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Recensioner

Henrik Ranby, Åkdon, blick och landskap: Om 
relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö 
och landskapssyn med huvudexempel från Kul-
lahalvön, Skåne. Göteborg 2020. 676 s. ISBN 
9789170613098. Göteborg.

Henrik Ranby bjuder in till en mångvetenskap-
lig och kulturhistorisk exposé över ett margina-
liserat kulturarv. Ranby tar bokstavligen läsaren 
med på en resa som visar hur nya typer av for-
don tog plats i samhället och hur de förvandlade 
landskapet. De bidrog till att vår uppfattning 
och vårt seende av landskapet förändrades då 
produktionslandskapet alltmer omvandlades 
till ett konsumtionslandskap under loppet av 
1800- och 1900-talen i Sverige. Henrik Ranbys 
genomgripande forskning om denna typ av kul-
turarv ger läsaren både kunskap och argument 
för att i olika sammanhang hävda betydelsen 
av landskapsstudier med humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga förtecken. Boken är ett över-
tygande inlägg i debatten om bevarandevärden 
i kulturmiljöer och vad man kan inbegripa i ett 
kulturarv. Den visar på en angelägenhet att se 
de kulturella värdena i landskapet och att förstå 
landskapets natur som en konsekvens av sociala 
och kulturella omständigheter.

Denna kulturhistoriska exposé tar sin ut-
gångspunkt på Kullahalvön i nordvästra Skåne, 
ett område som ger Ranby en möjlighet att 
iscensätta alla de perspektiv som han arbetar 
med. Hans regionala perspektiv framhäver att 
just Skåne är ett kommunikationernas landskap 
långt från Stockholmshorisonten. I Skåne är 
Köpenhamn och kontakterna med Tyskland så 
mycket viktigare eftersom många av de tekniska 
nyheterna kommer därifrån. De regionala för-
hållandena ger onekligen sin specifika karaktär 
och utgångspunkt för den här typen av kultur-
historiska studier.

Ranbys ambition är att lyfta fram den åk-
donsrelaterade kulturhistorien, ett tidigare 
underbeforskat område, för att visa hur åkdo-
nen och deras roll i landskapet och olika tiders 

landskapsuppfattningar bär historien framåt, då 
industrialismen och det moderna Sverige växer 
fram. Boken har fem syften, att 1) dokumentera 
kommunikationsmiljöer, 2) utveckla vehikulo-
gin och diskutera åkdonen i termer av kontinui-
tet och modernitet, 3) skapa ökad förståelse för 
den industrialiserade landsbygden som kultur-
miljö, 4) pröva tydligare inslag av idé-, konst- och 
litteraturhistoria i kulturmiljöforskningen, och 
5) skapa ett kulturmiljöunderlag med tydligare 
tyngdpunkt på landskapets upplevelsevärden. 
Den reflekterande introduktionen hjälper läsa-
ren att förstå bokens upplägg och författarens 
bakgrund. En uttömmande redogörelse om ord 
och begrepp, syfte och perspektiv, metoder och 
källor förtydligar det teoretiska och metodiska 
ramverket för publikationen.

Fem kapitel är kronologiskt uppställda. Inom 
dem behandlas växelvis de lokala förhållandena 
på Kullahalvön med de regionala och nationella 
förhållandena i Sverige. I kapitel 1 studeras de 
äldsta tiderna, från forntiden till renässansen. 
Kapitel 2 fortsätter med tiden från renässansen 
till industrialismen. Kapitel 3 tar upp Skånes-
Hallands järnväg och industrialismen från 1885 
till 1872. Kapitel 4 fokuserar på Höganäs-Mölle 
järnvägen mot badorten Mölle och Kullaberg 
mellan åren 1910 och 1963. Kapitel 5 handlar om 
bilar och andra moderna fordon, bensinpumpar 
och landsvägar mellan 1885 och 1872.

Teknikhistoriska, bebyggelsehistoriska och 
kulturhistoriska perspektiv formar detaljerade 
beskrivningar av förhållandena i Kullabygden. 
Detta lokalhistoriska empiriska primärmaterial 
återfinns i samtliga kapitel. Det ger en stadga 
i framställningen och är ett betydelsefullt ut-
gångsmaterial för undersökningen av lands-
bygdens kulturmiljöer. Ranby är intresserad av 
perceptionen av landskapet och hur landskaps-
förståelsen präglas av genus, status och identitet. 
Han undersöker också hur man kan se landska-
pet på olika sätt genom att lyfta fram exempel 
från litteraturen, konsten, dramat och filmen. 
Här visar Ranby ett idéstoff som ökar förståel-
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sen av landskapsupplevelser och landskapssyn. 
Detta så kallade bildningsperspektiv vidgar 
blicken över hur man kan tolka sin omgivning 
och uppleva landskap.

Det avslutande sjätte kapitlet kopplar sam-
man de fem syftena med en avslutande dis-
kussion om kulturhistoria, kulturmiljöer och 
kulturarvsprocesser. Kapitlet är ett retoriskt 
skickligt formulerat inlägg som passar väl i den 
nationella och internationella kulturarvsdebat-
ten. I själva verket är kanske detta kapitel både 
kärnan och resultatet av Ranbys mångåriga 
antikvariska arbete och forskning. I egenskap 
av stadsantikvarie i Höganäs kommun och som 
akademisk kulturhistorisk forskare ger han här 
också sitt uttryck för den frustration och irrita-
tion han generellt har över den svenska kultur-
arvsdebatten och om hur det lokala Kullaberg 
blivit naturreservat på grund av sina naturvär-
den och inte sina kulturvärden. Begreppet kul-
turglömska blir där ett betydelsefullt begrepp 
för att åskådliggöra hur ett samhälle glömmer 
och hur ett kulturarv ebbar ut eller mister sin 
mening. Åkdonen och deras landskap är just ett 
sådan företeelse som glömts bort när de väl har 
spelat ut sin roll. De är som Ranby skriver ge-
nerationsspecifika.

Ranby balanserar mellan att skriva detaljerat 
om de lokalhistoriska förhållandena och med 
mer svepande drag om de stora kulturhistoriska 
dragen om åkdon, vägar och järnvägar, stations-
byggnader och bensinstationer. Varje kapitel av-
slutas med en sammanfattning av tematiken i 
kapitlet, vilket underlättar för läsaren att dra 
samman trådarna. Det är en mångfacetterad 
kulturhistoria som presenteras och där Ranby 
visar att en studie av landsvägar och järnvä-
gar med sina vagnar, cyklar, motorcyklar, mo-
peder, bilar och bussar spelar en central roll i 
den kulturhistoriska forskningen. Farbarheten 
i landskapet och alla de typer av åkdon som har 
utvecklats ger ett underlag för att förstå kultur-
miljön. Han menar att kommunikationshistoria 
generellt är styvmoderligt behandlat och han 
poängterar att i diskussionen om landskapsvär-
den har naturvetare ett tolkningsföreträde då 
det gäller att skydda, bevara och lyfta fram ett 
landskap.

Det är en stor och mycket innehållsrik bok. 
Den tar sin tid att läsa för här finns mycket att 
ta del av. Som om inte boken vore tillräcklig för 
att tillfredsställa författarens och läsarens ny-
fikenhet avslutar Ranby med att ge exempel på 
forskningsuppgifter som skulle kunna fördjupa 
insikten och kunskapen ytterligare. Ranbys fors-
kargärning är uppslagsrik och gedigen, och hans 
öppenhet för att göra mer inträngande studier 
ligger i linje med hans forskarläggning, att leta 
sig vidare i spåren av erhållna resultat. Ranbys 
personliga förankring i bygden och hans fascina-
tion av åkdon är tydlig. Ansatsen till boken är 
nästan självbiografisk. Han har en övertygande 
kunskap och insikt om förhållandena på Kulla-
halvön och kan med delvis egen erfarenhet följa 
hur detta landskap förändrades från ett produk-
tionslandskap till ett konsumtionslandskap.

Boken vänder sig till lokalsamhället i Höga-
näs och Kullabygden, kulturmiljövården, musei-
världen och den akademiska världen. När Ranby 
avtäcker de stora och små sammanhangen och 
de långa historiska linjerna blir boken nästan 
encyklopedisk. Det finns alltid något för alla att 
kunna ta del av. Precis som Ranby uttryckte vid 
boksläppet på Krapperup sommaren 2020 kan 
man läsa boken utifrån det intresse man har. Jag 
skulle dock rekommendera att läsa hela boken 
för den ger i sin helhet ett intressant kulturhis-
toriskt och kulturpolitiskt sammanhang. Den är 
nyttig för den nyfikne läsaren och den som inte 
är främmande för stort som smått. Kan man då 
orientera sig i en sådan omfångsrik och mång-
vetenskaplig bok? Boken har en god struktur 
och en detaljerad innehållsförteckning, ett om-
fattande ortsregister och ett personregister un-
derlättar orienteringen i boken. Man kan också 
utifrån specifika frågor och intresseområden, 
om det nu handlar om exempelvis lokalhistoria, 
teknikhistoria, kommunikationer eller kultur-
miljöfrågor hitta sina egna läsingångar i boken. 
En omfattande notapparat och förteckningar av 
källor och litteratur underlättar för den vetgirige 
att leta sig vidare.

Publikationen Åkdon, blick och landskap: Om 
relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och 
landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, 
Skåne är en välskriven bok med sina tydliga ut-
gångspunkter, genomförande och sammanfat-
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tande diskussion. Efter att ha läst boken framstår 
det att åkdonen, landskapet och landskapssynen 
spelar en central roll i kulturhistorien och för 
kulturmiljöfrågor. En kulturhistoria utan vag-
nar, järnvägar, cyklar, motorcyklar, mopeder, bi-
lar, bussar, stationsbyggnader och bensinpumpar 

vore närmast otänkbar och skulle ge en felaktig 
bild av det förflutna.
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