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Förord

Hösten 2005 gjordes en arkeologisk utgrävning av Ramneskärsparken, en gammal festplats och dansbana utanför Uddevalla i Bohuslän. På den här platsen 
hade människor träffats och roat sig för mer än ett halvt sekel sedan, därefter hade platsen legat öde och tyst från musik och skratt.  Det skulle återigen 
komma att bli liv och rörelse på Ramneskärsparken och musik i form av skärslevarnas skrapande och många samtal. Både fynd och minnen kom i dagen 
och platsen blev återigen en mötesplats många år senare, den här gången mellan arkeologi, det moderna kulturarvet och allmänheten. Detta är en bok om 
ett kärt kulturarv – dansbanan, och om hur historien om en svunnen tid kan återberättas med arkeologiska metoder som ledstjärna. 

Utgrävningen skedde inom ramen för projektet: Modernitet och Materialitet – sentida kulturarv med arkeologisk blick. Projektet och utgrävningen 
finansierades genom Riksantikvarieämbetets och Länsstyrelsernas satsning på ”Det moderna samhällets kulturarv”. Projektet drevs av arkeologerna Anders 
Gustafsson, Håkan Karlsson och Maria Persson och var förlagt till Bohusläns Museum.

Ett viktigt mål med både projektet och utgrävningen var att genomföra det i samarbete med de människor som hade en relation till detta moderna 
kulturarv. Tack alla inblandade för ett fantastiskt bemötande, intresse och samarbete. Projektet hade inte kunnat genomföras utan er! Ett speciellt varmt 
tack till: Karl-Erik Karlsson och markägarna Östen, Karin, Johanna och Fredrik Ramneskär. Stort tack även till Skredsviks- Herrestads och Högås hem-
bygdsförening med Birgitta Oscarsson och Valborg Delvret som kontaktpersoner. Vidare riktas tack till Bertil Olsson, Göte Olsson, Ingegerd Nilsson, 
Anna-Lisa Karlsson, Bengt Johansson, Bengt Eliasson, Bertil Grundberg, Maj-Britt Samuelsson, Birgit Molin, Roy Karlsson, Gullvi Hansson, Maja-Britt 
och Valdemar Mattson, Yngve och Doris Andersson, Claes Olausson samt alla ni andra som med er entusiasm och era berättelser på olika sätt deltog vid 
utgrävningen.

Tack även Linda Andersson för gott samarbete under utgrävningen och Andréas Skredsvik för hjälp med förberedelserna inför utgrävningen.  

Slutligen ett stort tack till Lennart J Hägglunds stiftelse för finansieringen av arbetet med denna bok samt finansieringen av tryckningen.

Maria Persson
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Ramneskärsparken
– en fornlämningsliknande lämning?

Om man år 2005 tittade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister över 
Herrestads socken i Bohuslän kunde man hitta en lämning registrerad som 
90:1, angiven som en ”fornlämningsliknande lämning”. Detta är en beteck-
ning som används på lämningar som har ett fornlämningsliknande utseende 
och som är skapade av människan (att jämföra med en fornlämningsliknande 
bildning som är formad av naturen). Vad detta innebär i verkligheten varierar. 
Oftast är det något som ser ut som en fornlämning, men något gör den inven-
terande arkeologen osäker, kanske läget i landskapet, formen eller att lämningar 
på något sätt ser sentida ut. Även om bedömningen av lämningen är osäker och 
den inte är konstaterad som en fornlämning är det viktigt att den finns med 
i registret. När någon nästa gång stöter på den i landskapet finns den då med 
tillsammans med de antaganden man hittills har gjort om den. Informationen 
som gick att läsa om lämningen 90:1 var:

Utdrag ur FMIS, Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister över Herrestad 90:1, 
en fornlämningsliknande lämning.

Fornlämningsliknande lämning, närmast rund, ca 16 m diam och 
bestående av ett 20-tal stenar, 0,6-1,3 m st. Av dessa är ett par resta 
sprängstenar som påminner mest om grindstolpar. Några är lagda på 
varandra, ett par är löst kantställda och liknar resta stenar och några 
är tämligen klumpstensliknande. Förmodligen anordnade efter sten-
röjning. Uppges i gården vara fornlämningar (”stenringar”). 
(Raä 90:1 Herrestads sn, Bohuslän)
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Raä 90:1 är möjligen lik en fornlämning men är i själva verket något helt annat 
– det är en plats för skratt och dans från 1900-talet! Det som är inrapporte-
rat som en fornlämningsliknande lämning är grundstenarna till en dansbana 
som byggdes under slutet av 1930-talet och som var i bruk fram till mitten av 
1950-talet. Dansbanan ingick i en festplats som hette Ramneskärsparken. Här 
träffades bygdens ungdomar under ljumma sommarkvällar och dansade, sköt 
pil och roade sig. Det enda som finns kvar av denna festplats med dansbana, 
skjutbana och kiosk är just grundstenarna till själva dansbanan som ligger kvar 
i en rund formation – också kallad Raä 90:1.

Utan facit i handen är det däremot inte lätt att ana varför stenarna ligger 
där de ligger. Bland hög sly liknar de en domarring. Inte konstigt att dessa 
stenar ställde till en del huvudbry under Riksantikvarieämbetets fornminnes-
inventering av Herrestad socken 1975. Inventeraren hade stött på något i en 
fornlämningsrik bygd som såg ut som en domarring eller stenkrets, men som 
av stenarnas utseende inte kunde tänkas vara detta. På mycket nära avstånd 
ligger däremot flera boplatser, ett röse, hällristningar och ett gravfält, det är ett 
fornlämningstätt område. 

Vad som är talande här är två saker; lämningar förfaller till oigenkännlighet 
mycket snabbt. Fornminnesinventeringen skedde endast 18 år efter att parken 
lades ner. Detta visar hur viktigt det är att uppmärksamma även vårt moderna 
kulturarv, detta faller också i glömska och försvinner, snabbare än vi tror. Det 
visar också att även det moderna kulturarvet är angeläget att uppmärksamma 
från kulturmiljövården sida. Landskapet fylls hela tiden på med lämningar, det 
har det alltid gjort så länge människan har levt i och brukat landskapet. Att 
bortse från det som tillkommit under de senaste åren förvirrar och gör att man 
tappar en känsla av kontinuitet. Dessa lämningar är mycket viktiga för många 
människor.  Vi har oftare lättare att relatera till lämningar från vår egen tid eller 
tiden strax före vår egen levnadstid. Dessa är mer gripbara och fyllda med vår 
egen historia.
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För det andra visar detta på en tydlig brist på kommunikation mellan kul-
turmiljövård/arkeologi och allmänheten. Hade inventeraren frågat mark-
ägaren eller någon annan i trakten hade han utan tvekan fått svar på vad 
den fornlämningsliknande lämningen egentligen var. Ramneskärsparken är 
inte bortglömd i trakten runtomkring den gamla festplatsen. Vad som är 
konstigt är att registret anger att det finns uppgift om att lämningen skulle 
vara en fornlämning: ”Uppges i gården vara fornlämningar (”stenringar”)”.  
Denna uppgift kan omöjligen stämma, markägaren på den tiden var den 
som själv upplät mark för festplatsen och skulle inte ha gett en sådan upp-
gift till inventeraren. Det har helt klart skett någon form av missförstånd 
där två olika platser har blandats samman. För rättvisans skull är det dock 
viktigt att tänka på att inventeraren oftast hade ett mycket stort område att 
gå över och att vegetationen kan ställa till besvär. Däremot går det inte att 
bortse från det faktum att de som arbetar med kulturmiljön och lokalbe-
folkningen har olika förutsättningar att känna landskapet. Arkeologerna 
har en stor kännedom om kulturlandskapet, men samtidigt är detta på ett 
generellt plan. Det är de boende som känner sitt landskap, det är de som 
sedan lång tid tillbaka har brukat det och som är vana att vistas i det. Inom 
dagens kulturarvsdebatt framhålls ofta behovet av ökad dialog mellan kul-
turarvsinstitutionerna och allmänheten. Detta är framför allt viktigt ur en 
demokratisk synvinkel. Vårt kulturarv är allas angelägenhet och tillhör oss 
alla. Därför borde det även vara lika mycket upp till allmänheten att avgöra 
vad som kan innefattas av begreppet kulturarv, både på nationell och re-
gional nivå. Detta fall visar även hur viktigt detta är för kulturarvet i sig. På 
lokal nivå var förklaringen bakom Raä 90:1 Herrestad socken självklar, att 
det är resterna av den gamla dansbanan. Om inte allmänheten får komma 
till tals kan en lämning i onödan förvandlas till något svårförklarligt och än 
värre; något anonymt. 

Grundstenarna till dansbanan skymtar 
genom slyn. Anonyma? Foto: författaren.
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Slår man upp Raä 90:1 i Herrestads socken i fornminnesregistret idag, efter 
utgrävningen av Ramneskärsparken får man ett helt annat resultat än 2005. 
Idag är registret uppdaterat och lämningen är angiven som en ”samlings-
plats” vilket är fornminnesregistrets definition för platser där människor 
samlats för gemensamma aktiviteter. Formuleringen fornlämningsliknande 
lämning är struken. Texten som beskriver lämningen idag lyder:

Moderna kulturarv 
- folkliga kulturarv

Fokus på äldre lämningar
Arkeologin har av tradition fokuserat på det förhistoriska kulturarvet och 
sentida lämningar har placerats utanför det arkeologiska facket. Detta är 
emellertid inte arkeologisektorn ensam om. Även inom kulturarvsför-
valtningen i övrigt har vårt närliggande förflutna fått stå tillbaka för ett 
äldre historiskt kulturarv, där fokus har legat på företeelser från tiden före 
1900-talet. Ofta har det som är äldre setts som viktigare att fokusera på, då 
det snart eller redan är ett förlorat land, och därför har äldre kulturarvs sett 
som nödvändigt att prioritera. Detta är dock inte den enda förklaringen. 
Det förefaller finnas en benägenhet att ge företräde åt det ”fina” kulturarvet. 
Håkan Karlsson diskuterar i sin bok ”Försummat kulturarv – det närlig-
gande förflutna och fotbollens platser” kulturarvssektorns tendens att inte 

Modernt kulturarv: Bergs festplats från 1934, Grohed, 
Uddevalla kommun. Fortfarande i bruk och fortfarande i 
idrottsföreningen Grohed IFs ägo. Här har bland annat
Alice Babs och Owe Thörnqvist uppträtt. Idag används 
parken bland annat till Midsommarfirande. Foto: författaren.

Samlingsplats, ca 55x40 m (Ö-V), mötesplats för dans. Ram-
neskärsparken, bestod av 1 dansbana, 1 kiosk och 1 skjutbana. 
Dansbanan var åttakantig, bestående av 27 stenblock. Inga synliga 
lämningar från kiosken eller skjutbanan finns idag. Tidigare 
registrerad som fornlämningsliknande lämning. Fornlämningslik-
nande lämning, närmast rund, ca 16 m diam och bestående av ett 
20-tal stenar, 0,6-1,3 m st. Av dessa är ett par resta sprängstenar, 
0,2-0,3 m br och påminner mest om grindstolpar. Några är lagda 
på varandra, ett par är löst kantställda och kan likna resta stenar 
och några är tämligen klumpstensliknande. Förmodligen anordnade 
efter stenröjning. Uppges i gården vara fornlämningar (”sten-
ringar”). Tillägg dnr 321-3718-2006: Vid arkeologisk utgrävning 
år 2005 påträffades 27 cirkellagda stenblock, 0,5x0,5 - 0,5x1 m st. 
Fynd av järnbeslag, spik, 1 hovtång, 1 strålkastarskärm, glas, tegel, 
kamfragment samt kapsyler. /…/ Ramneskärsparken användes som 
dansbana från 1939 till mitten av 1950-talet. 
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uppmärksamma folkliga kulturarv med exempel i fotbollens platser. Dessa 
platser är bara en av många moderna kulturmiljöer som inte betraktats som 
tillräckligt intressanta eller värdefulla för att rymmas inom kulturarvsbe-
greppet och som därför fått vika på foten för det äldre kulturarvet. 

Genom svensk lag har alla medborgare ansvaret för kulturarvet. Officiellt 
administreras och utförs detta arbete av kulturarvssektorn, det vill säga 
museer, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelser etc. Kulturarvssektorn tycks 
ofta se som sin arbetsuppgift att göra allmänheten intresserad av kulturar-
vet, något som likväl inte är nödvändigt, det finns redan ett stort intresse. 
Däremot kanske inte alltid intresset motsvarar vad kulturarvssektorn tror, 
eller snarare, vill att allmänheten skall vara intresserade av. Att allmänheten 
är intresserad av modernt kulturarv är ett obestridligt faktum, de projekt 
som bedrivits med denna intresseram har mött ett mycket stort intresse från 
allmänheten. Lämningar från det närliggande förflutna har försummats 

av kulturmiljövården, vilket är anmärkningsvärt då det inte finns någon 
tvekan om allmänhetens stora intresse.

Demokratiskt kulturarv
I Sverige har kulturarvsdebatten varit livlig det senaste decenniet. En av 
de viktigaste diskussionerna inom denna debatt har varit att kulturarvet 
behöver bli betydligt mer demokratiskt förankrat, mer tillgängligt och att 
kulturarvsarbetet bör genomföras i en dialog med medborgarna. Detta 
innebär att allmänheten även skall vara involverad i beslutsfattandet kring 
kulturarvet, vilket borde vara en förutsättning för ett demokratiskt kultur-
arv. Ett sådant kulturarv är mångstämmigt och bör inte väljas ut av utvalda 
inom kulturarvssektorn, kulturarvet är allmän egendom. Dessa resonemang 
har argumenterats för i ett stort antal böcker, artiklar och manifestliknande 
skrifter. Den stora utmaningen för kulturarvssektorn är nu att gå från tanke 
till handling och sätta detta till verket.  För att lyckas behöver nya sätt att 
arbeta utformas både inom sektorn och utåt mot och med allmänheten. 
Begreppet demokratiskt kulturarv är dock en aning komplicerat då det 
används på många olika sätt. I den offentliga diskussionen har termen blivit 
ett paraplybegrepp som innefattar kategorier såsom klass, generation, ge-
nus, mångkulturalitet och mångfald. Det som menas med begreppet är en 
likaberättigande kulturarvsprocess där målsättningen är att ge allmänheten 
en större tillgång till kulturarvet, möjlighet att påverka samt möjligheten att 
arbeta med vårt kulturarv. Tidigare kulturmiljövård har haft en tyngdpunkt 
i att förmedla kunskap om det förflutna till allmänheten. De senares roll 
har i sin tur varit såsom passiva lyssnare till denna förmedling. Detta förhål-
lande har nu kraftigt ifrågasatts. Ledordet i den rådande kulturarvsdebat-
ten är -dialog. Detta modeord som idag används inom de flesta branscher 
betyder i detta fall en strävan efter ett samarbete mellan allmänheten och 
kulturarvssektorn och en ökad lyhördhet från den senare.

Ett folkligt modernt kulturarv, Bragebacken i Slottsskogen, Göteborg. 
En backhoppningsbacke från 1902 byggd i massiv granit. Här har 
många våghalsar slängt sig ut. Foto: författaren.
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En fokusering på ett mer folkligt och demokratiskt kulturarv är inte bara 
viktigt ur en demokratisk synvinkel utan även för kulturarvet i sig självt. 
Även modernt kulturarv faller i glömska och försvinner eller förvandlas 
till ruiner, och detta sker i en allt snabbare takt. Många folkkära moderna 
kulturarv håller på att försvinna. Den enkla förklaringen till alla dessa över-
givna moderna platser är strukturomvandling. Allt från enstaka föremål till 
hela lokaler överges för nya yttringar. Vår snabba samhällsutveckling lämnar 
en stor mängd material efter sig. Dessa moderna kulturmiljöer behöver 
också skyddas och värnas om, istället för att prioriteras bort till förmån för 
det som är betydligt äldre. Med detta är det givetvis inte sagt att de sentida 
lämningarna skulle vara viktigare än de äldre, men varför vänta tills de 
faller i glömska och blir anonyma platser i landskapet? Festplatser är bara 
ett exempel på ett modernt kulturarv som varit mycket viktigt för många 
människor och som är på väg att försvinna. Landskapet vimlar av fabriks-
lämningar, militära lämningar och andra moderna fornlämningar som sakta 
täcks av glömskans mylla.

Det finns många strömningar inom dagens samhälle som intresserar sig för 
vårt moderna kulturarv.  Några av de viktigaste aktörerna hittar man på 
lokalnivå. Den enskilt viktigaste gruppen är hembygdsföreningarna. I Sve-
rige finns det cirka 2000 hembygdsföreningar med över 450000 medlem-
mar. De besitter en ojämförlig kunskap om det lokala moderna kulturarvet 
och landskapet. Jämfört med kulturarvssektorn har de en lång tradition i 
att värna om det moderna kulturarvet. De omfattande torpinventeringar 
gjorda av hembygdsföreningar är bara ett talande exempel på detta.  Även 
fastighetsägare är en viktig grupp. De känner väl till vad som finns på deras 
marker och ett ökat samarbete mellan fastighetsägare och kulturmiljö-
vården skulle utan tvekan vara mycket fruktbart. Det finns givetvis även 
andra grupper i samhället som är viktiga kulturarvsaktörer. Det finns flera 
grupper med nya sätt att intressera sig för det närliggande förflutna. Några 

Ulvöns rotunda. Foto: författaren.
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exempel på detta är rörelser kring Urban Exploration, geocaching, lajvare 
(levande rollspel) och de som bedriver bloggar kring modernt kulturarv 
och övergivna platser för att nämna några. Där kulturarvssektorn har en 
bred kunskap om kulturarvet på en övergripande nivå har hembygdsför-
eningar, markägare och andra lokala aktörer en kunskap om lokalhistoria, 
landskapet och lokala traditioner som är djupgående. De är bekanta med 
kulturarvet på ett helt annat sätt på framförallt regional nivå. T ex. känner 
de även till de muntliga berättelserna om landskapet och platsers folkliga 
traditioner, en viktig del av det moderna kulturarvet. 

Olika kulturarv är viktiga för olika människor
Vårt förflutna är något personligt och subjektivt, det finns inte bara en 
historia, utan många. Det senaste decenniet har vi sett ett ökat intresse 
av den närliggande historien och även den vanliga människans historia. 
Detta har även gjort att det lagts en större betoning på den subjektiva och 
personliga historien. Vi har ofta lättare att knyta än till lämningar tillkomna 
närmare vår egen livstid. Det du själv kan relatera till är oftast mer intres-
sant. Lämningar som härstammar från din egen generation eller max 1-2 
generationer bakåt har ett gripbart tidsdjup. Lämningar kan vara intressant 
på två olika sätt. De kan vara intressanta för att de är okända och gåtfulla så 
som är fallet med fornlämningar från förhistorisk tid, men lämningar kan 
även vara intressanta av motsatt anledning, just för att du känner till dem 
och därför kan tolka dem. När det gäller lämningar från det närliggande 
förflutna finns en känsla av att dessa platser innehåller den egna historien. 

Det finns en tydlig trend inom dagens kulturmiljövård mot ett breddat 
kulturarvsbegrepp och en demokratiserande målsättning. Utgrävningen 
av Ramneskärsparken finansierades genom Riksantikvarieämbetets stora 
satsning på ”Det moderna samhällets kulturarv”, ett exempel på en stor 
satsning på moderna kulturmiljöer med fokus på modernismens arkitekto-
niska period 1930-1970. 

Kulsprutevärn eller så kallad KG-hatt, inte långt från Ramneskärsparken. 
Den ingick i försvarslinjen Uddevalla-Vänersborg som uppfördes 1940-41. 
Landskapet innehåller många övergivna moderna lämningar, lämningar som 
är viktiga delar av vår historia och som intresserar många människor.  
Foto: författaren.
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Det var tjoh! Det var hopp! Det var hej!”
Dansbanorna har ett skimmer över sig av en svunnen tid, en oskuldens tid. 
Varma svenska sommarkvällar med lövade logar och kulörta lyktor som 
lyser över dansande par i skymningen. Det luktar syren, björkar och Aqua 
Vera. Möjligen kryddas bilden med intagande av rusdrycker och ett och 
annat slagsmål. Det har funnits tusentals dansbanor ute i bygderna, minst 
en i de flesta socknar. De ses som något lika typiskt svenskt som dalahästar, 
Carl Larsson och köttbullar.

Dansbanor hör främst till bondesamhället där de var landsbygdens ung-
domars sätt att träffas och göra något utöver det vardagliga tillsammans. 
Dansbanorna var viktiga mötesplatser i landskapet i en tid då man bodde 
trångt och det sällan fanns möjlighet för ungdomarna att ta hem sina vän-
ner, istället träffades man på dansbanan. Dansbanorna hade därför en stor 
social betydelse. Där kunde man träffas utanför det egna eller någon annans 
hem, utan kontroll av arbetsgivare eller föräldrar. De unga kunde umgås på 
egna villkor. På så sätt var dansbanorna ungdomarnas egna sociala arenor.

Från vägskäl och broar till festplatser och folkparker
Dansbanornas tidsepok sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till 
1900-talets mitt. Storhetstiden var däremot under främst 1930 & 1940-
talet. De platser i landskapet som ungdomarna använde till dans ändrades 
över tiden. Till en början, i slutet av 1800-talet, dansades det i skogsgläntor, 
danserna flyttades sedan till vägskäl och broar. Uttrycket ”dans bort i vä-
gen” härstammar från ungdomarnas val av mötesplatser, till just knutpunk-
ter och naturliga mötesplatser i landskapet. På vintern dansade man oftast 
inomhus, men det förekom även vad man kallar för pjäxdans där man helt 
enkelt dansade på isen.

Efter hand började man istället för provisoriska dansplatser bygga dans-
banor, ofta med ett enkelt plankgolv i en glänta. Dessa platser blev mer 
arrangerade mötesplatser för ungdomarna och de danser som oftast hölls 
på lördagskvällarna, då man fick en stunds vila från veckans arbete. Några 
decennier in på 1900-talet ändrades efter hand dansförhållandena då de 
kom att bli alltmer etablerade och ordnade under andra former. De olika 
folk- och idrottsrörelserna växte fram och blev de vanligaste arrangörerna 
till danstillfällen. Tidigare hade initiativtagarna varit ungdomarna själva 
som utan större ekonomiska medel ordnat det som gavs möjlighet till. Nu 
tar sig danserna mer arrangerade former, blir mer etablerade och även mer 
omdiskuterade. Att ordna danstillfällen var en viktig källa till inkomster för 
föreningarna. Folk- och idrottsrörelserna lät oftast bygga samlingslokaler 
såsom föreningshus eller bygdegårdar och i detta sammanhang kom även 
dansandet att ingå. Många var de skytteföreningar och arbetarrörelser som 
förutom sin ordinarie agenda även ordnade danser åt traktens ungdomar. 
Tidigare hade det bara förekommit danser under sommarhalvåret, men nu 
då det fanns möjlighet att hålla danser inomhus kunde det dansas året om. 
Under sommarhalvåret fortsatte man dock att dansa på de enklare dansba-
nor som fanns ute i landskapet.

”Det var dans bort i vägen på lördagsnatten,
Över nejden gick låten 
av spelet och skratten,

Det var tjoh! Det var hopp! Det var hej!”

Gustav Fröding 

Dansbanefenomenet
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Dansbanan vid den s.k. syradammen 
vid Munkedals bruk 1920-tal. Den an-
lades av arbetarrörelsen och användes 
fram till Munkedals Folkpark byggdes 
år 1931. Foto: Oscar Färdig. 
Bohusläns Museums bildarkiv. 
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Midsommardans i skärgården. Svenska 
turistföreningens fotografisamling. 
Foto: Knud Sörensen. 
©Nordiska Museets arkiv.   
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Det som utmärker dansbanorna är att de låg ute i landskapet, oftast inte 
inne i samhället utan i en skogsdunge på mark som inte brukades. De hade 
sällan något tak utan var mycket enkla byggnationer till en början. Med 
tiden kom en del av dem att bli mer permanenta dansinrättningar, ibland 
med tak över dansbanan. En del dansbanor ingick i en festplats där de var 
i sällskap av t.ex. en skjutbana, kiosk och tombola. Ett fenomen för sig 
är Folkparkerna. Dessa festplatser startades av arbetarrörelsen för att dess 
medlemmar skulle ha en plats för möten och nöjen. Sveriges första folkpark 
uppstod i Malmö 1891, en park som är igång än idag. 

Foxtrot - en port till vuxenvärlden
Vad var det då för musik som spelades på dessa dansbanor? Från början 
och långt fram i tiden var det traktens spelmän som med fiol, munspel och 
dragspel fick fart på de dansande, och det är denna slags ensemble som 
främst kopplas samman med dansbaneepoken. Dessa kontrakterades mot 
en ringa summa pengar eller endast mot mat och någon starkare dryck. 
Med tiden utvecklades dock musiken och även dansbanorna fick besök av 
musiker kända utöver det lokala planet, musiker som inte bara spelade ”
un-plugged”. Förstärkare började under 1940-talet att blandas med de 
kulörta lyktorna och nejden fylldes av högre musik. De vanligaste danserna 
var vals, foxtrot och tango. Emellanåt spelades även vals, hambo, polka eller 
schottis, men foxtroten var det som var mest populärt. På de flesta festplat-
ser fanns ett system med dansbiljetter. Dessa köptes av männen och varje 
dans skulle sedan betalas med en sådan biljett då man trädde upp på dans-
golvet. Emellanåt var det ”damernas” eller till och med damernas tjuvdans.

Dansbanorna var tydligt åldersmässigt och socialt skiktade. De var ungdo-
marnas platser. Man började oftast gå på dans då man hade blivit konfir-
merad. Att bli konfirmerad och fylla 15 år var på den tiden inkörsporten 
till vuxenlivet och det var även dansbanedebuten. Att gå på dans fortsatte 
man med tills man gifte sig, då ett annat liv tog vid. Det hörde inte till det 
vanliga att gifta par gick till dansbanorna utan de var platser för förväntan 
och förälskelse före familjebildandet. Dansbanorna uppvisade även en 
tydlig klasskiktning. De var främst arbetarklassens och bondebefolkningens 
sociala rum samt i mindre utsträckning den lägre medelklassens. 

Även nykterhetsrörelsen anordnade dans. Fotot föreställer 
nykterhetsrörelse i Uddevalla under 1910-talet. Nykterhet 
är kanske annars inte det första man tänker på i samband 
med dansbanor. Foto: Thure Nihlén. 
Bohusläns Museums bildarkiv. 

Nyårsfirande på Carlia, Uddevalla 1947. 
Foto: Arne Andersson. Bohusläns Museums bildarkiv.
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Moralpanik - Dansbaneeländet 
Under benämningen ”dansbaneeländet” fördes en av modern tids mest 
upprörda debatter kring ungdomskulturen i Sverige. Detta var under 
senare delen av 1930-talet, med kulmen år 1941.  Debatten rörde de 
unga och deras påstådda bristande moral. Felet var dock inte deras eget 
utan ungdomarna ansågs vara i händerna på dansbanekulturen. Dans-
banorna påstods förstöra ungdomarna, detta i form av dansens degrade-
rande inverkan på moralen (dvs sexuallivet). Dansbanorna påstods sjuda 
av omoral och fördärvade våra fina svenska ungdomar. Detta samhällets 
förfall måste hejdas! De som närde dessa åsikter var främst präster, läkare 
och lärare. Anledningen till denna debatt kan inte tolkas som något 
annat än rädslan för något nytt, att samhället förändrades snabbt under 
denna tid, och därav även de ungas förutsättningar. De äldre hade svårt 
att orientera sig i det moderna samhället, ungdomarna hade en annan 
livsstil än vad man själv hade, och då var det de ungas livsstil som var fel. 
De unga levde i en annan tid. Vi kan under hela 1900-talet se att varje 
generation är präglad av andra intryck än den föregående.  Antagonister-
na menade i och för sig oftast att ungdomarna själva inte rådde för detta 
moraliska förfall utan själva var offer för ett samhälle där hemmet var 
trångbott och därför tvingade ut dem i dåligheter samt att de dubbelar-
betande föräldrarna inte hade kontroll över sina barn. Olika grupper i 
samhället drabbade samman i verbala fighter. 

Det är självaste Satan som har snärjt dem i sitt garn
Han har farit i musikanten, detta djävulens barn

Men att de dansade uti parken, uti fullmånens glans,
det är skam på torra land! Dekadans, dekadans!

Cornelis Vreeswijk ”Dekadans”

Nalensnajdare. Dans på Nalen, Stockholm. 
Foto: K. W. Gullers. ©Nordiska Museet. 

Dekadent och försoffad är vår ungdom av idag
och de bryr sig varken om religion eller lag

Du kan ingenting göra åt’et,
nej du har ingen chans

för det är röta i vårt sekel, dekadans, dekadans!
Cornelis Vreeswijk ”Dekadans”
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Att ungdomar av bägge kön träffades och dansade var inget nytt, men nu 
kom nya dansformer, och dessa omtalades som rena parningslekar, främst 
efter jazzens inträde på scenen. Även själva musiken i sig ansågs vara mycket 
farlig. Det hände att präster kom och försökta avstyra danskvällarna, ibland 
lyckades de, men för det mesta inte. Kyrkans ord vägde dock fortfarande 
tungt. Jonas Frykman diskuterar i sin bok ”Dansbaneeländet” hur denna 
hätska debatt kunde uppkomma. Han menar att varje ungdomskultur 
måste ses i sitt eget sociala och kulturella sammanhang och att ungdoms-
kulturer alltid väcker uppmärksamhet, ofta negativ sådan. Idag drar vi 
på munnen åt hur dessa välkammade ungdomar kunde väcka ett sådant 
rabalder. Dansbanefenomenet var en utkristalliserad ungdomskultur, och 
ungdomskulturer ses alltid med viss skepsis av tidigare generationer. De 
unga gjorde inte samma saker på sin fritid som den äldre generationen. 
Att det just var deras fritid som diskuterades, och att de i övrigt arbetade 
sex dagar i veckan, togs inte i beaktande. Ironiskt nog gjorde antagligen 
moralpredikningarna i media snarare att fler uppsökte dansställena än den 
motsatta önskade effekten.  

Dansbanornas försvinnande
Runt 1960-talet spred sig en stor dansbanedöd över landet. Orsakerna 
till detta var flera. Bilismen ökade och skapade för det första ett krav på 
parkeringsplatser vid dansbanorna som inte alltid kunde tillgodoses, för 
det andra skapade bilismen en möjlighet att åka till dansställen längre bort. 
Själva nöjesutbudet förändrades även kraftigt. Annan musik slog igenom 
och även genom televisionens genombrott tillkom ett annat sätt för ungdo-
men att roa sig på kvällarna. Vid den här tiden skärpte även myndigheterna 
kraven på bland annat vakthållningen och de sanitära förhållandena vid 
nöjesplatser vilket gav ökade kostnader. Många dansbanor hade inte ens 
haft toalett. Dansbanefenomenet blev sakta men säkert omodernt. Vårt 
samhälle trädde på många sätt in i en ny era vid den här tiden. Att dans-
banorna till stor del dog ut just då är en mycket tydlig tendens av detta 
skeende. De flesta dansbanor har idag övergivits, förfallit och rivits. Det 
finns dock de som levt vidare, men de tillhör snarare undantaget än regeln. 

Andra ungdomskulturer tog vid efter dansbaneeländet, som de rättrådiga 
kunde förfasa sig över.

Forskning om dansbanor
Under de senaste åren har det på flera orter i Sverige skett inventeringar 
av dansbanor. Dansbanor har före dess varit ett outforskat forskningsfält. 
Under början av 1900-talet bedrevs forskning av folklivsforskare och 
hembygdsrörelser om den äldre formen av dans, den i stugor, på broar 
och bryggor samt i vägskäl. Dansbanorna sågs däremot då som en alltför 
sentida företeelse och något som möjligen skulle visa sig vara en dagslända. 
Som redan har nämnts sågs den nya formen av dansbanor även i många 
fall som mindre fint och ibland betraktat som omoralisk. Detta verkar ha 
präglat forskningen under lång tid. Dansbanor är ett folkligt kulturarv, 
och sådana har ofta fått stryka på foten för det finare kulturarvet. Detta 
har dock ändrats under senare år, och flera projekt har uppmärksammat 
dansbanefenomenet. Under 1990-talet började flera hembygdsföreningar 
och museer ordna inventeringar av dansbanor i sina upptäckningsområden. 
Historieskrivningen har, då den inte som ofta fokuserar på de övre klas-
serna, en tendens att framhålla bondebefolkningens hårda livsvillkor med 
beskrivningar om svåra tider, arbete etc. En viktig aspekt av dansbanein-
venteringarna har därför varit att istället lägga fokus på de ljuspunkter i 
tillvaron som alltid har funnits. Dansbanorna är just materiella lämningar 
efter glada stunder. Inventeringarna syftade givetvis även på att sätta fokus 
på ett bortglömt kulturarv på väg att försvinna. Dansbaneinventeringar har 
bland annat skett i hela Västra Götaland i form av projektet Dansbanor i 
Västra Götalands län. Det var i samarbete med detta projekt som utgräv-
ningslokalen Ramneskärsparken kunde väljas ut.

Ulvöns dansbana väckt ur sin slummer 
Även om de flesta festplatser och dansbanor idag är nedlagda och borta 
finns det de som är kvar och fortfarande används. Ett exempel är dansbanan 
på Ulvön, Ljungskile, Bohuslän. Ulvön är en ö med gångbroförbindelse till 
fastlandet som länge har nyttjats för sommaraktiviteter och sommarboende. 
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Bad- och kurortsrörelse startades i privat regi på ön under 1930-talet. Från 
1940-talet och fram till 2007 var ön semesteranläggning för fackförenings-
anslutna metallarbetare. Från 2007 är anläggningen åter i privat ägo och nu 
har den gamla dansbanan på ön rustats upp. Dansbanan byggdes år 1940 
och användes flitigt under främst 1940- och 50-talet med en stagnerande 
verksamhet under 1960-talet. Det var inte bara de som under sommaren 
bodde på Ulvön som roade sig på dansbanan utan även många åretruntbo-
ende på fastlandet kom dit, ofta med båt. Efter 1960-talet stod dansbanan 
och förföll många år. Nu har den renoverats, skogen omkring har röjts och 
nu ordnas det återigen dans på dansbanan. Här ser man ett modernt kul-
turarv som räddats till eftervärlden, både traditionen och själva byggnaden. 

Dansbanan på Ulvön då och nu. 
Här har värdet av detta kulturarv 
uppmärksammats och tagits om hand. 
Bild överst, vykort från okänt år. 
I Ulvöns restaurangs ägo. 
Bild till höger, foto: författaren. 
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Föremålet för vårt intresse är Ramneskärsparken, en festplats några kilome-
ter utanför Uddevalla i Bohuslän. Parken var igång från 1939 fram till mit-
ten av 1950-talet och den drevs av ortens idrottsförening, HAIF, Herrestads 
Allmänna Idrottsförening, en förening som är mycket aktiv än idag även 
om festplatsen för länge sedan lagts ner. Allt arbete i Ramneskärsparken 
utfördes av föreningens medlemmar, helt på ideell basis. Det var inte ovan-
ligt att idrottsföreningar drev festplatser eller dansbanor för att finansiera 
sin verksamhet. Det var både ett roligt och effektivt sätt att få in pengar för 
organisationer och föreningar. 

 

På Ramneskärsparken samlades traktens ungdomar för att umgås, dansa 
och kanske träffa en hjärtevän. Parken var framförallt en viktig plats för 
landsbygdens ungdomar, men det var inte ovanligt att ungdomar från den 
närliggande staden Uddevalla cyklade ut till Ramneskärsparken, trots att 
Uddevalla stad hade den stora konkurrenten Folkets Park. 

Ramneskärsparken

Första omnämnandet av Ramneskärsparken i Bohusläning-
en, 15 maj 1939. Invigningsfesten hölls pingstafton 1939.

Ramneskärsparken låg strax utanför Uddevalla, Bohuslän. 
Ur Sverigekartan ©Lantmäteriverket Gävle 2009. 
Medgivande MEDGIV-2009-18945.
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De flesta besökare tog sig till Ramneskärsparken med 
cykel. Den parkerades på landsvägen nedanför parken. 
Därifrån ledde en brant väg upp till festplatsen som låg 
på en kulle. Vid entrén fick man betala någon krona i 
inträde. I detta ingick dans på dansbanan, man hade 
inte det system med dansbiljetter som skulle köpas 
separat som var vanligt vid andra dansbanor vid den här 
tiden.    

Ramneskärsparken bestod förutom huvudattraktionen 
dansbanan även av en skjutbana samt en kiosk där 
det serverades läsk och korv, ingen alkoholförsäljning 
var tillåten i dessa motbokstider. Själva dansbanan var 
åttakantig, hade plankgolv och var omgiven av räcken. 
I ena kanten av dansbanan fanns en taktäckt musikpa-
viljong där kvällens inhyrda musiker spelade. Stora träd 
täckte området och lummade in Ramneskärsparken. I 
tidningsannonserna för festkvällarna lockas besökarna 
till ”den natursköna parken”. Träden i parken användes 
även som interiör, från träden hängde kulörta lyktor 
och annan utsmyckning och runt trädstammarna var 
runda bord uppsatta. 

Festplatsområdet var omgärdat av staket och man var 
hänvisad till entrén för att komma in. Att planka var 
ingen större idé. Visst gick det att klättra över eller 
under det staket som omgärdade parken, men ordnings-
vakterna som stod i entrén hade god koll på vilka som 
hade betalt inträde, dåtidens mindre anonyma samhälle 
hade sina tydliga nackdelar. Ordningsvakterna utgjordes 

Ramneskärsparkens läge idag. Foto: författaren.

Festklädda på väg till Ramneskärsparken. 
Foto från okänt år, fotograf okänd. Foto i familjen Ramneskärs ägo.

Hej, god dag hur står det till med damen?
Säj vill ni inte sitta upp på ramen?

Jag bjuder, jag bjuder på skjuss på min velocipé
Hoppa upp å följ mé

Så ska vi ta en sväng till parken och titta
Slantar har jag så nog ska vi hitta

På någé skoj, vi kan dela på en citronil och kasta pil
Owe Törnqvist 1956
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för det mesta av ”Knappåsarna”, det vill säga de tre bröderna Jan, 
Gustav och Carl boende på gården Knappåsen. Lagens långa arm 
var vid dessa tillfällen iklädda en respektingivande vaktmundering.

Under Ramneskärsparkens första decennium var ingen el dragen 
till parken. Den lystes istället upp av fotogenlampor som hängde i 
metallvajrar mellan träden. Kanske behövdes inte mycket mer ljus 
under de ljusa sommarkvällarna festerna anordnades. Musikens 
utveckling kom däremot att ställa krav på el för förstärkare. Till en 
början ”lånades” el från en närliggande (och ovetande!) lanthandel 
med hjälp av en mycket lång förlängningssladd. 1949 beslutades 
dock att parken skulle ”elektrifieras”.

Dansbana i skogsdunge, 1940-tal, någonstans i 
Sverige. Tyvärr finns det inget foto av dansbanan 
på Ramneskärsparken, men både omgivningarna 
och själva dansbanans utseende stämmer väl 
överens med denna. 
Foto: Gunnar Lundh. ©Nordiska Museet. 

Ramneskärsparkens ordningsvakters mundering, nu i 
Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförenings ägo. 
Foto: författaren.
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Från fakirer till riksdagsmän
På denna festplats var det festkväll de flesta lördagar under sommarsä-
songen, ibland både lördag och söndag. Säsongen började vid pingst, när 
det blev vår blev det dans. Danserna varade för det mesta från klockan åtta 
på kvällen och fram till midnatt, ibland ända till klockan ett om det var så 
kallad utsträckt tid. Idrottsföreningens festkommitté stod för arrangemang-
en. Underhållningen och aktiviteterna i parken var varierande. Förutom 
de sedvanliga inhyrda musikerna som bjöd upp till dans så kunde man på 
Ramneskärsparken uppleva: fakirer, lustigkurrar, skämtboxning, vissel-
konstnärer, ballongdans, brottning, akrobater, skämttävlingar, sillsexor, och 
mycket mycket annat. Varje midsommar var det fest på Ramneskärsparken, 
ibland till och med i dagarna tre. Av detta skäl ordnades även flera år tält-
platser i närheten så att festbesökarna skulle kunna stanna kvar flera dagar. 

 

Ibland hyrdes parken ut till olika arrangörer, bland annat till SLU, Svenska 
Landsbygdens Ungdomsförbund som höll sommarting i parken där även 
riksdagsmän deltog. Varje höst ordnade HAIF en stor kräftskiva för sina 
medlemmar i parken. Då lånade man ihop bord och stolar som placerades 
på dansbanans golv där man och åt, drack och sjöng. Det vanligaste var 
dock att festkommittén hyrde in olika mer eller mindre lokala artister som 

bjöd upp till dans. Dansen var det centrala på Ramneskärsparken, det som 
allt det andra kretsade kring. Kvällarna inleddes med vals som åtföljdes av 
en foxtrot. Kvällen avslutades sedan även med vals. Ungefär i mitten av en 
danskväll var det dags för damernas, det hände även att hela festkvällar var 
Damernas Dansafton. Ofta var det samma band eller artist som återkom 
många gånger under en säsong, och inte sällan säsong efter säsong. Bland 
de artister som spelade på Ramneskärsparken kan nämnas: Geijens trio, 
Ahlona trion, Västgöta-Sigge, Henryands kapell, Zigenarkapellet, Lubbes 
kapell, Uhlins trio, Roxys swingtrio, Lundgrens kapell, Willys kapell, Sven 
Lennarts trio, Ryans svänggäng, Svängers trio, Ragglers, Accordion-trion, 
Erixsons trio, Roysons, Kemas trio, Sven Rolands trio, Pahlemans hawaiior-
kester, Sonnys orkester, Cresendo-kapellet.

Annons om midsommarfest i Bohusläningen 1952.

Tältande vid 
Ramneskärsparken. 
Okänt år 
och fotograf. 
Foto i familjen Ram-
neskärs ägo. 
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Föreningen HAIFs kassaböcker kan ge oss ledtrådar om parkens aktiviteter 
och ekonomi. Låt oss ta invigningsåret 1939 som exempel. Under denna 
sommarsäsong anordnades så mycket som 30 festkvällar. Under en fest-
kväll sålde idrottsförening entrébiljetter för mellan 40 och 200 kronor per 
gång. Den 23:e juni verkar ha varit en rekordkväll detta år. Då såldes 138 
entrébiljetter vilket gav en intäkt på nästan 240 kronor. För att få insikt i 
festkommitténs ekonomi kan nämnas att denna kväll fick bandet ett gage 
på 62 kronor och de inhyrda ordningsvakterna arvoderades med 4 kro-
nor. Den 23:e juni 1939 gick alltså förening med en vinst på 174 kronor. 
Det fanns däremot kvällar som visade en oönskad bild i balansräkningen. 
Särskilt mot slutet av Ramneskärsparkens dagar började artisterna bli alltför 

dyra för att hyra in till den förhållandevis lilla parken. Bland annat av 
denna anledning började besöksantalet minska då det blev andra och större 
dansställen som kunde locka med större artister. Detta var en av orsakerna 
till att parken tvingades slå igen portarna vid mitten av 1950-talet.

Även annonser i Bohusläningen ger oss en möjlighet att följa händelserna 
på Ramneskärsparken. Inför varje festkväll annonserade HAIF om helgens 
festiviteter. I annonserna kan man läsa vilket band som skall spela, om det 
kommer att förekomma någon annan sorts uppträdande och vilka fest-
anordningar som kommer att kunna nyttjas på plats. Med det sistnämnda 
kunde menas tombola, servering, pilkastning, skjutbana och så vidare. Via 
dessa annonser kan man även följa hur många festkvällar per säsongen som 
anordnades. Som allra flest var det under de två första åren 1939-40 med 
nästan 30 festtillfällen varje år. Varje helg under sommarhalvåret dessa år 
var det öppet minst en kväll i parken, ofta två kvällar. Fredsåret 1945 var 
siffran fortfarande så hög som 20 festtillfällen för att sedan dala sakta men 
säkert ner till 6 tillfällen 1954.

Publikrekordet sattes då Sven-Olof Sandberg var där 1941, då trängdes 
500-600 personer på området, något som är svårt att föreställa sig då man 
varit på platsen. Många minns detta tillfälle som ett speciellt minne från 
parken. 

Annons om Damernas Dansafton. 
Bohusläningen 2 juli 1940.

Annons från Bohusläningen 20 juni 1941. 
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I skuggan av andra världskriget     
Det är tänkvärt att reflektera över att dessa festkvällar skedde i andra 
världskrigets skugga. I Bohusläningen återfinner man HAIFs annonser om 
festkvällar på Ramneskärsparken sida vid sida med ransoneringskalendern 
och annonser för ”Frivilligbyrån för Finland”. I kassaboken från 1939 är 
det angett att man hade en festkväll den 2:e september. Det är vidare spe-
cificerat att man denna kväll sålde 107 entrébiljetter och hade både ”musik 
och uppträdande”. Det är inget ovanligt med denna statistik jämfört med 
andra kvällar på Ramneskärsparken. Detta var en lördagskväll och det var 
den dagen i veckan det brukade ordnas festkväll på Ramneskärsparken. 
Detta var dock inte vilken lördagskväll som helst. Dagen innan, fredagen 
den 1:e september 1939, gick tyska trupper in i Polen vilket innebar andra 
världskrigets utbrott. Undrar om gårdagens händelser lade sordin på fest-
stämningen i Ramneskärsparken kvällen den 2 september 1939? Man valde 
att i en orolig tid ändå anordna en festkväll, eller kanske just därför. Helt 
säkert diskuterades krigsutbrottet flitigt på platsen, kanske var Ramneskär-
sparken den här kvällen snarare en viktig mötesplats för diskussioner än för 
dans. Dagen efter denna festkväll, den 3:e september, förklarade England 
och Frankrike Tyskland krig. 

Många festplatser blomstrade under andra världskriget. Det rådde en verita-
bel nöjesfeber som fyllde dansbanorna. Kanske berodde detta på att då det 
skedde så stora förändringar i den stora världen, kunde festplatserna i den 
lilla världen fungera som en motvikt. I en värld där så mycket var förän-
derligt, var i alla fall Ramneskärsparken beständig, och kunde ge en lokal 
trygghet. 

De sista ljuva åren 
Det sista året det var dans på Ramneskärsparken var 1954. Då hade verk-
samheten gått på sparlåga några år. Enligt muntliga uppgifter hade parken 

Affischering inför fest på Ramneskärsparken 
september 1952. Affischen är i HAIFs ägo.
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gått sämre och sämre, på grund av olika anledningar. Biltrafiken ökade 
och det fanns inte möjlighet att utvidga parken med en parkeringsplats. 
Antagligen gjorde även den ökande bilismen att de festlystna fick möjlighet 
att åka längre sträckor, varav nöjesutbudet ökade och andra ställen drog 
folk. En annan anledning till nedläggningen var att gagerna blev för dyra. 
Till slut kostade de inhyrda banden mer än intäkterna för en festkväll. 
Ramneskärsparken konkurrerade även under alla år med Folkets Park i 
Uddevalla som hade en helt annan budget och repertoar. Dit kom de stora 
artisterna såsom Alice Babs, Snoddas, Karl-Gerhard och Povel Ramel.

Vägen till stängningen av Ramneskärsparken går att följa i HAIFs skriftliga 
dokument. Vid ett av HAIFs månadsmöten 1953 fick festkommittén och 
styrelsen i uppdrag att underhandla om Ramneskärsparkens eventuella 
uthyrning eller nedläggning. Det anges i kanten av protokollet att beslut 
om uthyrning fattades efter ”en livlig diskussion”. Även enligt muntliga 
uppgifter fanns det olika åsikter huruvida man skulle lägga ner parken 
eller försöka hålla den vid liv. Att hyra ut den var antagligen i syfte att få 
inkomst från den tillsvidare trots att den egna verksamheten låg nere. HAIF 
anordnade trots allt festkvällar även under sommaren 1953, men betydligt 
färre än tidigare år. 

Vid HAIFs årsmöte 1954 väljs även detta år en ny festkommitté som ämnas 
arrangera fester i Ramneskärsparken. Denna sommar anordnas bland an-
nat en kräftskiva i Ramneskärsparken och några få andra festtillfällen. Vid 
årsmötet året därpå, 1955, valdes däremot ingen festkommitté, och 1954 
skulle bli sista året det var dans i Ramneskärsparken. Vid föreningens års-
möte 1956 nämns inte Ramneskärsparken alls i dokumenten. Vid årsmötet 
1957 däremot diskuteras Ramneskärsparken ”vara eller icke vara” som 
protokollen så hamletskt uttrycker det. Det beslutades att man skulle hålla 
ett möte i parken lite senare under säsongen för att man på ort och ställe 
skulle kunna bedöma parkens skick som då var i behov av renovering. En 
sista andhämtning gjordes i maj 1957 då en kommitté i HAIF bildades som 
skulle undersöka om Ramneskärsparken skulle repareras eller rivas. Tydli-

gen så kom ovanstående kommitté fram till att det bästa vore om parken 
permanent lades ner och vid årsmötet 1958 beslutades att föreningen skulle 
infordra anbud på parkens byggnader.

Ramneskärsparken revs 1959 efter att ha stått helt övergiven några år. 
Dansbanans timmer köptes till ett husbygge i trakten så på detta sätt har 
parkens materiella delar levt vidare. Man kan undra hur det är att bo i ett 
hus som utgörs av plankorna till en dansbana? Efter beslutet om nedlägg-
ning vid årsmötet 1958 går Ramneskärsparken ur protokollen, och även ur 
tiden fram till dess återuppväckande hösten 2005. 

Hur var det med moralpaniken då?
Under främst 1930 & 1940-talet fanns det tusentals sockendansbanor och 
festplatser såsom Ramneskärsparken i Sverige. De var mycket viktiga sam-
lingsplatser för ungdomarna. Detta ”dansbaneelände” diskuterades som vi 
redan konstaterat flitigt i medier i form av ett moralens förfall, såsom oftast 
blir fallet då ungdomens yttringar och agerande inte helt överensstämmer 
med den äldre generationens normer. Ramneskärsparken är en kulturhisto-
risk lämning som vittnar om den dåtida ungdomskulturen, i våra ögon en 
materiell yttring av en oskuldens tid, men i dåtiden av somliga sedd som 
lokal för sedernas förfall. Gällde då denna moralpanik även Ramneskärspar-
ken? 

Det finns inga uppgifter på att myndighetspersoner, kyrkans män eller 
andra moralens väktare i bygden skulle ha motsatt sig danserna på Ram-
neskärsparken. Ingen uppgiftslämnare minns några sådana strömningar. 
Flera av de som deltog i utgrävningen uppgav att man inte fick lov att gå på 
dans före konfirmationen. Men så fort man hade konfirmerat sig, till och 
med första helgen efter, började man enligt uppgift gå till dansbanan. Då 
man väl var konfirmerad verkar det inte ha funnits något större motstånd 
från ungdomarnas föräldrar vad gällde deras dansbanebesök. Att det dock 
fanns rörelser i trakten av Uddevalla som motsatte sig dansbanorna kan vi 
läsa i annonsen nedan. 
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Även själva byggandet av parken visar en bild av ett välvil-
ligt inställt samhälle. Markägaren, far till dagens markägare, 
upplät av god vilja en bit av sin mark för idrottsföreningen 
att bygga upp parken på. För detta ville han inte ha något 
arrende, istället erbjöd han idrottsföreningen att göra några 
få dagsverken per år åt honom på hans gård. Även själva byg-
gandet av parken visar på traktens folks välvilja och positiva 
inställning till festplatsen, bönderna i trakten skänkte virket 
till idrottsföreningen.

På denna festplats dansades det i drygt femton år, det skrat-
tades, stojades, kärleksband knöts som i många fall höll 
livet ut. Vad fanns då kvar av denna mötesplats 2005 då 
utgrävningen började? Med blotta ögat kunde man bara se 
de stenfundament som dansbanan hade legat uppallad på, 
stenar som följde en stor rund formation som skymtade 
genom slyn. 

Annons i Bohusläningen 6 maj 1944. 
Tänk att man mitt under brinnande 
krig orkade engagera sig i detta?

Ramneskärsparkens entré, någon gång under 1940-talet.
De stiliga männen är: till vänster Folke Andersson och till 
höger Ivar Henriksson. Foto i HAIFs ägo, fotograf okänd.
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Annonser från Bohusläningen 1939-1952.
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Samtidsarkeologi 
– att gräva fram nutidshistorien

Arkeologi gör det förflutna greppbart
Dansbanor är långt ifrån vad arkeologer vanligtvis sätter spadarna 
i. I allmänhet undersöker arkeologer förhistoriska lämningar och 
sammanhang där det bara finns de arkeologiska fynden som kan 
ge oss information. När vi kommer längre fram i tiden finns det 
ibland skriftliga källor att hämta information ifrån och går vi ännu 
närmre vår egen tid finns det ofta även muntliga källor, berättelser 
och minnen. Men arkeologi behövs även för tidsperioder som har 
både skriftliga och muntliga källor tillgängliga. Den arkeologiska 
metoden har en unik inneboende kraft i sin egenskap att göra det 
förflutna greppbart. Genom de arkeologiska fynden, förhistoriska, 
historiska eller från en tid mer närliggande vår egen – får vi en 
möjlighet att bokstavligen ta på det förflutna, en möjlighet som 
inte de andra källorna ger upphov till. Detta är det unika med den 
arkeologiska metoden, vilken tidsperiod eller sammanhang det än 
är som är under luppen. Det är styrkan i den arkeologiska metoden 
och genom detta kan arkeologin utmana och komplettera historiska 
och etnologiska metoder som annars är leddiscipliner då nutidshis-
torien ska beskrivas. Arkeologin som vetenskap kan utmana dessa 
andra källor och bidra med något alldeles unikt till vår nutidshisto-
ria, genom vad man vanligtvis brukar kalla för samtidsarkeologi. 

Bara för att en lämning har tillkommit i modern tid betyder det 
inte att den bevaras och finns kvar för oss att betrakta och upp-
leva. Moderna lämningar är också förgängliga och försvinner. Den 
snabba samhällsutveckling vi har idag skyndar på denna process 

Även moderna lämningar faller snabbt i glömska, 
ur minnet, och försvinner. Foto: författaren.
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och landskapet förändras i allt snabbare takt. Landskapet består av 
lämningar från olika tider i det förflutna, men dessa prioriteras olika. 
De förhistoriska lämningarna är skyddade enligt lag och ingrepp i 
dem är därför kontrollerade. Lämningar från vår nutidshistoria har 
däremot hittills sällan prioriterats inom kulturmiljövården och de är 
inte heller automatiskt skyddade enligt lag. En lämning efter ett torp 
är till exempel vanligtvis varken en fornlämning eller ett byggnads-
minne och saknar därför lagskydd. Lämningar från modern tid har 
således gått lite olika öden till mötes. Många finns givetvis kvar, men 
lika många förfaller eller har redan försvunnit. Dessa lämningar är 
viktiga materiella tidsvittnen över tider nyss passerade, men som aldrig 
kommer tillbaka. Festplatser som Ramneskärsparken är ett utmärkt 
exempel på en sådan företeelse. Det är en lämning från en svunnen tid 
som är passé, men som har haft stor betydelse för många människor, 
och som gett upphov till många platser ute i landskapet. Arkeologin 
har mycket att bidra med för att uppmärksamma dessa platser. 

Den som traditionellt brukar nämnas som samtidsarkeologins fader 
är William Rathje och hans Garbage Project som startade i Arizona 
1973. Genom detta projekt har man kunnat studera artefakter från 
världens hittills mest avancerade civilisation – vår egen! Det som 
studeras är helt enkelt vanliga människors sopor. Genom att under-
söka dessa har många olika företeelser i det nutida samhället kunnat 
sättas under lupp, såsom: resursförvaltning, återvinning, källsortering, 
levnadsstandard, konsumtionsvanor, kosthållning, köksavfall och 
tillståndet i stora soptippar. Vilken metod skulle vara lämpligare för 
att undersöka detta än arkeologi? Detta projekt har fått ett flertal 
efterföljare, men det skulle ta ett antal år innan samtidsarkeologin 
nådde Sverige. De senaste åren har det däremot bedrivits en rad spän-
nande samtidsarkeologiska projekt i Sverige. År 2005 sändes även en 
TV-serie, Utgrävarna i SVT där sammanlagt tio olika platser från vårt 
närliggande förflutna undersöktes av arkeologer.  De olika svenska 
samtidsarkeologiska projekt som bedrivits under de senaste åren visar 

tydligt det stora spann av företeelser från nutidshistorien som är möjligt 
att undersöka med arkeologiska metoder. Några av dessa är utgrävningar 
av sovjetiska kärnvapenbaser på Kuba, resandeboplatsen Snarsmon 
på gränsen mellan Norge och Sverige bebodd mellan 1850-1910 och 
området runt en hällkista i ett höghusområde för att se hur denna forn-
lämning varit använd under de senaste hundra åren. Att kunna använda 
sig av den arkeologiska metoden för att undersöka mycket varierande 
ämnen och företeelser i det moderna samhället är ett av samtidsarkeo-
login främsta styrkor. Genom samtidsarkeologin kan man även ta upp 
ämnen som annars kan vara svårt att sätta ljus på och ge vikt åt historier 
som annars kanske inte skulle ha berättats. Arkeologi och utgrävningar 
är också en lämplig väg till att återupptäcka den lokala historien. Ut-
grävningen av Ramneskärsparken är ett bra exempel på detta. Även om 
dansbanefenomenet är intressant i ett större sammanhang var Ram-
neskärsparken just en viktig del av historien i lokalsamhället. 

Fynden som gnistor till tanken och minnet
Rostiga spikar och kapsyler – är det arkeologiska fynd? Vad säger de som 
vi inte redan vet? För att komma tillrätta med detta får vi backa något 
steg och fundera över vad arkeologiska fynd generellt har möjlighet att 
berätta för oss. Visst vet vi att man använde kapsyler på 1940-talet men 
vi vet även t.ex. att man använde flinta och keramik under bronsåldern. 
Det är inget nytt för oss, ändå är det per automatik intressant då det på-
träffas vid utgrävningar. Fynden är inte viktiga i sig själva, utan det som 
är intressant är de sammanhang och omständigheter som fynden låter 
oss berätta. I fallet med flinta och keramik under bronsåldern berättar 
de för oss om boplatser, ekonomi, hantverk, försörjning och så vidare, 
fynden är gnistor till tankar och analys. De samtidsarkeologiska fynden 
fyller samma funktion, men dessa sentida fynd har även ytterligare en 
mycket viktig uppgift att fylla. De är nämligen gnistor till både tanken 
och minnet. Då sentida platser grävs ut finns ofta människor med egna 
erfarenheter om denna tid och plats.  Dessa erfarelser påminns genom 
de arkeologiska fynden. Man kan även säga att de arkeologiska fynden 



33

Stilleben med samtidsarkeologiska fynd. 
Foto: författaren.
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väcker minnet och genom detta händelser kopplade till fynden. Nu är 
det inte meningen att arkeologen personligen skall behöva besitta dessa 
erfarenheter och minnen för att kunna gräva ut moderna lämningar. Där-
för är det en viktig del av samtidsarkeologin att dessa lämningar grävs ut 
tillsammans med de människor som kan tänkas ha dessa erfarenheter.

Tillsammans i samtiden
Ett ökat samarbete mellan arkeologin och allmänheten är viktigt inom all 
arkeologi, men då det gäller arkeologi rörande vår nutidshistoria går det 
till och med att säga att ett sådant samarbete är en förutsättning. Samtids-
arkeologin uppmärksammar platser och händelser som är mycket viktiga 
för många människor. Dessa sentida platser kan vara lättare att relatera till 
än förhistoriska platser då de knyter an till våra egna minnen och erfaren-
heter. Som tidigare påpekats finns det idag inom arkeologi och kulturmil-
jövård ett uttalat mål att kulturmiljövården skall vara demokratiskt för-
ankrad och genomsyras av tanken att kulturarvet tillhör oss alla. En viktig 
strävan i detta arbete är att på olika sätt öka samarbetet mellan arkeologin 
och allmänheten. En av de bästa mötesplatserna för ett sådant samar-
bete är då arkeologin befinner sig i fält, alltså vid utgrävningar. Förutom 
den uppenbara demokratiska aspekten i ett sådant samarbete ökar även 
tolkningsmöjligheten av fynden. Arkeologen är expert på den arkeologiska 
metoden, men allmänheten har ofta störst kunskap om de samtidsarkeo-
logiska sammanhangen. Med arkeologins hjälp ges en unik möjlighet att 
komma historien riktigt nära, allra helst om vi gör det tillsammans.

Ramneskärsparken i minnet och i landskapet 
I mitten av 1950-talet tystnade musiken på Ramneskärsparken och de ku-
lörta lyktorna släktes för gott. Då utgrävningen skulle starta fanns det inte 
mycket kvar på platsen som skvallrade om att där under hela 15 år hade 
funnits en populär festplats. Ingenting fanns kvar av själva byggnaderna, de 
monterades ner då festplatsen lades ner. Men vi backar lite. Att Ramneskär-
sparken överhuvudtaget hade funnits aktualiserades genom Bohusläns 
museums inventering av dansbanor i sitt upptäckningsområde. Hembygds-
föreningen i Skredsvik, Herrestad och Högås hade rapporterat in festplatsen 
i samarbete med idrottsföreningen HAIF som var de som drev Ramneskär-
sparken. Karl-Erik Karlsson, en gång kassör i festkommittén som arrang-
erade festkvällarna på Ramneskärsparken kontaktades och tid för möte 
bestämdes då Karl-Erik skulle visa vägen till platsen för Ramneskärsparken. 
Väl framme möttes vi av en snårig igenväxt väg som ledde uppför en kulle. 
Däruppe kom vi fram till en platå täckt med snårskog genomkorsad av en 
kraftledning. Nu var vi framme. Var detta verkligen Ramneskärsparken?

Jovisst var det Ramneskärsparken, klädd i snårskogsskrud men med vida 
utsikt ut över landskapet. Det skulle visa sig att Ramneskärsparken fanns 
kvar både i landskapet och i minnet. Det tog inte lång tid innan våra efter-
frågningar och djungeltelegrafen gjorde att fler och fler människor hörde av 
sig för att berätta om festplatsen på kullen och planeringen av utgrävningen 
kunde börja. 

Utgrävningen av 
Ramneskärsparken

”Det var inte många gånger jag varit på platsen de sista femtio åren 
men kände väl igen mig. Det var betydligt mindre träd nu än under 
den tiden dansen pågick och allt virke till dansbanan var sålt till en 
medlem i föreningen för att användas till familjens husbygge. Kvar var 
de stora stenar som bar upp dansbanan. Meterhög sly dolde stenarna. ”
     Karl-Erik Karlsson
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Ingen dans på rosor. Ramneskärsparken före utgrävning. 
Foto: författaren.

Utgrävningsmetodik
Hur gräver man då ut en dansbana egentligen? Sam-
tidsarkeologiska utgrävningar skiljer sig inte mycket 
från utgrävningar av förhistoriska platser. Det som 
dock kan skilja sig är att de sentida utgrävningarna 
ofta har en mindre omfattning. Förklaringen till 
detta ligger i att flertalet av de förhistoriska utgräv-
ningarna görs inom ramen för exploateringsarkeolo-
giska projekt, där stora området skall exploateras för 
t.ex. väg- eller industribyggnationer. De samtidsar-
keologiska utgrävningar som hittills gjorts i Sverige 
har alla varit forskningsgrävningar och därav med 
mindre omfattning och med mindre budget. En an-
nan väsentlig skillnad är att vid samtidsarkeologiska 
utgrävningar behöver ej grävtillstånd inhämtas hos 
Länsstyrelsen då dessa utgrävningar inte innebär 
ingrepp i registrerad fornlämning. Det som behövs 
är däremot givetvis ett godkännande från aktuell 
markägare. 

Utgrävningsarbetet inleddes med en omfattande 
röjning av den höga sly som täckte området. Detta 
följdes av en inventering av området för att se vad 
som egentligen återstod av Ramneskärsparken. 
Detta hade inte kunnat göras av arkeologerna al-
lena, flera som kände till platsen på den tiden var 
med och tillsammans tolkades området. Förutom 
grundstenarna till dansbanan kunde inga andra 
lämningar eller konstruktioner från festplatsen åter-
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groparna placerades i samråd med de som varit på Ramneskärsparken då 
det begav sig. Det fyndförande lagret sträckte sig 0-15 cm djupt över hela 
området.
Området avsöktes även med metalldetektor i flera omgångar. Jämfört 
med då metalldetektor används på andra sentida platser kunde vi här med 
ganska stor sannolikhet säga att de utslagen som metalldetektorn gjorde 
hade med festplatsen att göra. Det är inte känt att området skulle ha varit 
bebyggt varken före eller efter Ramneskärsparken, marken har endast 
använts till bete. På de platser där metalldetektorn hade gett utslag grävdes 
dessa upp och de flesta av utslagen skulle visa sig vara kapsyler av olika slag 
samt järnföremål, främst spik. En kvinna som besökte utgrävningen uppgav 
att hon under en danskväll sommaren 1943 hade tappat ett guldhalsband 
på platsen som hon aldrig hade kunnat återfinna. Trots intensivt sökande 
med metalldetektor på den sida av festplatsen där hon uppgav att hon hade 
tappat den, gick den inte att återfinna. 

Provgroparna och övriga intressanta iakttagelser såsom de ungefärliga områ-
den som kunde bestämmas genom en kombination av människors minnen 
och utgrävning dokumenterades med totalstation. Genom digital doku-
mentationsteknik skapades digitala kartor över området. Detta är viktigt 
för dokumentation av arbetsfaserna, resultaten samt för att kunna påvisa 
förhållanden som inte är möjliga att överblicka med blotta ögat. 

De arkeologiska undersökningarna koncentrerades till tre platser inom det 
cirka 2000m² stora område som utgjorde festplatsen Ramneskärsparken. 
Dessa platser var kiosken, skjutbanan och dansbanan. Förutom dessa tre 
platser fanns ytterligare några platser som kunde identifieras; entrén och 
”pokerhällen”. 

Dansbanan
Lämningen utgörs idag av 27 cirkellagda stenblock som utgjorde grunden 
till dansbanan. Stenarnas storlek varierar mellan cirka 0,5 x 0,5 till 0,5 x 
1 meter stora block. Två av stenarna är gardister, ”lånade” en sen natt från 
ett vägbygge som försiggick i närheten av dansbanan under byggnadsfasen. 

Tittade man riktigt noga så fanns det spår kvar efter Ramneskärsparken. 
Foto före utgrävningen. Foto: författaren.

finnas. Däremot låg det gott om glasskärvor runt omkring över området, 
främst i buskagen strax utanför parken som då avgränsades med ett staket. 
På vissa ställen låg veritabla drivor med glas. Detta härrör antagligen från 
då området i senare tid rensades på glas och dylikt inför att området skulle 
användas som betesmark. Det är intressant att platsen faktiskt varit städad 
och det minst två gånger, dels då festplatsen revs, men även under senare 
tid. En festplats städar man däremot inte bort så lätt. Vi skulle komma att 
göra många fynd från Ramneskärsparken.

Utgrävningen gjordes i form av provgropar. På så sätt blir det möjligt att 
överblicka ett större område genom att göra stickprover. Genom att gräva 
förhållandevis lite framträder ändå en bild av ett större sammanhang. Prov-
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Dansbanans utsträckning framträder tydligt efter röjning. 
Foto: Linda Andersson.
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Ramneskärsparken
Herrestads sn, Bohuslän

Schakt och översiktsplan över utgrävningsområdet. 
Inmätning och digital bearbetning: Linda Andersson.
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Somliga av stenarna är uppallade ovanpå varandra 
för att plana ut dansbanan då terrängen är svagt 
lutande från söder mot norr. Stenarna som på ytan 
ser ut att vara enkelt lagda på marken visade sig 
vara ordentligt förankrade och i sin tur uppallade av 
mindre stenar under markytan vilket gav en gedigen 
konstruktion, gjord för att stå mer än över en 
sommar. Den cirkelformade lämningen är cirka 14 
meter i diameter. Inom och strax utanför lämningen 
togs 6 provgropar upp. De flesta fynden som gjor-
des under utgrävningen påträffades i dessa schakt. 
Dansbanan var utan tvekan festplatsens epicentrum. 
Speciellt den provgrop som togs upp i dansbanans 
södra kant visade sig vara innehållsrik. Detta var 
nämligen platsen där man stod och ”hängde” och 
tittade på de som dansade då man inte dansade 
själv. Det är lätt att se framför sig hur ungdomarna 
stod där, någon tappade t.ex. den kam du kan hitta 
bland fynden längre fram i boken. I provgropen 
bakom dansbanans musikpaviljong påträffades 
rester av glödlampor och en tillbucklad strålkastare. 
Det berättades att där bakom var en undanskymd 
plats där man kunde vara ifred, men marken skvall-
rade inte om några speciella aktiviteter. 

Karl-Erik Karlsson avsöker området bakom dansbanans musikpaviljong 
med metalldetektor. Foto: Linda Andersson.
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Kiosken
Under Ramneskärsparkens första år fanns en korvförsäljare som gick runt 
med ”låda på magen”. Efter några år byggdes däremot istället en kiosk-
byggnad för mer permanent försäljning. Idag finns inga synliga rester efter 
denna byggnad där det såldes smörgåsar, korv, kaffe och läsk. Med hjälp av 
människors minnen och berättelser tillsammans med arkeologiska metoder 
kunde dock platsen och storleken för kiosken fastställas. Utsträckningen 
kunde bestämmas genom både terrängen och fynd. Vid undersökningen 
påträffades tre mindre stenblock som pallade upp kiosken i dess ena ände. 
Placeringen av dessa stenar stämde väl överens med människors minnen av 
var kiosken låg. Även en större ansamling läskkapsyler framför, väster om 
kioskområdet, gav tydliga indikationer om dess lokalisering. Kiosken var en 
cirka 8x3 meter stor byggnad. 

Skjutbanan
Alla festplatser av rang hade en skjutbana och detta var även ett viktigt 
inslag i Ramneskärsparkens nöjesutbud. Priser utdelades ofta i form av 
mindre pokaler. Skjutbanan utgjordes av en avskjutningsplats i form av 
en hög träbänk. Där sköt man med luftgevär iväg fjäderförsedda pilar mot 
måltavlor fastsatta på träd. Idag syns inga spår av denna aktivitet. Genom 
berättelser och minnen kunde ett ungefärligt område för skjutbanan ringas 
in. Hela skjutbaneområdet avsöktes med metalldetektor. Utslagen visade 
sig uteslutande bestå av kapsyler. En provgrop togs upp inom skjutbaneom-
rådet, men förutom kapsyler och glasbitar påträffades ingenting. Vi hade 
förväntat oss att påträffa rester av de metallpilar man sköt iväg, men detta 
återkommer vi till lite senare. 

Kanske såg Ramneskärsparkens kiosk ut ungefär såhär. Denna kiosk finns 
bredvid dansbanan på Gammlia friluftsmuseum, Umeå. Foto: Författaren.

Dansbanan under utgrävning. Från vänster: Johanna Ramneskär, Linda 
Andersson och Karl-Erik Karlsson. Foto: författaren.
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Övriga platser 
Förutom de tre platser som undersökningen koncentrerades till under-
söktes även två övriga platser. Båda dessa platser kunde fastställas genom 
människors berättelser. Den ena av dessa platser var entrén. Platsen för 
denna fastställdes genom flera människors minne av att ett stort träd stod 
alldeles bredvid entrén, och stubben efter detta träd återfanns. Inga fynd av 
konstruktioner eller utslag av metalldetektorn kunde göras på denna plats. 
Platsen kunde dock även fastställas genom ett foto där det går att orientera 

Från vänster: Östen Ramneskär, Linda Andersson och Carin Ramneskär 
vid platsen för Ramneskärsparkens skjutbana. Foto: författaren.

sig i terrängen och därigenom känna igen entréplatsen. Det fotot ser du 
på omslaget av boken. Den andra platsen som kunde fastställas genom 
berättelser var den ”pokerhäll” i närheten av entrén som användes för 
kortspel. Här kunde man vara i festplatsens omedelbara närhet, men istället 
roa sig av kortspel som en del kanske tyckte var mer intressant än dans. 
Eftersom man spelade kort utanför ljuskällorna vid parken och kanske även 
under inflytande av rusdrycker förväntade vi oss att hitta bortspelade mynt. 
Område avsöktes med metalldetektor men inga fynd gjordes. 

Fynden är det som verkligen låter oss berätta historien om Ramneskärspar-
ken med arkeologiska metoder. Här kommer vi att följa några fynd och vad 
de har att berätta. Samtliga fynd finns redovisade i fyndtabellen i slutet av 
kapitlet. Fynden som gjordes vid Ramneskärsparken var viktiga på två olika 
sätt. De var dels konkreta föremål från den tiden som undersöktes, men 
ännu viktigare – de var gnistor till tanken och minnet och till möjligheten 
att återberätta denna historia. För de som var med var det betydligt enklare 
att minnas Ramneskärsparken vid mötet med fynden. 

Kam
Under utgrävningen påträffades två stycken fragment av kammar. Det var 
givetvis viktigt att se bra ut då man gick på dans, Ramneskärsparken var en 
viktig arena för att träffa en hjärtevän. Kammarna hittades båda på samma 
sida av dansbanan, på den sida som man enligt berättelser var den sida man 
”stod och hängde” då man inte dansade, utan stod och betraktade andra 
som dansade. Det är lätt att tänka sig unga män ståendes där, litegrann i 
skymundan, snabbt dragandes kammen genom håret. Kamfragmenten är 
därför symboliska fynd för vad Ramneskärsparken var för sorts plats, ung-
domens mötesplats i landskapet.

Fynden berättar
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Kapsyler
Många av fynden som gjordes under utgrävningen och med metalldetek-
torn utgjordes av olika kapsyler. De olika sorterna och var dessa påträf-
fades ger en intressant arkeologisk spridningsbild. Innanför den gräns som 
under Ramneskärsparkens tid avgränsades med staket återfanns endast 
kapsyler av läskedryckstyp. Läskedryckskapsylerna gjorde även att vi kunde 
lokalisera kiosken, tillsammans med muntliga uppgifter. Utanför staketet 
därmot hittades uteslutande kapsyler av ett helt annat slag: kapsyler märkta 
Aktiebolaget vin & spritcentralen. Detta berättar flera olika saker för oss. 
Dels så var det gott ställt med ordningen på festplatsen. Alkohol fick inte 
medtagas in på festplatsen och det såldes heller ingen. I parkens kiosk såldes 
lättöl och lemonad. Förbudet att medföra rusdrycker kontrollerades av 
ordningsvakter och detta verkar ha varit ett effektivt system. Detta hindrade 
däremot inte att man stärkte sig med något starkt innan man betalade sitt 
inträde och gick in. Det fanns också möjlighet att under festkvällen gå 
utanför grindarna under olika förespeglingar och stärka sig med en flaska 
som fanns på lut utanför. Detta var motbokens dagar, den avskaffades först 

Fragment av kam. Foto: författaren.

Nemo saltat sobrius. Till vänster: 
skruvkapsyl från Aktiebolaget Vin & 
spritcentralen, Nedan: läskedrycks-
kapsyler. Foto: författaren.
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1955. Spritförsäljningen var noga reglerad och en festplats som Ramneskär-
sparken kunde inte få utskänkningstillstånd. Att det förekom alkohol är 
dock ingenting vi behöver ifrågasätta, det hör till en festplats nästan lika 
mycket som musik och dans. Vad passar bättre i detta sammanhang än det 
gamla uttrycket ”Nemo saltat sobrius; ingen dansar nykter”?

Glas
De vanligaste fynden vid samtidsarkeologiska utgrävningar är glas och 
porslin. Anledningen till att det förekommer så frekvent är att det lätt går 
sönder, men klarar av att ligga länge i jorden utan att brytas ner. Vid den 
här utgrävningen hittades inget porslin, men väl så mycket glas. Det glim-
made till lite här och där då man gick runt på området. Bara en bråkdel av 
det glas som påträffades samlades in och registrerades. På vissa stället låg 
hela drivor med glas, som rakats samman vid något tillfälle. Markägarna 
berättar att de fortfarande ständigt hittar glas på sina marker, och inte bara 
just runt där festplatsen låg: 

Fotot på nästa sida tar oss med till tiden för Ramneskärsparken, och ger oss 
ansikten på några av dem som kanske använde något av allt detta glasmate-
rial. Kanske är det en picknick före en festkväll. Antagligen är det någon av 
parkens byggnader som skymtas till vänster i bild.

Tack vare projektet har det kommit fram naturliga 
förklaringar till i vissa fall tämligen rik förekomst 
av ”fornfynd” i form av glasflaskor – många hela – 
som än idag kommer upp ur vegetationen på olika 
platser längs stigar och i prång. 
  Carin Ramneskär

Diverse glas- och flaskfragment funna på Ramneskärsparken. 
Foto: författaren.

Sid 44: Picknick vid Ramneskärsparken. Fotografi i familjen Ramneskärs ägo. 
Fotograf okänd. 
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Från kulörta lyktor till strålkastare
Flera fynd visade på hur det ordnades feststämning i parken både före 
och efter den elektrifierades. En vajer fortfarande synlig i gräset gav 
upphov till en del diskussioner. Först tolkades den som att vara en del av 
det staket som inhägnade Ramneskärsparken. Vajern låg ungefär där det 
beräknades ha gått. Den skulle däremot komma att få en helt annan för-
klaring då Bertil Olsson kom dit; det var resterna efter den vajer som han 
själv hade spänt upp mellan träden för att hänga upp fotogenlampor och 
kulörta lyktor i under tiden före el drogs till parken. Enligt honom löpte 
vajern från kiosken till ett träd vid skjutbanan och vidare till dansbanan. 
1950 installerades el i parken och från det 
skvallrar fynden av delar av glödlampor
 och en tillbucklad strålkastarskärm 
som hittades bakom musikpaviljongen.

Bertil Olsson med foto-
genlykta, Ramneskär-
sparkens föregångare 
till elektriskt ljus som 
han var med och 
”installerade” genom 
att hänga upp den i 
en vajer i en stor gran. 
Fotogenlampan har 
han annars hemma 
hos sig som minne av 
Ramneskärsparken. 
Foto: författaren.
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Takpapp och spikar 
Vid flertalet samtidsarkeologiska utgrävningar domineras fyndmaterialet av byggnadsmate-
rial. Så var däremot inte fallet vid utgrävningen av Ramneskärsparken. Som tidigare nämnts 
nedmonterades festplatsens byggnader då parken lades ner. Byggnadsmaterialet i dansbanan 
återanvändes vid byggnationen av ett hus i närheten. Det som kunde tas tillvara gjordes så, 
men en del blev kvar i terrängen. Det byggnadsmaterial som påträffades vid utgrävningen är 
således det som blev över vid rivningen. Det förklarar till exempel de sjok av takpapp samt 
spik som återfanns runt platsen för dansbanan. Takpappen kommer från den taktäckta mu-
sikpaviljongen. Själva dansbanan hade inget tak. Som fynd bidrar detta material följaktligen 
till tolkningen av byggnadernas utseende.

Tången 
Hur vi förhåller oss till det förflutna är avhängigt av våra personliga erfarenheter. Även vår 
relation till föremål är mycket olika. Ett fynd under utgrävningen är ett mycket passande 
exempel på detta. Strax intill där dansbanan en gång låg påträffades en tång. Flera olika tolk-

Takpapp och spik från Ramneskärsparken. 
Foto: författaren.

Den omdiskuterade tången. 
Foto: författaren.

I början av Ramneskärsparkens dagar hängdes 
fotogenlyktor och kulörta lyktor upp i en vajer som 
spändes mellan träden i parken. (bild på sid. 45) 
Senare ”elektrifierades” parken och från den tiden 
påträffades fragment av glödlampor och en 
tillbucklad strålkastarskärm. Foto: författaren.
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Denna genomgång tar bara upp några av fynden som gjordes vid Ram-
neskärsparken. Förhoppningsvis kan de illustrera hur fynden lät oss återbe-
rätta denna historia och även hur fynden påverkar människan och minnet. 
Fynden är givetvis även intressanta i sig själva såsom materiella källor till 
information den tiden. Än intressantare var dock de samtal som utgräv-
ningen och fynden gav upphov till. Utan utgrävningen och fynden hade de 
berättelser som kom fram inte blivit berättade. Förklaringen till detta ligger 
att finna i den arkeologiska metoden – analysen av det materiella, och dess 
förmåga att göra det förflutna greppbart. Det gäller både om vi har varit 
med om det själva eller inte. De som deltog under utgrävningen som hade 
varit med då det begav sig sade alla att de hade en känsla av att återbesöka 
och återuppleva Ramneskärsparken. Även vi andra kunde känna av en 
tydlig förnimmelse av den tiden.

ningar om vad användningsområdet för denna tång en gång i tiden kunde 
ha varit diskuterades. Intressant i sammanhanget är även att män och 
kvinnor hade helt olika tolkningar, även om samtliga hade varit på Ram-
neskärsparken den tiden det begav sig. Den tolkningen som ligger närmast 
till hands är att tången är en vanlig hovtång som bör ha använts under byg-
gandet, reparationen eller rivningen av Ramneskärsparkens byggnader, allra 
helst rivningen då tången är lämplig för att dra ut spik. Två andra intres-
santa tolkningar skulle följa på denna. Flera kvinnliga Ramneskärsbesökare 
tolkade den omedelbart som en sockertång. I kiosken såldes kaffe och före 
våra dagars sockerbitar behövdes tång för att nypa av en lämplig bit socker 
från den tidens sockertoppar som användes fram till ungefär 1945. Vidare 
berättade några manliga före detta parkbesökare att det behövdes tång vid 
luftgevärsskyttet då pilarna ibland behövde dras ur gevären. Huruvida den 
funna tången var en hovtång eller sockertång får vi låta vara osagt. Det 
viktiga var att den gav upphov till flera olika berättelser och händelser kring 
Ramneskärsparken, som troligtvis inte hade kommit fram om inte tången 
hade påträffats.

Vad vi inte hittade
Detta kan förefalla som en märklig rubrik, men det fanns vissa saker som vi 
faktiskt borde ha hittat och som förbryllade oss att vi inte fann. Vi för-
väntade oss bland annat att hitta pilar från skjutbanan, mynt och kanske 
även ett och annat smycke eller annat mer värdefullt metallföremål. Inget 
av detta hittades trots att vi hade metalldetektor att söka av området med. 
Detta skulle visa sig få en mycket naturlig förklaring. På morgonen efter 
att det hade varit dans på Ramneskärsparken sprang bygdens barn dit och 
länsade området på bortfestade dyrgripar. Vi låter Nils Bergman som då var 
barn, berätta om sina minnen av Ramneskärsparken: 

 
Jag växte upp i Holma Handel, som låg precis nedanför berget där 
Ramneskärsparken låg. Det är tre olika minnesbilder som dyker upp. 
Eftersom affären låg så nära dansbanan hördes tydligt musiken på 
lördagskvällarna från orkestrarna. Någon dragning till parken under 

dessa kvällar fanns inte eftersom det skulle dröja många år till innan 
mitt intresse för den sortens nöjen växte fram. Vid sidan av dansmusi-
ken kunde vi från vår balkong under kvällen höra skratt och prat från 
festbesökare som av olika anledningar lämnat själva parkområdet för 
att i de flesta fall ägna sig åt kortspel, främst poker. Jag såg exakt var 
dessa spelare uppehöll sig, eftersom delar av pengapotten i det spar-
samma ljuset ibland blev kvar i gräset. Tidigt på söndagsmorgnarna 
före frukost bar det sedan iväg uppför backen till dessa pokerplatser och 
områdena närmast utanför entrén, kiosken, skjutbanan och Olaus-
sons korvstånd. Där kunde pigga ögon hitta spännande saker. Främst 
tappade pengar, men också pilar från luftgevären vid skjutbanan och 
ibland broscher, slipsnålar osv. Vi var några stycken grabbar i grann-
skapet som tävlade om att vara först på plats och belöningen blev att 
man efter någon timme gick hem igen med en upphittad förmögenhet i 
form av pengar i alla valörer från 1-öringar till 2-kronor. Någon gång 
var lyckan fullständig om en sedel i form av en femma eller tia låg på 
backen och väntade.

    Nils Bergman
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Fyndtabell över fynd från den 
arkeologiska utgrävningen av Ramneskärsparken.

Nr Antal Fynd-omständighet Sakord   Material  Vikt, gram Övrig info

1 1 Provgrop 1  Flaskdel   Glas  11 

2 4 Provgrop 2  Spikfragment  Järn  7.3 

3 3 Provgrop 2  Flaskdel   Glas  15.3  Genomskinligt glas

4 1 Provgrop 2  Tång   Metall  

5 1 Provgrop 2  Flaskdel   Glas  0,5  Gul-brunt glas

6 15 Provgrop 3  Spikar   Järn  78,5  Från dansbane-konstruktionen

7 9 Provgrop 4  Tjärpapp   Tjära, papp 15.7  Takpapp från musikpaviljongen

8 9 Provgrop 4  Spikfragment  Järn  31.9  Från musikpaviljongen

9 5 Provgrop 4  Flaskdelar  Glas  21  Genomskinligt glas

10 1 Provgrop 4  Flaskdel   Glas   1,6  Gul-brunt glas

11 4 Provgrop 5  Okänt   Trä  12  Smidet trä

12 2 Provgrop 5  Flaskdelar  Glas  19,8  En mynningsbit, genomskinligt glas

13 2 Provgrop 5  Flaskdelar  Glas   7,4  Gul-brunt glas 

14 1 Provgrop 5  Strålkastarlampfragment Glas, metall 8,7 

15 1 Provgrop 5  Rundformad plastbit Hårdplast 1,2  Gråsvart

16 1 Provgrop 5  Plastbit, tunn  Hårdplast 1  Grå/genomskinlig

17 1 Provgrop 5  Kapsyl   Metall  0,6 

18 10 Provgrop 6  Kapsyler   Metall  7,2 

19 2 Provgrop 7  Järnbeslag  Järn  29,7  Från kiosk-konstruktionen?
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20 4 Provgrop 7  Flaskdelar  Glas  28,6  En mynningsbit, genomskinligt glas

21 2 Provgrop 7  Spikfragment  Järn  4,5  Från kiosk-konstruktionen

22 2 Provgrop 7  Skruvkapsyler  Metall  4,6  Märkt: AB Vin & Sprit

23 6 Provgrop 7  Kapsyler   Metall  4  Läskkapsyl

24 2 Provgrop 8  Flaskdelar  Glas  13.3  Genomskinligt glas

25 1 Provgrop 8  Rundformad plastbit Hårdplast 2,5  Liknande nr 14 denna lista

26 4 Provgrop 8  Kapsyler   Metall  2,8  En bit märkt: Alingsås

27 2 Provgrop 9  Kamfragment  Plast  2,6  Herrkam

28 3 Provgrop 9  Tegel   Bränd lera 32,7 

29 5 Provgrop 9  Flaskdelar  Glas  137,6  Två flaskbottnar, brun-gult glas

30 1 Provgrop 9  Flaskdel   Glas  5,1  Genomskinligt glas

31 10 Provgrop 9  Spik   Järn  52,1  Från dansbane-konstruktionen

32 1 Provgrop 9  Strålkastarlampfragment Metall+glas 11,2 

33 1 Metall-detektorutslag Strålkastarfragment Metall  103,6 

34 1 Metall-detektorutslag Skruvkapsyl  Metall  1,5  Märkt: AB Vin & Sprit

35 1 Metall- detektorutslag Kapsyl   Metall  0,3  Läskkapsyl

36 1 Metall-detektorutslag Skruvkapsyl  Metall  1,4  Märkt: AB Vin & Sprit

37 1 Metall-detektorutslag Skruvkapsyl på flaskhals Metall, glas 39,9  Märkt: AB Vin & Sprit

38 1 Metall-detektorutslag Skruvkapsyl  Metall  1,5  Märkt: AB Vin & Sprit

39 1 Metall-detektorutslag Kapsyl   Metall   0,6  Läskkapsyl

40 1 Ytplockat  Botten av dricksglas Glas  60  Tiokantig

41 1 Ytplockat  Flaskdelar  Glas   94  Brun-gult glas

42 1 Ytplockat  Flaskdel   Glas  60,8  Mynning
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Markägare (sittande) och representanter från Skredsvik- Herrestad och 
Högås hembygdsförening (stående) i samspråk under utgrävningen. 
Foto: författaren.

Återigen en mötesplats

Ramneskärsparken som på 1940-talet var en viktig mötesplats för 
bygdens ungdomar blev 60 år senare en viktig mötesplats mellan 
arkeologi, modernt kulturarv och allmänheten. Utgrävningen ge-
nomfördes i nära samarbete mellan arkeologer och människor som på 
olika sätt hade anknytning till Ramneskärsparken. Flera generationer 
bidrog med egna eller ärvda minnen och berättelser. Detta var även en 
av grundbultarna i projektet; att det skulle utföras i så nära samarbete 
som möjligt med de människor vars kulturarv det var som undersök-
tes. Det gällde inte bara att komma och titta på utgrävningen, utan 
själva utformandet av utgrävningen och grävandet i sig gjordes i sam-
arbete mellan intressegrupper på orten och arkeologerna i projektet. 
Tillsammans diskuterades frågeställningar kring utgrävningen fram, 
var vi skulle gräva och tolkningar av de fynd som påträffades. På detta 
sätt kom resultaten av utgrävningen snarare att präglas av de män-
niskor som deltog i utgrävningen än av arkeologerna. Efter att själva 
utgrävningen var avslutad anordnades flera möten där projektet, 
utgrävningen och dess resultat diskuterades och summerades tillsam-
mans. 

Under utgrävningen ventilerades många ämnen relaterat till fynden 
och platsen som inte hade diskuterats om det endast hade varit ar-
keologer involverade i utgrävningen. Tvärtom mot vad många tror är 
det inte per automatik lättare att gräva och tolka samtidsarkeologiska 
sammanhang. Utan tvekan hade platsen blivit feltolkad på flera sätt 
om endast arkeologer utfört utgrävningen. Projektet skulle i så fall 
även ha förlorat möjligheten till alla de berättelser som platsen och 
fynden gav upphov till, det som var det egentliga syftet med utgräv-
ningen. Det förflutna består av ett nät av olika berättelser vars helhet 
utgör vår historia. Genom att låta andra än arkeologer ställa frågor 
och besvara dessa frågor kan arkeologin komma åt fler delar av det 
förflutna och genom detta bidra till en mer mångstämmig historia. 
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Ramneskärsparken; kulörta lyktor, lövad dansbana och skratt i skymningen. 
Under utgrävningen kunde man få en glimt av hur det var att vara där då 
det begav sig, som om klockan under en kort stund skruvades tillbaka, visu-
aliserat genom de arkeologiska fynden och alla minnen och berättelser som 
kom i dagen genom utgrävningen. Inte bara arkeologer deltog i utgrävning-
en utan även de människor som själva hade upplevt den tiden, eller som 
hade andra erfarenheter eller anknytningar till Ramneskärsparken. Genom 
att genomföra projektet tillsammans skapades något alldeles speciellt. 

Alla människor har en relation till det förflutna. Förutom den officiella 
historieskrivningen känner vi oftast till berättelser om vad som hänt på vår 
ort eller i vår släkt generationerna före oss. Vårt eget förflutna finns hos oss 
i våra gamla fotoalbum, i berättelser och i föremål som vi har ärvt. Dessa 
utgör band till vårt förflutna. Dessa band finns även ute i landskapet, i 
platserna och lämningar vi har besökt, som vi har anknytning till och som 
vi hört berättelser om. Vi har alla platser som betyder något speciellt för 
oss och ofta är detta sentida lämningar. Inte sällan är det lättare att knyta 
an till dem än till de av äldre datum just för att vi har en personlig anknyt-
ning till dem eller till den tiden. Här har arkeologin något mycket viktigt 
att bidra med. Arkeologi är en disciplin som möjliggör att ordagrant ta på 
det förflutna. Med arkeologi som utgångspunkt kan en stor variation av 
ämnen och företeelser från vår nutidshistoria aktualiseras. I det här fallet 
gällde detta festplatser och dansbanor, ett mycket kärt kulturarv för många. 
Sådana platser är folkliga kulturarv och en viktig del av vår historia som 
social arena för den tidens ungdomar och även källa till en hätsk debatt om 
dess demoraliserande inverkan på ungdomarna. Festplatserna är platser i 
landskapet för nöjen och glädje. Det är givetvis lika möjligt och lämpligt att 
uppmärksamma svåra händelser och företeelser från vår nutidshistoria med 
arkeologiska metoder. Arkeologin är även ett lämpligt sätt att tillvarata lokal 
kunskap och att uppmärksamma och undersöka lokal historia. Ramneskär-
sparken är både en lokal företeelse och en del av ett nationellt sammanhang 
-dansbanefenomenet. 

Syftet med utgrävningen var inte bara att gräva fram fynd utan även att 
gräva fram minnen, erfarenheter och tankar. Samtidsarkeologin utmanar 
den traditionella arkeologin då den rör sig i ett gränsland mellan arkeologi, 
historia och etnologi, dock hela tiden med det materiella och den arkeo-
logiska metoden i centrum. Arkeologi är ett nytt sätt att närma sig vårt 
närliggande förflutna. Det arkeologiska angreppssättet gör det möjligt att ta 
på det förflutna och att ställa andra frågor till historien. Vid utgrävningen 
av Ramneskärsparken kunde en anonym fornlämningsliknande lämning 
omdefinieras till en välkänd festplats, ett kärt kulturarv för många och ett 
materiellt minne från en svunnen tid, nära vår egen.

Slutord

Ramneskärsparken var något som jag lagt bakom mig och som det 
alltmer sällan talades om. Nu har den dokumenterats och därmed 
är en del av dess historia bevarad till eftervärlden och kommande 
generationer. 
    Karl-Erik Karlsson

Femtio år – ändå finns tonerna av dragspelsmusiken på lördags-
kvällarna kvar på trumhinnan och än sitter doften av Ramneskär-
sparken en morgon efter en kräftskiva kvar i näsborrarna.
   Nils Bergman
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Denna utgrävning blev extra intressant för det var min farfar som 
uppgav sin mark till detta dansställe och mina äldre grannar berät-
tar gärna hur de tog båten från Hafsten för att dansa. 
Har gått den sträcka som de har berättat om och förstått att detta 
dansställe måste ha varit något extra. Kan än idag hitta spår efter 
flaskor som har använts som färdkost. 

Johanna Ramneskär, barnbarn till dåvarande markägare

Det var en konstig känsla att stå här och tänka tillbaka femtio 
år i tiden, en tid som inte verkade vara så avlägsen. Jag hade 
ett ganska klart minne hur det såg ut på den tiden. Platserna 
där pojkarna stod och där flickorna stod inför dansen. Entrén, 
kiosken och skjutbanan där de säkra skyttarna stod för att tävla 
om kvällens första pris.

Karl-Erik Karlsson

Linda Andersson och Johanna Ramneskär. Foto: författaren.

Karl-Erik Karlsson gräver vid dansbanan. Foto: författaren.
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Det är många fornborgar och fästningar som vi bevistat 
och hela tiden är det liv som levdes uttolkat av andra. Vad 
som hänt och hur man levat kan vi bara gissa oss till. Nu 
när vi har vi sett en liten gnutta av vad nutidsarkeologi 
innebär ser vi en annan dimension i det moderna kultur-
arvet som förmedlas av de människor som själva är en del 
av historien. De kan själva förmedla och återge hur det 
gick till när det begav sig och bjuda på en glad episod och 
ett gott skratt emellanåt. Ingen annan – hur vetenskapligt 
det än är – behöver uttolka.

Carin Ramneskär

Carin och Östen Ramneskär söker av platsen för 
Ramneskärsparkens skjutbana med metalldetektor. 
Foto: författaren.
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Sveriges radio direktsänder från utgrävningen.  Foto: författaren.

Tv-reportage under utgrävningen. Foto: författaren.
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Den gamla dansbanan 

Till gamla dansbanan på lördagskvällen
uti hemlandets drömfagra bygd.
Vi vandra dit över stigar och hällen
in bland granar och hängbjörkars skygd.
Ja, det var dans uti skogen därhemma,
uti sommarnatt underbart ljus.
I minnet hörer jag spelmännens stämma,
och skogens nynnande, drömmande sus. 

Och glammet och skratten i högsommarnatten,
bland pojkar och flickor det vänslas och språkas,
och älskande par här så kärligen råkas.
Ja, det var i ungdomens lyckliga da’r. 

Det höres årtag och sång ifrån båtar,
som glida sakta över silverblank sjö.
Det sjunges visor till handklaverslåtar,
det är ungdom från sommarro ö.
Musiken hörs över skogar och vatten,
om hjärtat blir man så drömfylld och vek.
Och toner ljuda i högsommarnatten
och lockar sinnet till kärlek och smek. 

Ja, vi var då unga, med kraft kunde sjunga
på visorna vackra så många och långa,
och när ifrån sjön vi till dansbanan gånga.
Ja, det var i ungdomens lyckliga da’r. 

Och Dragspels-Hjalmar och Per med sin fela
de stämma upp med en kläm så det hörs.
Och med foten slå takt när de spela
och par om par nu på dansbanan rörs.
Det komma pojkar och flickor i flockar.
Här samlas ungdom ifrån hela byn,
ty melodin ger genljud och lockar
till lördagsdansen i granskogens bryn. 

Långkjolarna svängde och blusliven trängde
och huvudschaletten den gled ned på nacken,
och pojkarna tjoa och stampa med klacken.
Ja, det var i ungdomens lyckliga da’r. 
Nu många år sedan dess har förrunnit,
nu är man gammal med silvergrått hår.
Den gamla dansbanan också försvunnit,
där växer ljungen och vildhallonsnår.
Men melodier jag tycker mig höra,
jag fylls av minnen från ungdomens da’r.
Det viskar dur, viskar moll i mitt öra
om lördagsdansen som då en gång var. 

Ej mer hörs kring trakten den hurtiga takten
av gammeldagsdansen, musiken och sången
men minnet än lever från tid som är gången.
Ja, det var i ungdomens lyckliga da’r. 

Annette Berggren-Hessel
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Informanter
Den mesta av informationen kring Ramneskärsparken är hämtad från muntliga källor, det vill säga olika människor som var engagerade i projektet. Dessa 
specificeras ej löpande i texten. Några av dessa personer skrev även ner sina tankar, delar av dessa finns med i slutet av boken som namngivna citat. Dessa 
personer är:

Karl-Erik Karlsson 
Karl-Erik var kassör i festkommittén under parkens senare verksamhetsår. Han var kontaktperson och en av nyckelinformanterna under hela projektet. 

Carin Ramneskär 
Carin är tillsammans med sin man Östen Ramneskär fastighetsägare till marken Ramneskärsparken ligger på. Östens pappa var den som på 1930-talet 
upplät mark till idrottsföreningen för att skapa Ramneskärsparken.

Johanna Ramneskär 
Johanna är Carin och Östens dotter. 

Nils Bergman 
Nils växte upp i Holma Handel, bygdens lanthandel som låg granne med Ramneskärsparken. När han var barn hörde han musiken och festandet om 
kvällarna. Han var en av busungarna som sprang upp till festplatsen varje morgon efter en festkväll för leta efter kvarglömde godbitar som mynt, pilar och 
andra dyrgripar för en liten grabb.
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Ramneskärsparken – sentida kulturarv med arkeologisk blick

Boken handlar om utgrävningen av Ramneskärsparken, en festplats som var i bruk mellan 1939-1955. Där träffades människor 
och roade sig för ett halvt sekel sedan, därefter hade platsen legat öde och tyst från musik och skratt. Det skulle återigen komma att 
bli liv och rörelse på Ramneskärsparken då både fynd och minnen kom i dagen under utgrävningen. Det här är berättelsen om ett 
modernt kulturarv – dansbanan, och om hur nutidshistorien kan återberättas med arkeologiska metoder som ledstjärna. 

Skredsviks, Herrestads o.
Högås hembygdsförening


