de hade tid att svara på en fråga. En kort presentation 
av mig och mitt arbete och sedan den ungefärliga fråga:

Och vad skulle du vilja veta om en sådan här historisk plats? 

Personernas ålder är en uppskattning jag gjorde på plats.

Intervjuperson 1, kvinna medelålders.
Folks vardagsliv, kanske ur kvinnans perspektiv, familjeliv. Att få se slitet. Att 
kunna jämföra med sig själv.

Intervjuperson 2, kvinna medelålders
Uppbyggnad, konstruktion. Jämföra mot dagens stad. Intressant med en mer dyna-
misk stadsplanring.

Intervjuperson 3, man medelålders
Vet ej, Men tycker det är intressant med historia.

Intervjuperson 4, tjej/ungdom
Vet inte riktigt. Kanske deras vardag eller om det varit en speciell händelse.

Intervjuperson 5, man medelålders
Ja, jag skulle vilja veta om Nyköpingshus, och geografin.

Intervjuperson 6, tjej/ungdom
Vad som har hänt på en sån plats.

Intervjuperson 7, äldre kvinna 
Vilka lager det finns på platsen.
 
Intervjuperson 8 tjej/ungdom
Vet inte. Intressant att veta lite om allt.

Intervjuperson 9, äldre kvinna
Vet ej.

Intervjuperson 10, kvinna övre medelåldern
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Vad som hänt där? Och mer generellt sett om platsen.
Intervjuperson 11, kvinna övre medelåldern
Mer om Nyköping centrum.

Intervjuperson 12, man yngre medelåldern
Är intresserad. Vill gärna veta om händelser kopplade till platsen. Hur samhället 
såg ut.

Intervjuperson 13, Kvinna medelålders
Vad det är man ser, årtal. Varför är det kvar/inte kvar.

Intervjuperson 14, kvinna yngre medelåldern
Vad som hänt där? Vilka bodde där?

Intervjuperson 15, kvinna yngre medelåldern
Hur såg det ut? Vad det var till för?

Intervjuperson 16, äldre man
Var det något att ha? Användningsområdet?

Intervjuperson 17, kvinna yngre medelåldern
Hur såg det ut? Vilka var där?

Intervjuperson 18, man övre medelåldern
Inget specifikt, så mycket som möjligt av hur det såg ut och hur man levde.

Intervjuperson 19, Kvinna övre medelåldern
Inte så intresserad av Nyköpings historia. Men allmänt hur man levde, fynd från 
platsen.

Intervjuperson 20, kvinna yngre medelålder
Hur såg det ut? Vad har hänt? Mer om den tiden. Varför är det borta nu? Vad an-
vändes platsen till?
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9.2 Bilaga 2

lntervju med arkeolog Lars Norberg, Sörmlands museum 11/4 - 2013 

L och D står för Lars och Daniela i texten. Jag utgick från fyra frågor jag ville ha 
svar på: Vad skall bilden visa? I vilken kontext skall den visas? Vilken är  
målgruppen? Den sista frågan innefattade flera underfrågor men det var min  
funderingar kring hur det sett ut på platsen. 

1.Vad vill du ni visa med bilden? 

L: Jo, om jag ska förklara för dig vad jag vill berätta, så kan jag göra det med ord. 
Du kan stoppa mig om du skull bli förvirrad. 

Men jag kanske också skulle vilja göra det med utgångspunkt i mervetenskapliga 
bilder och figurer. Lite av det som jag skickat över till dig. Då kan du kanske få 
egna visioner och idéer utifrån det.

Kanske tar jag några exempel som jag med nödvändighet inte tycker är bra illus-
trationer, men som ändå kan agera som en slags utgångspunkt för vad jag menar. 

Då kan du kanske tänka bort konstnärligheten i dem och vad de innehåller, för de 
är rätt traditionella. Jag har lite exempel på andra illustratörer och vad dem har 
gjort. Det kan vara ganska bra att ta lite motstånd i vad andra har gjort, där det kan 
finnas komponenter i dem bilderna som man gillar, som man tycker är pedago-
giska, men kanske till uttrycket känns trista.

D: Det är lite så jag har gjort här också, tagit fram lite olika bilder för att visa på 
det jag menar.

L: Vi kan föra ju föra en dialog kring dem för att få fram vad vi menar.

(…Borttagen del om min mobil som diktafon…)

L: Jag kan säga såhär, när jag började tänka på det här, för jag började tänka på det 
här även innan vi fick kontakt, redan när vi var uppe på den här platsen 2007, och 
gjorde den första undersökningen. Då var jag och en kollega uppe och klättrade 
på ett berg kan man säga som heter Ryssbergen. Som ligger så att säga i fel vinkel 
för det perspektiv jag ville få. Men det var den högsta punkten så att vi fick ta det 
som fanns. Då klättrade vi upp där och tänkte ta ett kort som underlag till någon 
illustration. Då ville jag ha en storskalig bild, det var så jag såg hela dalgången, 
en igenväxt vik utav östersjön, så man ser från det här området (Kilakastalen) bort 
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mot Nyköpingshus. 

Tanken med det är att det handlade om att försöka få ett perspektiv på den här bor-
glämningens läge i förhållande till Nyköping och den borglämnings som finns där.

Det gick inte att få till det fotot från den vinkeln så det släppte vi. Den här tankeg-
ången började med att vi hade ett företag ute som hjälpte oss med ortofoton, De 
var där och tog snedbilder för ett projekt som de höll på med. Då fick vi ett orto-
foto av dem gratis. Deras snedbilder av den sträckning de höll på med var alldeles 
utmärkta men vi hade inte en sån bild av det här.

L: Det var då jag började tänka att den här bilden skulle man vilja ha. För den 
kan förklara och förtydliga varför man byggde på den här platsen och hur det 
här hängde ihop. Vi ser det här som en organisation under den tidiga medeltiden, 
slutet på 1100-talet, början på 1200-talet. Det är en del i förklaringen varför man 
har byggt på platsen. Man har byggt försvarsanläggningar. Dels har de förmodli-
gen haft kontakt med varandra, det ligger inte så långt ifrån varandra. De är också 
byggda samtidigt och den ena platsen, Nyköpingshus, den byggs i staden som ett 
lås vid åmynningen.  

Den andra platsen, så vitt vi kan gissa, byggs samtidigt för att bevaka det inlop-
pet. Det är två stycket vattenvägar som går in i landet. Jag ser inte de här platserna 
som i första hand som…

Där kan man kanske ta motvärn mot äldre tiders forskning att man istället tänker 
sig Sverige, eller det som skulle bli Sverige, vid den här tidpunkten ständigt var 
utsatt för något slags yttre hot från olika främlingar som kom dit och ville ”röva 
och roffa”. 

Man måste se det här i ett annat samhällsperspektiv, Sverige finns inte riktigt än 
vid den här tiden.

Så jag ser det här som platser som är strategiska framför allt av inrikespolitiska 
skäl. Det handlar om att ta kontrollen över viktig produktionsmark, det handlar 
om att befästa de olika grupperna…(ny ljudfil→)…som bor i olika områden, det 
är en regional manifestation.

Sen är det klart att försvarsaspekten finns där och aggressiviteten och våldet, men 
det är inte det som står i fokus här. 

För att fatta det så måste man ha en lång utvikning om hur det medeltida samhället 
vid den här tiden såg ut men det kan vi ju släppa nu.

Så att man bebygger de här två platserna och den ena platsen den lever vidare och 
utvecklas till en högmedeltida borg. Den byggs så småningom om under renässan-
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sen till ett palats och blir en viktig kunglig stödningspunkt genom historien.

Medans den andra(Kilakastalen) den försvinner. Den spelar ut sin roll utav olika 
skäl. Det är också därför man valde den platsen för undersökningarna. Det är då 
en plats som inte är störd eller påverkad utav andra historiska aktiviteter. Kanske 
kan man komma åt någon ursprunglig medeltida situation där som man inte kan 
komma åt på Nyköpingshus då det är helt omgjort.

Då kan vi jämföra de två platserna och tänka att det såg ut på ungefär det sättet 
även här(Nyköpingshus), eftersom man vet att de här platserna byggs samtidigt.

Hursomhelst ville jag då ha en slags helikopterbild, från Kilakastalen bort mot 
Nyköping.

(…berättar om utgrävningar i Nyköping…) Hur såg det här ut? Det är också en 
ganska vanlig fråga vi får från vår publik. Den intresserade allmänheten vill veta 
hur landskapet har förändrats hur östersjöns vattennivåer har förändrats., stran-
dlinjeförskjutning. De vill gärna få en bild av hur. Det gäller inte bara de medelti-
da miljöerna, utan ständigt när man diskuterar. Folk är väldigt fascinerade av det, 
så det är ett sätt att svara sin publik.

D: Har ni gjort några undersökningar gällande det? Eller är det mer en allmänt så?

L: Nej, vi gör ju mycket föreläsningar, man är ute på vandringar i landskapet man 
håller visningar i fornlämningsmiljöer. Det spelar ingen roll om det är stenålder 
eller medeltida städer, det här är någonting som kommer upp. Vi jobbar också my-
cket med landskapsrekonstruktioner för att förstå hur människan har levt, hur man 
har utnyttjat marken. Från stenåldern, då handlar det rätt mycket om det här med 
jägarsamhällena och man kan säga att där har själva landskapsrekonstruktionerna 
varit väldigt dominerande forskningsmässigt. Då pratar vi om ett annat landskap, 
en helt annan livsmiljö.(…fortsätter berätta kort om stenåldersmiljö…)

D: Det tyckte jag också var intressant när jag läste er rapport,  just med att det var 
vatten runt omkring(kastalen) och så…

L: Jag tror att det här blir väldigt påtagligt också för att när vi går in på detaljer, 
när man har ett litet fynd eller föremål, de kan ju vara intressanta i sig. Men my-
cket av det arkeologiska materialet är ju ganska trasigt, brunt och kanske obegrip-
ligt. Kanske tycker man inte en keramikskärva från järnåldern är så fascinerande, 
för den kan se ganska tråkig ut. 

Men en helt annorlunda landskapsbild, någonting man kan förhålla sig till själv. 
Om jag nu skall tolka människors intressen i det hela. Jag tror att det liksom blir 
väldigt konkret på något vis. Att man själv kan se, om man sätter sig in i det, 
förändringarna på landskapet. För det kan man göra, man kan se gamla strandval-
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lar, man kan se dalgångar, vad det är för markslag. Är det lerbottnar så är det t. ex 
gamla vatten områden och såna saker.

Då kan tolkningsprocessen börja i människan själv istället för någon som instruer-
ar oss och berättar. Jag tror det är där fascinationen ligger, att man kan börja tänka 
själv.

D: Jo men att man kan se hur platsen man står på såg ut…
 _ _ _

L: Vi började prata jag och min kollega gjorde en liten snabb skiss med en fly-
gbild, (ny ljudfil→) över Åkroken/Åmynningen i en serietecknad stil, som vi 
använde då. 

Samtidigt så är ju ett annat perspektiv det här väldigt detaljerade, myllrande, män-
skliga. För de här landskapsrekonstruktionerna, oavsett om det är teckningar eller 
mer vetenskapligt underbyggda, de blir ju ganska döda. 

D: Jag skulle kunna ta och visa nu kanske lite, för det är lite sånt jag tänkt på. För 
det beror ju på vilket perspektiv man väljer. Om man väljer och gå in nära så får 
man mer detaljer och då blir det plötsligt lite mer liv kanske.

(Jag visar mina (ihopsamlade) bilder och vi diskuterar bildstilar en stund)

D: Du är kanske mer ute efter helhetsperspektivet?

L: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, jag tycker olika saker. Jag tänkte komma till det 
där att det där är ju den andra biten som jag tror folk är intresserade av. Om jag nu 
ser till våra uppdrag att förmedla kunskap och svara på folks önskemål. För det är 
ju två delar där då. Det kanske är olika för olika människor men alla har ju suttit 
och ritat hyreshus i genomskärning och ritat mamma, pappa och barnet och vad 
som händer i olika rum (…) det där är också någonting som är väldigt starkt tror 
jag. 

D: Att få komma in i bilden?

L: Ja, precis och det går väl igen i legobyggen och allting. Att man bryter ned en 
sida så att man skall kolla in i det som är där inne. Men då måste man veta vad det 
är man vill visa med det.

(jag fortsätter visa bilder, vi diskuterar stil och manér att det kanske kan vara flera 
bilder, inte bara en bild. Det är ganska vagt det man vet.)

L: Man måste ta ställning. Vi håller inte på med ett avhandlingsarbete, vi håller på 
med ett pedagogisk förmedling utav hypoteser. 
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D: Man skulle kunna visa på skillnad mellan det man vet, det man hittat och att 
man visar det i bilden. Det kan också vara spännande att veta. Det här har man 
verkligen hittat och sen så tror vi att resten såg ut så. Det är ju också något man 
måste ta ställning till om man skall göra på dem delarna man faktiskt vet och det 
man kan tänka sig är sannolikt.

L: Mm. Timmerstugan där har vi bra koll, tycker vi nu. Sen vet man inte vad de 
kommer tycka om 50 år. Men nu tycker vi att vi har bra koll. När det gäller tornet, 
jag skall inte säga att vi har noll koll, men det vi har att utgå ifrån där är andra 
exempel. Till exempel tornet i Visby. Och möjligen tre kronor i Stockholm som är 
tillbygd under renässansen. Och om just det DÄR tornet vet vi ju egentligen inte 
ett dyft. Det finns exempel på 10-15 meter höga torn som står kvar idag. Som är 
helt byggda i sten med toppigt tak till torn som kanske har varit fem meter höga 
och sedan har en träöverbyggnad. 

(ny ljudfil→) Där får vi då bestämma att vi gissar att det var kanske ungefär såhär. 
Där kan vi inte veta någonting. De grävde ju bort våra möjligheter att ta reda på 
någonting på 50-talet, de har ju inte lämnat någon dokumentation efter sig. Där är 
ju jag beredd att ta ut svängarna lite grann, för att kunna berätta någonting, bara 
man berättar var man har utgångspunkten man har berättat utifrån.  Vi kan titta på 
några fler exempel.

(… visar vidare bilder, lite sterila bilder, Lars tycker det är för lite liv, men mer än 
den arkeologiska motsvarigheten. Men ganska traditionellt och dött, Visar Mats 
Vänehem, mer levande miljöer, pågående liv. Diskuterar manér, levandegöra…)

2.Vilket sammanhang/Kontext skall bilden visas i?

L: Jag tänker att ett mer varaktigt användningsområde för en producerad bild. Det 
är ju på en skylt. Om man gör en 3D modell då är man ju hänvisad till ett digitalt 
medium, till webben till exempel, på ett annat sätt. Om den skall vara tillgänglig 
och inte finnas i nåns dator på en server nånstans. Det begränsar ju, men då skulle 
man ju i och för sig kunna tänka sig ett utställningssammanhang, på skärm.

D: Det man kan göra är också att ta stillbilder ifrån den. Har man väl gjort den här 
modellen så kan man ju se den ur olika vinklar. Det är ju det som är ett plus med 
en 3Dmodell. Att man kan vrida och vända och välja olika vinklar.(ny ljudfil→) 
(…jag berättar om mina begränsningar inom 3D…)

L: Det man konkret skulle kunna hoppas att få till är en skylt ute på platsen. Som 
en hypotes om vi tänker oss ett användningsområde. En sån bild kan vi också an-
vända i ett utställningssammanhang eller på webben. Då känner jag att det kanske 
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är där som vi realistiskt sätt har störst möjligheter att utnyttja…

D: Då är det ett tryckt medium, för att man skulle kunna säga så att målet är att det 
skall vara en skylt, men också utställning och webben. Så får jag försöka anpassa 
mig så att det skall fungera för flera användningsområden. 

L: Det är ett sätt att öppna flest dörrar i alla fall. En 3D modell kan kanske begrän-
sa urvalet i att nå ut med den här bilden till en publik. 

(…diskuterar hur vi ska gå vidare lite att jag kan höra av mig…)

3.Vilken är målgruppen?

D: Är det muséebesökarna här eller är det mer på platsen, att man vill åka dit?

L: I första hand, skulle jag önska att det fanns ekonomiska möjligheter och till-
stånd till att byta ut skylten som ligger kullvräkt därute. För det är ett besöksmål 
därute. Det är det jag skulle vilja göra i första hand. 

Men i och med att vi jobbat med Nyköpingsmedeltid de senaste åren, och att 
det planeras för nya utställningsmöjligheter i det nya museet, det finns en del 
frågetecken där. En del i det är ju att Nyköpingskommun kommer att gå in med 
medel för att man vill ha en del som är en stadshistorisk utställning. Så det är en 
del utav det här avtalet. Det är klart att Kilakastalen inte berättar hela Nyköpings 
historia men det är en viktig komponent om man vill berätta om just den medelti-
da staden.

Hela utställningen kommer inte handla om medeltiden, den kommer handla om 
hela staden, hela historien. Men då kan jag tänka mig att en sån bild är jättebra att 
kunna använda i ett sånt sammanhang. 

Vårt bidrag, från arkeologiskt håll, till denna utställning kommer handla om det vi 
är bra på helt enkelt. Det kommer vara fokus på Nyköpingshus,  Åkroken och när 
man pratar om Nyköpingshus så måste man också prata om Kila. 

Då är vi tillbaks i den där flygbilden, för det är ett sätt. Det här projektet eller en 
frågeställning i det här projektet handlar om relationen mellan de här tre platserna. 
Det tidiga Nyköping på 1100-talet, den tidiga borgen Nyköpingshus och Kilakast-
alen. Ett syfte med det forskningsprojektet har varit att knyta ihop de här tre 
miljöerna och förklara hur det här har hängt ihop och varför blev det till. 

Då kan man tänka sig att en bild skulle kunna hjälpa till med att belysa det här. 
Kanske inte kan ge svar på frågor utan att man får ett perspektiv.
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D: Det är kanske det min bild skall göra, att den skall knyta ihop de här tre plat-
serna.

L: Precis. Det skall vi titta lite gran på när vi skall åka ut. För diskussionen kanske 
kommer förändras eller utvecklas om vi kommer ut på plats. För det finns olika 
delar i den här miljön som kommunicerar med de andra, som berättar en ganska 
lång historia. Det här handlar egentligen inte bara om (…pausar intervjun pga 
telefonsamtal…)

Det här kanske också är en grej som påverkar bilden, som kan vara en resurs i 
bilden. För det här landskapet, det är klart att man kan sträcka det hur långt som 
helst men det finns ett kulturhistoriskt sammanhang med förhistoriska komponent-
er. Det som är järnålder och vikingatid och det som är tidig medeltid. Det finns 
rester av det här ute i landskapet, som också är en förklaring bakåt i tid till de här 
platsernas uppkomst. 

D: Varför man valde just den platsen?

L: Precis, det var såklart historia på 1100-1200-talet, men vi ser ju spåren efter 
det även idag så det fanns synliga spår efter det, då. Det här berättar om männis-
kan på platsen och om vilka det var som var här och om varför det blev p det här 
sättet. Det är kanske också någonting man kan lyfta fram i ett sånt här landskap 
också, de gravfält och den typ utav saker som man faktiskt ser här, och som fak-
tiskt också kanske livar upp den här bilden. Då får man ett diakront perspektiv på 
själva bilden, att det inte är bara en tid man berättar om. 

D: Som en slags karta över vad som har hänt på den här platsen.

L: Ja, jag tror att det är så en del arkeologer tänker när de går ut i landskapet, för 
man ser ju spår efter många olika tider samtidigt, bara i ett och samma område. 
Det kanske kan vara en potential för bilden. 

D: Man kommer nog få arbeta med text och bild i en sån här bild. Så man får en 
förklaring för vad det är man ser. Det kan ju också vara spännande att se hur plat-
sen har förändrats.

L: Ja och då får man kanske förstärka vissa saker dels för att dem inte är lika syn-
liga då som de är idag och dels av pedagogiska skäl för att markera upp det. Om 
man har ett, idag trasigt, järnåldersgravfält hur såg det ut på 1200-talet. Där delar 
av det kanske låg synligare. Man kanske måste framhäva det då för att förstärka 
intrycket av någonting.

D: Men du utgår ändå från en tid? Att till exempel på 1100-talet så såg det ut 
såhär…
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L: ja, men det landskapet i sig var ju gammalt redan då.

D: Men det är 1100-tal som är fokus?

L: ja egentligen är det faktiskt så att dem dateringar vi har nu berättar om den här 
platsen förmodligen började bebyggas i slutet på 1100-talet och att den stod fram 
till andra halvan av 1200-talet. Det försvann, alltså gick ur tiden ,revs, förstördes 
mellan 1250 och 1300. Sen var det slut.

D: Så kanske det är runt 1150 nånstans, så att den har hunnit bli byggd tänker jag.

L: Ja precis. Eller så ritar man den under byggnation också kom jag och tänka på. 
En Idé som dök upp nu här, det här med byggnadsställningar och lyfta stenen. Då 
slipper vi det här med hur de konstruerat tornet. Det kanske skulle vara just den 
där dramatiska effekten man är ute efter för att få liv i bilden.

(…pratar en del kring konstruktion från medeltid, bevarade dokument man kan 
titta på. På kyrkor, ett stort antal kyrkor finns kvar idag. Pratar om hur Sverige är 
organiserat på den tiden(ny ljudfil→)kungamaktens inflytande…)

D: För att komma tillbaks till det här med målgruppen lite. Är det Nyköpingsbor 
ni i första hand vill nå ut till då, eller ät det hela Sörmlandslän? Efter som museet 
tillhör hela regionen, menar jag.

L: Vi jobbar ju för hela regionen. Det vi gör är att vi är ute på olika platser och gör 
undersökningar, vi gör visningar, sen berättar vi det på nätet i ”dagboken”(http://
www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/kunskap-och-radgivning/Arkeolo-
gi/Arkeologerna-dagbok/) och vi gör olika typer av insatser, föreläsningar och så. 
Sen är det såklart att vi märker om vi jobbar här eller i Eskilstuna. Det blir såklart 
ofta en uppdelning. 

Vår uppgift är att försöka nå ut så brett som möjligt till olika målgrupper. Där 
finns det också särskilda utpekade målgrupper som till exempel barn. Men det 
betyder inte att vi alltid tänker så utan ofta brukar vi göra en uppdelning. Vi jobbar 
med pedagogerna som har skolprogram för olika saker, inte bara arkeologi. De 
jobbar i första hand mot grundskolan och ibland får vi förfrågningar från gym-
nasieskolor. Till exempel att man kan berätta om källkritik. 

(… Lars berättar om ett samarbete med en skola i Flen…)

För hela museets del så är det ju hela länet och det finns olika målgrupper. Men 
när vi är ute så är det så att vi får rätt mycket besökare, om man håller en visning 
dräller det in människor. Ofta är det ju människor i vuxen ålder som kommer på 
dem visningarna. Det finns en viss övervikt för äldre, det gör det absolut. Det är ju 
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dem som har tid. 

Det dyker även upp medelålders eller yngre barnfamiljer på sånna saker också då. 
Jag tänker inte att man avgränsar sig till äldre bara för att det är de som kommer 
till arkeologiska undersökningar utan vi försöker ju hela tiden jobba mot att få en 
bredare publik.

Men när vi berättar om någon lokal företeelse i Nyköping (…tar ett exempel i 
Nyköping, jobbar tillsammans med pedagoger bjuder in andra skolklasser…)

D: Men på en sån här bild kanske det är Nyköpingsbor, eftersom Kilakastalen lig-
ger i närheten av Nyköping, kanske det är främst Nyköpingsbor som är målgrup-
pen?
L: Ja, men turister också till exempel. Jag skulle inte vilja göra ett sånt statement 
att det här bara är för nyköpingsbor utan det här är för dem som intresserade eller 
kan tänkas bli intresserade av det här. 

D: Mm, en historieintresserad allmänhet.

L: Ja, men att man tänker att en intressant bild också kan väcka nya nyfikna.

D: Det är mycket den här bilden skall göra du. 

L: Jo det här får man ju fila på. Jag kan inte säga, även om det skulle vara lättare 
att säga ”nu ska vi göra en skylt för barn”. Men en informationsskylt, en text på 
en informationsskylt, tröskas ju alltid av en informatör som bråkar med mig.(ny 
ljudfil→) 

(…pratar om hur texter produceras på museet, …)

L: Om vi nu pratar skylt så måste man hitta olika delar som passar folk, det får 
inte bara bli kvar en mening. Det kan ju vara ett konststycke att få till. 

D: Då är det ju bra att det är en stor bild och att det är detaljer och så. Något som 
händer. Då kan man ju både gå nära och titta och lite längre ifrån och få helhet-
sperspektivet. 

(… pratar om det finns skillnad på vad folk som gör utställning och de som besök-
er, vad de vill veta, hur intressant är själva föremålet, vad berättar de…)

D: Det handlar också om att informera med hjälp av hur man placerar skylten. Så 
att man får en koppling till det man ser på skylten. 

L: Ja det är därför det är bra att vi åker ut till plats också. Sedan måste man också 
söka tillstånd för att få ställa skylten. Länstyrelsen kan säga att de tycker att den 
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gör ingrepp i fornlämningsmiljön. Den står i vägen 
osv.Det är en väldigt byråkratisk process. 

4. Funderingar kring material och platsen

(…pratar om hur man skall tänka om strategi kring att sätta upp skylten..) (ny 
ljudfil→ kungsladugården) 

(…jag frågar om kungsladugården, vad det är, Lars förklarar, det är kunglig statlig 
mark, med uppgift att förse borgen med mat…)

(ny ljudfil→ tiden) (…pratar om hur Sverige var uppbyggt under och innan me-
deltid…)

D: Så kanske att det funnits en sådan gård(=kungsladugård) i närheten under den 
här tiden?

L: Ja och den kan vi säga ungefär vart den har legat.

D: så det kanske är något som skulle finnas med på bilden?

L: Ja. Det är där vi kommer in på det långa tidspespektivet, för på den platsen så 
ligger det ett antal gravmiljöer som är från järnåldern. Det finns bland annat ett 
antal storhögar, högar som är 20-30 meter i diameter. De är gravhögar som byggs 
på 400-500-talet och finns på olika ställen runt om i Mälardalen. De brukar man se 
som en indikation på lokal makt. Själva arbetsinsatsen i sig är en indikation på en 
grupp i samhället som kan organisera upp arbetet med att bygga så stora gravhö-
gar, monument över sig själva. 

Vi har inga skriftliga källor kring detta utan det är ju bara arkeologiska tolkningar. 
De (=högarna) finns därute och ligger på den platsen. Sedan finns det ett antal 
ortsnamn som indikerar att där finns det en grupp i samhället som har mycket att 
säga till om på den tiden. 

D: Vilken tidpunkt var det jag skulle gestalta? 

L: Sekelskiftet 1100- 1200- tal. Det beror på om vi vill att det skall vara en byg-
garbetsplats då är det sekelskiftet 11-1200, ett par decennier innan 1200, säg 1180. 

Om det skall vara en levande plats i användning då kan vi säga 1220-30. 

Vill vi att det skall vara en plats som har blivit förstörd och nerkrigad. Nu vet vi 
att folk har dött därute. Efter att alla osteologiska analyser är klara. Vi vet att det 
begicks våldshandlingar där. Då kan vi säga… Vi har en slutdatering… 
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Problemet med C14-analyser är att du får ett intervall. Sedan måste du väga ihop 
det med fyndmaterial och sådana saker, tecken på byggnation och förstörelse rent 
arkeologiskt. Då får vi ett spann på hundra år som är 1185 till 1285 på C14. Det är 
inte det spannet som platsen har brukats, utan spannet du får på dateringen på ett 
ben. Man kan säga att det inte kan vara efter år 1285, men slutpunkten för platsen 
ligger någonstans mellan 1250 och 1285. Där någonstans så upphör den här plat-
sen att vara i bruk.

Så den finns i stort sett bara i hundra år. Då pratar vi om timmerstugan om vi skall 
vara korrekta. För tornet har vi inte kunnat undersöka för att de undersökte det på 
femtiotalet och slängde bort alla grejer. 
Då får man tänka sig ett resonemang att det här ligger alldeles intill så då kan man 
anta…De har brutit sten där och kört det till Nyköpingshus om jag skulle gissa. 
Det här är ju alltså ekonomisk hårdvaluta. 

D: Det läste jag någonstans om att de skulle försöka mäta stenmassorna som var 
kvar. 

L: Hmm, det kan man inte göra. Skrev jag det? Nej. Men man kan ju leta efter…
det ligger ju tuktad sten kvar på platsen i slänterna. Det gör det. Men man kan inte 
se. Men vi vet ju från många andra exempel att man rev ju bort teglet, för att det 
var jättedyrt att producera, och återanvände (ny ljudfil→landbrygga.bruk) allt sånt 
material som är bearbetat eller producerat och det har man säkert gjort här också 
om man skulle gissa.

D: Sen var det om den här landbryggan, vad är troligast?

L: Ja vi har ju fått ändra oss lite där. Först så tänkte vi oss att det var en holme sen 
är det en duktig kille som heter Oskar Törnqvist, som är doktorand på Södertörns 
högskola som vi har jobbat ihop med kring den här delen. Han har skrivit en rap-
port, som kommer ligga som en bilaga till våran publikation. (…lars visar bilder 
från hur de tänkt sig mot vad Oskar kommit fram till…) Han får fram den här 
bilden, och då får vi en landbrygga där över. Det är ju viktigt för förståelsen om 
man vill veta hur det har sett ut. Det är den här bilden som gäller nu så att säga, ett 
resultat som kommit fram av det här samarbetet. 

Det blir en annan och mer utvecklad bild och det förklarar också det att vi hitta 
en massa hästskosöm när vi grävde 2007. Det var helt obegripligt att vi hittade 
allt det materialet. Vi har hittat piksporrar, hästskor.  Det blir ju en del i den här 
platsen. Att det här hushållet, som har funnits här, har säkert utgjorts av… att det 
inte bara varit en militär plats. Variation i fyndmaterialet visar att den här typen av 
försvarsstrategisk…

D: För hästen var väl värdefull?
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L: Det var ett värdefullt djur och mängden av hästskosöm, hästskor piksporren vi 
hittade. Har vi både reviderat och mjukat upp bilden vi hade 2007. Då såg det ut 
som att det var ett hushåll som hade bott på platsen när vi hade grävt litegrann. 
Men nu har det väl slagit mer mot det militaristiska, strategiska. Att vi har de här 
attributen som kännetecknar det här organiserade rytteriet som finns under tidig 
medeltid. Det stärker bilden av platsens strategiska värde. Det är så att vi har de 
pansarbrytande armborstpilarna och lite sådana saker också.

Rent arkeologiskt kan vi inte säga det, men de kan ju vara kopplade till det här 
förmodligen lite dramatiska slutet på den här platsen. Vi har ett helt bakhuvud 
från en människa, av kraniet. Det är inget man går och slänger omkring sig, man 
begraver folk på den här tiden. Fiender lät man inte heller bara ligga och skräpa. 
Dels kanske det fanns en pietet, men det finns exempel på massgravar också. Man 
begravde folk, antingen om det var våldshandlingar och då gjorde man det utav 
praktiska skäl också, det kan inte ligga kroppar i diket och ruttna. Oavsett om det 
handlar om pietet eller om man var praktiskt sinnad så spelar det inte så stor roll, 
man lämnade inte en människa bakom sig på det sättet. 

Det finns inga andra delar, det finns bara den delen kvar. Så de har missat den, den 
delen lossar inte av sig själv, då har du fått ett slag eller ett hugg eller något. Sedan 
har de väl släpat bort kvarlevorna och begravt, grävt ned, dumpat dem någon an-
nanstans. Men den biten har legat kvar, den ligger inne vid spisen. 

Vi ser andra spår på att de har rivit den här platsen. Sedan om de är den personen 
eller de personer som bor på den här platsen som har lämnat piksporren och arm-
borstpilspetsen efter sig, eller om det är spår efter den här våldshandlingen, det 
vet vi inte. Vad vi däremot vet, det är att vi har dem vardagskärl som vi hittar inne 
i ett vanligt stadshus vid den här tiden, alltså keramik och kokkärl. Vi har van-
liga bruksknivar, alltså täjlknivar, vi har brynen. Så vi har det här husflitet, alltså 
hantverket.

Vi har även importgods ifrån kontinenten som bara finns (ny ljudfil→tidigare.
bruk.vy ) i de här tidiga medeltidsstäderna och inte ute på bondvischan hos van-
ligt folk. Så vi har en massa markörer som talar om att den här platsen liknar det 
som finns inne i tätorten, man har det senaste. Och så har vi de här militaristiska 
inslagen.

D: För det jag tänkte på är att en massa hästskosömmar lossnar ju inte på ett anfall 
heller, det beror ju på hur många det var och så… det tyder ju på att man har haft 
hästar där.

L: ja vi har ett tretiotal och dem är förbrukade, för att de är böjda. Ett tag tänkte vi 
att de kanske skulle smitt och producerat för hushåll. Så är det inte heller för de är 
förbrukade. Vi har också en del bränt hästben därute, men huset har inte brunnit, 
utan det ligger på en annan plats. 
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Vi har ett brus i botten på det här som är betydligt äldre dateringar. Det är alltså 
brända människoben det är gravgods, det man brukar hitta i gravar från järnåldern. 
Så förmodligen så har man markberett för att bygga det här tornet på en plats där 
det låg ett förhistoriskt gravfält eller en grav miljö. Det är brända människoben, 
men de kan man osteologiskt säga att de här är kremerade, de är inte brända för att 
huset har brunnit eller så. De är så pass hårt brända och fragmenterade. Man kros-
sade benen när man kremerade en person för att få dem ner till den här storleken, 
de är i den här storleken (visar mellan tumme och pekfinger). Det är så det ser ut 
i järnåldersgravar. För att få det till den där storleken och att det inte är sådär ett 
halvt skenben fast det är bränt. (… berättar om att de arbetat med kvarlevorna…)

Det här är ju också ett gravfält, från vikingatid. (…visar på kartan hur platserna 
förhåller sig till varandra, var det är höjder och inte osv.…)

D: Man kan till och med se mellan platserna?

L: Mhm, man ser Kungstornet, som är från renässans. Det är inte samtida med det 
här, det är byggt senare. Men om man har det som siktpunkt, för det ligger ungefär 
där tornet stod på den tiden. Man ser hela vägen dit. 
Om man skulle ställa sig här och ha ett helikopterperspektiv, då ser man hela 
vägen. (…visar en bild av Nyköpingshus på 1200-talet som en kollega har gjort 
och diskuterar den lite och att man måste konstruera upp perspektivet …) (ny ljud-
fil→)(…diskuterar vidare om perspektiv och cad-modell,)

D: Sedan är det ju om byggnadstekniken, men det kanske inte är så aktuellt nu 
med det perspektivet vi pratar om?

L: Fast byggnadstekniken den är ju ganska klar. Huset är i stort sett det där (pekar 
på bilaga nr?), alltså en knuttimrad stuga. Det fanns ju inga fönsterglas och såna 
grejer. 

Sen när det gäller tornet vet vi att det är murat med kalkbruk och stora tuktade 
gråstenar.  Sen är det ju det här med höjden.  För enkelhetens skull, med de kända 
exempel vi har det är att man murar upp det, såtar man kanske ett kyrktorn som 
förlaga, hur högt är det? En ordinär romansk kyrka från 1200-talet kan ge dig 
mått på det. Sen kan man smälla på ett toppigt tak på det. För det är ingen sån här 
krenelering. Så har det inte sett ut, det kan vi säkert säga.  Några gluggar och en 
trappa några meter upp, till en ingång(…visar och pratar om en bild…).

Det kanske är rimligare och tänka sig att till och med bara är två våningar. Det blir 
en trätrappa på utsidan för att man skall kunna komma in.  Här har vi ju två gan-
ska bra exempel att utgå ifrån (tre kronor och kruttornet i Visby, bilaga nr?).  Så 
anpassar vi ju bara höjden. Det ser vi ju, inte minst på den lilla timmerträstugan, 
att det här är ett enklare ställe. Här (pekar på den andra bilden) har de ju haft ett 
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stenpalats istället för en timrad trästuga. 

Men diametern är faktiskt densamma, det här är 15 meter i diameter och murarna 
är ungefär lika tjocka. Det säger ju någonting om  byggnadspricipen, man bygger 
så här tjockt för att man vill bygga såhär stort. (ny ljudfil→ )(…)

Det är skalmurar, det är inte så att det är fullstora stenar i bredd. Det är skal-
mursteknik. (…)

Det fanns en snubbe som hette Sigurd Eriksson, angående de här stugorna. Han 
åkte runt i Sverige i början på 30-talet och vittjade landet på äldre byggnadstekni-
ker och sammanställde det här. Och den här typen av rökstugor finns det bra foton 
på hur det har sett ut. Trånga, små, eländiga saker som då var byggda på 1600 
eller 1700-talet. Hans ambition var att samla upp allmogens byggnadstekniker, 
ungefär som skansen. Så det finns jättebra fotomaterial på det och beskrivningar 
av hur det har sett ut rent byggnadstekniskt. De är väldigt torra och tråkiga där han 
nogsamt går igenom precis. Där berättas det också om såna saker som hur männi-
skor har levt, det vill säga till exempel att man använde spishällen som sovplats på 
vintern. Sovit på själva spisen.

D: För där var det varmast.

L: Ja. Man får väldigt eländiga bilder utav det. Den är rätt bra på det sättet. Så det 
kan du också få exempel på, det går att låna hans böcker här nere.

D: Då kanske det blir en översiktsbild, då är frågan om man vill visa dagens land-
skap också?

L: Det är pedagogiskt, man måste få någon form av referenser för att begripa. 

D: Jaa, jag tror jag är nöjd nu. Nu har jag jättemycket material.
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