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Abstract
The Local Profile. Persons, Places and Cultural Heritage

The aim of this study is to examine the use of famous historical or fictional persons in place
branding. It seeks to analyze the images of places that are produced, and the representations of
persons that are used in branding practices. Largely this use is located within a tourist discourse,
begging the question how tourists take part in the shaping of these cities. In sum, the study aims to
examine constructions of the past and the present, as well as representations of gender. The main
question is which parts of the history of a city are described and which sites are highlighted.

Four cases studies are presented. First, the uses of the heritage connected with author Selma
Lagerlöf in and around Sunne are examined, in particular her former residence, Mårbacka, now
musealized. Second, Uppsala's and Småland's uses of the Carl Linnaeus heritage are surveyed.
Third, the uses of inventor Johan Petter Johansson in Enköping are studied, and fourth the tourist
and heritage practices around fictional police detective Kurt Wallander in Ystad are examined.
Taken at face value, these examples differ from each other in many ways. The aim of the
dissertation is to track these differences, but also the likenesses in practices, meaning production
and visualizations. In sum, the aim of this dissertation is to examine how the productions of meaning
are influenced through the use of these individuals. How do visitors influence the production on
these heritage sites? Is there room for change in descriptions of persons and places? How are ideas
of authenticity produced when places are viewed through one individual? What ideas of gender
and masculinity are produced?
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Inledning 

Are we all tourists in history now that there is a culture industry to bring it ‘alive’ 
for us in a myriad of representations, practices and discourses?1 

Griselda Pollock 

 

 

En sommardag, berättas det, stiger en tysk turist fram till receptionen på polis-

stationen på Kristianstadsvägen i Ystad. Hans ärende är enkelt, han vill träffa en 

av Ystadspolisens anställda.  

– Träffas Kurt Wallander? frågar han.  

– Kurt Wallander, svarar receptionisten med viss förvåning i rösten, finns inte 

på riktigt. Meningsväxlingen råkar höras av polisens presstalesperson, som genast 

bryter in i samtalet och invänder:  

– Kurt Wallander finns visst. Han är bara ute för tillfället.2 

 

Varken frågans eller svarets exakta formulering är klarlagd, inte heller om ärendet 

byggde på ett missförstånd eller var ett skämt. Anekdoten är hur som helst inte 

bara en något komisk episod som återkommer i olika sammanhang på den 

skånska orten. Den erbjuder också en upptakt till problemställningar som är cen-

trala för denna studie. Turistens förväntan på att den fiktive kommissarien skulle 

befinna sig någonstans bakom receptionsdiskens barriär är talande för ett av av-

handlingens övergripande teman. Kurt Wallanders person utgjorde skäl till att 

turisten reste just till Ystad. Huruvida Wallander är verklig eller ej tycks inte rele-

vant i sammanhanget – kvardröjande närvaro i rummet fyllde det ändå med en 

mening som andra besökare knappast kunde uppfatta. Lika central är presstales-

personens till synes spontana respons. Också för polisen – och i förlängningen 

även för staden – var Wallanders närvaro viktig. Den förflyttning från fiktion till 

verklighet som äger rum bland annat i och med presstalespersonens inpass mar-

kerar Wallander som viktig för mer än bara turismen till staden: den påverkar 

också hur staden gestaltas. På motsvarande sätt lyfts personer ur det förflutna in 

i vår samtid, och det börjar med turistens förväntan.  

 

De flesta städer söker visuella uttryck för att marknadsföra sig. De som forskar 

inom det mångfacetterade fält som rör vad som kan benämnas platsmarknadsfö-

ring, förefaller i stort sett ense om att människor reser alltmer, och att behovet 

för städer att framhäva sina unika kvaliteter ökar.3 Dessa kvaliteter kan variera 

närmast i det oändliga: en del vill lyfta fram en berömd byggnad, andra satsar på 
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sina parker. Somliga marknadsför sig som kulturstad, antar andra en idrottsprofil. 

Bruket av en aktiv platsmarknadsföring tar sig materiella och visuella uttryck i 

byggnation av nya idrottsarenor, konstmuseer och andra märkesbyggnader och 

framhävandet av redan befintliga. Städer skapar slogans för att snabbt, enkelt och 

fyndigt beskriva sin förträfflighet. De allra flesta sådana uttryck är tänkta att upp-

levas åtminstone först visuellt. Tendensen är internationell, men märks tydligt 

också på svenska orter. Parallellt med detta, vilket också poängteras av teoretiker 

och praktiker inom det tvärvetenskapliga fältet, bör den egna befolkningen känna 

igen sig i den identitet som poängteras eller genereras. Idealt ska en stad vara lika 

attraktiv för dem som redan bor där som för tilltänkta turister.  

I relation till kulturarvsinstitutionernas praktiker skapas en rad spänningsfält. 

Där marknadsföring bör vara direkt och snabb för att verka effektivt, strävar 

kulturarvets aktörer efter större långsiktighet. En inte sällsynt tendens är använd-

ningen av lokala berömdheter för att marknadsföra en stad.4 I sådana samman-

hang möts turist- och kulturarvsmiljöer ofta på ett särskilt tydligt sätt. Personmu-

seer och i personliga berättelser grundade stadsvandringar med guide förefaller 

bli vanligare, samtidigt som monument över kända personer sedan lång tid pryder 

många centrala platser runtom i Sverige och världen. Tillsammans bildar kultur-

arv, personliga platser och platsmarknadsföring grunden för många städers ge-

staltning.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att undersöka bruket av berömda personer vid mark-

nadsföring och gestaltning av svenska orter. Ambitionen är att utreda hur perso-

ner, miljöer, museer och visuella utsagor synliggörs i och med en sådan anväd-

ning. Avhandlingen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vilken roll spelar turister och andra betraktare för betydelsebildningar 

vid personanknutna kulturarvsplatser? 

2. Vilket utrymme finns för förändring av dessa platser och de personbe-

skrivningar som produceras där?  

3. Vad händer med föreställningar om autenticitet när ett kulturarv profil-

eras efter en person? 

4. Hur påverkar föreställningar om maskulinitet produktionen av kultur-

arvsplatser? 

 

Sammantaget undersöker avhandlingen konstruktioner av såväl det förflutna 

som av vår samtid med avseende på kulturarv, platsmarknadsföring och kön. 

Därtill kommer en jämförelse mellan platser, som ges mening genom gestalt-

ningar av det förflutna respektive fiktion.  
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Källmaterial och urval  

Studien består av fyra undersökande delar, följda av en avslutande diskussion. De 

fyra delarna utreder, i tur och ordning: 

 

1. Författaren Selma Lagerlöf i Sunne 

2. Botanikern Carl von Linné i Uppsala och Småland 

3. Uppfinnaren Johan Petter Johansson i Enköping 

4. Kommissarien Kurt Wallander i Ystad  

 

Undersökningens huvudsakliga material är museala miljöer, offentliga konstverk 

och stadsvandringar som tar sin utgångspunkt i en person, fiktiv eller verklig, och 

de sammanhang i vilka dessa förekommer. Därtill kommer marknadsförings-

material som produceras av kommunernas egna eller anlitade turistbyråer, i form 

av internetsidor, broschyrer och annat tryckt material. I vissa fall studeras också 

arkivmaterial och andra primärkällor för att ge en bakgrund till exempelvis en 

musealiserad miljö. Vad delstudien om Ystad anbelangar, studeras också filmer, 

som på många sätt är att betrakta som primärkälla i studiet av stadens omfattande 

Wallander-turism. 

Urval av personer, städer och regioner 

En inledande undersökning, genomförd 2010 inom ramarna för föreliggande stu-

die, av förekomsten av personbaserad platsmarknadsföring, gav vid handen att 

nära hälften (cirka 46 procent) av Sveriges kommuner använder sig av någon 

lokalt förankrad person för att attrahera turister och andra besökare. Undersök-

ningen genomfördes genom besök på samtliga svenska kommuners hemsidor, 

och då i synnerhet under rubriker som ”turism” och ”kultur”. Det är värt att 

nämna att kommunernas ambitionsnivåer varierar avsevärt vad beträffar tillgäng-

liggjort material på internet, samtidigt som hemsidor till sin natur är ett föränder-

ligt medium.5 Som ett verktyg för en första inventering har ändå metoden funge-

rat tillfredsställande. Många av de personer som används i dessa syften förekom-

mer på mer än en ort, medan vissa orter använder mer än en person. Invente-

ringen visade 218 förekomster av fenomenet, ojämnt spridda över 290 

undersökta kommuner.6 Av dessa personer var 33, eller drygt 15 procent, kvin-

nor. Bland dessa 33 förekommer två främst i egenskap av och beskrivna som 

fruar till berömda män.7  

Bruket är av varierande slag och omfattning: där vissa kommuner i första hand 

använder sig av en person, låter andra personen och miljöerna associerade med 

honom eller henne utgöra del av en större samling kulturarvsplatser. I vissa fall 

skrivs miljöer, som inte direkt kan kopplas till personen ifråga, in i den personhi-

storiska berättelsen.  

Urvalet ska inte förstås som representativt för svenska städer i stort, utan bör 

i stället betraktas som uttryck för en vanlig platsmarknadsföringsstrategi. Vissa 
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gemensamma nämnare kan spåras exemplen emellan, men givetvis också flera 

skillnader. En förutsättning för urvalet har varit geografisk spridning i landet med 

undantag för de nordligare delarna. Detta beror till stor del på att norrländska 

orter i högre utsträckning än övriga landet använder natur snarare än kultur i sin 

marknadsföring. Orter där många olika personer används har valts bort, av an-

ledningen att bilden av staden blir för mångfacetterad ur avhandlingens perspek-

tiv. Därmed inte sagt att det inte förekommer i större städer: Stockholm använde 

tretton personer vid tiden för inventeringen (se bilaga), för att inte nämna de 

personer som välkomnar ankommande resenärer till Arlanda under devisen 

”Welcome to my hometown”.  

Det första exemplet hämtas från Sunne och bruket av författaren Selma La-

gerlöf (1858–1940). Centralt för denna delstudie är Lagerlöfs musealiserade hem, 

Mårbacka och offentlig skulptur i Sunne och Karlstad. Ett stort skäl till detta val 

är möjligheten att jämföra museal och skulptural skildring av kvinnliga ”stor-

heter” med manliga, samt att reda ut förhållandet mellan författaren och hennes 

fiktiva världar.      

Den andra studien berör de miljöer i Uppsala och Småland som associeras 

med Carl von Linné (1707–1778). Såväl de uppsaliensiska som de småländska så 

kallade Linnéminnena rymmer material från tiden både före och efter Linné. Am-

bitionen är här, utöver de övergripande frågeställningarna ovan, bland annat att 

utreda hur de ”linneanska” delarna av platserna förhåller sig till det övriga materi-

alet. 

Det tredje undersökningsobjektet, Enköpings nyttjande av J P Johansson 

(1853–1943), har valts utifrån en föreslagen skulptur föreställande uppfinnaren, 

förekomsten av ett personmuseum och ett monument över Johanssons mest 

kända uppfinning: skiftnyckeln. Utöver detta har förhållandena ändrats nyligen i 

och med nedläggningen av den tillverkningsindustri som Johansson en gång star-

tade på orten. Därför är ett delsyfte här att undersöka ett potentiellt förändrat 

förhållande mellan stad och person.  

Ett sista exempel utgörs av den fiktive poliskommissarien Kurt Wallander, 

som först såg dagens ljus i Henning Mankells romanserie, och som sedermera 

har gestaltats av olika skådespelare i en lång rad filmatiseringar. Fiktionen ges här 

möjlighet att peka ut intressanta miljöer, snarare än exempelvis kulturarvssektorn. 

Här finns därför anledning att studera såväl platsen Ystad som dess medialisering 

i filmerna, och i någon mån böckerna. Turistarrangemang baserade på fiktion är 

inte unikt för Ystad, utan förekommer på en lång rad orter i Sverige.8  

Förstudien kring svenska kommuners hemsidor visade att personerna som 

används för marknadsföring varierar på flera sätt. Somliga är nationella eller in-

ternationella berömdheter, andra lokala, somliga hör hemma i det förflutna, andra 

i fiktionen. Därtill kom en stor variation av yrken. Dessa kategorier – nationell 

eller lokal celebritet, fiktiv eller verklig – är sinsemellan överlappande. Det är fullt 

möjligt att vara både fiktiv och lokal eller internationell berömdhet. Av bland 

annat detta skäl fungerar dessa inte som kategorier. Emellertid gav förstudien 
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detta mönster, vilket också motiverat urvalet i hög grad. Fiktiva gestalter före-

kommer – därför studeras Kurt Wallander; nationella storheter förekommer, vil-

ket motiverar studien av Linné och Lagerlöf; i första hand lokala celebriteter an-

vänds också, varför J P Johansson är ett av exemplen. De fyra exemplen täcker 

alltså in många tänkbara kategorier, utan att studien gör anspråk på att typologi-

sera de individer som runtom i Sverige används i dessa syften.  

Urval av studieobjekt 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i de visuella uttryck, som bruket av histo-

riska eller fiktiva personer tar sig. Dessa uttryck varierar: på vissa platser har sär-

skilda personmuseer inrättats, på andra har skulpturprojekt format det offentliga 

rummet. Därtill kommer en lång rad företeelser med mer eller mindre formell 

anknytning till staden eller personen. Stadsvandringar pekar ut särskilt intressanta 

miljöer med anknytning till personen i fråga, medan vissa kommuner markerar 

vissa byggnader. Urvalet av materiella och visuella spår är därför inte gjort utifrån 

form, period, stil eller typ av företeelse. Då de olika uttrycken tillsammans bildar 

en visuellt spretig samling företeelser, skulle ett urval baserat på uttrycksform inte 

ge ett produktivt urval för denna studie. 

Personmuseer 

Förekomsten av personmuseer har ökat under de senaste decennierna.9 Detta 

kan förvåna, då historieskrivningen för övrigt tycks fokusera allt mindre på en-

skilda storheter och angripa det förflutna via andra premisser. De personer som 

skildras i dessa miljöer kommer från skilda håll: konstnärer, vetenskapsmän, för-

fattare och kompositörer är alla kategorier som givits särskilda museer. Miljöerna 

som sådana varierar i lika hög grad, även om de flesta har det gemensamt att de 

är ämnade att framstå som autentiska, med det uttalade eller outtalade syftet att 

besökaren ska fyllas av känslan att vara på samma plats som den skildrade. Mu-

seerna är ofta inhysta i personernas tidigare bostäder eller annan med honom 

eller henne direkt förknippad miljö, även om undantag också finns. Här är de 

platser som är förknippade med personen mer direkt av störst intresse. 

Besökare till musealiserade hemmiljöer möts ofta av information om perso-

nens relation till platsen: hen kan ha fötts, bott eller annars verkat på platsen. 

Denna information möter lika ofta besökaren omedelbart, inte sällan redan innan 

själva besöket, i marknadsföringsmaterial av något slag. Därmed blir utgångs-

punkten ofta att platsen är autentiskt bevarad sedan personen fanns där. Detta 

intryck inskärps ofta ytterligare i platsernas visuella presentation: i exempelvis 

Bror Hjorths hus i Uppsala har konstnärens färgstänk på ateljéns trägolv fått en 

skyddande lack över sig och penslar står medvetet slarvigt arrangerade i koppar 

på arbetsbänkarna; på Waldemarsudde i Stockholm byts blommorna invid por-

trättet av prins Eugens mor ut ofta, vilket också prinsen själv anses ha gjort under 

sin tid i huset; på annat håll hänger kläder i hallen, dukar ligger på borden och så 
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vidare. Alla dessa visuella och materiella grepp har tagits för att markera perso-

nens kvardröjande närvaro. Upplevelsen av autenticitet ligger i just spänningen 

mellan platsen som sådan och upplevelsen av den; att för ett ögonblick kanske 

glömma personens frånvaro och spionera i en privat miljö, till vilken besökaren 

normalt inte skulle äga tillträde.   

Utgångspunkten i autenticiteten i dessa miljöer är komplicerad. Mycket sällan 

finner de som ämnar musealisera en berömd persons hem en byggnad som är 

helt orörd och opåverkad av tiden. Rekonstruktioner är nödvändiga, ibland med 

goda källor, ibland utan, ibland med originalföremål som faktiskt varit i perso-

nens ägo, ibland utan, ibland med många, ibland med få. Därmed är grundpre-

missen för en föremåls- och miljögrundad autenticitet i gungning. Denna proble-

matik hanteras på olika sätt. På Alsters herrgård, där Gustav Fröding föddes och 

spenderade sitt första levnadsår, får miljön utgöra scen åt hela hans liv, genom 

iscensättning av såväl barndomsår som den senare hospitalvistelsen i Uppsala 

och ålderdomen i Stockholm. Herrgården har blivit ett slags besökscentrum för 

Fröding-turismen i området kring Karlstad. Svenska Linnésällskapet har å sin sida 

iordningställt vad de i olika skeden bedömt vara en så autentisk återgivning som 

möjligt av det prefekthus där Carl von Linné bodde och som idag är Linnémuseet 

i Uppsala. I båda fallen har arrangörerna fått fylla i luckorna men med skilda 

utgångspunkter. Oavsett metoder i iscensättningarna, är det dock just autentici-

teten som är i fokus, och det är också den som används i städernas marknadsfö-

ring av dem som kulturarvsplatser. Därmed blir detta också förutsättningen för 

ett besök och den grundkunskap som en potentiell turist kan inhämta innan sitt 

besök.  

 

Offentlig konst 

Många städer har i olika stadier av historien markerat närvaron av en eller flera 

berömda personer genom placeringen av skulpturer på offentlig plats. Motiv, ge-

nomförande och placering varierar, men de flesta verken har det gemensamt att 

de medverkar till monumentaliseringen av personen i fråga, manar till hågkomst 

av hans eller hennes gärning. Ett delsyfte för uppförandet av sådana skulpturer 

är också att inspirera till nya gärningar i personens anda.  

I denna studie betraktas verken ur dessa perspektiv, men syftet är också att 

undersöka betydelseskiftningarna hos dessa bilder. 1800-talets storslagna cere-

moniella invigningar av kungamonument skulle slå fast att kungar från alla tider 

förtjänade evig hågkomst och hyllning.10 Minnesstoderna gavs ofta storslagna ut-

tryck, vilket ledde tankarna till ett tänkt ärofyllt förflutet. Idag används bilderna 

på liknande sätt, men långt ifrån av lika många. Istället bedöms kungastatyer av 

många stå för en förlegad, onyanserad historiesyn, där kungar och andra starka 

män hamnade i första rummet. Betraktelsesättets förändring gentemot dessa mo-

nument belyser det faktum att verkens kontext ändrats sedan tillkomsten och att 

den ursprungliga betydelsen av skulpturerna blivit inaktuell. Idén att föreviga 
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minnet av en person och de idéer som är förknippade med honom eller henne 

tycks alltså inte låta sig förverkligas, då olika betraktare ser på verken på olika sätt. 

Istället bör verken betraktas som visuella spår av initiativtagarnas ambitioner, vad 

som bedömdes vara av vikt vid en given tid. Av större vikt här är vilken bild av 

en stad som ett monument bidrar till att skapa idag, oavsett incitamenten inför 

skulpturens resning.  

Filmer 

Utgångspunkten för studiens undersökning av Ystads bruk av kommissarien 

Kurt Wallander är filmatiseringarna av Henning Mankells polisromaner. Anled-

ningen till att dessa, snarare än böckerna, studeras är att de utgör ett mer direkt 

visuellt uttryck för berättelserna. Böckerna är förstås incitament för många besö-

kare att resa just till Ystad, men här är den omedelbara, i filmen grundade visua-

liteten av störst intresse. Detta bedömer jag vara av större vikt för de turister som 

vill resa i Wallanders fotspår och med egna ögon se de miljöer som kommissarien 

besöker då han utreder seriens brott. Även om böckerna också beskriver staden, 

svarar filmerna bättre mot den omedelbara upplevelsen på plats. Exempelvis pla-

cerar sig guider ibland på samma plats där filmkameran en gång stått för att åter-

gestalta filmen i en ny form. Samma sak är svårare att göra utifrån romaner. Det 

finns anledning att betrakta just filmatiseringarna som stadens huvudsakliga ut-

gångspunkt för turismen kring Wallander, i synnerhet då broschyrer och annat 

turistmaterial hämtar det mesta av sitt stoff från dessa. Rundturerna besöker 

också både karaktärernas fiktiva miljöer och de platser som använts i produkt-

ionen. Exempelvis markeras adressen där Wallander bor i filmerna och adressen 

som av praktiska skäl användes istället.   

Eftersom Ystads turistbyrå tar sitt avstamp i olika filmserier kring Wallander, 

kan också en jämförelse mellan dem vara intressant.11 I januari 2012 hade ett 

fyrtiotal Wallander-filmer spelats in enligt Svenska filminstitutets Svensk filmda-

tabas.12 Filmerna är fördelade över tre serier: för den äldsta med Rolf Lassgård i 

huvudrollen producerades nio filmer och för den senaste, med Krister Henriks-

son som Wallander, har hittills trettiotvå filmer gjorts. Därutöver kommer den 

brittiska filmserien med Kenneth Branagh med sex filmer till dags dato. I den 

sistnämnda serien planeras ytterligare avsnitt. Av de totalt fyrtiosju filmer är sjut-

ton direkt baserade på tio av Henning Mankells romaner, men författaren med-

verkar som manusförfattare i flera filmproduktioner.13 Filmerna är alltså betydligt 

fler än böckerna, vilket också motiverar att studera film- snarare än bokmediet i 

första hand.  

I Ystad är turistmarknaden uppenbart främst riktad mot svenska och tyska 

besökare. Broschyrer och annat material, liksom guidade turer, ges främst på 

dessa språk. Samtidigt är filmerna i många fall samproduktioner mellan svenska 

och tyska bolag, vilket är talande för filmernas geografiska spridning. Den brit-

tiska filmproduktionen kan möjligen också resultera i turister från andra delar av 

världen.     
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Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande arbete tar sin utgångspunkt i flera olika teorisfärer. Begreppen au-

tenticitet, platsmarknadsföring, kulturarv, samt teorier kring performativitet och 

genus är centrala för avhandlingen. I det följande beskrivs hur dessa instrumenta-

liseras just här.  

Autenticitet  

Personmuseerna är i hög grad kopplad till autenticitet, som har varit ett centralt 

begrepp i uppbyggnaden av de här studerade miljöerna. Autenticiteten fungerar 

som legitimering av det som skildras, egentligen oberoende av hur nära ett före-

ställt original eller ursprung en miljö är.14 Den visuella upplevelsen av personmu-

seer präglas därför ofta av möjligheten att betrakta föremål som den givna per-

sonen har använt, i miljöer där personen bevisligen varit. Upplevelsen måste 

emellertid ses som mer än enbart visuell eller annars med sinnena upplevd: Stefan 

Bohman beskriver känslan att ”trampa samma golv” som någon berömd histo-

risk person som central för upplevelsen av ett musealiserat hem.15 Autenticiteten 

ligger alltså till stor del i upplevelsen av autenticitet. I detta sammanhang anför 

Bohman David Lowenthals The Past is a Foreign Country (1985), där bland annat 

föreställningar om autenticitet behandlas. Som titeln på Lowenthals verk indike-

rar, kan vi inte med lätthet nå det förflutna – det är främmande mark för oss. 

Istället är autenticiteten vad som respektive samtid betraktar som autentiskt. Ori-

ginalet går så att säga aldrig att nå.16 Konsthistorikern och arkeologen Salvatore 

Settis har liknande formuleringar i relation till konsumtionen av det förflutna. 

Konsumtionen riskerar omintetgöra det förflutna, snarare än lyfta fram och till-

gängliggöra det.17 Lowenthals idéer påminner om dem hos arkeologen Cornelius 

Holtorf, som hävdar att det just är vår upplevelse av det förflutna som är central, 

snarare än något faktiskt förflutet.18 Annorlunda uttryckt tillför varje samtids 

tolkning, representation, bruk och konsumtion av historien nya överlagringar, 

och för i ökande grad bort betraktaren från originalet.  

I skapandet av varje tids syn på det autentiska spelar det visuella en helt avgö-

rande roll, bland annat i samband med restaureringar, där ambitionen ofta är att 

hamna så nära en föreställd eller belagd originalgestaltning som möjligt. Sådana 

restaureringar ska här förstås som en ny tids syn på originalet, alltså en ny tids 

lager. Från en synpunkt rör sig därför restaureringar paradoxalt nog bort från det 

autentiska, men i Lowenthals definition är det snarare resultatet av dylika projekt 

som är det autentiska. För min del är denna senare definition fruktbar i förhål-

lande till personmuseernas visuella utsagor om den berörda personens kvardrö-

jande närvaro i rummet.  

Liknande tankar kom till uttryck hos turismforskaren Dean McCannell som 

1973 beskrev turistmiljöer som i många fall beroende vad han betecknar som 

iscensatt autenticitet.19 Tankar om autenticitet som något artificiellt är återkom-

mande inom studier om såväl turism som historia och kulturarv.  
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Det är därför av stor vikt att här skilja på begreppet autenticitet och ordet 

autenticitet såsom det sannolikt uppfattas av de flesta. Nationalencyklopedin 

anger till sökordet ”autentisk” synonymerna äkta, reell, dokumentär och verklig, 

Svenska akademiens ordbok synonymerna äkta och tillförlitlig.20 Ordboksdefini-

tionerna ligger alltså närmare ordet original, även om tillförlitlig tycks tillåta en 

öppnare tolkning.  

Jag ser autenticitetsbegreppet som centralt för beskrivningar av kulturarvets 

miljöer. Nya visuella gestaltningar, restaureringar och ombyggnationer vilar alltid 

i något slags förståelse av ordet. Detsamma kan sägas gälla monumentanlägg-

ningar och offentliga utsmyckningar, som uppförda på centrala platser gör an-

språk på autentisk historieskrivning, i det att de markerar platsen för en persons 

verksamhet eller ett visst historiskt skeende. Lowenthals tankar kring autenticitet 

kommer till uttryck i det visuella. Han ser det förflutnas landskap som konstrue-

rade illusioner.21 De centrerar historieskrivningen kring just denna händelse eller 

denna person och gör därmed ett val av berättelse för platsen. Föreliggande stu-

die undersöker gestaltningen av dessa tänkta förflutenheter, och hur deras visua-

liteter i hög grad bidrar till skapandet av autenticitet. Marita Sturken har beskrivit 

hur flera autenticiteter kan existera samtidigt på samma plats som sinsemellan 

överlappande berättelser, men att vissa hamnar i första rummet i ett givet sam-

manhang.22 Frågan blir därmed vilket sammanhang som blir dominerande.  

Personmuseer, som ofta framhäver det autentiska som en central egenskap, 

bidrar till en fiktionalisering av historien: i spänningsfälten som uppstår mellan 

visualiserad autenticitet och original uppstår studiens frågor. Lika mycket som en 

annan tid, kan det förflutna här alltså förstås som en annan plats, presenterad 

genom en samtids fiktionaliseringar, representationer av det förment autentiska. 

Musealiserade hem framstår som något att väga vår egen tid mot: besökarna er-

bjuds en upplevelse, en visualiserad berättelse från historien, som framstår som 

avlägsen och spektakulär. Turistindustrin visar inte sällan, i både tryckt material 

och vid museer eller andra för dem intressanta platser, tendenser att fiktional-

isera, eller omvänt, att göra verkligt. Det förflutnas original, oavsett vad det gäller, 

döljs lätt bakom den inom turismen visualiserade autenticiteten: det kan inte nås. 

Fiktionen kan i en motsvarande process materialiseras. Detsamma gäller förstås 

också studiens utvalda personer, vilkas ”verkliga” livshistorier inte längre är till-

gängliga.  

I nära anslutning till begreppet autenticitet finns ett breddat mediebegrepp, 

bland annat beskrivet av idéhistorikern Anders Ekström, som anser att ”vi bara 

har tillgång till det förflutna som ett lager av mediala artefakter [...]”.23 Ekström 

skriver i första hand om arkivet, men i överförd mening kan dessa tankar appli-

ceras på denna studies objekt. Det nya, öppnare mediebegreppet tillåter med nöd-

vändighet en bredare objektssfär. I samma volym skriver Magnus Rodell om ett 

rumsligt mediebegrepp, som beskriver företeelser som från början har varit med-

vetet betydelsebärande (exempelvis platser med offentlig konst), och sådana som 

fyllts med ny mening genom senare bruk av dem.24 Båda platskategorierna är 
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adekvata här, och det bör tilläggas att de går in i varandra: medvetet betydelsebä-

rande platser skiftar mening i och med olika tiders bruk av dem. 

Platsmarknadsföring 

Det forskningsfält som behandlar platsmarknadsföring undersöker de meka-

nismer som ligger till grund för en stads marknadsföringsstrategier och identi-

tetskonstruktioner. Fältet spänner över flera discipliner och rymmer en mångfald 

olika angreppssätt på varierande problemställningar. För detta projekt är bland 

annat teorier om uppdelningen mellan immateriella och materiella uttryck för en 

stads egenskaper av vikt. De materiella uttrycken inbegriper exempelvis särskilda 

byggnader och konstverk, medan de immateriella handlar om myter, storytelling 

och slogans.25 Till den senare kategorin fogar jag också utsagor om det förflutna, 

som genom användning av mer eller mindre kända händelser och myter skapar 

en grund för platsmarknadsföring. I nära anslutning till detta kan också byggan-

det av ett lokalt narrativ nämnas. Undersökningar som förenar narrativitetsteori 

och brandingteoretiska ansatser har genomförts tidigare och är här av stor vikt 

eftersom personbaserade identitetsskapanden och marknadsföringsstrategier 

båda har som syfte att skapa en attraktiv berättelse.26 Lika centralt är fogandet av 

branding till de sociologiska aspekter som förs fram av bland andra John Urry.27 

Detta ökar förståelsen av branding i förhållande till ett mänskligt perspektiv på 

turismen, där Urrys begrepp the tourist gaze instrumentaliseras i en ny kontext.28  

Turistindustrins hantering av det förflutna påverkar alltså hur detta represen-

teras för en stor del av de besökare som upplever en stad. Ett av de centrala 

inslagen i John Urrys teorier om turistens blick är att turister söker bekräftelse på 

sedan tidigare inhämtad kunskap och förväntan. Detta ska emellertid inte förstås 

som en fråga om psykologi på individnivå, utan som ett socialt betingat och inlärt 

sätt att betrakta omvärlden.29 I förhållande till kulturarvsplatser och det förflutna 

som dessa representerar är denna betingelse tydlig, eftersom en på förhand inlärd 

historia får sin visuella gestaltning i exempelvis museer. För Urry är den visuella 

aspekten hos kulturarvet också dess mest problematiska inslag: 

Visitors see an array of artefacts, including buildings (either ‘real’ or ‘manufac-
tured’), and they then have to imagine the patterns of life that would have emerged 
around these objects […]. This is an ‘artefactual’ history, in which various kinds of 
social experiences are in effect ignored or trivialized, such as the relations of war, 
exploitations, hunger, disease, the law and so on, which cannot be seen as such.30 

  

Min uppfattning är att visuella utsagor har möjlighet att berätta också om sociala 

relationer. Därutöver är det långt ifrån alltid som ett museums berättelse är be-

roende endast av artefakter: Urrys och Larsens kritik nämner exempelvis inte 

museitexter eller guidade visningar på kulturarvsplatser. Deras kritik för dock 

med sig den för kulturarvsdiskursen centrala frågan om urval av artefakter, vilken 
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har behandlats av John Urry själv.31 I de museer som studeras i föreliggande ar-

bete är frågan akut: artefakter och byggnader är valda med det övergripande kri-

teriet att de ska gå att associera med en given person. På dessa platser får kritiken 

ändå viss giltighet, eftersom uppvisade personliga miljöer eller föremål ytterst 

sällan förmår närma sig större samhällsfrågor som i citatet ovan. Det finns anled-

ning att betvivla om det i de här studerade personmuseerna ens finns sådana 

ambitioner.  

Det mest centrala i Urrys definition av turism är att turisten lämnar sin vardag 

för att hamna på en väsensskild plats.32 Museer har möjlighet att, genom utställ-

ningar och iscensättningar, erbjuda en sådan upplevelse. I vad Urry och Larsen 

betecknar som den postmoderna museikulturen, har gränserna mellan den of-

fentliga och privata sfären lösts upp – och nära nog allting har kunnat bli föremål 

för turistens blick.33 Tillflyktsorten från vardagens förvärvsarbete kan alltså vara 

miljöer som söker gestalta andras arbete: musealiserade gruvor, byar och indu-

strier, men också de miljöer som studeras här – personmuseer, som gestaltar nå-

gons eller någras liv så som det ter sig i vardagen. I den meningen är också Urry 

intresserad av museigestaltningarnas autenticitet, som han menar upprätthåller 

distansen mellan turistens vardag och det förflutna som hen föreställer sig be-

söka.34 

Detta leder vidare till brandingpraktikens fokusering på att ge besökaren vad 

de förväntar sig. Som kontrast är kulturarvsinstitutioners uppdrag mer än att bara 

gå besökares förväntningar till mötes. Ändå förekommer på flera platser berät-

telseproduktioner, genererade inom kulturarvssektorn, som tar sin utgångspunkt 

i populära karaktärer. Ett exempel är Stockholms stadsmuseums stadsvandringar 

med utgångspunkt i Stieg Larssons Milleniumtrilogi, där karaktärerna Lisbeth Sa-

lander och Mikael Blomkvist sätts i första rummet. Vandringen på Södermalm i 

Stockholm pekar ut för böckerna (och filmerna) viktiga platser. Den berättelse 

som framkommer skildrar Stockholm som den upplevs av dessa karaktärer. Även 

om sådana omdömen helt uppenbart kommer från dem, är syftet att visa ”Stock-

holm och stockholmarna, både i ett historiskt och nutida perspektiv”.35 Använd-

ningen av Larssons karaktärer förefaller här motiveras av att de genom sin popu-

laritet kan ”leda in” besökaren på en bredare stadshistoria.  

En befintlig celebritet – även om de i detta och andra fall är fiktiva – bedöms 

inom platsmarknadsföringen vara lika värdefull som berömda platser, byggnader 

och evenemang.36 Dessa tar uppmärksamhet från andra aspekter hos en stad som 

inte har samma attraktionskraft, men kanske större betydelse. Gert-Jan Hospers 

exemplifierar med en studie som genomförts i Bryssel, i vilken tjugo gånger fler 

respondenter associerar huvudstaden med Hieronymus Duquesnoys fontän-

skulptur Manneken Pis (1619) än med Europakommissionens högkvarter, även 

om byggnaden sannolikt har större betydelse för fler aspekter av staden än brons-

skulpturen.37 Attraktionskraften gentemot turister förefaller alltså inte hämta sin 

näring ur mer allmänna beskrivningar av en stad, utan ur detaljer.  

Gregory Ashworth identifierar personbaserad branding som en av flera tänk-

bara metoder för en stads marknadsföring.38 Samtidigt påpekar han att person-
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erna i fråga måste väljas med viss omsorg. Konstnärer, tonsättare och andra kre-

ativa individer bedöms som mest effektiva, om de kan knytas direkt till orten och 

helst utan konkurrens från andra platser. Personer som riskerar negativa associ-

ationer, ska helst undvikas: Ashworth nämner bland annat att österrikiska Branau 

inte använder Adolf Hitler som brandinginstrument. Vissa författares skildringar 

av en stad är inte heller önskvärda. Exempelvis stämmer Frank McCourts skild-

ringar av ett fattigt Limerick i Angela’s Ashes dåligt med den självbild staden vill 

producera.39 Ur ett marknadsföringsperspektiv är detta sannolikt helt riktigt, även 

om undantag finns. Om detta ses i relation till urvalspraktiken inom kulturarvs-

området, uppstår problemet att det ”positiva” lyfts fram. Under påverkan av 

brandingpraktiken framträder en bild av en historia som kan besökas och lämnas, 

en det förflutnas temapark, vars ljusa skildringar av ”vår gemensamma historia”, 

effektivt döljer en mer komplicerad verklighet.40  

Kulturarv 

Reinhart Kosellecks begreppspar erfarenhetsrum och förväntningshorisont beskriver 

förutsättningarna för hur människor uppfattar sin samtid. Erfarenhetsrummet är 

i ständig ombildning, då nya erfarenheter fogas till redan befintliga. Därmed 

växer ständigt erfarenhetsrummet, och i och med detta förändras också framtids-

utsikterna – förväntningshorisonten.41 I förhållande till det ständigt skiftande och 

från definitioner undanglidande begreppet kulturarv, kan sägas att det placerar 

sig mellan Kosellecks två begrepp. Kulturarvet, hur det än definieras, blickar både 

bakåt och framåt, och har, mer eller mindre instrumentellt, använts för att knyta 

olika samtider till det förflutna.   

Just svårigheterna med kulturarvsbegreppets definition har gjort det för belas-

tat för att i sig självt fungera tillfredsställande analytiskt. Emellertid förekommer 

ordet kulturarv i mycket av det material som undersöks i denna studie. Det över-

vägande problemet med begreppet är att det inbegriper och beskriver många 

olika företeelser. Riksantikvarieämbetet, med uppdrag från regeringen att kart-

lägga, insamla och tillgängliggöra kulturarvet, antar en vid definition av begrep-

pet, i vilket det som ”tidigare generationer har skapat” skrivs in. Till deras be-

skrivning hör också hur ”vi idag uppfattar, tolkar och för det [kulturarvet] vi-

dare”.42 Till kulturarvet räknar myndigheten såväl fysiska lämningar – bebyggelse, 

fornfynd, konstföremål och så vidare, och immateriella – språk, sedvänjor, hant-

verk, dans och liknande. Därmed skrivs nära nog allt in i begreppet: är något inte 

kulturarv idag, kommer det att bli det i framtiden, då nu levande generationer blir 

”tidigare”.  

Kulturarvsbegreppet och liknande formuleringar används också ofta som del 

i den politiska retoriken, där satser om bevarandet av ”vårt gemensamma arv”, 

”vårt kulturarv” och liknande formuleringar dyker upp i skilda sammanhang. Or-

det har gjorts till slagträ i så skilda sammanhang som diskussioner kring beva-

rande av äldre och uppförande av ny bebyggelse respektive i vilka lokaler skolav-

slutningar ska hållas och vilka musikstycken som ska framföras i samband med 
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dem. Debattens vågor tenderar också att gå höga, i synnerhet i de fall när kultur-

arvet knyts till föreställningar om ett gemensamt nationellt förflutet. Kulturarvs-

begreppet tycks vara lika svårt att definiera och avgränsa tillfredsställande som 

dess båda led, kultur och arv.  

En snävare definition av kulturarvsbegreppet föreslås av Peter Aronsson i in-

ledningskapitlet till antologin Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, univer-

sella värden, lokala praktiker (2006). Begreppet betecknar där, och tidigare hos 

Aronsson, sådant som genereras inom institutioner med uppdrag att ”skydda, 

bevara och förmedla historiska artefakter och minnen”.43 Denna definition akti-

verar begreppet och förankrar det i de samhällsinstanser som har dessa uppdrag. 

Här är emellertid inte denna väg helt framkomlig, då fler än kulturarvsinstitut-

ionerna bidrar till definitionen av ett förment gemensamt förflutet.  

I Svante Beckmans ”Oreda i fornsvängen” (1993) beskrivs hur turistsektorn i 

allt högre grad har tagit över inte bara skildringen utan i förlängningen också 

urvalet av kulturarvets objekt. Om museer och andra kulturarvsinstitutioner tidi-

gare haft monopol på detta, anade Beckman att det nu var besöksnäringen som 

styrde en besökares blick mot vissa objekt. Resultatet riskerade bli att turistbyrå-

ernas förenklade skildringar av det förflutna helt skulle ta över. Motsvarande an-

vändning av begreppet finns i Barbara Kirshenblatt-Gimbletts Destination Culture: 

Tourism, Museums, and Heritage som kom fem år senare och som beskriver liknande 

aspekter på kulturarvsturismen.44 Aktörerna inom turistindustrin kan, utan de an-

språk på ”sanning” och vetenskap som finns inom exempelvis museerna, skildra 

vad de bedömer som intressanta företeelser. Dessutom, hävdar Kirshenblatt-

Gimblett, har de den avgörande fördelen att kunna visa byggnader, konstverk 

eller andra sevärdheterna in situ, medan museerna var utlämnade att uppvisa 

främst representationer av företeelserna.45 ”[T]ourism”, skriver hon, ”may beat 

museums at their own game[...]”.46 Båda texterna skildrar en utveckling som ännu 

är synlig och blottlägger också, måhända ofrivilligt, kulturarvsbegreppets pro-

blem. Inte bara betecknar det en vid krets av företeelser, utan det instrumentali-

seras också av vitt skilda aktörer, från nationella, regionala och lokala museer till 

resebolag. Båda texternas perspektiv på turismen är trots detta adekvata för fö-

religgande arbete. Hos etnologen Owe Ronström finner vi begreppet kulturarvs-

politik, som han använder för att beskriva de (politiska) processer som leder fram 

till skapandet av världsarvet Hansestaden Visby.47 Med det tillagda efterledet ”po-

litik” fungerar begreppet på ett effektivt sätt. I föreliggande arbete är emellertid 

de politiska processernas visuella resultat av betydligt större vikt än processerna 

själva.  

För studien är också musealiseringsprocesser centrala, och ska här inte bara 

förstås som de händelser som leder fram till att en given plats blir museum. Istäl-

let betraktar jag musealisering som en pågående process, som oavsett starttid 

fortsätter i och med ändrade utställningar, nya medialiseringar och så vidare.   

Jag ansluter mig till Laurajane Smiths kulturarvsbegrepp, som hon betecknar 

Authorized Heritage Discourse (AHD). Smith etablerar begreppet i Uses of Heritage 
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(2006) och använder det för att beskriva att inget objekt eller miljö har ett inne-

boende kulturarvsvärde, utan att de snarare pekas ut av aktörer inom en kultur-

arvsdiskurs. Därtill kommer aktörernas vilja att slå vakt om sina positioner och 

sitt tolkningsföreträde inom denna diskurs, med privilegiet att själva definiera 

sina studieobjekt. Kulturarvet är alltså något som görs, samtidigt som detta gö-

rande döljs, vilket får objekten att framstå som från början självklara kulturarvs-

objekt.48 I ett senare arbete lyfter Smith fram turistens roll i det performativa 

skapandet av kulturarvsplatser, och lyfter turistens och besökarens roll från en 

destruktiv kraft i dessa miljöer till medskapande aktörer. Här möter John Urrys 

turistblick kulturarvets objekt och skriver in besökaren i kulturarvsdiskursen.49 

 

Performativitet 

J L Austens föreläsningar How to Do Things with Words från 1950-talet utgavs i 

tryck första gången 1962. Austens teorier att utsagor kan vara handlingar lika 

mycket som språkliga uttalanden är avgörande för teoribildningen kring perfor-

mativitetsbegreppet. Austen är den som först talar om speech-acts.  

Det performativitetsbegrepp som formulerades av Judith Butler i Gender 

Trouble (1990) är bredare och innefattar andra handlingar än bara språkliga. 

Denna syn blir viktig, inte minst i studien av studiet av museianläggningarnas 

besökares och guiders rörelser i rummen. I dessa rörelser skapas föreställningar 

om och gestaltningar av exempelvis kön.  

Det performativa inslaget i skapandet av kulturarvsplatser som antyds ovan är 

avgörande för föreliggande arbete. I synnerhet för att klargöra sambanden mellan 

betraktares blickar och utställda eller annars gestaltade miljöer är detta perspektiv 

fruktbart. Carol Duncan har i sin inflytelserika bok Civilizing Rituals inside Public 

Art Museums (1995) ett sådant anslag i beskrivningen av konstmuseer som rituella 

rum, jämförbara med sakrala miljöer. Besökarna, anser hon, genomför ritualen 

som i processioner genom museets salar leder fram till särskilt eftertraktade ob-

jekt.50 Det finns en förväntan i blickarnas rörelser, som befästs och upprepas vid 

varje besök, ett slags inlärt beteende, inte olikt det som ovan beskrivs genom 

Urrys teori kring turistens blick. Genom dessa rörelser, liksom hos Smiths be-

traktelser över turisters rörelser och handlingar på kulturarvsplatser, skapas mu-

seet eller platsen i lika hög grad som genom den curatoriella praktiken.  

Konstvetaren Mårten Snickare analyserar i ”How to Do Things with the Pi-

azza San Pietro: Performativity and Baroque Architecture” (2012) Petersplatsen 

i Rom utifrån ett performativitetsperspektiv. Han visar på betydelsen av samspe-

let mellan bebyggelse, stadsplanering och människors rörelser som avgörande för 

platsens gestaltning. Snickare föreslår att vi kan tala om art acts eller sign acts i lika 

hög grad som speech-acts för att nå förståelse av en plats och de ceremonier som 

äger rum där.51 På ett likartat sätt förstår jag förhållandet mellan exempelvis en 

guides verbala utsagor i ett museum och de utställda föremålen, samtidigt som 

besökares blickar, rörelser och frågor också formar ett museum och upplevelsen 



 25 

av det. Människors rörelser i ett museum ändrar kontinuerligt betydelsen av det. 

De tar inte bara in det som sägs eller visas, utan producerar ständigt ny mening 

till platserna. ”The act of ‘consumption’ is simultanously one of production, of 

re-interpretating, re-forming, re-doing, of decoding the encoded in the pre-

sent”.52  

Genus  

Studiens objekt, museer och offentlig skulptur, betraktas här som betydelsebä-

rande för mer än det som omedelbart blir synligt vid ett besök i en miljö. Det 

faktum att en skulptur föreställande en given person finns placerad på en central 

plats i en stad rymmer mer än bara den direkta upplevelsen. En centralt placerad 

skulptur, säger betraktaren något om såväl stadens ambitioner som dess självbild. 

Skulpturen utgör del av stadens berättelse, samtidigt som den bidrar till berättel-

seproduktionen. Detsamma gäller givetvis museer: blotta förekomsten av ett per-

sonmuseum i en stad, ger omedelbart intrycket att personen var någon av vikt – 

någon som bör skildras och betraktas. 

I denna studie är, som nämnts ovan, avsikten hos initiativtagarna till monu-

ment eller muser inte det primära. Snarare studeras vår tids förståelse av dessa 

miljöer, och hur de visuella representationerna av en person som kommer fram i 

dem, skiftar över tid och fylls med (nya) betydelser.53 Ett museum som först upp-

fördes till någons ära, skrivs in i ett större rumsligt sammanhang när det integreras 

i en bredare stadshistoria och i ett ännu större då det betraktas som objekt för en 

internationell skara turister. Ett rums geografiska utbredning må vara konstant, 

men dess kulturella utbredning kan variera över tid. En skulptur på ett torg är 

begränsad i storlek, men torget och i förlängningen också staden är det visuella 

sammanhang i vilket den verkar. Således är platsen för ett monument av lika cen-

tral betydelse i denna studie som utformningen av det.   

I analyserna ses skulpturerna som visuella utsagor i det offentliga rummet, 

utsagor om stadens identitet och historia. Vilken lokal historieskrivning kan re-

spektive skulptur sägas utgöra del av? Därför blir bildtolkningarnas utgångspunkt 

frågan om vilken aspekt av en given person som skildras.  

Som nämndes inledningsvis är de flesta personer som städer använder i sin 

branding män. Begränsar vi oss till personmuseer märks samma tendens och näs-

tan exakt samma andelstal. I Stefan Bohmans sammanställning av svenska per-

sonmuseer är tio av sextiotvå tillägnade kvinnor, alltså ungefär sexton procent.54 

Laurajane Smith (2008) beskriver det ofta oproblematiserande förhållningssättet 

till genus inom kulturarvsområdet:  

[W]omen are gendered, but men just are […]. Gender, alongside concepts of eth-
nicity and class, is perhaps one of the most un-problematized and naturalized as-
pects of identity within heritage discourses. The categories of identity constructed 
by the identifiers ‘man’ and ‘woman’ are rarely questioned in authorized accounts 
of heritage, and as such are continually recreated and reinforced.55 
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I de händelser där detta i någon mån har problematiserats, det vill säga där 

försök har gjorts att åtgärda problemen, har kvinnor ”lagts till” jämte de befint-

liga personerna.56 De redan befintliga, i kanon inskrivna männens olika roller har 

däremot sällan omfattats av studier med något slags genusperspektiv. Därmed 

har den existerande ordningen slagits fast: männen som norm, kvinnorna som 

ett adderat andra. Om nu föreställningar om kulturarvet med dessa utgångspunk-

ter sätts att definiera nationell, regional eller lokal identitet, traderas utgångspunk-

terna vidare och de så kallade stora männen tillåts fortsätta skriva och spela hu-

vudrollen i berättelserna om vårt gemensamma förflutna.  

Detta oftast oproblematiserande förhållningssätt finns också i materialet som 

jag studerar, inte bara i siffror, utan också i de visuella gestaltningar som analy-

seras. Både i valet av personer och i gestaltningar av dem visualiseras dessa pro-

blem, inte minst sedan personbaserad marknadsföring och identitetsskapande 

processer förefaller öka. Här är det av särskild vikt att undersöka hur de utvalda 

personerna skildras: frågor om vilken Linné eller vilken Johansson blir av in-

tresse. Bland andra maskulinitetsforskaren Stephen M Whitehead har beskrivit 

”den offentliga mannen” och de myter som knyts till beskrivningar av en sådan 

man.57 I både fallet Linné och Johansson är deras offentliga berättelser ofta 

skrivna som en mytologisk framgångssaga från två tomma händer till internat-

ionellt erkännande. Tendensen att mytologisera bilden av en berömd person no-

terades redan 1934 av Otto Kurz och Ernst Kris, som i en studie av konstnärs-

biografier hävdar att vissa motiv ständigt återkommer i skildringar av konstnärer, 

exempelvis att han börjar som herde och slutar som berömd konstnär, att han är 

självlärd och en naturbegåvning.58 Samma motiv återkommer även i andra bio-

grafier.  

Ambitionen i föreliggande studie blir följaktligen att blottlägga visuella utsagor 

som stöder och bidrar till dessa beskrivningar. I relation till turistindustrins ur-

valspraktiker, innebär en personbaserad branding och marknadsföring att för-

enklade beskrivningar av historiska personer tillåts bli dominerande, möjligen för 

att en mer mångfacetterad eller problematiserande framställning bedöms vara 

svår att ta till sig. Undersökningen ska därför, med utgångspunkt i maskulinitets-

teori, bland annat fokusera på hur dessa manliga myter ligger till grund för ur-

valspraktiker och visuella gestaltningar. Whitehead skildrar bruket av stora män i 

denna passage: 

It is the fact of masculinity’s illusory and fluid character that leaves it amenable to 
being manipulated in the promotion of empire. Indeed, masculinity […] has the 
capacity to be employed in any cultural validation […] It is no surprise, then, that 
few if any empires have not been founded on the real and/or mythological acts of 
men; moments of bravery, endurance and self-sacrifice that have lent themselves 
to interpretation by politicians, populists and have been subsequently drawn on by 
the masses for meaning and comfort.59  
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Passagen beskriver den manliga mytens betydelse för skapandet av föreställ-

ningar om imperier. I föreliggande projekt fungerar motsvarande tankar som 

grund för iscensättningen av mer lokala sammanhang. Exempelvis ligger före-

ställningen om den store Linné och hans vetenskapliga projekt till grund för delar 

av den historieskrivning som finns i Uppsala och Småland, inte bara vid 

Linnéminnena, utan också i en bredare berättelse om universitetet, staden och 

för all del också nationen.  

Denna fokusering på den personliga berättelsen återkommer ofta och bidrar 

starkt till mytbildningen. Kulturvetaren Andreas Nyblom har uppmärksammat 

denna utveckling, främst under 1800-talet, då författaren inte sällan framstod 

som viktigare än verket.60 Mytbildningen får personhistorierna att närma sig fik-

tionen, i synnerhet i de fall där en persons ”verkliga” liv inte går att belägga säkert. 

Den personliga biografin framhålls i hög utsträckning i fallet Linné, där hans ve-

tenskapliga resultat främst tycks bidra till upprätthållandet av hans mytologise-

rade liv. I ljuset av detta framstår också denna studies undersökning av en rent 

fiktiv gestalt och dennes miljöer som särskilt motiverad för att undersöka vilken 

form av manlig myt som framträder kring Kurt Wallander i relation till de miljöer 

som pekas ut som intressanta för besökare till Ystad.  

Detta leder vidare till den teori som först formulerades i Raewyn Connells 

Masculinities 1995 och som utkom i en ny uppdaterad version tio år senare. I 

boken formulerar Connell teorin kring hegemonisk maskulinitet, som innebär att 

det finns en typ av maskulinitet som i varje given tid på varje given plats domi-

nerar över de andra, vilket får Connell att landa i fyra nyckelbegrepp: hegemony, 

subordination, complicity och marginalization. Något förenklat kan sägas att de senare 

tre är en konsekvens av det första. En av Connells huvudsakliga poänger finns 

egentligen redan i definitionen:  

Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice 
which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of 
patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of 
men and the subordination of women.61 

 

Denna teori formulerades redan vid slutet av 1970-talet och kom under efterföl-

jande decennier att bli inflytelserik inom många discipliner, exempelvis inom pe-

dagogik, kriminologi, medievetenskaper, i etnografiska studier, konst, psykote-

rapi och så vidare.62 Teorin identifierar flera typer av maskulinitet vid sidan av 

den hegemoniska. Dels anges hegemonins motpol, den underordnade maskuli-

niteten, dels den så kallade deltagande maskuliniteten, som utan att sträva efter 

den hegemoniska maskulinitetens villkor understödjer den.63 Connell har tillsam-

mans med maskulinitetsforskaren James W Messerschmidt gått igenom kritiken 

av teorin och sammanfattat den i fyra huvudsakliga punkter. För det första har 

maskulinitetskonceptet i sin helhet kritiserats, bland annat för att vara essential-

istiskt. För det andra har teorin anklagats för att vara otydlig och inte definiera 

vem eller vilka män som verkligen personifierar den hegemoniska maskuliniteten. 
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Den tredje punkten rör huruvida teorin reducerar problematiken och därmed 

förstärker det ojämna maktförhållandena. För det fjärde har kritik framkommit 

kring konceptets för oklara teoretiserande kring det manliga subjektet.64  

Connell och Messerschmidt går i en artikel igenom var och en av dessa punk-

ter. Kritiken om att maskulinitetsteorier bidrar till föreställningar om något slags 

essentialistisk syn på mannen avfärdar de med att peka på den stora mängd forsk-

ningsresultat som framkommit med hjälp av konceptet. En liknande kritik är att 

en statisk typologi etableras i maskulinitetsteoretisk forskning, som om den bred-

das bara uppfinner nya typer. Även om Connell och Messerschmidt medger att 

såväl typologisering och essentialism förekommer i forskningen, hävdar de att 

maskuliniteter hela tiden definieras och omdefinieras beroende på kontext och 

att de ytterst är resultat av sociala praktiker.65 Det är praktikerna som skapar flera 

former av maskulinitet, men detta innebär inte nödvändigtvis en typologisering.  

Hegemonic masculinites therfore came into exisistence in specific circumstances 
and were open to change. More precisely, there could be a struggle for hegemony, 
and older forms might be replaced by new ones. This was the element of optimism 
in an otherwise bleak theory. It was perhaps the possible that a more human, less 
oppressive, means of being a man might become hegemonic, as part of a process 
leading toward an abolition of gender hierarchies.66 

 

Denna öppnare förståelse av maskuliniteter gör det svårare att se dem som 

typer, men Jeff Hearn hävdar att även om Connells avsikt aldrig var att de skulle 

förstås dem som sådana, gör de som använder sig av teorin ändå det misstaget.67 

I den meningen är det alltså användningen av teorierna som bör utsättas för kri-

tik, snarare än teorin i sig självt.  

Andra anser istället att teorins öppenhet gör det till ett svårgreppbart koncept. 

Bland annat frågar sig Stephen M Whitehead vilka individer som faktiskt utgör 

exempel på den hegemoniska maskuliniteten: är det John Wayne eller Leonardo 

DiCaprio, Pelé eller Mike Tyson – eller alla vid olika tillfällen?68 Dessa argument 

har sin giltighet, men gör just det som Connell inte föreslår, nämligen använder 

teorin för att typologisera män. I den ovan citerade artikeln, hävdar Connell och 

Messerschmidt istället att hegemoniska maskuliniteter kan konstrueras som inte 

svarar mot några verkliga män. Trots detta så bidrar dessa maskuliniteter till upp-

fattningar om ideal, fantasier och begär – och därmed bidrar de till upprätthål-

landet av en rådande könsmaktsordning.69   

För föreliggande studie är Connells begrepp av stor betydelse. Min förståelse 

av i första hand den hegemoniska maskuliniteten som öppen, föränderlig i tid 

och rum och förhandlingsbar är helt avgörande. Sålunda ser jag inte på exempel-

vis personen Linné som representant för en hegemonisk maskulinitet, utan istäl-

let olika tiders förståelse av Linné som representant för detsamma. Det är särskilt 

i fråga om urvalet av vilka kulturarv som gestaltas, som Connells teori får bety-

delse i föreliggande studie. Whiteheads fråga om vem som egentligen represen-

terar den ena eller andra maskuliniteten är därmed överflödig: det handlar snarare 
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om ideala representationer. På ett liknande sätt kan också Judith Halberstams 

idéer om en feminin maskulinitet passas in i min studie. Halberstam argumenterar 

bland annat för att också kvinnor spelar en stor roll i konstruktionen av den mo-

derna maskuliniteten.70 I förhållande till den hegemoniska maskuliniteten skriver 

hon: 

[F]emale masculity is sharply delineated as separate from the general category of 
masculinity, and the definition of masculinity continues to be articulated in terms 
of the expression of maleness. Of course, it would make just as much sense to 
argue, as I do, that the way dominant culture contained the threat that the mannish 
woman represented to hegemonic masculinity was to absorb female masculinty 
into dominant structures.71  

  

Maskulinitet ska alltså snarare förstås som praktiker, snarare än som fixerad i 

en kropp eller som personlighetsdrag.72 Min förståelse av Connells (och Messer-

schmidts) teoretiska koncept är att den hegemoniska maskuliniteten inte är en 

historiskt, kontextuellt eller rumsligt statisk modell, utan snarare hela tiden i för-

ändring. En motsatt förståelse skulle, som de också påpekar, gå stick i stäv hur 

den sociala förståelsen av maskuliniteter förändras kontextuellt över tid.  

Den kritik som framkommit hos bland andra Hearn och Whitehead tycks i 

det stora hela handla om användningen av Connells teori kring hegemonisk mas-

kulinitet. För föreliggande arbete fungerar den i första hand som verktyg för att 

identifiera och konceptualisera maskulinitetsideal föränderliga över tid och på 

olika platser. Den hegemoniska maskulinitetens föränderlighet är också av avgö-

rande betydelse för just dess hegemoniska karaktär: genom att vara anpassnings-

bar och utbytbar, förblir maskulinitet – och mannen – i centrum. Samtidigt öpp-

nar dess flytande egenskaper för förändring. 

I föreliggande studie utgör Connells teori grundförutsättningen för min analys 

och förståelse av vilka män som skildras i de undersökta städerna, hur de gestaltas 

och vilka delar av ett lokalt kulturarv som väljs bort. Den ovan redovisade för-

studien gav som sagt resultatet att 85 procent av de personer som används för 

platsmarknadsföring är män. Connells teoribildning hjälper till att visa varför och 

på vilket sätt detta sker.   

För de följande delstudierna är de hegemoniska maskuliniteterna av avgörande 

betydelse för vilken person eller vilken aspekt av en person som gestaltas på varje 

ort. Därmed spelar denna teori roll för analys av såväl kulturarvsdiskurser, före-

ställningar om autenticitet, som turistindustrins miljöer.   
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Forskningsläge 

Platsmarknadsföring och kulturarv  

Platsmarknadsföring som koncept har funnits i oräkneliga forskningsprojekt 

inom en mängd olika discipliner. Litteraturen växlar mellan mer teoretiserande 

texter och rena instruktionsböcker för lokala makthavare. Av avgörande bety-

delse för föreliggande studie är några texter ur Keith Dinnies antologi City Bran-

ding: Theory and Cases (2011), i synnerhet Gert-Jan Hospers bidrag ”City Branding 

and the Tourist Gaze”, i vilken John Urrys teorier kring turistens blick anläggs 

på platsmarknadsföring och Andrea Inschs ”Branding the City as an Attractive 

Place to Live” som studerar i första hand en stads marknadsföring som riktar sig 

en redan befintlig och en potentiell framtida befolkning. Eftersom avhandlingen 

både behandlar brandingpraktikens riktning utåt gentemot turister och inåt 

gentemot den egna befolkningen, är volymen en bra utgångspunkt för denna stu-

die. Många av texterna i antologin kombinerar studiet av fysiska miljöer och dess 

instrumentalisering i verbala eller visuella utsagor. Samma tanke återkommer på 

annat håll i platsmarknadsföringslitteraturen. Bland annat teoretiserar kulturgeo-

graferna Johan Jansson och Dominic Power kring förhållandet mellan branding-

ens materiella respektive immateriella aspekter, där det förra handlar om exem-

pelvis bebyggelse, och det senare om lokala sägner, berättelser och slogans.73 De 

två kvaliteterna överlappar varandra och ger varandra mening. Det är värt att 

notera hur materiellt och immateriellt överlappar också inom kulturarvsteorin, 

vilket för min del förklarar relationen mellan platsmarknadsföring och kulturar-

vens platser och berättelser.  

Än mer uppenbart blir relationen materiellt–immateriellt i Ole Jensens text 

kring branding och kultur, i vilken han med hjälp av bland annat narrativitetsteori 

beskriver hur bilden av Aalborg i Danmark har förändrats, då en ny berättelse 

om kreativitet, utbildning och kultur knöts till redan befintlig industribebyggelse 

på orten.74 

Inom konstvetenskapen har ett tvärvetenskapligt angreppssätt på stadens so-

ciala och fysiska rum funnits åtminstone sedan Gregor Paulssons Svensk stad 1–2 

utkom under åren 1950–1953 och syftade till att beskriva vilka sociala mönster 

som föremål blev bärare av i olika samhällen. Redan då fanns alltså en tydlig 

ambition att beskriva det immateriellas inflytande på den materiella staden, även 

om Paulsson och projektgruppen kring Svensk stad inte använder just dessa spe-

cifika begrepp.  

I sin avhandling Föreställningar om den urbana världen: identitetsaspekter i svensk 

stadsbild med exemplet Helsingborg 1903–1955 (2007) analyserar Henrik Widmark 

konstruktionen av stadsidenititeter i Sverige under 1900-talets första hälft. Också 

här finns klara överlappningar mellan materiell stad och immateriella föreställ-

ningar om den samma. Widmark konstaterar att stadsidentiteten snarare än upp-

fattningar hos den enskilde är ”föreställningen om staden som socio-kulturellt 
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rum”.75 I analyserna ingår därför studiet av såväl stadsplanering och arkitektur 

som en föreställd gemenskap. På annat håll har Henrik Widmark studerat 

Linnéjubileerna 1907 och 2007 utifrån ett liknande perspektiv, vilket är av vikt 

för min andra delstudie. Där konstaterar Widmark att ett varumärke blir me-

ningsfullt i och med att platsmarknadsföringen vid sidan av berättelser och slo-

gans också behandlar stadens ”materiella miljö”, men att stadens sociala hetero-

genitet är platsmarknadsföringens problem.76 Jag delar uppfattningen att plats-

marknadsföring alltid leder fram till en urvalsprocess, som har stora likheter med 

kulturarvsinstitutioners urval av berättelser, platser och objekt. 

Också bebyggelseantikvarien Ingrid Martins Holmberg diskuterar platsidenti-

tet i sin avhandling, där hon reder ut hur Göteborgsstadsdelen Haga har konstru-

erats som historisk plats i olika skeden.77 Holmbergs utgångspunkt är hur platser 

konstrueras, men också naturaliseras, alltså hur Hagas identitet inte är på förhand 

given, men naturaliseras för att framstå som självklar. Både Widmarks och Holm-

bergs avhandlingar relaterar till den föreliggande i det att berättelser och diskur-

siva utsagor avgör hur bilden av en stad konstrueras, snarare än inneboende vär-

den i sig själva.  

Angående världsarvet Hansestaden Visby, beskriver etnologen Owe 

Ronström den process som ledde fram till den gotländska ortens upptagning på 

UNESCO:s världsarvslista och hur detta gjorde att medeltiden applicerades på 

företeelser med yngre ursprung, samt att hus revs och omgestaltades för att passa 

in i en föreställning om det medeltida Visby. Ronströms analyser är intressanta 

för mig, då de beskriver hur vissa objekt tillskrevs specifikt gotländska och me-

deltida egenskaper, trots att de i själva verket kan ha annat ursprung i tid eller 

rum. I samma process lyfts det egentligt medeltida kulturarvet fram som särskilt 

intressant, inte minst genom framhävande av ringmuren.78 Renodlingen av någon 

av en orts egenskaper är en central utgångspunkt också för föreliggande arbete, 

och är illustrativ för sådana urvalsprocesser som nämns ovan.  

I en diskussion kring Linnés Råshult och närbelägna platser närmar sig Joakim 

Andersson liknande frågor om platsers identiteter och vilka egenskaper som till-

låts komma till uttryck på en ort eller kulturarvsplats. I synnerhet Anderssons 

resonemang kring den 2007 uppförda Linnés Orangeriträdgård nära Stenbrohult 

och den debatt som detta förde med sig har varit av stor betydelse för denna 

avhandling, dels för att den skildrar en av de platser som också analyseras här, 

men också för att den belyser den centrala frågan kring platsers och objekts au-

tenticitet.79 

Frågan om autenticitet behandlas i kulturgeografen Annika Björklunds artikel 

om turismen kring Jan Guillous romanfigur Arn i Västergötland. Centralt för 

artikeln är de skiftande föreställningarna om autenticitet, bland annat genom so-

ciologen Sharon Zukins idéer om autenticiteten som föränderlig genom olika an-

vändning över tid. För Björklund är också Gregory Ashworths tankar om auten-

ticitetsbegreppet centrala. Ashworth menar bland annat att kulturarvssektorns 

fokus har skiftat från att vara objektscentrerat till upplevelsecentrerat. Vidare ta-

lar Ashworth om hur denna förändring inte helt etablerats i kulturarvsturismen, 
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vilket skapat friktioner mellan en mer teoretisk kulturarvssektor och en praktiskt 

inriktad turismsektor, då båda utgår från samma platser och material.80 Jag delar 

Björklunds syn på hur ett autenticitetsbegrepp i ständig föränderlig tillåter fiktion 

och förflutenhet att flyta samman. I föreliggande arbete finns särskilt berörings-

punkter i delstudierna kring Sunne och Ystad, men även i de andra kapitlen.  

Närmare mitt eget forskningsområde ligger Carina Sjöholms arbeten kring 

turismen i Ystad, som bland annat återfinns i samma nummer av Bebyggelsehistorisk 

tidskrift som Björklunds ovannämnda arbete.81 I artikeln reder hon ut hur Wal-

lander-turismen kom till och har kommit att användas för att skapa nya upple-

velserum. Sjöholms forskningsresultat är av stor betydelse för den sista delstu-

dien, även om hon inte koncentrerar sig på frågor om urval och gestaltning på 

samma sätt som jag.  

Per Strömbergs konstvetenskapliga avhandling Upplevelseindustrins turistmiljöer: 

Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985–2005 är av stor betydelse 

för förståelsen av kulturarvsmiljöer som kommersiell resurs och fiktionens infly-

tande på turistnäringen. Strömbergs kombination av turismforskning och konst-

vetenskapliga metoder har med sitt tvärvetenskapliga anslag varit inspirerande 

för mitt arbete.  

Katarina Bonneviers avhandling Behind Straight Curtains: towards a Queer Feminist 

Theory of Architecture (2007) bör nämnas. Däri föreslår hon en queerteoretisk för-

ståelse av bland annat Selma Lagerlöfs hem Mårbacka. Tankarna utvecklas vidare 

i en senare artikel.82 Hennes tolkning av denna miljö har haft inflytande på min.  

Offentlig konst och monument   

Centralt för denna studie är förekomsten av monument på de studerade orterna 

och platserna. De placerar personerna i centrum med olika betydelsebildningar. 

Sven Delblanc skrev i sin avhandling 1965 hur en ”kult av stora män” växte fram 

i ett sekulariseringens 1700-tal: där kyrkan tidigare ägt tolkningsföreträde, kom 

andra utgångspunkter att ersätta de kristna. Resultatet blev bland annat hyllnings-

dikter i litteraturen och monument med sekulära motiv på städernas centrala plat-

ser.83 Personerna hamnade i centrum och föreställdes driva historien framåt, vil-

ket gestaltades i tillbakablickande skulpturer. De stora männens centrala position 

kom att bibehållas under 1800-talet (och förvisso också i vår tid). Andreas Ny-

bloms avhandling om personkulten kring Verner von Heidenstam beskriver hur 

personen stod fram starkare än författaren von Heidenstam och hur dessa bilder 

medierades under hans levnad.84  

Ett viktigt bidrag till förståelsen av monument och offentlig konst som histo-

rieskrivning både vad beträffar den avbildade personen och den tid där de avtäcks 

är konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling.85 Jag delar uppfattningen 

att rumsliga såväl som material- och storleksmässiga egenskaper hos offentliga 

konstverk spelar en avgörande roll för deras betydelse för lokal eller nationell 

självbild. Denna uppfattning finns också hos konstvetaren Dan Karlholm, som 

skriver att ”[m]onumentets slavuppgift är att betjäna historien och det så kallade 
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kollektiva minnet” och att det är ett ”medium för nationell respektive regional 

självkonstruktion”.86 

Idéhistorikern Magnus Rodells avhandling Att gjuta en nation: statyinvigningar och 

nationsformeringar i Sverige vid 1800-talets mitt (2001) närmar sig den offentliga kons-

ten från ett annat håll genom att fokusera på de välregisserade invigningsceremo-

nier som ägde rum vid avtäckningen av monument under 1800-talet. Dessa hän-

delser är av avgörande betydelse för självkonstruktionen, om än i ett annat me-

dium än skulpturen själv.  

Monumentbegreppet har i olika tider fyllts med olika betydelser. En sådan 

rörelse i begreppets betydelse är från segrare till offer, även om den utvecklingen 

är långt från linjär. Denna utveckling illustrerar Marita Sturken i en artikel om 

Vietnam Veterans Memorial på The National Mall i Washington DC, som vid 

uppförandet 1982 redan var mycket omdebatterat då det avvek från de formspråk 

som annars var dominerande på platsen.87 Sturkens artikel behandlar givetvis en 

helt annan motivsfär än jag i detta arbete, men artikeln är illustrativ vad gäller 

monumentens förväntade betydelsebildningar och form, deras föränderliga 

funktion och deras varierande användning. Katharyne Mitchell beskriver i en ar-

tikel hur sådana konstverk rentav kan bli helt statiska, för att sedan få nytt liv i 

och med någon händelse eller att den kringliggande platsen förändras. Alltså, me-

nar Mitchell, är monumentens kraft som historieskrivning beroende av varje gi-

ven tids relationer.88 De händelser som avses kan vara av skiftande karaktär. Det 

kan handla om politiska manifestationer eller demonstrationer, men också om 

turism. Marita Sturken skriver om detta i Tourists of History: Memory, Kitsch, and 

Consumerism from Ground Zero to Oklahoma City (2007), ett arbete som knyter sam-

man monumenten med föreställningar om autenticitet. Autenticiteterna hos en 

plats är föränderliga också för Sturken, som beskriver hur en plats simultant kan 

gestalta sorg och högtidlighållande och turismens rekreationer. För föreliggande 

studie är monument centrala studieobjekt, både som konstverk och som mål för 

turismens blickar, varför flera ingångar i begreppet är nödvändiga. Ovanstående 

forskning ger just detta, även om studiernas objekt på flera sätt skiljer sig från 

mina.  

En översikt över monument och minnesmärken är Jonas Frykman och Billy 

Ehns (red) Minnesmärken: Att tolka det förflutna och beskriva framtiden (2007), där flera 

aspekter av dessa företeelser kommer fram. Särskilt inspirerande har jag funnit 

Niels Kayser Nielsens text ”Monument på väg. Kulturarvet i bruk och identite-

tens topografering”, där förhållandet mellan tid och plats analyseras.  

Metod 

Konstvetenskapliga metoder sätts främst på grund av ämnets möjligheter att stu-

dera kulturarvets miljöer som i första hand ett visuellt material. På så vis kan 

konstvetenskapen i detta fält rikta blicken på vad som kan ses, på hur platser eller 

företeelser är gestaltade och iscensatta, snarare än att söka incitament och inten-
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tioner hos exempelvis upphovsmännen. För att analysera de offentliga konstver-

ken och museerna i studien används en semiotisk metod. Inspirationen kommer 

i första hand från Jan-Gunnar Sjölins Att tolka bilder (1998). Den semiotiska me-

todens förståelse av betydelsebildning som process, semiosis, är helt avgörande 

för detta arbete. Olika betraktare bidrar med olika förståelser av ett verk. Den 

gestaltade betydelsen hos ett verk samspelar med dess innehåll och är därför helt 

beroende av sin betraktare. Sjölins fyra betydelsenivåer: materiell betydelse, plastisk 

betydelse, ikonisk betydelse och verbal betydelse, är därför centrala.  

Den materiella nivån analyserar betydelsen hos själva materialet i ett verk, den 

andra dess utsträckning i rummet, den tredje dess föreställande element och den 

fjärde eventuellt förekommande text i verket. I många, men inte alla, av de i av-

handlingen analyserade verken ryms samtliga av dessa nivåer. Sjölins metod tar 

sig heller inte an platsen på ett för föreliggande studie tillfredsställande sätt. Då 

det varit avgörande för mina analyser var ett verk är placerat och vilka delar av 

en stad som omfattas av det, har jag gjort ett tillägg till detta schema. Jag har valt 

att benämna det den rumsliga betydelsenivån. Denna nivå inbegriper ett större om-

råde än den plastiska, som trots att den inte helt begränsas till skulpturen själv, 

ändå ligger mycket nära den. Den rumsliga nivån kan omfatta ett större geogra-

fiskt område, som exempelvis en stadsdel. Den rumsliga nivån har också i högre 

grad att göra med ett ömsesidigt förhållande mellan verk och plats: platsen på-

verkar förståelsen av verket och verkets placering inverkar på platsen. Denna be-

tydelsenivå är alltså ett sätt att skriva in det platsspecifika i ett semiotiskt system 

som för föreliggande studie är för tydligt inriktat på själva konstverket. Behovet 

av detta extra betydelselager hos verken har vuxit fram under arbetet med materi-

alet, bland annat sedan det visat sig att samma verk förekommer i olika versioner 

på helt olika platser, som i fallstudierna kring Linné och Lagerlöf, samt att verk 

flyttats från en plats till en annan, som i fallstudien om Johansson. Båda dessa 

företeelser påverkar betydelsen av såväl verk som platser. 

Den inventering av befintligt material som genomfördes inledningsvis, och 

vars resultat redovisas ovan, gav vid handen ett stort och varierat potentiellt 

material. En fullständig katalogisering av detta material låter sig knappast göras, 

åtminstone inte om objekten i fråga ska kunna underkastas någon form av dju-

pare analyser. Det slutliga urvalet om totalt fyra personer studeras på huvudsak-

ligen två sätt. Dels genomförs besök på de berörda platserna, det vill säga totalt 

fem orter i Sverige. Genom besök på plats finns möjlighet att se museer, stads-

vandringar, offentliga konstverk och så vidare. För övrigt studeras platsernas me-

diering genom marknadsföringsmaterial (turistbroschyrer, internetsidor, souve-

nirer), populärvetenskapliga publikationer och film. Det sammantagna materialet 

utgör den visualiserade historieskrivning som föreliggande projekt är en studie 

av. Metoden går ut på att jag deltar i guidade visningar av museer och stadsvand-

ringar och följer anvisningar i broschyrguider eller mobiltelefonapplikationer. 

Metoden är vald för att komma nära de övriga besökarnas upplevelse av plat-

serna, och grundar sig i det stora hela på John Urrys teorier kring turistens blick, 



 35 

i synnerhet de delar som går ut på att blicken kalibreras via exempelvis turistbro-

schyrer före ett besök på en plats. Jag söker här i möjligaste mån generera en 

sådan blick genom att med utgångspunkt i marknadsföringsmaterial av olika slag 

besöka platserna i fråga.  Genom deltagande i guidade turer och rundvandringar 

både i museerna och på stadsvandringar blir min upplevelse av de studerade mil-

jöerna så lika den genomsnittliga besökarens som möjligt. Med detta sagt är det 

dock värt att poängtera att den enes upplevelse av en plats inte är den andres lik. 

Min egen blick kommer dessutom alltid att avvika från andra besökares då jag 

närmar mig platserna med avhandlingens frågeställningar i medvetandet. Däre-

mot är det för denna studie helt avgörande att jag som forskare inte får någon 

form av specialbehandling av guider och annan personal på de studerade plat-

serna. I vissa fall har jag emellertid varit tvungen att på förhand berätta något om 

att jag är där inom ramarna för ett forskningsprojekt, men min bedömning är att 

guidningarna inte nämnvärt har ändrats på grund av detta. Eftersom jag nästan 

alltid har haft andra besökare med mig, har det knappast varit möjligt för guiderna 

att göra några större avsteg från deras ”vanliga” berättelse.89 

I viss utsträckning genomförs också arkivstudier, där exempelvis beslut om 

musealiseringar söks i handlingarna. Ambitionen är här inte att nå ett aktörsper-

spektiv, utan att jämföra de visuella representationerna med en annan form av 

historieskrivning. I exempelvis fallstudien kring Carl von Linné, iakttas Riksda-

gens syn på den tilltänkta museianläggningen Hammarby under senare delen av 

1800-talet i protokollen. Denna syn jämförs sedan med dagens museianläggning 

i syfte att blottlägga likheter och skillnader. Då studiens syfte är att undersöka 

betydelsebildningarna i de olika miljöerna, är aktörsperspektivet inte heller intres-

sant, eftersom det sannolikt är helt okänt för turisten vad som var avsikten med 

de studerade gestaltningarna.  

Disposition 

Avhandlingen är uppdelad i fyra delstudier. Den första behandlar Selma Lagerlöf 

i Sunne med särskilt fokus på Mårbacka minnesgård. Därtill kommer analys av 

tre Lagerlöf-monument på tre olika platser: i centrala Sunne, i Karlstad samt i 

Rottneros park. Kapitlet behandlar bland annat glidningar mellan författarens 

fiktion och gestaltningar av hennes liv.  

I den andra delstudien behandlas ett antal platser som förknippas med Carl 

von Linné. Han gestaltas på flera platser runt om i landet, men delstudien be-

handlar i första hand de så kallade Linnéminnena i Uppsala och Småland. Kapitlet 

behandlar hur gestaltningar och föreställningar om honom har tett sig på olika 

platser i olika tider. En särskild del ägnas Linnéjubileet 2007.  

Den tredje delen behandlar J P Johansson i Enköping och hur han har fått 

förändrad betydelse förhållandevis nyligen. Uppfinnaren är starkt knuten till den 

lokala industrihistorien, vilken kom att genomgå förändringar då verktygsindu-

strin avvecklades under 2000-talet.  
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Den sista delstudien ägnas Kurt Wallander och Ystad och hur en fiktiv karak-

tär görs till instrument för platsmarknadsföringen där. Förhållandet mellan fik-

tionen och kulturarvsplatser utreds och användningen av en fiktiv person jämförs 

med de tidigare delstudiernas historiska personer. 

Därpå följer en avslutande diskussion, i vilken de fyra delstudierna samman-

vägs och slutsatser presenteras.  

I en bilaga redovisas slutligen resultatet av den första inventeringen. Två ta-

beller presenteras; den ena utgår ifrån ort och den andra ifrån person. 
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Figur 1: Jan Nilssons grav på Östra Ämterviks kyrkogård. 
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Figur 2: Mårbacka, augusti 2013. 
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Figur 3: Guide som gestaltar Valborg Olander på Mårbacka, juli 2013. 
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Figur 4: Salongen på Mårbacka 2013. Rummet är en del av det gamla Mårbacka, men renoverat. I 
förgrunden syns Hanna Paulis porträtt av Lagerlöf från 1930, i bakgrunden reproduktioner av äldre 

släktporträtt. 

 
Figur 5: Elkanrummet, Mårbacka 2013. 
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Figur 6: Selma Lagerlöf vid skrivbordet 1912. Arbetsrummet är ett annat än dagens, men har ändå 
en central plats i fotoreportaget i fråga. Foto ur Hemma hos svenska författare och konstnärer 

1: Selma Lagerlöf. 
 

 
Figur 7: Selma Lagerlöf i arbete. Ur journalfilmen Ett besök hos Selma Lagerlöf, 1926. 
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Figur 8: Arbetsrummet på Mårbacka ur journalfilmen Ett besök hos Selma Lagerlöf. 

 

 
Figur 9: Arbetsrummet på Mårbacka idag. 



 43 

 
Figur 10: Skrivbordet, arbetsrummet, Mårbacka 2013. 

 

 
Figur 11: En av Georg Paulis illustrationer till Gösta  

Berlings saga, arbetsrummet, Mårbacka 2013. 
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Figur 12: Skylt längs vägen till Östra Ämtervik: "Välkommen till Sagorika Östra Emtervik". 
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Figur 13: Arvid Backlunds Selma Lagerlöf-monument, Lagerlöfparken, Sunne. 
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Figur 14: Arvid Backlunds Selma Lagerlöf-monument, Karlstad. 
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 Figur 15: Arvid Backlunds Selma Lagerlöf-monument i Rottneros park. 
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Figur 16: Arvid Backlunds Lagerlöf-monument i Rottneros park med herrgården i bakgrunden. 

 

 
Figur 17: Arvid Backlunds skulptur i Rottneros sedd bakifrån. 
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En sagolik trakt: Selma Lagerlöf i Sunne 

Och tänk på alla de gamla, som ha suttit i sina små grå stugor i skogsbrynet och 
berättat om näck och troll och bergtagna jungfrur! Det är väl de, som ha lärt mig 
hur det kan bredas ut poesi öfver hårda fjäll och svarta skogar.90 

Selma Lagerlöf 

Sagolikt och mystiskt 

De som närmar sig Sunne söderifrån på väg E45 blir snart varse vem som bärs 

fram som ortens lokala profil. På höger sida om vägen finns Hotell Selma Lager-

löf och på vänster sida Selma spa. De fungerar som signaler dels om författarens 

kvardröjande närvaro på orten, dels om besöksnäringens användning av att hon 

en gång var baserad just här. Helt följdriktigt har hotellet även paketerbjudanden 

med övernattning, middag och biljetter till en lokal teateruppsättning baserad på 

hennes verk. Regionen har på olika sätt utnyttjat det platsmarknadsföringsmäss-

iga värdet i idén om Värmland som en kreativ plats. Bland annat firades jubileum 

över Gustaf Fröding (1860–1911) i Karlstad 2011 och olika delar av Sunnetrakten 

har beskrivits som ”sagolika” på grund av närvaron av Selma Lagerlöf (1858–

1940). I närheten finns också ett museum över Nils Ferlin (1898–1961) i Filipstad 

och i Sunne markeras också arvet efter Göran Tunström (1937–2000). Tillsam-

mans bidrar dessa till presentationen och förståelsen av Värmland som konstnär-

ligt kreativt, men också som något mystiskt och bokstavligen sagolikt. Ferlin 

framstår som något apart i skaran, möjligen för att han främst brukar beskrivas 

som Klara-bohem. Däremot kan nog konstnären Lars Lerins (f 1954) akvarell-

måleri som visas i hans museum Sandgrund skrivas in i samma diskurs.  Även 

om det specifikt är Sunne som utgör grunden för denna delstudie, får orten ändå 

förstås i relation till angränsande orter och till regionen i stort också vad plats-

marknadsföring beträffar. Därutöver skapas glidningar mellan de faktiskt upp-

levda landskapen och de litterära. Både i Sunne, som är föremål för undersökning 

här, och kring Alsters herrgård – Frödings första hem och numera personmu-

seum och centrum för Fröding-turismen i trakten – placeras Värmland i fiktionen 

och fiktionen i Värmland.91  

På Östra Ämterviks kyrkogård nära Sunne ligger Selma Lagerlöf begravd. Plat-

sen markeras med ett anslag vid muren, en verbal utsaga om hennes betydelse 

för trakten. Intressant är det särskilda utpekandet av graven tillhörande Jan Nils-

son (figur 1). Han var torpare och skulle under normala omständigheter varken 
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skrivas in i historien eller bli föremål för turism. Nilsson var emellertid ingen 

vanlig torpare, utan stod modell för Kejsaren av Portugallien, i Selma Lagerlöfs 

verk från 1914. Inskriptionen på korset lyder: 

 

HÄR VILAR 

TORPAREN I SKROLYCKA 

JAN NILSSON 

FÖDD 1811 DÖD 1898 

FÖREBILDEN TILL 

KEJSAREN AV PORTUGALLIEN 

I SELMA LAGERLÖFS ROMAN 

MED SAMMA NAMN 

 

Graven utgör ett exempel på hur fiktion och verklighet flyter samman i Lagerlöf-

turismen och markerar på så vis författarens kvardröjande närvaro i området i 

högre grad än Nilssons. Det enkla vita korset kontrasterar mot den verbala utsa-

gan på plaketten. Endast genom Lagerlöfs närvaro skrivs torparen in i den lokala 

historien. Minnesmärket är snarare att förstå som rest över den fiktive kejsaren 

än som över torparen: fakticiteten överskuggas av den fiktive karaktären. En per-

son som Jan Nilsson skulle med stor säkerhet inte pekas ut som överhuvudtaget 

intressant för en besökare till kyrkogården – sannolikt skulle en torpargrav, iord-

ningställd vid förra sekelskiftet rentav inte längre vara kvar. Den fiktiva berättel-

sen lyfter en anspråkslös person till någon vid vars grav besökare nedlägger bu-

ketter. En besökare kan ställa sig frågan vid vems grav blomstren egentligen ned-

läggs, den fiktive kejsarens eller den verklige torparens? 

Mårbacka 

Mårbacka minnesgård är på många sätt ett typiskt personmuseum (figur 2). Den 

egentligen ganska egendomliga blandningen av utställningar och originalmöble-

ring känns igen från andra liknande miljöer, liksom det faktum att rummen ges 

betydelse genom dess tidigare ägare och gestaltningen av hennes liv. Föreställ-

ningen om en autentisk återgivning av Selma Lagerlöfs hem är också en sådan 

egenskap. Den iscensatta autenticiteten är av sådant slag att besökaren ska få in-

trycket av att det som idag kan ses i huset också sågs av Lagerlöf.92 Hennes kvar-

dröjande närvaro och gestaltningen av hennes hem fungerar som ömsesidig be-

kräftelse – hennes liv på Mårbacka är grunden för gestaltningen, medan gestalt-

ningen materialiserar hennes livsberättelse.  

Mårbacka är Selma Lagerlöfs släktgård, men såldes kort efter hennes fars död, 

då familjens ekonomi var körd i botten. Den tidigare bebyggelsen var av långt 

mer blygsam karaktär med röda träpaneler med vita detaljer. Det Mårbacka som 

besökare idag kan se är alltså långt ifrån den gård, på vilken Selma Lagerlöf växte 
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upp. Hon köpte tillbaka gården 1907 och kunde, sedan hon 1909 fått Nobelpri-

set, genomföra ett omfattande ombyggnadsprojekt med Mårbackas nuvarande 

utseende som resultat.93 Projektet dröjde dock till 1920-talets inledande år och 

gården fick sin nuvarande gestaltning först 1923. Arkitekterna är Isac Gustaf Cla-

son och hans son, Gustaf Clason, som enligt Lagerlöfs önskemål ritade en bygg-

nad i karolinsk stil, alltså en långt mer ståndsmässig byggnad än den där hon först 

växte upp. Den äldre byggnadens rum är inkorporerade i det nuvarande huset. 

Byggnadens högreståndsgestaltning är ett resultat av hennes önskan att uppföra 

den huvudbyggnad som fadern aldrig lyckats med.94 Här finns alltså ett slags re-

vanschtema i den lagerlöfska livsberättelsen gestaltad, väl att jämföra med senare 

kapitels personer.  

För de flesta är huvudbyggnadens musealiserade interiörer den främsta anled-

ningen till ett besök på Mårbacka. Etableringen som museum inleddes redan un-

der Lagerlöfs egen livstid; som besöksmål var gården populär också då hon 

bodde där. Turister kom till Mårbacka så ofta att Lagerlöf vid flera tillfällen lät 

husan Ellen Lundgren klä ut sig till författaren för att kunna leverera väl-

komstvinkningar genom fönstret eller från balkongen. Som traktens stora be-

römdhet var hon alltså själv högst medveten om sin attraktionskraft. Denna med-

vetenhet kom också till uttryck i det att hon i sitt testamente angav att Mårbacka 

skulle bevaras som minnesgård: besökare skulle även efter hennes död beredas 

möjlighet att komma till gården för att gå i hennes fotspår. Två år efter Selma 

Lagerlöfs död 1940 öppnade huset för allmänna visningar och antog den funk-

tion som det alltjämt har. Sedan dess har 4,5 miljoner besökare kommit till Mår-

backa.95 

Lagerlöfs vilja att gestalta sitt liv för besökare lever kvar i de guidade visningar 

som idag äger rum i huset. Bland annat nämns hennes ambitioner i den riktningen 

under guidade turer, vilket legitimerar nutida besök och guidningar i hennes pri-

vata sfär. De fungerar också som grund för hur miljöerna gestaltas idag. Hennes 

egna utsagor om platsen gör henne till medarrangör av dagens museala praktik 

och bidrar starkt till den iscensatta autenticiteten på platsen.  

Guidade visningar  

Mårbacka minnesgård erbjuder idag flera olika former av guidade turer. Dels 

finns ordinära visningar, där en guide berättar om rummens olika funktioner, dels 

finns så kallade gestaltande visningar, där guiden ikläder sig rollen som någon i 

Selma Lagerlöfs närhet.96 För denna studie har observationer gjorts under båda 

typerna av visning, dels en visning 2012 av en guide som gestaltade Lagerlöfs 

livskamrat Valborg Olander (figur 3), dels en icke-gestaltande visning 2013. Båda 

visningarna följer samma rutt: från hallen, via salongen, matsalen och köket, till 

övervåningens minnesrum över Sophie Elkan, sovrum, arbetsrum och bibliotek.  

Utsagorna är snarlika till sitt innehåll men framställs i olika former eftersom 

den guide som gestaltar Olander svarar på gästernas frågor som Olander. Den 

gestaltande visningen söker också i högre grad åstadkomma känslan av att huset 
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ännu är bebott. Gästerna som går över tröskeln gör också en tidsresa. Med detta 

kommer också ett större sanningsanspråk. Olander gestaltas som om hon har 

förstahandsinformation om den förflutenhet som för andra aldrig går att nå. 

Denna visning har därmed mer av en iscensatt autenticitet än den ordinära och 

försvårar betydligt alternativa förståelser av miljöerna än den som delges av gui-

den. Iscensättningen innebär också att besökaren följer med Olander på en tids-

resa och situeras i det förflutna. Alternativa och senare tolkningar av miljöerna 

lämnas utanför denna gestaltning.   

Selma Lagerlöfs och Sophie Elkans kärleksrelation har väckt intresse sedan 

deras brevväxling blev offentlig 1990, femtio år efter Lagerlöfs död. Att de höll 

sin relation hemlig är knappast förvånande. Homosexuella relationer blev helt 

lagliga först 1944 och homosexualitet betraktades som psykisk störning till 1979. 

Katarina Bonnevier förstår femtioårsperioden i testamentet så här:  

The archival card on the letters to Sophie Elkan is marked in red ”tillgänglig 1990”, 
available in 1990, which was 50 years after Lagerlöf’s death. Did she think the 
world would be ready for her to come out of the closet by then? It is like Selma 
Lagerlöf staged her own coming out process.97 

 

Då visningen ges 2012 har alltså tjugotvå år förflutit sedan brevbeståndet, i vilket 

Lagerlöfs och Olanders relation också beskrivs, blev offentligt. Detta till trots 

redovisas egentligen ingenting om dessa förhållanden under guidningen. Möjli-

gen beror detta på just den gestaltande visningsformen: om besökarna ska ingju-

tas känslan att de faktiskt vandrar runt i huset under Lagerlöfs levnadstid, vore 

det egendomligt om Olander angav detta. Denna visning med större ambitioner 

beträffande autenticitet ger mindre information om denna aspekt av livet på Mår-

backa än den andra visningen. Anledningen är inte att privata saker på något sätt 

skulle vara ointressant för exempelvis förståelsen av hennes författarskap – detta 

skulle kunna vara en rimlig förklaring – då en hel del annat om Lagerlöfs andra 

egenskaper, livsföring och så vidare skildras. Å andra sidan anger guiden på den 

andra visningen att han upplever att diskussionerna kring Lagerlöfs sexuella lägg-

ning och förhållanden med Elkan och Olander tagit bort fokuseringen på mer 

intressanta aspekter av författarskapet i allmänhet och de litterära kvaliteterna 

hos breven i synnerhet.  

Grupperna tas emot i hallen, där Lagerlöf ska ha betalat ut löner till arbetarna 

på Mårbacka. I det relativt trånga utrymmet berättas hur hon från huset admini-

strerade jordbruket och antog rollen som godsherre. Den under guidningarna 

mest frekvent omnämnda produkten som producerades på platsen var Mårbacka 

Havre-Kraft, ett slags välling. Omedelbart etablerar guiderna bilden av en före-

tagsledare som har långt fler kvaliteter än den sagoberättande gumma som annars 

är den gängse bilden av henne. Samtidigt framställs författaren och jordbruksle-

daren Lagerlöf i det närmaste som två skilda personer, som två alternativa berät-

telser som inte låter sig förenas med lätthet. Under de guidade turerna omtalas 
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hennes roll som ledare för jordbruket bara inledningsvis, varefter berättelsen åter-

igen kommer att handla om platsen som sådan och dess relation till hennes för-

fattarskap.  

Mårbacka framställs som det hela tiden avsedda slutmålet för Lagerlöfs livs-

resa. En guide berättar exempelvis att hennes författarskap egentligen började för 

att generera tillräckligt med medel för att köpa tillbaka familjegården. Renove-

ringarna och ombyggnationerna som genomfördes i två steg kom också som ett 

direkt resultat av författarskapet. Båda guidernas framställning ger vid handen att 

den slutliga gestaltningen av Mårbacka egentligen kom till för att Lagerlöf ville 

göra sin far rättvisa och uppfylla dennes ambitioner. Fadern hade försökt åstad-

komma en ståndsmässig herrgårdsanläggning, men misslyckats på grund av dåliga 

investeringar och ett osunt leverne som ledde fram till att familjen tvingades sälja 

gården efter hans död. I den nedre salongen (figur 4), den äldsta delen av huset, 

är också Selma Lagerlöf den sista i raden av porträtt som presenteras vilket för-

ankrar henne i en lång släkttradition och stolt hemmahörande i trakten.  

Denna del av visningen gör två saker. För det första knyts Lagerlöfs författar-

skap – och hon själv – mer intimt till Mårbacka och trakten där omkring. Platsens 

betydelse för hennes berättelser och berättelsernas betydelse för platsen blir häri-

genom starkt etablerad. För det andra görs hennes författarskap mer eller mindre 

till ett instrument för återupprättandet av hennes farsarv. Därmed absorberas 

hennes handlande, som skulle kunna förstås som uttryck för en hegemonisk mas-

kulinitet, in i den dominerande strukturen.98 Selma Lagerlöfs position i den dy-

nastiska representationen i porträtten kan förstås som att hon var den mest do-

minerande personen i gårdens historia. Hennes porträtts framskjutna position 

med förfäderna i bakgrunden bidrar till en sådan betydelsebildning. På en verbal 

nivå är historien delvis en annan, då hennes handlingar främst motiveras med att 

det var tyngden av farsarvet som förankrade henne just där. Denna betydelse-

bildning känns igen från föreställningar om hennes författarskap på annat håll. 

Katarina Ek-Nilsson skriver om detta:   

Här betonas att hon inspirerats av en muntlig berättartradition och detta skrivs så 
ofta att läsaren lätt får intryck av att Selma Lagerlöf i själva verkat inte alls är en 
självständig författare utan snarare blott ett medium för sägner och sagor, som 
fanns i den muntliga traditionen i hennes barndomsmiljö. Genom denna uppre-
pade betoning nedtonas indirekt bilden av Selma Lagerlöf som självständigt ska-
pande konstnär.99 

 

Ek-Nilsson menar att Lagerlöf ställs utanför ett manligt konnoterat modernitets-

projekt och knyts till hemmet och sagan. Hennes yrkesutövning som ledare för 

ett jordbruk hastas dessutom förbi i raljanta ordalag. De guidade visningarna pre-

senterar liknande utsagor. Återupprättandet av fadern som godsherre å ena sidan 

och nedvärderingen av Selma Lagerlöfs litterära produktion å den andra, förstår 

jag som uttryck för en hegemonisk maskulinitets annekterande av hennes hand-

lingar. Platsen Mårbacka är trots allt minnesgård över Selma Lagerlöf och ingen 
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annan. Lovorden över henne är många på platsen, hon skildras genom hela vis-

ningen som en av svensk litteraturhistorias viktigaste författare. Jag delar Ek-

Nilssons uppfattning om Lagerlöf-skildringarna i litteraturhistorien och ser 

denna syn på henne framträda också på hennes egen minnesplats. Det är främst 

som sagoberättare som hon framställs vad gäller hennes författarskap, men också 

som hembygdsvurmare och godsherre. En förståelse av detta är att hon etableras 

i enlighet med den hegemoniska maskulinitet som är godsherrens, samtidigt som 

hennes fars minne återupprättas. Själva platsen är denna berättelse gestaltad.100  

Som författare framställs hon alltså i första hand som sagoberättare. Miljöerna 

och guidernas utsagor beskriver hennes som stillasittande i Värmland. Också i 

självgestaltningen, bland annat i det inledningsvis citerade tacktalet, framstår hon 

som förbunden med regionen. Beskrivningarna gör gällande att sagorna fanns 

där långt före henne, att hon endast förmedlar dem. Så förminskas hennes bety-

delse för den litterära kanon, och det sker genom att hon associeras med förment 

kvinnliga värden. Lagerlöfs roll som jordbruksledare förmår inte bryta med 

denna gestaltning som kvinna. Denna del av hennes liv är istället beskriven som 

beroende av faderns tidigare gärning. Han representerar, trots sitt misslyckande, 

i högre grad bilden av en ledare än dottern. Hon hamnar alltså mellan två hege-

moniska maskuliniteter: det moderna författargeniet och näringsidkaren. Med 

andra ord är hon ett exempel på hur hegemoniska maskuliniteter konstrueras och 

gestaltas som svar på frågan om legitimiteten hos patriarkala strukturer.101  

På övervåningen finns ytterligare en salong som benämns ”Elkanrummet” (fi-

gur 5) av guiderna. Här berättas att Sophie Elkan avled 1921 och testamenterade 

sin kvarlåtenskap till Lagerlöf som i samband med ombyggnationen till dagens 

herrgård lät inreda ett minnesrum med Elkans föremål. Rummet ska ha spelat en 

central roll för Lagerlöf, som efter en stroke 1940 lät flytta sin säng hit. Under de 

guidade visningarna poängteras också att detta var rummet hon avled i. Trots 

detta nämner guiderna i detta skede ingenting om Elkans och Lagerlöfs kärleks-

relation, vilken högst sannolikt var incitament för iordningställandet av rummet. 

Den gestaltande visningen utelämnar uppgiften helt och hållet. Rummet får istäl-

let i första hand symbolisera Lagerlöfs myckna resande. Många av de resor hon 

gjorde, bland annat till Jerusalem 1899–1900, genomfördes med Elkan som re-

sesällskap. Flera av föremålen är inhandlade under dessa resor: rummet blir en 

gestaltning av denna del av Lagerlöfs liv. Andra föremål kommer från Elkans 

tidigare resor. Ett nordafrikanskt brickbord och en korg bestående av ett ihoprul-

lat bältdjur delar utrymme med souvenirer från Italien. Inramningen är i överens-

stämmelse med resten av huset med en klassicerande indelning av väggarna med 

pilastrar. Rummet är på samma gång likt de övriga interiörerna i huset och ge-

staltad kosmopolitanism. Porträttbilder av Elkan och hennes familj är emellertid 

lika dominerande inslag som tecknen på det myckna resandet. Att överhuvudta-

get inreda ett rum helt med hennes kvarlåtenskap och göra deras liv tillsammans 

till ett centralt inslag i husets inredning för inte bara besökarna till fjärran länder, 

utan också mot slutsatsen att deras liv tillsammans var av stor vikt för Lagerlöf. 
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Det faktum att hon lade sig att dö just där stärker den aspekten. Denna betydel-

sebildning hos rummets iscensättning av Elkans och Lagerlöfs relation går dock 

inte igen i guidernas berättelser. Meningsproduktionen i salongen är snarare att 

de var goda vänner som gjorde resor tillsammans vars syfte till slut tycks vara att 

fylla Mårbacka med föremål. Att resorna var långa och svåra och givetvis avgö-

rande också för hennes litterära produktion är inte det centrala.  

På Mårbacka tillåts föreställningarna om hembygdsvurmaren, resenären och 

jordbruksledaren samexistera på det materiella planet. Lagerlöfs ombyggnation 

och iordningsställande av huset som monument hade stor performativ kraft och 

etablerade henne som en viktig person i trakten.102 Dessa performativa akter un-

derstöds av dem som följer därpå, nämligen besökarens och guidernas rörelser i 

rummen.    

Det finns en diskrepans mellan vad besökaren ser och vad guiden säger, mel-

lan verbal och visuell meningsproduktion. I och med att guiderna utlämnar stora 

delar av rummens betydelse, bibehålls en förståelse av Lagerlöf och hennes mil-

jöer som egentligen borde ha försvunnit då arkivet öppnades 1990. Föreställ-

ningen om henne som lokal sagoberättare förefaller mer seglivad än alternativa 

förståelser. En jämförelse med avhandlingens härpå följande studie av hur Carl 

von Linné gestaltas är talande. I Uppsala kan personen gärna framstå som berest 

och världsvan utan att tappa sin förankring på orten, medan Lagerlöf görs till 

stationär i Värmland, en hembygdskär person, vars resor inte framhålls som sär-

skilt signifikativt för hennes kreativa gärning.  

En annan funktion hos Mårbacka är som gestaltning av högreståndsmiljöerna 

i hennes fiktion. I arbetsrummet på övervåningen är väggarna täckta av hyllor, 

dekorerade med Georg Paulis (1855–1935) illustrationer till debuten Gösta Berlings 

saga (1891; figur 11). Intrycket är att Lagerlöf i hög grad levde i sina berättelser. 

Guiderna berättar också om hur Mårbacka är en verklig motsvarighet till de herr-

gårdar som förekommer i exempelvis debutromanen. Fiktionen och verkligheten 

smälter samman till ett vilket också framkommer av de omsorgsfullt arrangerade 

föremålen på skrivbordet: pennor, papper, skrivmaskin. Arbetsrummet är det 

kanske främsta exemplet på detta. En monter med kopior av utmärkelser, bland 

annat Lagerlöfs Nobelpris, är placerad i rummet. Denna för personmuseer så 

typiska blandning av hem och utställning berättar både rent musealt om hennes 

författarskap, men injagar också känslan av Lagerlöfs kvardröjande närvaro. I 

den gestaltande visningen blir detta än tydligare. ”Valborg Olander” startar en 

inspelning av ett tacktal som författaren ger i radio samband med sin 80-årsdag. 

På så vis tar hon plats i rummet också genom ljud. Då tacktalet spelas upp i en 

miljö, som är inredd med motiv från hennes romaner – flera gäss finns i rummet 

vid sidan av Paulis illustrationer – framträder bilden av Selma Lagerlöf som sa-

goberättande äldre dam återigen. Arbetsrummets hyllor och skrivbord är helt 

centrala som den regisserade vandringens slutmål. Gruppen förs dessförinnan 

genom salong, kök, matsal och så vidare, men först i guidningens allra sista rum 

framträder författaren, konnoterad genom skrivverktygen. Det är också här som 



 56 

den kvardröjande närvaron av Lagerlöf blir som mest påtaglig och det beror inte 

bara på ljudinspelningen.  

Guidens och gruppens rörelse genom byggnaden mot dess inre, mest privata 

delar och slutligen till arbetsrummet är som ett slags processionsväg i sakrala mil-

jöer. Huset är gestaltat som mer och mer privat vartefter turen fortskrider, både 

i inredning och i guidernas verbala utsagor. Att promenaden avslutas just vid 

hennes skrivbord är talande för guidningen som performativ akt.103 Undan för 

undan byggs betydelsebildningen upp via utsagor om kärleken till hembygden, 

jordbruksverksamheten och familjen för att slutligen landa i alltings resultat: den 

skrivande Lagerlöf. Därvidlag är visningarna helt i linje med den självgestaltning 

som hon ägnade sig åt under sin levnad, bland annat i tidigare hemma hos-repor-

tage.  

Andreas Nyblom har inom ramarna för forskningsprojektet ”Berömmelsens 

kulturhistoria” skrivit om hur författares skrivbord gjorts till särskilt viktiga delar 

av den gestaltade närvaron, hur ”[e]tt möte med skrivbordet var som ett förtroligt 

sammanträffande med författaren själv”.104 Nyblom förstår 1800-talet som den 

litterära turismens huvudsakliga tidevarv men spårar åtminstone kulten av sådana 

platser tillbaka till renässansens Italien och ser den även i vår samtid. Det att 

kvaliteten ingjuts i platser och föremål från berättelser är förstås synligt också i 

andra sammanhang än författares: nästa delstudie visar bland annat på hur 1800-

talets besökare till Linnés Hammarby tyckte sig stå inför botanisten ”mer direkt” 

än de skulle på en annan plats, en uppfattning som alltjämt tycks utgöra incita-

ment för besök på platsen. Skrivbordet och arbetsplatsen har spelat en avgörande 

roll för gestaltandet av Mårbacka genom åren. Redan 1912 gjordes ett fotorepor-

tage hos Lagerlöf, i vilket den centrala bilden av henne är just vid skrivbordet.105 

I en senare journalfilm ses hon också i arbete vid ett bord i salongen, och arbets-

rummet ges särskild vikt (figurerna 6–8).106 Denna sista anhalt i dagens guidade 

visningar har med andra ord varit fokus i medieringarna av Selma Lagerlöf under 

längre tid än själva huset haft sin nuvarande gestaltning. Journalfilmens fem mi-

nuter och fyrtio sekunder tillgängliggörs på Mårbackas hemsida, vilket där fun-

gerar som historisk bakgrund till dagens performativa akter som avslutas just i 

detta rum. Journalfilmen inleder med en språkskylt som berättar: ”Högt uppe i 

Fryksdalens sagoomspunna nejder ligger Selma Lagerlöfs ståtliga Mårbacka”. Re-

dan 1926 finns alltså en föreställning om trakten som ”sagolik”, vilket fortsätter 

att utgöra grund för de beskrivningar av platsen som görs idag. Den rådande 

bilden av Lagerlöf, Sunne, Östra Ämtervik och Mårbacka etablerades alltså långt 

innan platsen blev minnesgård. Fokuseringen på just skrivbordet stärker denna 

bild: det var här som sagoberättandet skedde. Föremålen inskärper denna bild 

(figur 10).   

På en direkt funktionell betydelsenivå är föremålen i många fall av ringa bety-

delse för de flesta: en skrivmaskin förblir just en skrivmaskin. Det är först när 

den blir Lagerlöfs som den blir intressant. Betydelsebildningen hos föremålet ak-

tiveras först då författarens fingrar placeras över dess tangenter.107 I arbetsrum-
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met är iscensättningen av Lagerlöf tydligast. Käppen som är hängd över den ut-

skjutna stolen konnoterar att hennes frånvaro är högst tillfällig, likaså gör den 

nonchalant nedlagda pennan och förstoringsglaset över pappret. Blombuketten i 

en vas på skrivbordet ger samma intryck. Dessa levande föremål i utställningen 

är avgörande för den iscensatta autenticiteten i rummet och skapar en känsla av 

närvaro av någon som bryr sig om sin arbetsplats. Ett potentiellt hot mot denna 

känsla av autenticitet är det fotoporträtt av Lagerlöf själv som står på bordet. 

Fotografiet bryter illusionen en aning, men sammantaget är det en miljö som 

alltjämt är i användning som får sin gestaltning i rummet.  

Denna känsla finns genomgående i huset, i synnerhet under den gestaltande 

visningen. Den gestaltade Olanders verbala utsagor är till sitt innehåll på det stora 

hela lik den andra varianten på visning med den viktiga skillnaden att den hålls 

företrädesvis i presens. Detta medför en förskjutning i sanningsanspråken. Även 

om båda visningstyperna presenterar ungefär samma historia, är Olanders när-

varo i rummet också sanningsvittnets närvaro: hon var där, eller rättare, besö-

karna är där efter en tidsresa. Hon har så att säga sett det förflutna och kan vittna 

om det. Om tidigare här beskrivna personmuseer kan ge besökarna intryck av att 

den skildrade personen bara tillfälligt lämnat rummet, inskärps detta intryck ännu 

tydligare under denna form av Mårbacka-visning. Även om det givetvis inte är 

någon besökare som tror sig ha genomfört någon egentlig tidsresa, blir den åter-

givna historien svårare att ifrågasätta, åtminstone under tiden visningen pågår. 

Utsagorna om Mårbacka smälter samman med Selma Lagerlöfs liv, hennes 

fiktion, traktens historia och hennes släkthistoria. Detta är helt avgörande för 

hennes nuvarande funktion som instrument för platsmarknadsföringen (se vidare 

nedan). En klart och tydligt lokalt förankrad person, vars hela liv kommer till 

gestaltning på en plats. På Mårbacka syns flera strategier för att åstadkomma 

denna bild. För det första etableras föreställningen om en person som hela tiden 

strävat efter att återvända ”hem” efter sejourer på annan ort, inte minst i Lands-

krona och Falun, där hon verkade under lång tid. För det andra knyts hennes 

myckna resor till Mårbacka, framför allt i Elkanrummet, som kan förstås som 

gestaltning av hennes resande. Antingen knyts alltså perioderna på annan ort till 

platsen, eller nämns mest i förbigående. I nära anslutning till detta finns också en 

dominerande romantiserande berättelse om Lagerlöf som verkligt förtjust i plat-

sen. Ett exempelvis ger författaren Jeanna Otterdahl som skildrar ett besök på 

Mårbacka, då Selma Lagerlöf alltid ville gå söderut på promenader för att hon 

”ville trampa Mårbackas mark”.108 Norröver tog ägorna slut snabbare. Anekdo-

ten återkommer också under den gestaltande visningen 2013. Det är kärleken till 

gården, till bygden som är den främsta egenskapen här. Den geografiska platsen 

i romaner som Gösta Berlings saga poängteras starkare än i de romaner som utspe-

lar sig på annat håll. Det råder säkerligen inget tvivel om att Lagerlöf trivdes i 

trakten – annars skulle hon inte återvänt – men det är påfallande hur mycket detta 

poängteras i de guidade visningarna. Detta gör det också mer självklart att an-

vända platsen och personen i platsmarknadsföringen runt Sunne. Samtidigt blir 
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Lagerlöf stationär. Detta inskärper bilden av en sagoberättare som främst skildrar 

och traderar vidare sådana sagor som finns i trakten. 

Mårbacka i platsmarknadsföringen 

Mårbacka framställs i sådant material som delas ut till turister som traktens 

kanske viktigaste besöksmål. I förhållande till andra besöksmål som har ett rent 

marknadsföringsmässigt förhållande till Lagerlöf, som till exempel det inled-

ningsvis nämnda Selma Spa, framstår Mårbacka som mer autentiskt. Det var trots 

allt där bygdens största berömdhet en gång levde och verkade. Redan när besö-

kare närmar sig Mårbacka gör sig författaren påmind. Vid vägkanten utanför 

Östra Ämtervik finns en skylt som hälsar besökare välkomna till ”Sagorika Östra 

Emtervik”. Förutom texten finns den helt säkert mest spridda bilden på Selma 

Lagerlöf, nämligen tjugokronorssedeln (figur 12). Inte bara används samma bild 

som förlaga, själva sedeln är reproducerad på skylten.109 Användningen av just 

den bilden poängterar på ett närmast övertydligt sätt hur Lagerlöf hör till en nat-

ionellt kanoniserad skara personer och hur Östra Ämtervik alltså förfogar över 

ett riksintressant kulturarv. Det lilla samhället – och också Sunne i stort – är up-

penbarligen del av det sagolika Värmland och Lagerlöf bidrar till denna berättelse. 

Skylten sätter samman Lagerlöfs berättelser med detta brandinginstrument. Ur 

det perspektivet framstår det som helt begripligt att det är just denna aspekt av 

hennes författarskap som hålls fram i platsmarknadsföringssammanhang. Åt-

minstone är det så att marknadsföringen av Värmland, Sunne och Östra Ämter-

vik slår fast den redan etablerade bilden av Lagerlöf som en författare som i första 

hand traderar vidare lokala sägner och sagor och i andra hand kan betecknas som 

författare i sin egen rätt. Vid vägkanten nära hennes forna hem är hon sagotanten 

och ingenting annat och på skylten tjänar hon syftet att beskriva trakten som just 

”sagolik”. Hennes porträttbild vid sidan av landsvägen är för övrigt en något 

överflödig gest, då många av de som färdas just här är på väg just till Mårbacka 

och därmed högst medvetna om författarens kvardröjande närvaro i trakten. En 

sannolikt mer ofrivillig konnotation av sedelanvändningen är de strikt ekono-

miska incitamenten hos platsmarknadsföringen som här kommer till uttryck. 

Det är värt att poängtera en betydelseglidning i skyltens verbala utsaga. Då 

Sunne använde motsvarande slogan, hette det ”Sagolika Sunne”, medan Östra 

Emtervik är sagorikt. Det sagorika Emtervik kan förstås som att där finns stor 

förekomst av sagor, att många sagor har skrivits eller uppkommit där. Tillsam-

mans med den ikoniska betydelsebildningen med porträttet av Lagerlöf, framstår 

hon i första hand som just sagoberättare, eller författare av många sagor. Sunnes 

användning av ordet sagolik är på ett mer direkt sätt ett uttalande om ortens 

kvalitet. Denna betydelseskiftning är liten rent språkligt – en bokstav har bytts ut 

– men är av större betydelse som verbal utsaga.  

Besöksmålet Mårbacka fungerar genom sin iscensatta autenticitet som legiti-

mering av användningen av Selma Lagerlöf i platsmarknadsföringen kring Sunne. 

Utan minnesgården skulle idén om det ”Sagorika Östra Emtervik” eller ”Sagolika 



 59 

Sunne” inte få samma kraft. Därmed är Mårbackas rumsliga betydelse inte be-

gränsad av tomtgränsen utan ger genklang i hela Sunne kommun, för att inte säga 

hela Värmland. Det ”sagolika” inslaget går igen i andra bilder av Värmland. Tu-

ristbyråernas broschyrmaterial poängterar i både text och bild det ”mystiska” i 

det värmländska landskapets dimhöljda sjöar, granskogar och älvar. Denna bild 

understryks i representationen av Lagerlöfs och Gustaf Frödings litterära verk 

och i Lars Lerins akvareller, vilka alla lyfts fram som hembygdsskildrare med blick 

för just dessa kvaliteter, om än på olika sätt. Genom turistindustrins blick på det 

konstnärliga materialet, slås den i litteraturhistorien återkommande bilden av 

Selma Lagerlöf som i första hand sagoberättande, värmländsk gumma fast. Mår-

backas gestaltade autenticitet legitimerar denna blick och bidrar därmed till eta-

bleringen av det sagolika i Värmland. Turisten som rör sig i landskapet och på 

Mårbacka blir medskapare i denna process. Rörelsen i det lagerlöfska sagoland-

skapet bidrar till gestaltningen av det som sådant och till att slå fast de kvaliteter 

som turistindustrin och kulturarvssektorn etablerar genom verbal, materiell och 

visuell betydelseproduktion.  

Tre monument  

I en park i centrala Sunne uppfördes 1972 ett monument över Selma Lagerlöf 

efter en donation från Stiftelsen Fryksdalens gille. Skulptören bakom verket är 

Arvid Backlund (1895–1985) som har utfört inte mindre än tre Lagerlöfmonu-

ment i Värmland: i centrala Sunne, i Karlstad och i Rottneros park (figurerna 13–

17). De två första har det gemensamt att de är uppställda i parker med likartade 

namn: Lagerlöfparken och Selma Lagerlöf-parken. Samtliga tre visar Selma La-

gerlöf sittande. Lena Johannesson har beskrivit sittandets semiotiska utveckling. 

Fram till det sena 1800-talet konnoterade det manliga sittandet makt – ”att sitta 

vid makten” – medan det kvinnliga konnoterade passivitet. Det senare 1800-talet 

kom emellertid att delvis förändra denna bild och det kvinnliga sittandet kunde i 

lika hög grad utgöra tecken för ”avspändhet, social frihet och mer eller mindre 

utmanande konventionsbrott”.110  

 

 

Sunnes och Karlstads monument  

Att upphovsmannen är en och densamma för samtliga tre av de här analyserade 

verken bidrar till den likriktning hos Lagerlöf-bilderna som också finns etablerad 

på annat håll. Lagerlöfsparken är en mindre stenlagd plats som förutom monu-

mentet också innehåller en mindre torghandel, en snabbmatsrestaurang och en 

livsmedelsbutik. Mer omedelbart invid skulpturen är blommor arrangerade i rät-

vinkliga planteringar som isolerar verket något från de kringliggande inslagen. 
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Skulpturen och platsens namn etablerar Lagerlöf som den för orten centrala per-

sonen och pekar ut riktningen för turismen på orten. På en verbal betydelsenivå 

finns en mindre skylt som berättar om upphovsmannen, och att den skänktes till 

kommunen av Fryksdalens gille 1972.  

Den sittande kvinnan på sockeln präglas av passivitet men också trygghet och 

lugn. De båda ovannämnda konnotationerna av sittandet kommer samman i 

dessa bilder. Lagerlöf gestaltas som både avspänd och fri, men också förankrad 

på sin plats. Skulpturen konnoterar en likartad sagotant som Mårbackas visuella 

och verbala utsagor. Hennes blick är inåtvänd, inte utblickande mot världen: ver-

ket blir på en plastisk nivå slutet. Skillnaden mellan skulpturen och Mårbacka 

finns i monumentets historiska konnotationer, hur det förankrar denna bild i en 

längre monumenttradition. Materiellt gör monumentet detsamma: bronsskulptur 

på stensockel har i århundraden varit vanliga material och därmed skrivs givetvis 

Backlunds arbete in i denna tradition. Bronset och stenen historiserar genom sin 

materialitet och förankrar motivet i en lång konsthistorieskrivning. Föreställ-

ningen om ”Sagoselma” finns också på denna betydelsenivå. I ett nutida plats-

marknadsföringsperspektiv tillförs ett till betydelselager genom verkets rumsliga 

placering på torget. Få besökare skulle missa verket som är synligt också från 

närliggande gångstråk, även om en bilgata separerar verket från Sunnes handels-

gator.  

Ett i det närmaste helt identiskt monument finns i Karlstad.  Verkets rumsliga 

betydelsenivå är den största skillnaden, eftersom det är uppställt i regionens hu-

vudort i en mindre parkanläggning vid vattnet. I Karlstad får monumentet där-

utöver en annan betydelse, då stadskärnan vid sidan av Backlunds verk också 

uppvisar monument över Gustaf Fröding och Nils Ferlin. Sammantaget utgör de 

en visuell utsaga om det kreativa Värmland. Dessa två Lagerlöfmonument – och 

i viss mån också det tredje, som beskrivs mer ingående nedan – etablerar i sin 

likformighet Selma Lagerlöf som just en äldre sagoberättande kvinna. Förekoms-

ten av samma bild på två – eller tre – sinsemellan närbelägna platser förstärker 

denna förhärskande bild av Lagerlöf samtidigt som de lämnar de parallella spåren 

– exempelvis godsherren – som trots allt finns på Mårbacka, åt sidan. För den 

betraktare som har en uppfattning om den biografiska och litteraturhistoriska 

berättelse som oftast traderas, framstår monumenten i Sunne och Karlstad som 

helt förväntade inlägg i denna materiella och visuella historieskrivning. Lagerlöf 

gestaltas oftast som en äldre kvinna. Detta konnoterar ytterligare hennes statio-

nära närvaro på en och samma plats. I kommande kapitel undersöks åldersrepre-

sentationen hos Linné som kan skildras på lite olika sätt. För Lagerlöf-gestalt-

ningarna tycks en sådan mer diversifierad representation mindre tänkbar, då lokal 

och nationell historieskrivning i olika former nästan helt har fokuserat på henne 

under ålderdomen.   
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Rottneros park  

På en informationstavla vid entrén till Rottneros park berättas hur disponenten 

över Rottneros bruk, majoren Svante Påhlsson, lät återuppföra herrgårdsbyggna-

den i ny gestaltning efter en brand 1929. Hans egen formulering kring förhopp-

ningarna om den nya herrgårds- och parkanläggningen är talande: 

Park och skulpturer liksom arkitekturen bör förstärka det romantiska skimret över 
sagans Ekeby och låta den sammansmälta med den omkringliggande naturen... 
med utblickar mot sjöytorna och de blånande höjderna.111 

 

Sagan i citatet är Gösta Berlings saga och Påhlssons uttalande är det första som idag 

möter besökaren till Rottneros park.  

Rottneros park skiljer sig förstås från Mårbacka på flera sätt. Dess tillkomst 

som realiserat ”sagans Ekeby” kan förstås som ett tidigt exempel på temapark, 

där sagans miljöer materialiseras. Parken söker emellertid sina rötter längre till-

baka i tiden, till 1500-talets värmländska bruksmiljöer. Det första omnämnandet 

av Rottneros bruk spåras till 1540, när ett järnbruk etablerades på platsen. Bruket 

var i drift till 1884, då verksamheten lades ned. Senare förvärvades industrin av 

den tidigare nämnde Svante Påhlson som drev pappersmassafabrik i bruket. Av-

kastningen gjorde det möjligt för honom att etablera det som idag är Rottneros 

park. Industridelen såldes 1976 men jordbruket och herrgården finns alltjämt i 

familjens ägo. Parkanläggningen drevs fram till 2007 av familjen, då den övergick 

i kommunal regi.112  

Visionen att bygga upp parken, bland annat för att efterlikna de miljöer som 

skildras i Lagerlöfs verk, realiserades i omgångar. Parkanläggningen kom undan 

för undan att fyllas med olika skulpturer, bland annat kopior av antika original, 

men så småningom också av helt andra verk. Det senaste tillskottet i anlägg-

ningen är en lekpark som i sin utformning hämtar inspiration från Selma Lager-

löfs verk. Vid entrén finns ett stort blomsterarrangemang i form av Nils Holgers-

son på sin gås. Lagerlöf är närvarande i mer än en form och på ingen annan plats 

framträder sagoberättandet så tydligt som här.  

Det verk som Backlund uppförde här påminner på flera sätt om de som finns 

i Sunne och Karlstad. En sittande Lagerlöf med korslagda ben, utförd i brons på 

en stensockel, är uppställd i en del av parken som kallas Selma Lagerlöf-parken. 

Också till namnet liknar alltså parkerna varandra. Skillnaden är störst vad den 

rumsliga betydelsenivån beträffar. Skulpturparken är uppbyggd för att likna 

Ekeby, vilket innebär att Lagerlöf, så som hon representeras i skulpturen är situ-

erad i en gestaltning av hennes egna sagor. Fiktionen och dess upphovsman exi-

sterar i samma rum och etablerar därmed Lagerlöf i ännu högre grad än tidigare 

som just sagoberättare. Skulpturen själv visar upp en annan typ av sittande, mer 

rakryggat och bestämt framåtblickande än de andra. Sättet att sitta på påminner 

mer om det maktkonnoterande sittandet, som Lena Johannesson beskriver, som 

också är starkt beroende av ”de ceremoniella rum man bygger upp kring en tron 
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[...]”.113 Det ceremoniella rummet, som hos Johannesson närmast syftar på kung-

liga eller påvliga miljöer, får här förstås som parken med dess sagoinspirerade 

gestaltningar, både i form av den strama herrgårdsbyggnaden i bakgrunden och 

den öppna gräsyta på vilken stenläggningen för Lagerlöfs ”tron” har lagts. 

Blicken tycks ha ett tydligare mål. Följer betraktaren hennes blick blir det uppen-

bart att hon ser ut över sjön Fryken, som också den spelar en central roll i före-

ställningen om det sagolika Värmland, Sunne och Östra Ämtervik. På andra sidan 

vattnet finns Mårbacka. Därmed etableras, över ett förhållandevis stort rumsligt 

avstånd, en relation mellan Rottneros och Mårbacka, mellan ”sagans Ekeby” och 

författarens hem. 

Rottneros park och de Lagerlöf-bilder som finns är tydliga exempel på hur 

gestaltningen av det sagolika Värmland går till: fiktion och verklighet flyter sam-

man till ett. Selma Lagerlöf befinner sig i centrum av den platsmarknadsföring 

som använder sig av denna på många sätt svårgripbara beskrivning av trakten 

som sagolik, mystisk och drömsk. Samtidigt blir det här, liksom på Mårbacka, 

tydligt att det är främst som medium, genom vilket gamla sägner kan kanaliseras, 

som Lagerlöf existerar. Turistindustrin synes inte särskilt angelägen om att 

bredda eller nyansera denna bild av författaren. Den singulära och lättbegripliga 

gestaltningen av henne är ideal ur ett platsmarknadsföringsperspektiv. Det är gi-

vetvis mer funktionellt att använda en sedan lång tid etablerad bild av en person, 

än att söka bredda perspektiven.114 Således förblir hon den sagoberättande kvin-

nan som inte tillåts inta andra positioner än den passiva som kontrollerar endast 

sin fiktion, en fiktion som dessutom beskrivs som vidaretraderad ur lokala berät-

telser.   
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Figur 18: Linnés Hammarby. 

 
Figur 19: Linnés runsten strax norr om huvudbyggnaden.  
Texten rengjordes inför jubileet 2007 och lyder: Riddar  
Karl Linné [eg Lille] köpte Hammarby-Säfja 1758.  
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Figur 20: Museum in altis, Linnés naturaliemuseum, Linnés Hammarby. 

 
Figur 21: Barockträdgården med Linneanum sedd från borggården vid Uppsala slott. 
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Figur 22: Carl Eldhs Linné-monument med Älmhults kommunhus i fonden. 
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Figur 23: Carl Eldhs monument över den unge Linné på stora torget i Älmhult. 
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Figur 24: Eldhs Linnémonument, Älmhult,  

detalj med planteringsspade. 

  
Figur 25: Eldhs Linnémonument, Älmhult,  

detalj med kvinnogestalt. 
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Figur 26: Linnéstugan, Linnés Råshult. 

 
Figur 27: Stenobelisken, Linnés Råshult. 
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Figur 28: Linnés grotta, Linnés Råshult. 

 
Figur 29: Nils och Samuel Linnæus gravsten,  

Stenbrohults kyrkogård. 
  



 70 

 

 

 
Figur 30: Gerda Sprinchorn, Carl Linnæus, Stenbrohults kyrkogård. 

  



 71 

 
Figur 31: Linnés Orangeriträdgård, Möckelsnäs. 

 
Figur 32: Orangeriet, Linnéträdgården, Uppsala. 
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Figur 33: Karolinerhuset, Växjö. 

 
Figur 34: Linnéträdgården, Växjö, ursprungligen uppsatt på Chelsea Flower Show. 
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’  
Figur 35: Logotyp för Linné 2007, Hera, Uppsala. 

 

 

 
Figur 36: Mr Flower Power, Full tank, 2007. 
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Två orter, två Linnéprofiler 

[…] ett till utseendet obetydligt, ej naturskönt ställe, vid hvars åsyn dock hvarje 
bildad menniska, svensk eller utländing, hänföres, emedan vid detta så anspråks-
lösa ställe var en af verldens snillrikaste män fäst med hela sitt varma och ädla 
hjerta.115 

Bernard Schlegel 
 

Uppsalas linneanska minnesrum 

Den uppsalabesökare som rör sig i trakterna kring Linnégatan, finner att det är 

mycket mer än den lilla oansenliga tvärgatan till Svartbäcksgatan som fått sitt 

namn efter den internationellt välkände vetenskapsmannen Carl von Linné 

(1707–1778). Det står klart att det var i dessa kvarter som han verkade, vilket 

indikeras av att det där finns två kaféer, ett galleri, en trädgård, en restaurang, ett 

museum, ett slags stor kanelbulle och ett hotell som namngivits efter honom eller 

honom närliggande företeelse. Emellertid har, med undantag för orangeribygg-

naden i nämnda trädgård, inte någon av dessa saker sitt första ursprung i Linnés 

1700-tal. Likväl markerar de alla det Uppsalas linneanska minnesrum, som 

ingalunda är begränsat till dessa kvarter. Tvärtom finns flera sådana företeelser i 

uppsalatrakten, i synnerhet inom själva tätorten. Linné tar plats invid Uppsala 

slott i Botaniska trädgården; tills nyligen satt han i skulptural form i universitets-

biblioteket Carolina Redivivas entréhall invid Thunbergsvägen; han ligger be-

gravd i Uppsala domkyrka, som är granne med Museum Gustavianum, universi-

tetsmuseet, där han skildras i en utställning. Utanför staden finns Linnés Sävja 

och Linnés Hammarby, lantegendomar som förvärvades av Linné 1758.116 För-

utom dessa platser har han givit namn åt allt från skönhetssalonger till pizzor, 

pensionärsföreningar, orienteringsklubbar, livsmedelsbutiker och Rotary-avdel-

ningar.  

       I samband med 2007 års 300-årsfirande av Carl von Linnés födelse ordnades 

festligheter och arrangemang av mycket varierande typ. Aktörer av skilda slag 

inordnade sig i jubileets förberedelser. På ytan kan nog de inom Uppsala ordnade 

jubileumshändelserna beskrivas som en succé: de så kallade Linnéminnena, 

drivna av Uppsala universitet, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet, 

rustades upp, bland annat med ett nytt besökscentrum vid Linnés Hammarby. 
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Besökstalen ökade. Kommunens skolbarn planterade krokus längs Drottningga-

tans sträckning från Dag Hammarskjölds väg till Nedre Slottsgatan; Upplands 

lokaltrafik ordnade särskilda bussturer – den så kallade ”Linnébussen” – som 

från blomsterdekorerade hållplatser avgick till Linnéträdgården, Botaniska träd-

gården med Linneanum, Linnés Hammarby och Uppsala domkyrka, där botani-

kerns grav praktfullt hade smyckats med blommor. En remsa grönt gräs rullades 

ut längs det gångstråk, som utgör Kungsängsgatans norra del, och blomsterar-

rangemang ställdes invid Bror Hjorths välkända skulpturgrupp Näckens polska vid 

Centralstationen. Den mer framträdande visuella signalen i staden blev just blom-

mor och växtlighet som indikerade Linné.  

Uppsala blir Linnés stad 

De platser som associeras med Carl von Linné framhålls i det broschyrmaterial 

som lockar turister till Uppsala varje år. De visuella, verbala och rumsliga gestalt-

ningarna av honom började ta form snart efter Linnés död 1778 och förekom till 

en början främst inom och kring Uppsala universitet. År 1807, alltså bara tjugo-

nio år efter hans död och nästan på dagen hundra år efter hans födelse, invigdes 

det i den gamla slottsträdgården anlagda Linneanum till minne av Linné. Anlägg-

ningen blev därmed det första monumentet över honom och starten på en serie 

byggnationer, skulpturprojekt och museianläggningar i och utanför Uppsala, som 

syftade till att högtidlighålla och fira hans liv och gärning. Redan under Linnés 

egen tid, grodde uppfattningen att det var enskilda ”stora mäns” bedrifter som 

drev utvecklingen framåt. Detta kom inte minst till uttryck i ambitiösa skulptur-

projekt i städerna.117 Denna tendens fortsatte in på 1800-talet, även då med skulp-

turprojekt som ett av sina bestående uttryck. Till de mer ambitiösa projekten hör 

statyer som restes över ”hjältekungar” som Karl XII och Gustav II Adolf.118 Det 

sena 1700-talets och 1800-talets musealiseringsprocesser medförde ett första ur-

val av föremål, personer och platser, vilka användes för att bygga upp en före-

ställning om det nationella och skapa nationell stolthet.119 Med detta följde am-

bitionen att förankra nationella storheter i lokala historieskrivningar, som blev 

såväl grogrund till som resultat av högtidsfester, skulpturutsmyckningar och in-

rättande av lokala museer.  

Också i Uppsala karakteriserades perioden av stora jubileer och ceremonier. 

Mellan 1852 och 1916, arrangerade Uppsala universitet inte mindre än trettio ju-

belfester. Som mest förflöt tio år mellan festerna och flera år såg mer än ett jubi-

leum passera. Nästan samtliga festligheter hade anknytning till för universitetet 

viktiga personer. Carl von Linné ägnades tre fester under perioden, varav två 

inom loppet av trettio år.120 

Hundraårsminnet av Linnés dödsdag var sett till själva firandet ett relativt an-

språkslöst och universitetsinternt arrangemang. Dess småskalighet kan främst 

förklaras med att det, sånär som på fyra månader, sammanföll med firandet av 

fyrahundraårsjubileet av universitetets grundande 1477.121 Trots detta var jubileet 

av stor betydelse för historieskrivningen kring Linné och för musealiseringen av 
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ett par av de anläggningar som idag kallas Linnéminnen. Utpekandet av platser 

som linneanska skedde på flera sätt: Tofvegatan hade 1870 döpts om till Linnéga-

tan, och 1874 hade en minnestavla satts upp på det hus som i dag hyser Linnému-

seet.122 Linné hade alltså redan före jubileet tagit plats i stadsbilden, och gjordes 

undan för undan tillgänglig för en växande skara Linné-turister. Frambärandet av 

honom var heller inte oviktigt som argument mot en flytt av universitetet till 

huvudstaden, vilket diskuterades under perioden.123 Redan här kan vi alltså tala 

om ett slags platsmarknadsföring, grundad i lokala föreställningar om Linné, med 

syfte att såväl locka turister som skapa lokal identitet.124 1800-talets intresse för 

Linné kan alltså ses som början på den marknadsföring av både staden och uni-

versitetet som grundas i visuella och rumsliga representationer av honom. Där-

med började Linné också beskrivas som utpräglat uppsaliensisk – hans liv och 

gärning på orten lyftes fram. Detta följde dock på en period, då utländska besö-

kare något häpet beskrev hur man i Uppsala lät minnet av ”den store botanisten” 

chansera.125  

I de jubileumstal som hölls i samband med 1878 års firande framhölls hans 

småländska arv, men de ”stordåd” som utfördes i Uppsala beskrevs som de av-

görande. Omfamnandet av Linné inom universitetet kom också till uttryck på 

annat håll. Vid invigningen av ett Linnémonument i Råshult 1866, skickades en 

delegation från Smålands nation, och vid 1885 års invigning av Frithiof Kjellbergs 

(1836–1885) Linné-staty i Humlegården i Stockholm, fick extratåg sättas in för 

att föra fyrahundrafemtio av de totalt åttahundra uppsalastudenter som närva-

rade vid avtäckningen till huvudstaden. Skaran som samlades invid Kungliga 

bibliotekets då åtta år gamla byggnad utgjorde hälften av Uppsalas totala studen-

tantal. Deras närvaro är i sig en handling som pekar mot botanikerns storhet på 

det nationella planet, men lika mycket om hans förankring i Uppsala och i Små-

land. Platsen för Kjellbergs monument är signifikant. På en rumslig betydelsenivå 

förbands vetenskapsmannen med den nya lärdomsplats som Humlegården med 

sitt nyuppförda bibliotek utgjorde. Linné framstår som vetenskapen personifie-

rad, som metonym för vetenskapen i vid mening. Linnés plats i kultur- och ve-

tenskapskanon befästes ytterligare, och studentnärvaron vid statyinvigningen 

markerade Uppsalas roll i en större, nationell vetenskapshistorieskrivning.  

Om 1878 års jubileum hade hållits under förhållandevis småskaliga förhållan-

den, tog sig tvåhundraårsfesten 1907 desto ståtligare former med en lång lista 

gäster från när och fjärran, en festligt blomsterdekorerad statskärna, särskilt kom-

ponerade musikstycken, dikter, högtidstal och utställningar. I festligheterna 

ingick galamiddagar, promotion av hedersdoktorer och utflykter till Linnés Ham-

marby.126 Den storskalighet med vilken detta jubileum genomfördes var ett re-

sultat av den under 1800-talet framväxande Linné-kulten i Uppsala. Vid det här 

laget hade botanisten blivit motiv i flertalet skulpturala utsmyckningar, fått ge 

namn åt en gata, och en museianläggning hade invigts för att skildra hans liv och 

gärning: han var inskriven i historien som Uppsalas och universitetets mest fram-

stående gestalt. Med denna utveckling som grund kunde senare restaureringspro-
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jekt och jubelfester genomföras med stor självklarhet. Carl von Linné hade häv-

dat sig väl i konkurrens med ”hjältekungar”, skalder och andra för staden viktiga 

personer.  

1800-talets historieskrivning beskrev en person, som kommen ur enkla för-

hållanden i Småland, via studier och forskning i Uppsala, blev en av vetenskapens 

verkligt stora gestalter på en internationell forskningsarena. Därmed ställdes 

också Uppsala och dess universitet i positivt ljus, samtidigt som hembygden, trots 

förment enkla uppväxtförhållanden, kom att framstå som betydelsefull. Linné 

själv var angelägen om sitt eftermäle. Även om den av honom själv nedtecknade 

livsberättelsen inte kom i tryck förrän en bit in på 1800-talet, lät han valda delar 

komma personer inom akademin till del, så att dessa kunde användas i minnes-

talen efter hans frånfälle.127 Den ännu idag förhärskande bilden av honom kom-

mer alltså till viss del från Linné själv. Peter Aronsson (2006) exemplifierar bland 

annat med att Linné själv uppgav att han fick dåliga vitsord från Växjö skola, när 

det i själva verket var precis tvärtom.128 Trots den sviktande sanningshalten – 

åtminstone är det synnerligen svårt att belägga – i tal om eländiga förhållanden i 

såväl barn- som ungdom som under den senare akademiska karriären, hörs och 

ses liknande utsagor ännu idag. De formar den maskulinitetsmyt som är återkom-

mande i många biografiska framställningar och som börjar med två tomma hän-

der och slutar i erkännande och berömmelse.129 Linnégestalten sammanfattar 

flera hegemoniska maskuliniteter i äventyraren, forskaren, karriäristen, akademi-

kern.  

Linnés Hammarby 

Med undantag för det inför 2007 uppförda ”Stallet” (se vidare nedan) är ham-

marbybebyggelsens nutida gestaltning nära nog identisk med det tidiga 1900-ta-

lets. Den rödmålade huvudbyggnaden och de två flyglarna omsluter en gårdsplan, 

som i söder förlängs i en trädgård med systematiskt ordnade rabatter (figur 18). 

I alla väderstreck finns odlingar av skilda slag: i öster ett lummigt skogsparti, ge-

nomskuret av gångstigar, och i väster en äppelodling som idag fungerar som klon-

arkiv för äppelsorter förekommande i Mälardalen. Norr om huvudbyggnaden 

finns museum in altis, Linnés museum (figur 20), kring vilket sibiriska växter odlas. 

Med inspektorn för den Linneanska stiftelsen Thore Fries ambition att återupp-

rätta en så genuin linneansk miljö som möjligt följde också att växter, som kunde 

ha odlats av Linné själv fick särskild uppmärksamhet, vilket ytterligare skulle för-

stärka upplevelsen av autenticitet.  

Gården är belägen en dryg mil sydost om Uppsala och genom detta avstånd 

bibehålls platsens karaktär av lantlig tillflyktsort. Runtom gården finns skog och 

odlad mark, som bidrar till detta intryck. Samtidigt är platsen genom sin historia 

starkt bunden till Uppsala och universitetet. 

Huvudbyggnadens inredning är ordnad utifrån vad olika generationer av an-

tikvarier har bedömt vara nära ett 1700-talsoriginal. I ett av rummen på nedre 
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botten finns montrar med klädedräkter och andra föremål som funnits kvar se-

dan Linnés tid, medan övriga rum har möblerats som ett tänkt 1700-talshem med 

vissa originalföremål.  

Hammarbytraktens tidiga historia 

Trakten kring vad som idag är Linnés Hammarby har varit bebodd under lång 

tid. Arkeologiska undersökningar under 1920- och 1930-talet fann gravplatser i 

närheten, som daterades till yngre järnålder (cirka 550–1050).130 Upplandsmuse-

ets arkeologiska avdelning genomförde 2010 en undersökning av två närliggande 

områden, inom vilka fornlämningar strax dessförinnan hade kommit i dagen i 

och med utgallring av växtlighet strax norr om museigården. Spår efter åt-

minstone arton hus kunde blottläggas, av vilka flertalet tros ha medeltida ur-

sprung. Andra hus kan ha tillkommit så sent som under Linnés tid, då hans ar-

rendatorer lär ha varit bosatta någonstans inom ägorna. Det är känt att Ham-

marby nämns fem gånger i dokument från medeltiden, och då Hammarby bestod 

av tre gårdar. Någon gång under 1630-talet blev Hammarby säteri med tre hem-

man och hade därefter fem underlydande gårdar i Edeby, Lunda, Sävja och 

Tjocksta.131 Den plats som idag benämns Linnés Hammarby har alltså en betyd-

ligt längre historia än vad som antyds i namnet.  

Hammarby från Carl von Linné till statsinköp 

Carl von Linné köpte gården Hammarby 1758 och använde den därefter som 

sommarbostad under sina resterande tjugo år i livet. Idag är det till stora delar 

oklart vilken bebyggelse som fanns vid tiden för inköpet. Av de hus som finns 

där idag är det känt att Linné själv lät bygga den i två våningar timrade huvud-

byggnaden 1762, samt hans egna mindre museibyggnad, museum in altis, i sten på 

en höjd norr om huvudbyggnaden. Vid sidan av flera idag rivna ekonomibygg-

nader fanns de två ännu idag bevarade flygelbyggnaderna. Flyglarna ska ha fun-

gerat som bostäder åt tjänstefolket respektive bageri och bryggeri. Dessa bygg-

nader antas på goda grunder ha funnits på gården redan innan Linnés tillträde.132 

Ekonomibyggnader som stall, ladugård, fårhus, logar och hönshus, var belägna 

omedelbart söder och sydväst om den i dag bevarade gården, enligt en planritning 

från 1879. Enligt Statens fastighetsverk, som idag förvaltar Hammarby, låg troli-

gen denna bebyggelse på samma plats under Linnés tid.133 En inventering ge-

nomförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på totalt tjugotvå byggna-

der vid gården, av vilka alltså bara ett fåtal återstår idag.134 

Efter Linnés död 1778 flyttade hans änka Sara Elisabeth Moraea von Linné 

dit permanent och blev kvar till sin död 1806, varvid de tre då levande döttrarna 

Lovisa von Linné, Sara Christina von Linné och Sophia von Linné tog över god-

set.135  Senare ärvdes det av familjen Ridderbjelke som drev gård och jordbruk 

där fram tills dess att staten köpte fastigheten 1879. Hammarby var vid Linnés 

tid alltså sommarbostad åt familjen. Botanisten genomförde också exkursioner 

till platsen inom ramen för sin professorstjänst vid Uppsala universitet. Under-

visning bedrevs i museum in altis, där naturalier förvarades. 
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Musealisering och personbeskrivning 

Victor Edman visar i boken Sjuttonhundratalet som svenskt ideal (2008) att den bild 

som vi idag har av Linné och hans miljöer främst är ett resultat av det senare 

1800-talets historieskrivning och musealisering. Personen Linné själv intog vid 

tiden för statsinköpet redan en central plats i svensk vetenskapshistoria. Ham-

marby kom emellertid inte ifråga som bärare av nationellt kulturarv förrän mer 

folkligt förankrade miljöer blev intressanta för den förändrade historiesyn, som 

senare bland annat gestaltades i den allmogevurmande Artur Hazelius Skansen 

och Nordiska museet i Stockholm.136 Hammarby blev föremål för den svenska 

arkitekturhistorieskrivningen inte främst på grund av sina arkitektoniska värden, 

utan för att gården hade varit Linnés hem. Som sommarbostad åt en av historiens 

mer framstående svenska vetenskapsmän, kom platsen att beskrivas jämte mer 

storskaliga herrgårdsanläggningar i exempelvis Carl Arvid Klingspors och Bern-

hard Schlegels Uplands herregårdar (1881). Också den i många delar muntliga trad-

itionen kring personen Linné, hade betydelse för synen på Hammarbys bebyg-

gelse.  

Det är ingen slump att statsinköpet av Hammarby 1879 i det närmaste sam-

manföll med högtidlighållandet av 100-årsminnet av Linnés dödsdag. Museali-

seringprocessen som påbörjades därefter var direkt resultat av detta firande. 

Schlegels ovannämnda artikel i Uplands herregårdar har också del i denna om-

värdering av Hammarby, i synnerhet som personen Linné beskrivs mer ingående 

än själva bebyggelsen. Det är emellertid värt att nämna att traktens äldre historia 

skildras i samma text: Schlegel nämner att gården var bebodd redan 1337.137 Å 

andra sidan ägnas tiden fram till Linnés förvärv av Hammarby endast två och en 

halv sida av artikelns tjugo. Att platsen benämns just ”Linnés-Hammarby” är na-

turligtvis också talande för vilken del av Hammarby som betraktades (och alltjämt 

betraktas) som intressant. Schlegel torde vara en av de första att lägga Linnés 

namn till benämningen av platsen.138  

Det första förslaget till förstatligande av Hammarby kom redan 1844, då fri-

herre Johan Gustaf von Paykull utan framgång föreslog Riksdagen att besluta om 

statsinköp. Platsen som sådan förefaller inte ha imponerat på von Paykull, som 

istället motiverade sitt förslag med att det ”[b]land stora män, som frejdat 

Svenska namnet, finnas kanske ingen utmärktare än Linné”.139 von Paykull fram-

höll alltså personen över platsen i det att han såg Linnés närvaro på Hammarby 

som avgörande för att bevara och vårda lantegendomen.  

von Paykulls retorik återkom i 1878 års motion till Riksdagen, som lades fram 

av Ferdinand Asker.140 Motionen, som ledde fram till det statliga inköpet, hade 

som huvudargument att det var Carl von Linné som hade bebott platsen, och då 

han under sin levnad inte fick den nationalbelöning som han hade förtjänat och 

blivit lovad, skulle vård och bevarande i statlig regi kunna fungera som postum 

kompensation. Ett annat argument var att säkra vad som fanns kvar efter försälj-

ningen av de linneanska samlingarna till The Linnean Society of London. Försla-

get möttes av två typer av reservationer. Den ena hävdade att de pengar ett inköp 
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skulle kosta staten bättre kunde användas till annat, medan den andra behandlade 

själva platsen. Här är den senare reservationen mer intressant, då den bar fram 

motförslaget att lösöret skulle köpas in och placeras i något nationellt museum. 

Det huvudsakliga skälet till ett sådant förfarande skulle vara att den då kvarva-

rande samlingen skulle göras tillgänglig för flera; Hammarbys ensliga läge riske-

rade att omöjliggöra för de allra flesta att se föremålen. Som argument mot att 

förvärva endast lösöret, framfördes att föremålen i förening med platsen kunde 

”gifva en klar och lefvande föreställning om den store mannens lefvnadssätt och 

vanor”. Därutöver framhölls att ett nationellt museums samlingar för övrigt var 

mer ”lysande och i ögonen fallande” och att allmänheten därför riskerade 

glömma bort de linneanska delarna av utställningarna.141 Också i riksdagsdebat-

ten framkom alltså att miljöerna – liksom för den delen samlingarna – i sig inte 

var tillräckligt uppseendeväckande för att motivera en musealisering.  

Det är idag av betydande vikt att Linné verkade på Hammarby. Idén ”att 

trampa samma golv” som Linné är central för både upplevelsen av platsen och 

för hur den presenteras.142 I ovannämnda debatt var detta lika centralt: flera riks-

dagsledamöter beskrev hur de vid besök på Hammarby hade rörts av Linnés 

kvardröjande närvaro. En ledamot beskrev ett besök på platsen som en ”gripande 

högtidsstund”, då han ”tyckte [sig] stå inför den store mannens minne mera ome-

delbart […]”.143 En annan ledamot argumenterade med en anekdot om hur en 

engelsman, överste Henneker, tillsammans med sina svenska värdar besökte 

Hammarby: 

Då de beträdt vägen, som leder upp till byggnaden, der Linné haft sin bostad, 
blottade Henneker sitt hufvud; och då de andra […] förvånade sågo på honom, 
vände han sig till dem lika förvånad och frågade: »blotten I icke edra hufvuden, 
när I beträden den mark, hvilken Linnés fot en gång trampat?» Då en utländing, 
en främling, kunde hysa en sådan vördnad för den mark som trampats av Linné, 
synes det mig, som om det icke skulle vara så ur vägen […] att vi svenskar, Linnés 
landsmän, också hysa någon vördnad för denna mark, och bereda någon helgd åt 
densamma.144 

 

Dessa utsagor är mer än bara beskrivningar av lantegendomen. De formar, lik-

som uttalandena i Riksdagen, platsen som sådan och beskriver performativa akter 

som framhäver personen som avgörande för platsens gestaltning.145 Det riks-

dagsbeslut som till slut fattades, slog fast behovet av att vårda Hammarby som 

just en plats, som tillmättes värde genom Linnés tidigare närvaro. Exemplen från 

riksdagsdebatten ovan vittnar om en tidsanda, där ”stora män” ansågs viktiga för 

hävdandet av nationell storhet och skäl till lokal stolthet. I och med att Uppsala 

universitet i riksdagsbeslutet utsågs till förvaltare av miljön, fastslogs Linné ytter-

ligare som en viktig aktör i stadens historia, i synnerhet den akademiska.  

Liknande utsagor finns i en festskrift som utkom i samband med 1878 års 

firande. Däri samlades skrifter från tre av jubileets akademiska festligheter: Upp-

sala universitets minnesfest, Naturvetenskapliga Studentsällskapets samman-

komst och Smålands nations minnesfest. I skriften återges flera av de dittills 
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främst muntligt återgivna traditionerna kring Linné, inte minst i zoologidocenten, 

senare inspektorn på Linnés Hammarby och Svenska Linnésällskapets förste ord-

förande Tycho Tullbergs ”Familje-traditioner om Linné”.146 Tullberg skildrar 

Carl von Linné som person och även miljön på gården, både invändigt och ut-

vändigt. Personen skildras föga oväntat som geni, men också som världsvant 

hemmastadd vid hovet, god familjefar och djurvän. Tullbergs anekdoter håller en 

lättsam ton och talaren framhåller själv inledningsvis att de ”grunda sig till allra 

största delen på sägner, som ännu fortlefva bland hans [Linnés] efterkom-

mande”.147 Tullberg kunde räkna sig själv till dessa efterkommande, då Linné var 

hans mormors morfar, vilket ger nytt ljus åt rubriken på hans anförande.148 Den 

alltigenom anekdotiska framställningen var alltså inte menad att i första hand 

teckna en riktig bild av Linné: snarare tycks talets många skarvningar ha varit 

förlåtna i det i grunden festliga sammanhanget. Ändå bidrog denna och andra 

levnadsteckningar till den ännu förhärskande bilden av Carl von Linné: den som 

”universalgeni”, ”blomsterkung”, populär föreläsare och hembygdsvurmare. 

Samma idéer uttrycks i skrifter som utkommit långt senare, bland annat i sam-

band med jubileet 2007.149   

Musealiseringen av Linnés Hammarby, vilken i stort sett kom att resultera i 

platsens nuvarande utseende, pågick under tjugo år från 1882 under ledning av 

inspektorn för den Linnéanska stiftelsen och sedermera rektorn för Uppsala uni-

versitet Thore Fries. Hans ambition var att återställa gården i det skick som den 

hade varit i under Linnés tid. Källorna var knappa och bestod till åtminstone viss 

del av muntliga traditioner i trakten, samt av Linnés egna anteckningar.150 Dessa 

anteckningar hade ju, som nämnts, skrivits av Linné för att säkra ett positivt ef-

termäle. Även Fries hade talat vid högtidlighållandet av Linnés dödsdag, ett tal 

som trots att det inte hade ett fullt så legendartat anslag som Tullbergs, skildrade 

Linnés liv och gärning som en framgångssaga från fattigdom till internationellt 

erkännande: 

Grunddragen till detta lofprisade system [växternas sexualsystem] drogos snarare 
af en yngling, född i en af vårt lands torftiga hyddor, hårdt pröfvad af den yttersta 
fattigdom, under sina första steg på vetenskapens bana mött af förebråelser, förakt 
och motgångar af mångfaldiga slag, utan andra lärare än sig sjelf och sitt fädernes-
lands torftiga flora. Likt en meteor framblänkte han, förut okänd och oanad, på 
vetenskapens himmel, och kring denne unge, djerfe och entusiastiske anförare var 
det, som skaror af hängifna lärjungar, drifna af oemotståndlig kallelse, från alla håll 
flockades.151 

 

Det är sannolikt så att även Fries högtidligt lovprisande ton till åtminstone viss 

del berodde på det sammanhang i vilket han talade. Här framträder personen 

Linné som avgörande för den vetenskapliga gärningen. Hans ursprung i vad som 

beskrivs som ett nödtorftens Småland framhävs som betydelsefullt för hans be-

drifter på det vetenskapliga området: åtminstone kom bedrifterna att framstå som 
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större mot den enkla bakgrunden. Talet kan också läsas som en lovsång till aka-

demien, inom vilken studier kan lyfta även den mest oansenlige yngling till oa-

nade höjder.152 

Den personliga berättelsen bakom en vetenskaplig eller litterär bedrift uppfat-

tades som långt viktigare under 1800-talet än idag. Vid sidan om kungligheter 

framträdde vetenskapsmän och författare som den nya tidens verkliga hjältar, 

med monument och skulpturer på allmänna platser som utsagor att förstärka den 

personliga berättelsen.153 Såtillvida fungerar monumenten och personmuseerna 

på samma sätt. Med detta förefaller en viss fiktionalisering av den personliga be-

rättelsen komma, inte minst då den berättas postumt.  

Fries rekonstruktioner av gården resulterade bland annat i ombyggnationer av 

flygelbyggnaderna och restaureringar av huvudbyggnaden. Den mest påtagliga 

förändringen var borttagandet av den övre våningen på flygelbyggnaderna och 

brädfodringen av huvudbyggnadens fasad. Dessa förändringar syftade till att 

uppnå vad som betraktades som en så autentisk gestaltning av lantegendomen 

som möjligt. Därför utgick arbetet från Linnés egna bevarade anteckningar om 

platsen.154 Bland annat så försökte Fries alltså fixera betydelsebildningen i 1700-

talet.  

Utöver detta lät Fries riva flera ekonomibyggnader, vilkas ursprung i 1700-

talet inte kunde styrkas med säkerhet. Kvar stod alltså en anläggning, som till det 

yttre betraktades som en återupprättad linneansk miljö, upprensad, städad och 

monumentaliserad. De kulturlager som fanns på platsen sedan tiden före Linnés 

ankomst var, liksom resterna från seklet som hade förflutit sedan Linnés död, 

borta. En plats som varit bebodd åtminstone sedan yngre järnålder framstod nu 

som en ren 1700-talsmiljö och sedan dess har Hammarby beskrivits som sådan. 

”Renodling” av historiska platser i samband med musealisering och monumenta-

lisering under 1800-talet var inget ovanligt, inte minst då de skulle knytas till en 

nationell kulturhistorisk kanon.155 Monumentaliseringen av Hammarby kan be-

traktas ur detta perspektiv; byggnaderna med mindre klar linneansk koppling 

kunde inte lika enkelt skrivas in i den önskade berättelsen, då denna skulle skildra 

Linnés person och miljö, ingen annans. Denna praxis, att prioritera ett visst kul-

turarv är inte en isolerad 1800-talsföreteelse, utan förekommer även senare. Ett 

exempel på detta är friläggandet av Visby ringmur för att i första hand poängtera 

stadens medeltida arv. Annan bebyggelse skrevs antingen in i ett ”gammalt” arv 

eller doldes i berättelserna om staden. Genom en serie politiska beslut, restaure-

ringar och uppmärkning av vissa delar av staden, kom småningom Hansestaden 

Visby att skrivas in på UNESCO:s världsarvslista som en tidstypisk, ringmursom-

gärdad medeltidsstad.156 För Hammarbys del lever 1800-talets första, tydliga ur-

val alltjämt kvar och kom dessutom att förstärkas i och med jubileumsåret 2007, 

då nybyggnationer, restaureringar och inrättandet av kulturreservat kom att yt-

terligare fokusera på 1700-talets – och därmed Carl von Linnés – Hammarby. 

Det är fortfarande detta Hammarby som gäster på platsen söker, då platsen så 

tydligt är markerad som Linnéminne. Besökarna hjälper därefter till att bekräfta 
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det gestaltade arvet. Den betydelsebildning som skapades av Fries och som fort-

lever alltsedan dess, bekräftas av platsens besökare genom åren. Människor som 

söker denna betydelse och förstår den som just linneansk bekräftar denna gestalt-

ning. Precis som de akter som präglade tillkomsttiden, har dagens performativa 

handlingar en avgörande betydelse för förståelsen och gestaltningen av platsen 

som kulturarvsplats och turistmål.157 

 

Hammarby under Linnéjubileet 2007 

Den största förändringen som genomfördes på själva gården Hammarby inför 

jubileumsfirandet, var uppförandet av en ny butiks- och kafébyggnad vid infar-

ten. Besökare lotsas sedan 2007 in i det nybyggda huset och kan fortsätta in i 

trädgården först efter att ha löst biljett. Tillgången till anläggningen blev alltså i 

praktiken begränsad. Tidigare sköttes biljettförsäljningen i automater som stod 

uppställda i trädgården, ett system som byggde i åtminstone någon mån på besö-

karnas välvilja. Detta gällde inte bara biljetterna: huvudbyggnaden, i vilken besö-

kare till trädgård och park tidigare hade kunnat vandra runt, låstes nu och kunde 

inte nås utan medföljande guide. Inför jubileet antogs att miljön annars inte skulle 

klara det kraftigt ökade besökstalet med följder som ökat slitage och förhöjda 

risker för stöld och brand. Möjligheterna att som besökare ensam se denna del 

av miljön försvann, och därmed blev guiderna mer centrala för betydelsebild-

ningen. Liksom på det tidigare beskrivna Mårbacka beskriver guiderna en hel del 

rent biografiskt material, men på Hammarby är ändå gärningen i fokus. Arbets-

rummet med den så kallade plugghästen konnoterar forskningen som bedrevs på 

platsen, vilket också poängteras i guidernas verbala utsagor. Växtsamlingen som 

förvarades i museum in altis är centrala för betydelsebildningen av Hammarby som 

vetenskapsplats. Där Lagerlöf knöts intimt till platsen som hade varit familjens 

hem i generationer, även om hon också arbetade där, har Linné här helt veten-

skapliga incitament för sitt val av plats.    

En ny entrébyggnad uppfördes på den plats där en stallbyggnad hade funnits 

på 1700-talet. Entrébyggnaden utformades efter denna byggnad, varför huset har 

kommit att kallas Stallet. I denna är byggnaden alltså del av ett slags återetablering 

av ett försvunnet kulturarv, om än med fullkomligt förändrad funktion. Till det 

yttre konserverades platsen i 1700-talets lantliga bebyggelse. Den övriga ekono-

mibebyggelse som fanns kring stallet återuppbyggdes inte.   

Detsamma gäller det kulturreservat som etablerades på platsen. Länsstyrelsen 

i Uppsala län iordningställde de ängs- och hagmarker som omger själva Ham-

marby enligt 1700-talsmönster.158 Djurhållning och jordbruk bedrivs sedan dess 

enligt de principer som gällde vid Linnés tid på platsen. 1700-talsmiljön, som före 

2007 var begränsad till den musealiserade anläggningen, utökades. Det är ingen 

slump att reservatet öppnade 2007 – Länsstyrelsen kunde använda den allmänna 

vurm för det linneanska, som fick nytt liv i och med jubileumsförberedelserna, 

för att driva igenom idéer om ett jordbruk av gammalt snitt med såväl odling som 

djurhållning. I Länsstyrelsens beslut nämns syftet att ”bevara och utveckla ett 
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unikt kulturlandskap, präglat av Carl von Linné under det sena 1700-talet”.159 

Inrättandet av kulturreservatet skrev in betydande markområden, belägna utan-

för den egentliga museigården, i den 1700-talsgestaltning som vuxit fram sedan 

den första musealiseringen. Som performativ, utpekande utsaga hade beslutet 

den konsekvensen att gården Hammarby blev del av en större 1700-talskontext, 

samtidigt som det linneanska landskapet växte med gården som naturligt cent-

rum. Om musealiseringsprocessen i det sena 1800-talet hade låst miljön till en 

särskild tid, förstärktes detta ytterligare i och med det nyinrättade reservatet, sam-

tidigt som Linné 2007 marknadsförde denna plats och andra som helt centrala 

för turismen i och omkring Uppsala. Odlingen, djurhållningen och det nyetable-

rade, uttalat linneanska landskapet omöjliggjorde i det närmaste all annan förstå-

else av Hammarby. En jämförelse mellan praktikerna på Hammarby under 1800-

talet och 2007 års nyanläggningar ger emellertid vid handen en stor skillnad. Då 

platsen renodlades vid den första musealiseringen, kom element med mer oklar 

linneansk koppling att skrivas in i kulturarvet vid 300-årsjubileet. Resultaten är 

emellertid ungefär desamma: vid båda tillfällena framstod Uppsala med omnejd 

som en trakt, starkt präglat av sitt linneanska 1700-tal, medan den övriga historien 

fick stå tillbaka. I det senare fallet är platsmarknadsföringen av Uppsala avgö-

rande för denna betydelsebildning.    

För Hammarbys del var 2007 alltså ett betydelsefullt år vad beträffar den fy-

siska miljö som möter besökare på platsen. I reda siffror var utvecklingen också 

anmärkningsvärd. Den stora satsningen på Linné-jubileet gjorde att Linnés Ham-

marbys besökssiffror ökade från 5752 personer 2006 till 46295 under 2007. Där-

efter har siffrorna blivit avsevärt lägre, men under 2007 var alltså Hammarby och 

Linnéminnena de främsta besöksmålen i Uppsala.160  

 

Herbatio Danensis – Danmarksvandringen 

Linnés Hammarby är slutmål för en av de så kallade Linnévandringarna: Dan-

marksvandringen eller Herbatio Danensis. Vandringen hämtar sin inspiration från 

Carl von Linnés exkursioner, som förde honom och hans studenter från Uppsala 

och ut på den närliggande landsbygden. Sedan Linné hade förvärvat Sävja och 

Hammarby blev de båda gårdarna naturliga mål för dessa naturvandringar. Fru-

kost intogs vid Sävja och middag vid Hammarby.161 Den stig som idag utgör 

denna led invigdes i maj 2007 och går från hamnen i Uppsala, längs Fyrisån, via 

Nåntuna lund, Linnés Sävja och Bergsbrunna till Hammarby.162 Detta bidrog till 

att sätta också Sävja på jubileets karta: den guidade turen breddade uppsalatrak-

tens linneanska minnesrum. Dessutom skrevs naturen vid Fyrisåns stränder in i 

detsamma. Även här måste känslan av autenticitet ha varit styrande: känslan att 

trampa i den store Linnés fotspår blev avgörande för monumentaliseringen av 

mer än bara Linnés byggda miljöer, då själva naturen gjordes till monument över 

Linné, vilket givetvis bidrog till att locka även friluftsintresserade turister till 

Linnéminnena. Det enda som indikerar personens närvaro i denna natur är skyl-

tar. Naturen själv, och promenaden som handling ska hjälpa Linnévandrarna att 
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känna hans kvardröjande närvaro. Strävan efter en upplevelse av autenticitet styr 

också hur Uppsala kommuns marknadsföring av stigen ser ut:  

Året är 1754. Ut genom Kungsängstull vid Uppsalas södra stadsgräns vandrar en 
grupp människor. Det är herrar från universitetet som marscherar efter varandra. 
[…] Allt som allt är de ett trettiotal. Allra längst fram går deras lärare med raska 
steg, Professor Linnaeus, som visserligen är rätt kort i rocken, men som har desto 
mer pondus i sina steg.163  

 

Från det att de lämnar Uppsalas tätort, följer vandrarna alltså i Professor Lin-

naeus för drygt 250 år sedan upptrampade spår: turisten görs och gör sig till lär-

junge i en performativ akt som förändrar föreställningen om den natur som om-

ger staden. I vandringen görs saker med marken som trampas: själva marken görs 

till monument över Linné.  

Botaniska trädgården 

Den nuvarande Botaniska trädgården i Uppsala är belägen direkt sydväst om 

Uppsala slott och i nära anslutning till flera betydande akademiska miljöer. Ex-

empelvis finns i närheten universitetsbibliotekets 1800-talsbyggnad Carolina Re-

diviva, Campus Engelska parken (där bland annat institutionerna för humaniora 

är inhysta sedan 2004) och Blåsenhus (campus för bland annat pedagogik sedan 

2010). Institutioner fanns tidigare även i slottet, där också delar av universitetets 

konstsamling fortfarande visas i Uppsala konstmuseum. Trädgården upptar där-

med en central plats i det akademiska Uppsala.  

Trädgården anlades från början som slottsträdgård efter planer av Carl Hårle-

man. Det geometriskt strikta formspråket finns kvar idag i den del av Botaniska 

trädgården som ibland kallas Barockträdgården (figur 21).164 I januari 1787 

skänkte Gustav III (1746–1792) universitetet slottsträdgården, och beslutade att 

en ny botanisk trädgård med tillhörande institutionsbyggnad skulle uppföras till 

Linnés ära. Ett villkor i donationsbrevet var att trädgården skulle hållas i samma 

skick som vid gåvotillfället. En renovering enligt Hårlemans originalplan genom-

fördes 1974 och det är denna gestaltning som kan ses idag. På senare tid har 

också andra, modernare och för dagens vetenskap anpassade trädgårds- och växt-

husanläggningar lagts till invid den första barockanläggningen.165 

En viktig pådrivare vid etableringen av Linneanum var Carl Peter Thunberg 

(1743–1828), en av Linnés lärjungar. På hans initiativ flyttades också den bota-

niska forskningsverksamheten från den nuvarande Linnéträdgården till Bota-

niska trädgården. Detta motiverades främst med att den tidigare trädgården var 

känslig för de översvämningar som ofta blev resultatet av vårfloden, då Fyrisån 

svämmade över sina breddar. Detta problem avhjälptes genom att verksamheten 

flyttades till det skyddade läget på åsen. Den nya byggnaden placerades i slotts-

trädgården och de första ritningarna för huset gjordes av Olof Tempelman 

(1745–1816), men kom att kompletteras av Louis Jean Deprez (1743–1804).166 
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Byggnaden består av tre delar, en kortsida i nordost med två långa flyglar, där 

kortsidan vetter mot barockträdgården och slottet. Sedd från slottet utgör bygg-

nadens enkla, klassicerande fasad med kolonnad en avslutning på axialiteten hos 

den geometriskt arrangerade trädgården. I husets nordöstra del finns ett audito-

rium, och i den norra den så kallade Thunbergssalen, där man tidigare förvarade 

de botaniska samlingarna. I byggnadens södra flygel förvaras sedan 1807 kaktusar 

och andra tropiska växter i ett orangeri. Sedan Linnés tid finns flera växter kvar, 

bland annat fyra lagerträd, de så kallade Linnélagrarna.167 

Byggnadens invigning den 25 maj 1807, tjugo år efter projektstarten, var den 

centrala delen i hundraårsfirandet av Carl von Linnés födelse. Miljön är därför 

det äldsta av Uppsalas utnämnda Linnéminnen. Linné var själv inte verksam på 

platsen, utan i den äldre trädgårdsanläggningen vid Svartbäcksgatan (nuvarande 

Linnéträdgården, se vidare nedan). Idag beskrivs emellertid Botaniska trädgården 

som en lika självklar del av detta linneanska kulturarv som Linnéträdgården eller 

Hammarby. 

Linneanum och Botaniska trädgården upprättades som hyllning till Carl von 

Linné och denna funktion har på flera sätt bibehållits fram tills idag, även om 

platsen nu är en del av en levande institution med forskning inom det botaniska 

området. I och med placeringen som pendang till slottsanläggningen och sin ti-

digare funktion som slottsträdgård skrivs också Linneanum och barockträdgår-

den in i en mer allmän uppsaliensisk och nationell historia. Via denna handling 

förstärks Linnés roll som stadens viktigaste person och representant för den he-

gemoniska maskuliniteten på orten – den idealiserade akademikern.  

Linnémuseet och Linnéträdgården 

Ursprung  

Den byggnad som idag utgör Linnémuseet uppfördes 1693 efter ritningar av Olof 

Rudbeck den äldre (1630–1702) och inrättades som tjänstebostad för trädgårdens 

prefekt. Den förste att bo i huset var Olof Rudbeck den yngre (1660–1740), som 

sedan två år varit faderns efterträdare på medicinprofessuren. På grund av husets 

experimentella byggnadstekniker förföll det relativt snabbt och betraktades redan 

1741, då Linné tillträdde sin uppsalatjänst, som obeboeligt. Därför genomfördes 

en omfattande renovering av huset, möjligen efter ritningar av Carl Hårleman, 

ett arbete som pågick till 1744. I samband med detta omdanades också byggna-

dens rumsindelning. Övervåningen blev privata rum för Linné själv, i vilka han 

kunde bedriva forskning och undervisning, medan markplanets rum hade bo-

stadsfunktion. Vissa bostadsrum fanns även på vinden. De forskningssamlingar 

som först förvarades på övervåningen, flyttades efter en tid till orangeriet i träd-

gårdens östra del.168 

Universitetet behöll byggnaden som tjänstebostad fram till 1929. Från det att 

Thunberg flyttat institutionen till Linneanum fungerade huset som bostad åt 



 87 

Uppsala universitets director musices fram tills dess att Svenska Linnésällskapet tog 

över byggnaden 1929.169  

Huset och trädgården tillhör de äldre av de alltjämt bevarade universitetsan-

läggningarna i Uppsala. Byggnaden och museet sköts idag av Svenska Linnésäll-

skapet medan trädgården förvaltas av Uppsala universitet. Trots att huset alltså 

tillkom på 1600-talet, och trots att det var i användning som bostad i omkring 

150 år efter Linnés död, är det den linneanska historien som skildras på platsen. 

Som komplement till trädgården lät Linné uppföra ett orangeri i ena änden av 

trädgården. Arkitekt var troligtvis återigen Hårleman, som åtminstone vad gäller 

funktionerna hos huset ska ha haft hjälp av Linné själv (figur 32). Delar av den 

sydvästra fasaden kläddes i glas för att ge solljus och värme åt växter som förva-

rades där vintertid. Glaspartierna kom att muras igen under 1800-talet då Östgöta 

nation arrenderade byggnaden. Under nationsperioden som varade till 1885 om-

gestaltades byggnaden ytterligare, bland annat genom tillkomsten av ett förhöjt 

mittparti. Även efter det att nationen lämnat orangeriet, fick det en rad olika 

funktioner, bland annat som slöjdverkstad fram till 1897 och därefter som mu-

seum för fornsaker fram till 1922.170 Det fanns alltså under 1800-talet inga am-

bitioner att återställa byggnaden till 1700-talets originalgestaltning. Även själva 

parken förändrades drastiskt under seklet, från linneansk systematik till en mer 

”vildvuxen” parkanläggning enligt tidens mode. Först under 1900-talet och 

Svenska Linnésällskapets restaureringar kom trädgården att återupprättas enligt 

Linnés system, som beskrivits i lärjungen Samuel Nauclérs (1724–1770) avhand-

ling Hortus Upsaliensis 1745.171 Förslag har funnits att återställa orangeribyggnaden 

i ursprungligt skick, men detta har aldrig genomförts. Den senaste mer omfat-

tande restaureringen genomfördes av arkitekten Peter Celsing (1920–1974) under 

1950-talet, varvid 1800-talsrestaureringarnas byggnad bibehölls.  

Musealisering 

Mellan 1935 och 1937, inför det att huset skulle musealiseras, genomförde 

Svenska Linnésällskapet en renovering av prefekthuset. I sällskapet återfanns 

flera ättlingar till Linné, varför arvegods kunde föras till det nyöppnade museets 

samlingar. Vid det här laget fanns begränsad kunskap om husets gestaltning un-

der Linnés tid. Givetvis hade de behov, som respektive boende haft, haft inver-

kan på husets form såväl till det inre som till det yttre. Den första rent museala 

renoveringen fick därför utgå från Hammarby, som vid tiden för sin renovering, 

ett femtiotal år tidigare, hade betraktats som en välbevarad 1700-talsmiljö, i stort 

sett orörd sedan Linnés tid. Det är anmärkningsvärt att miljön å ena sidan sågs 

som välbevarad, men å andra sidan som i behov av renodling. Vid 1930-talets 

mitt utgjorde ändå lantegendomen den ideala förebilden också för det blivande 

museet i staden. Prefekthuset fick samma typ av interiörer som den timrade hu-

vudbyggnaden på Hammarby, alltså en rustik och något lantlig inredning, som 

influerats av 1800-talets beskrivningar av personen Linné. 

Det Linnémuseum som idag går att se i Uppsala är alltså till sin helhet en 

rekonstruktion av vad olika aktörer har ansett vara en sann bild av 1740-talets 
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prefektbyggnad. Liksom på Hammarby har tiden såväl före som efter Linné dolts 

bakom 1700-talet.  

Linnémuseet under Linnéjubileet 2007 

Inför jubileumsåret 2007 genomfördes den senaste i raden av renoveringar, då 

bland annat tapeter sattes upp. Även om inga bevarade tapeter från just detta hus 

fanns kvar, kunde en 1700-talsmiljö skapas. Bland annat hämtades förlagor från 

Drottningholms slott, Drottningholms slottsteater och från en 1700-talsbyggnad 

på andra sidan gatan från museet, där en av Linnés döttrar bott.172 Ingen av ta-

peterna har alltså någon direkt koppling till Linné själv, utan bara till hans tid. 

Museet rymmer för övrigt en samling inventarier med mer säkerställd linnéan-

knytning, bland annat möbler och porslin.  

Liksom på Hammarby fanns behov av en ny byggnad för museibutik och bil-

jettförsäljning. Medan entrébyggnaden på Hammarby uppfördes med ett 1700-

talsstall som förlaga, fick Linnéträdgårdens byggnad en annan gestaltning. Vid 

entrén till trädgården uppfördes en byggnad nästan helt i glas och stål, som starkt 

avvek från de kringliggande husen. Denna byggnad var också tänkt som en till-

fällig lösning, medan hammarbyhuset uppfördes som ett nytt permanent inslag 

på platsen. Lösningen i trädgården var inte självklar. Tidigare fanns även här eko-

nomibyggnader av olika slag, ungefär på den plats där glas- och stålstrukturen 

uppfördes. Därför förekom en viss debatt kring denna nybyggnad inför jubile-

umsfirandet. Somliga hävdade att en återuppbyggnad av något av de äldre husen, 

med en arkitektur som bättre motsvarade den hos museet eller orangeriet, skulle 

vara en mer trogen väg att gå. Andra ansåg att en enkel, modern byggnad bättre 

kunde avgränsas från trädgårdens och den övriga bebyggelsens 1700-talsformer. 

I slutändan genomfördes alltså det senare alternativet. Denna byggnad var dock 

redan från början tänkt som en provisorisk lösning. En ny entrébyggnad till träd-

gården föreslogs 2011 av Hidemark & Stinzing arkitekter AB. Det nya projektet 

följer i stort samma formmässiga principer som den 2007 uppförda byggnaden, 

men är större och innehåller kafé, besökscentrum och biljettförsäljning.173 

Linnéminnen i Småland  

Genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet bilda-

des Linnéuniversitet 2010 med verksamhet på båda orterna. Linné har emellertid 

fungerat som platsmarknadsföring i Småland under betydligt längre tid än så. I 

sitt strategidokument skriver universitet att det ska verka i Linnés anda, det vill 

säga med målet att ge stor samhällsnytta. Carl von Linné beskrivs som entrepre-

nör i modern mening, med förmåga att ”skapa och driva projekt på ett fram-

gångsrikt sätt tillsammans med olika aktörer i samhället”.174 Därutöver poängte-

ras att universitet genom Linné förankras i Småland, men att den linneanska an-

dan ändå tillåter internationella utblickar och samarbeten. Den internationellt 

kände vetenskapsmannen används alltså explicit för regional utveckling samtidigt 
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som han placerar Småland på den internationella forskningskartan. Använd-

ningen av Linné som metonym för vetenskapen känns igen från Uppsala univer-

sitet. Linnéuniversitet markerar det än tydligare genom att placera honom redan 

i namnet som en verbal utsaga om botanikerns ursprung. Den vidgade förståelsen 

av Linné som en modern man är däremot inte omedelbart synlig i namnet. Nam-

net på universitetet och strategidokumentets vidgade syn på honom känns igen 

från programförklaringarna inför, under och efter Linné 2007.  

I Småland är de linneanska platserna främst koncentrerade till Växjö och trak-

terna kring Älmhult. Carl von Linné föddes på gården Råshult och växte upp på 

Stenbrohults prästgård några kilometer från födelseplatsen, efter det att hans far 

blivit sockenpräst. Ingen av dessa platser har kvar mycket av sin ursprungliga 

1700-talsgestaltning, utan präglas snarare av miljöer och byggnader som rekon-

struerats i efterhand. Den största småländska orten som använder det linneanska 

arvet är Växjö: där återfinns Linnéträdgården och Linnéparken samt Karoliner-

huset, där Linné gick i skolan.  

Älmhult 

Trakten kring Älmhult präglas till stor del av de linneanska anläggningarna vid 

Råshult, Stenbrohult och Möckelsnäs. På själva orten Älmhult är Linné också 

närvarande, inte minst genom Carl Eldhs (1873–1954) skulptur på Stortorget, 

rest 1946 (figurerna 23–25). Skulpturen visar en ung Linné som nyfiket betraktar 

en blomma. På själva verket finns ingen text, men den beskrivande skylten intill 

planteringarna tillför arrangemanget verbala betydelselager. Efter en kort sam-

manfattning av hans biografi beskrivs han som universalgeni och nyfiken upp-

täckare, vilket också går igen i skulpturen. Hans blick är fokuserad på blomman 

som han grävt upp, vilket indikeras av planteringsspaden i jorden vid hans fötter, 

liksom av de blommor som han står bland. Som ur jorden, eller planteringarna, 

tycks också en kvinnogestalt frammanas. Hon är i litet format jämfört med Carl 

von Linné själv, och ser upp mot honom som i vördnad. Kvinnogestalten får 

funktionen som representation av naturen själv, och därmed till objekt för hans 

vetenskapliga undersökning.    

Skulpturen är placerad på en enkel granitsockel omgiven av blomsterrabatter 

på det för övrigt ganska sparsamt dekorerade torget. Rabatterna utgör skulptu-

rens plastiska förlängning i rummet, vilket också indikeras på informationstavlan 

intill: ”Carl von Linné blickar sedan 1946 ut över blomsterrabatten och torget i 

Älmhult”.  

En likadan skulptur finns i Linnéträdgården i Uppsala, där den ser ut över de 

systematiserade odlingarna. Där knyts skulpturen alltså direkt till ett Linnéminne, 

som visserligen bidrar starkt till förståelsen av Uppsala, men där får den en annan 

rumslig betydelse. I Älmhult står monumentet på ortens administrativt och geo-

grafiskt mest centrala plats med kommunhuset i fonden, vilket är en rumslig ut-

saga om den roll som Linné intar på det lokala planet.175 Alldeles intill löper också 

Linnégatan, som ytterligare befäster hans roll på orten. Som historieskrivning i 
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sten och brons producerar den lokal identitet och tycks vilja sporra till nya stor-

dåd.176 Eldhs skulptur på Stortorget i Älmhult avtäcktes två år före Gerda Sprin-

chorns skulptur på Stenbrohults kyrkogård i närheten (se vidare nedan). Att de 

två skulpturavtäckningarna ligger så nära varandra i tid, bidrog till förankringen 

av denna nationella symbol i trakten. I skapandet av denna del av den småländska 

historieskrivningen, var skulpturerna en viktig del. Det var här, omkring Älmhult, 

som Carl Linnaeus började sin bana som slutade i internationell berömmelse. 

Båda skildrar också den unge Linné, vilket bidrar till den meningsproduktion 

kring hans unga år som av särskild betydelse för hans senare. Dessa idéer hade, 

som nämnts, redan etablerats under 1800-talet, såväl i Uppsala som i Råshult, 

och synliggjordes i centrala Älmhult i och med Eldhs skulptur 1946.  

Råshult  

Den så kallade Linnéstugan på Råshult kom i själva verket till någon gång mellan 

1751 och 1781, alltså decennier efter Linnés födelse (figur 26). Huset där han 

föddes brann ned någon gång under seklets första hälft. 2004 fann arkeologer 

grunden efter detta hus som Linnés far, Nils Linnaeus, lät bygga som komminis-

terbostad 1705 eller 1706 och som var beläget på ungefär samma plats som det 

nuvarande Linnéstugan användes som komministerbostad fram till 1903, då 

Hembygdsföreningen Linné tog över anläggningen och iordningställde ett mu-

seum till Linnés ära.177 Rent tidsmässigt är skillnaden alltså liten mellan original-

byggnaden och det numera musealiserade huset.  

I anslutning till Linnéstugan finns hembygdsföreningens museum, som inte 

enbart fokuserar på det linneanska arvet, utan även på platsens historia i vidare 

mening. På gården finns också en lada från 1800-talet och flera trädgårdar, odlade 

enligt Linnés system. Råshult presenteras med andra ord som en nästan genom-

gående linneansk miljö.  

Även Råshult fick uppmärksamhet som linneansk plats under 1800-talet. På 

baksidan av Linnéstugan anlades en park under 1860-talet, där en hög stenobelisk 

restes till Linnés ära (figur 27). Parken invigdes under festliga omständigheter 

1866. Obeliskens medaljongporträtt och inskription är vända bort från stugan, 

mot en slänt som vetter mot järnvägen för att synliggöra platsen för förbipasse-

rande tågresenärer på den då nyanlagda södra stambanan. Platsen pekades ut som 

linneansk och väsensskild från andra lantliga anläggningar i området. Den höga 

stenpelaren höjer sig högt över taket på stugan: det lilla boningshuset bedömdes 

alltså för litet och oansenligt för att markera platsen där bygdens store son föddes. 

Uppförandet av park och obelisk förändrar betydelsebildningen hos platsen. Två 

motsägelsefulla arv visualiseras och materialiseras på samma plats: det verkligt 

lokala, lantliga och småskaliga genom stugan och det storskaliga genom den se-

nare obelisken. Även visuellt framträder därmed bilden av att i denna oansenliga 

miljö föddes en av tidernas största vetenskapsmän. Detta kan jämföras med det 

tidigare citerade hyllningstalet av Thore Fries, där både Linnés enkla förflutna 

och hans storslagna vetenskapliga gärning betonades. Båda utgör utsagor om den 
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hegemoniska maskulinitet som han representerar. Den verbala utsagan från Fries 

skildrar hans enkla förflutna å ena sidan och hans storhet å den andra. Samma 

kontrastverkan uppstår på en materiell betydelsenivå mellan det lilla trätorpet och 

stenobelisken.   

Linnés senare gärningar uppmärksammas också genom en liten anläggning 

som finns på Råshult och som upprättades av prosten Petrus Magnus Lång 1822 

(figur 28). Denna berså av lindar kallas för Linnés grotta och var tänkt att hylla 

”bygdens store son”, om än i en annan form än den ovannämnda stenobelisken. 

Grottan är belägen ett stycke från husen vid Råshult och påminner om ett litet 

cirkulärt tempel, där lindarna har ersatt kolonner eller pelare. Inskriptionerna är 

idag mycket slitna. Detta monument över Linné kom alltså till bara 24 år efter 

hans död. Lindarna har troligtvis särskild symbolisk betydelse, då namnet Lin-

naeus stammar från ordet lin, ett äldre småländskt ord för lind.178 Det är emeller-

tid som grotta och inte som tempel som Lång beskriver platsen. Detta för tan-

karna mer till ett gömställe än till storslagna byggnadsverk av tempeltyp. Platsen 

är snarast lämplig för kontemplation, som en undangömd berså, i vilken en be-

sökare kan reflektera över Linnés betydelse för trakten. Att låta naturen utgöra 

material för monumentet för det närmare botanikern.  

Själva gården utgör idag en till ytan relativt liten del av Råshultsanläggningen. 

Vandringsleder längs välskyltade spår leder besökaren genom ett landskap, där 

1700-talets gestaltning återupprättades inför jubileumsåret 2007. Kor, får och 

hästar är släppta i hagar, och på en del av marken odlas sädesslag som var vanliga 

på 1700-talet, vilket också förändrar landskapet. I samband med jubileumsåret 

uppfördes också en ny besöksanläggning med museishop, kafé och restaurang. I 

interiören är byggnaden öppen och ljus med blottlagda takstolar, inte helt olikt 

”Stallet” på Hammarby. 

Stenbrohults kyrka 

Av 1700-talets prästgård, där Linné växte upp, återstår nästan ingenting, och den 

kyrka i vilken Nils Linnaeus predikade, ersattes av en ny 1828–1830. Av den ur-

sprungliga kyrkan återstår några murrester, och där har en minnesvård rests över 

Linnés far Nils och bror Samuel, som tog över som präst efter fadern (figur 29). 

Gravstenen markeras med en skylt, där de begravdas relation med Carl von Linné 

särskilt poängteras. Redan vid infarten till kyrkan skyltas det om Linnéminnen, 

även om botanisten själv knappt var verksam i området. På kyrkogården finns 

även en skulptur av en ung Linné, placerad på den gamla prästgårdstomten för 

att markera den en gång linneanska platsen. Nils och Samuel Linnaeus gravplats 

är inte markerad på grund av deras liv och gärningar, utan för deras släktskap 

med bygdens store son Carl, på ett liknande sätt som den tidigare nämnda tor-

pargrav som fick betydelse genom Selma Lagerlöf. Carl von Linnés monument 

på kyrkogården är mer iögonenfallande.  

Gerda Sprinchorns (1871–1951) Linné-skulptur vid kyrkan är alltså placerad 

på en öppen plats, där den tidigare prästgården var belägen (figur 30). En analys 
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av den rumsliga betydelsenivån förutsätter alltså en förförståelse av platsen. 

Skulpturen visar en ung Linné, som skyddar en blomma i sin ena hand. På sock-

eln är skrivet ”Carl Linnaeus”, vilket antyder att det är arvet från den unge, ännu 

inte adlade smålänningen som värnas. På en ikonisk betydelsenivå visar skulptu-

ren en ”blomsterkung” i vardande: på flera ställen beskrivs hur Linné först in-

tresserades sig för växtlivet på Stenbrohult och hur prästgårdens trädgård var den 

vackraste i Småland.179 Det var alltså här som det första botaniska intresset spi-

rade: det var i hembygden som den store botanisten först vaknade. Den ideali-

serade bild av Linné som bygdens store son som kommer till uttryck i denna 

historieskrivning om honom får här sin visualisering. Hans kärlek till hembygden 

beskrivs också genom det som ofta omnämns som hans sista ord: ”Nostalgia 

Stenbrohultensis”.180  

Vetenskapsmannen flyttar hem: Linnés orangeriträdgård  

I samband med jubileumsåret 2007 anlades en ny trädgård med tillhörande oran-

geribyggnad i närheten av Stenbrohults kyrka, bredvid Möckelsnäs herrgård. 

Trädgården är ordnad i fyra sektioner: ”Prydnad”, ”Medicinal”, ”Ätligt” och 

”Tema”. De fyra delarna hålls åtskilda av symmetriskt anlagda grusgångar, som 

för tankarna till 1700-talets trädgårdskonst. Orangerieanläggningen med tillhö-

rande trädgård var från början tänkt att bli ett forskningscentrum, en ambition 

som emellertid inte har realiserats.   

Själva orangeriet är uppfört i trädgårdens norra del enligt Carl Hårlemans rit-

ningar till orangerianläggningen i den nuvarande Linnéträdgården i Uppsala. 

Uppsalas orangeris 1800-talsrestaureringar har inte replikerats här. Istället upp-

fördes en kopia av 1744 års originalbyggnad (figur 31). Den har dock gjorts tio 

procent mindre. På byggnadens sydfasad finns inskriptionen INNOCUE VIVITO 

NUMEN ADEST (Lev oförvitligt – Gud är närvarande) och på norrfasaden var 

planerat för inskriptionen TANTUS AMOR FLORUM (Så mycket älskar jag blom-

morna), två av Linnés motton.181 Inskriptionen på norrsidan kom dock aldrig till 

genomförande. Uppförandet av orangeriet förde tillbaka det mer akademiska 

Linné-arvet till den lokala nivån: Linnés senare bedrifter blev närvarande även på 

hans ungdoms plats. Det är i kraft av Carl von Linnés senare, vetenskapliga gär-

ning som den fortsatta närvaron på orten är viktig att betona. I Uppsala har vik-

ten av Linnés ”enkla” bakgrund periodvis framhållits, främst i samband med 

Linnéminnenas musealisering. Vid orangeriet i Möckelsnäs vänds förhållandena 

då den uppsaliensiske Linné flyttar hem. 

Anläggningen framstår idag som något av en temapark, där representativiteten 

är viktigare än autenticiteten. Orangeriet visar dock på en motsägelsefull iscensatt 

autenticitet i det att de postlinneanska restaureringsprojekten hos uppsalaanlägg-

ningen inte reproducerades. De lager som inte kan tillskrivas Linné, men som 

alltjämt är synliga i Uppsala, behövs inte här. Kvar blir en byggnad med återskap-

ade originalformer. Detta ger en anakronistisk byggnad, där föreställningar om 

autenticitet och originalitet hamnar i gungning. Vid Möckelsnäs visas såväl den 
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småländske Linnaeus som den akademiske, uppsaliensiske von Linné: orangeri-

anläggningen tar sig an hela den linneanska berättelsen, trots rörelser i tid och 

rum. Upprördheten i den debatt som utbröt kring anläggningen gäller förstås 

dess placering. ”Det är märkligt att en bit av Uppsala ska fungera som kultur-

minne i Småland”, uttrycker sig Linnésällskapets ordförande Carl-Olof Jacobs-

son i Smålandsposten, och menar vidare att man inte kan kopiera ett statligt bygg-

nadsminne.182  

Upplevelsen av autenticitet har uppenbarligen olika bevekelsegrunder, bero-

ende på med vilka föresatser man betraktar en plats. Av Uppsalaanläggningens 

originalformer återstår idag i det närmaste ingenting, medan Orangeriträdgårdens 

gestaltning ligger närmare 1700-talets original. Det blir alltså en fråga om vilken 

plats som väger tyngst. Linné har aldrig samlat och förvarat växter i Möckelsnäs-

huset, men väl i Uppsalabyggnaden. Personen – och hans mycket specifika gär-

ning – ger alltså betydelse åt platserna: eftersom han inte bedrev vetenskap i 

Möckelsnäs blir betydelsen en annan där.  

Växjös Linnéminnen   

Linnéjubileet 2007 invigdes med en galamiddag i Växjö konserthus, där bland 

annat det speciellt skrivna verket Linnaeus Rex (Kung Linné) framfördes av The 

Ark-sångaren Ola Salo. Galamiddagen innehåll också anföranden om miljöarbete 

och presentationer av projekt med syfte att upplysa om klimatförändringar.183 

Anförandena gick på samma linje som specificerats i projektplanerna för Linné 

2007: bilden av Linné skulle breddas och hans gärning attribueras på samtiden. 

Linné själv arbetade aldrig i Växjö, men det fanns länkar till det förflutna och 

geografisk närhet till såväl Råshult som Stenbrohult. 

Det mer framträdande Linnéminnet, åtminstone det enda med direkt relation 

till själva personen, är det så kallade Karolinerhuset (figur 33), uppfört som kate-

dralskola 1696–1715. Husets tidigare funktion märks också genom sin placering 

alldeles intill Växjö domkyrka. Linné spenderade elva år i skolan i Växjö innan 

han fortsatte sin utbildning i Lund och Uppsala. Något bestående intryck har han 

i egentlig mening inte lämnat på orten: hans vetenskapliga gärning låg i framtiden 

vid tiden för hans vistelse här. Ändå beskrivs både Karolinerhuset och den intill-

liggande parken som linneanska miljöer, vilket lär ha bidragit till valet av plats för 

högtidsinvigningen. I Växjö och i Småland i stort kan hans rötter spåras. 

Hans nutida närvaro i Växjö är desto större. Intill domkyrkan och Karoliner-

huset breder stadsparken ut sig. En del av denna park kallas Linnéparken och 

består bland annat av systematiskt ordnade rabatter utlagda i svängda kvarter 

kring en öppen gräsyta. I parken finns en skulpturbyst av Linné. Sedan 2009 finns 

den så kallade Linnéträdgården i Växjö (figur 34). Den ställdes först i ordning i 

samband med Chelsea Flower Show i London under 2007, där den vann guld-

medalj. Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell skapade trädgården med avsikten att 

”gestalta Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i modern tappning”.184 Ambit-

ionen är att kombinera figurklippta växter, typiska för Linnés tid, med vildare 
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natur. Efter att varit placerad i Göteborg efter jubileet, flyttades trädgården till 

Växjö, där den placerades nära Linnéuniversitet. 

Linné 2007 

Flera av de jubileer som hade firats före 2007 års festligheter innebar antingen 

större omdaningar av de redan befintliga linneanska platserna eller upprättandet 

av helt nya. Vid det allra första, 1807 års 100-årsjubileum av Linnés födelse, in-

vigdes Linneanum i Uppsala, knappt tre decennier efter hans död. Högtidlighål-

landet av hundraårsminnet av hans död resulterade i statsinköp och musealisering 

av Hammarby. Därutöver kom otaliga skulpturer att invigas i flera svenska städer. 

Under 1907 års jubileum befästes den under 1800-talet etablerade bilden av Linné 

som nationell symbol ytterligare, bland annat genom en utställning av Linnémin-

nen på Nationalmuseum i Stockholm. 

Arbetet med jubileet började 1999 med uppstarten av nätverket Hela Sveriges 

Linné, i vilket representanter från Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Lin-

nésällskapet, Kronobergs län och Skåne ingick. Nätverket diskuterade tänkbara 

projekt under det kommande jubileet.185 

För att hantera jubileet etablerades flera organisatoriska enheter. En särskild 

hederskommitté bildades med Riksdagens talman, statsministern, ärkebiskopen, 

preses i de vetenskapliga akademierna och en representant för The Linnean So-

ciety i London som medlemmar. Regeringen utsåg en Linnédelegation, ledd av 

landshövdingen i Uppsala län och med medlemmar ur Turistrådet, Svenska in-

stitutet och Vetenskapsrådet. Förutom dessa fanns också ett Linnésekretariat, 

som upprättades vid Kungliga Vetenskapsakademien. Sekretariatet arbetade på 

uppdrag av delegationen.186 Samordningen av marknadsföringen skedde genom 

sekretariatet: jubileet skulle vara och framstå som en nationell angelägenhet, sna-

rare än som ett stort antal lokala eller regionala. Genom Linné-evenemangens 

stora geografiska spridning, framhävdes bilden av Linné som verksam på mer än 

en plats i landet – och för den delen i världen. Parallellt med de nationella orga-

nisationerna fanns emellertid såväl regionala och lokala som ämnesorienterade 

delorganisationer. 

Målsättningar med jubileet 

De olika delorganisationerna arbetade inför och under jubileumsfirandet med två 

övergripande målsättningar: ”att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné”, 

samt att ”inspirera och utmana”.187  

Det första målet syftade till att skapa en mer sammansatt bild av Linné, som 

dittills främst hade beskrivits med romantiserande epitet som ”Blomsterkungen”, 

”Nordens Plinius”, ”Botanikernas furste” och ”Den andre Adam”. Tanken tyck-

tes vara att dessa benämningar låste Linné i bilden av en historisk person, ofta 

beskriven som åldring, med mycket lite att säga om vår samtid. Detta kommer 
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också till uttryck i de bilder som oftast reproduceras, inte minst i Alexander Ros-

lins (1718–1793) Linné-porträtt från 1775 som bland annat ligger till grund för 

bilden på den svenska hundrakronorssedeln och även annars är en av de mer 

spridda Linné-bilderna. Linné skulle väcka intresse för många genom poängte-

randet av hans mångsidighet: skildringarna av hans gärning som naturvetare och 

botanist skulle kompletteras med framhävandet av läkaren, ekologen, geovetaren, 

nationalekonomen, folklivsforskaren, språkförnyaren och läraren Linné.188 

Denna bredare vetenskapliga gärning skulle alltså attrahera flera till Linné: be-

greppet ”universalgeni” användes exempelvis i de strategidokument som produ-

cerades inför evenemangen. Därutöver framhävdes hans internationella status 

och förmåga att sätta Sverige på en internationell forskningskarta samt hans hu-

mor och karisma. Breddningen av föreställningen om Carl von Linnés snille 

skulle tilltala fler.  

Det andra målet syftade till att inspirera unga forskare, samt att väcka nyfiken-

het och upptäckarglädje hos barn och unga. Såsom Linné en gång utmanade de 

etablerade systemen, skulle också dagens forskare kunna finna nya vägar. Linné 

beskrivs därmed som en forskare som är aktuell idag. Denna bild stärks ytterligare 

genom att ”lyfta fram Linné som symbol för naturen, biologisk mångfald, hållbar 

utveckling och miljöarbete”.189 Idén framfördes att han, om han vore verksam 

idag, skulle ha arbetat mot miljöförstöring, växthuseffekt och utrotning av arter. 

Detta uttrycker en mindre reflekterad idé om Linnés tid och historien i allmänhet. 

Ingen kan av förklarliga skäl göra några som helst antaganden om hur han hade 

varit eller vad han skulle ha gjort i en annan tid. Om Linné lyftes ur sin tid och 

placerades in i 2000-talet, skulle han upphöra att vara Linné. Genom använd-

ningen av aktuella problemställningar gjordes 1700-talsbotanisten samtida, vilket 

fick som konsekvens att han fästs vid värden och begrepp som var långt ifrån 

uppfunna under hans tid.   

Kommunikation och marknadsföring  

Jubileet skulle framstå som en och inte flera händelser. En grafisk profil togs 

fram, jämte logotyper, slogans och bilder, som användes över hela Sverige vid 

evenemang och publikationer med anknytning till jubileet. Då den uttalade am-

bitionen var att bredda, nyansera och modernisera bilden av Linné, skulle också 

bildmaterialet som användes ha en annan prägel än det dittills använda. De visu-

ella uttrycken blev därför centrala för utförandet av denna plan. Användningen 

av jubileets typsnitt, textstorlekar, logotyper och andra särskilt framtagna visuella 

strategier kom att regleras.  

Jubileets logotyp togs fram av designbyrån Hera i Uppsala och var baserad på 

en av Georg Dionysios Ehrets (1707–1770) illustrationer till Linnés Systema 

naturæ, där växternas sexualsystem beskrivs (figur 35) Bilden är snarlik originalet, 

men har anpassats för att passa trycksakerna. Motivet är alltså hämtat från vad 

som ofta beskrivs som Linnés centrala verk. Ambitionen att utveckla bilden av 

Linné är alltså inte synlig i det under jubileet kanske vanligaste visuella uttrycket. 
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Istället verkar den enligt jubileumsstrategin förlegade bilden av Carl von Linné 

som främst botanist paradoxalt nog understrykas. Logotypen förekom på böcker, 

hemsidor, trycksaker och andra produkter som kom till inför, under och efter 

2007 och indikerar att produkterna var del av det officiella jubileet. Peter Stjern-

ströms summering av jubileet gör gällande att endast de projekt som blev ”god-

kända”, fick bära logotypen.190  

Logotypen utgjorde en del av ett större visuellt program, inom vilket koncep-

tet ”Mr Flower Power” var ett av de mest spridda (figur 36). I det bildmaterial 

där konceptet förekommer har Carl von Linné iklätts ”en paisleymönstrad skjorta 

från Myrorna och placerat[s] […] på en orange blomsteräng [...]”.191 Konceptet 

var tänkt att fånga den sedan tidigare kända bilden av ”Blomsterkungen”, men 

också en ung fritänkare som agerade i ett miljömärkt jubileum och en karismatisk, 

utmanande forskare som tordes ifrågasätta sin samtid. ”Mr Flower Power” änd-

rades något för att passa i olika sammanhang: i mer utpräglat naturvetenskapliga 

sammanhang ikläddes han laboratorierock och omgavs av vetenskaplig utrust-

ning.192 Detta förnyade visuella koncept förekom på många platser, liksom kon-

ceptet ”Linné was here” på skyltar uppsatta på trettiotre av de platser där Linné 

varit. ”Mr Flower Power” är exempel på den föreställning om Linné som skapa-

des inom jubileet. Detta bildbruk, där personen Linné lyfts ur sin tid och placeras 

i en annan, bidrar också till en fiktionalisering av Linné. Personen på affischerna 

har aldrig existerat, och förefaller helt osannolik som gestalt.  

Den konsekventa användningen av särskilda layouter, logotyper och bilder 

skrev in många olika typer av projekt under samma rubrik: Linné 2007. Publika-

tioner av skilda slag, filmer, utställningar och evenemang bildade tillsammans ett 

uttryck för vem Linné skulle bli i det nationella jubileet. Det hela var i linje med 

ambitionen att generera en mer mångfacetterad bild av Linné och förändra den 

gängse bilden av en ”gammal vetenskapsman som sorterade växter”.193  

Nationella projekt 

Bland de nationella projekt som bedrevs inom ramarna för jubileet, beskrivs fem 

särskilt i projekt, sammanfattande rapporter och i media: trädgården A Tribute to 

Linnaeus på Chelsea Flower Show i London, vandringsutställningen Kaos von 

Linné, dokumentärfilmen Expedition Linné, Skolprojekt Linné, samt jubileumsboken 

System och passion: Linné och drömmen om naturens ordning. Vart och ett av dessa pro-

jekt utfördes i enlighet med de i den nationella projektplanen beskrivna målen 

för jubileet.  

Samtliga fem projekt ges särskild betydelse genom sina försök till omgestalt-

ning av Linné. Landskapsarkitekten Ulf Nordfjells prisvinnande A Tribute to Lin-

naeus på Chelsea Flower Show blandade ”traditionella” material som rödfärgat 

timmer med ”modernare” som perforerad stålplåt.194 Trädgården, som idag finns 

i Växjö, ska genom denna stil- och materialblandning föra samman 1700-talets 

botaniker med vår samtids trädgårdskonst och därmed aktualisera Linné i ett nytt 

sammanhang. Vandringsutställningen Kaos von Linné sökte nya vägar genom att 
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inte gestalta Linnés biografi, utan fokuserade på samlandet och ordnandet som 

koncept, medan Expedition Linné bestod av en forskningsresa som företogs av 

några unga forskare tillsammans med naturfotografen Mattias Klum och journa-

listen Folke Rydén och som resulterade i naturfilmer. Det senare projektet knyter 

samman Linnés och hans lärjungars resor runt jorden med en samtida klimatde-

batt. Projektet marknadsfördes med en kort datoranimerad sekvens, i vilken Ros-

lins Linnéporträtt gradvis ändrades till bilden av en kortklippt 2000-tals-Linné i 

kavaj och skjorta. Denna anakronistiska framställning, där Linné får företräda 

idag angelägna frågor, framstår som Linnéjubileets visuellt sett märkligaste attri-

bution av 1700-talet på vår samtid, men går helt i linje med jubileets målsättningar 

i stort.  Behovet att förändra botanisten kan tolkas som att 1700-talets natur-

forskning saknar relevans i dagens debatt, att Linné därför förblir just 1700-talets 

Linné, alltså en historisk gestalt, vars person och gärning är svårapplicerad på 

jubileets samtid.  

Jubileets resultat: Blomsterkungen i ny gestalt? 

Försök har gjorts att statistiskt mäta jubileets resultat: Linné 2007 lät göra enkät-

undersökningar både före och efter jubileet för att få en uppfattning om de kun-

skaper om och attityder till Linné som fanns hos befolkningen. Marginella pro-

centuella uppgångar kan iakttas vad gäller kunskapen om Linné som exempelvis 

”världens första ekolog”, men också en viss ökning för den felaktiga uppfatt-

ningen att han var ”världens första genetiker”.195 Det material som presenterades 

i form av evenemang, publikationer, nybyggnationer och så vidare, framstår inte 

heller som en nyansering av bilden av Linné. Marknadsföringskoncepten ”Mr 

Flower Power” och ”Linné was here” förefaller vid första anblick utgöra en för-

nyelse av Linné-bilden. Emellertid är ”Mr Flower Power” enbart en omskrivning 

av ”Blomsterkungen”, medan ”Linné was here” slår fast att Linné var en flitig 

resenär. Dessa epitet och egenskaper har sedan länge har varit centrala i gestalt-

ningen av honom.  

Dessa båda slogans kom att användas över hela landet och blev genom sin 

spridda förekomst på allt från flygplatser till turistinformationstavlor och museer 

till instrument för platsmarknadsföringen för Uppsala och Småland, men också 

för hela Sverige. På det lokala planet i Uppsala kom de att användas för att föra 

fram en specifik del av det uppsaliensiska arvet. Tillsammans med den lokala 

sloganen ”Uppsala. Linnés stad. Sedan 1728” pekade de ut vad som därmed be-

skrevs som de viktigaste platserna i staden – Linnéminnena.196 Kommunen hade 

ambitionen att Uppsala skulle uppfattas som Linnés stad, som inkluderade alla 

uppsalabor.197 Stadens vilja att inkludera alla fick emellertid stora svårigheter, då 

den utgick från en 1700-talsforskare. Linnés roll som uppsalaakademiker och 

Uppsalas roll som anrik universitetsstad befästes istället ytterligare i ett strategiskt 

arbete som syftade till att föra fram kunskapsstaden Uppsala. Denna del är inte 

alldeles enkel att genomföra om alla uppsalabor ska känna igen sig, vilket ju är en 

av platsmarknadsföringens grundförutsättningar.  
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Efter jubileet har givetvis det linneanska Uppsala tonats ned, även om det 

lever kvar som en betydande del av turistmålen, åtminstone vad museer beträffar. 

Jubileet gav Uppsala effekter som är motsägelsefulla och svårtolkade. Samtidigt 

som en uttalad ambition alltså talade om breddning och nyansering, kom de vi-

suella uttrycken att gå i närmast motsatt riktning med restaureringar och återupp-

rättanden av 1700-talsmiljöer, möjligen med undantag i en del tillfälliga arrange-

mang. Linné var innan och är efter 2007 en betydande del av ett nationellt mate-

riellt och immateriellt kulturarv, men bilden av honom förblir densamma. Min 

förståelse av detta är att platserna pekades ut som kulturarv just på grund av hans 

kvardröjande närvaro som vetenskapsman, inte på grund av något annat.   

Ur ett turistperspektiv är ambitionen att bredda och nyansera bilden av Linné 

intressant. Via marknadsföringsmaterial i broschyrer, på hemsidor och på andra 

platser, sprids information om en given händelse, vilket formar förväntan på plat-

sen.198 Det är ett rimligt antagande att många besökare också hade förkunskaper 

från annat håll, som till exempel sin skolgång. John Urry beskriver dessa förkun-

skaper som avgörande för kalibreringen av turistens blick. Denna förförståelse 

av en plats påverkar den bild som turisten småningom, vid besöket på platsen, 

försöker få bekräftad och bekräftar i sin tur gestaltningens autenticitet. Förbere-

delser, medvetna eller omedvetna, formar upplevelsen av turistmålet.199 Den 

gängse bilden av Linné i Uppsala och på annat håll, spridd i skolböcker, turist-

material och genom andra media, leder fram till att den turistblick som såg på 

Linnéjubileets olika evenemang i Uppsala och på annat håll, snarare förväntade 

sig ”Blomsterkungen” än någon av hans mindre välkända egenskaper. Finner 

samma turist nyligen renoverande, dekorerade och välskötta museer och trädgår-

dar, framträder 1700-talets vetenskapsman betydligt klarare än idéer om den 

förste ekologen, den karismatiske pedagogen eller andra inom jubileets styrdoku-

ment betonade personligheter. Den i och för sig på flera håll ifrågasatta autenti-

citeten hos miljöerna, styrker 1700-talet som en idealisk tid för vetenskap i Upp-

sala och på andra håll. Framhävandet av denna period, innebär att nya idéer kring 

Linné – och därmed i förlängningen Uppsala – inte kan ta sig fram.   

Försöken till breddning av bilden av Linné genomfördes i hög grad av turist-

industrin. De källor igenom vilka turistens blick kalibreras hade inför Linné 2007 

varit i stort sett oförändrade sedan mer än ett halvt sekel. Som framgått tidigare 

har allt från bilder i form av måleri och skulptur till verbala utsagor i böcker och 

i guidade turer etablerat vissa betydelser av Linné, den yngre i Småland och den 

äldre i Uppsala. Generationer av betraktare och turister hade redan fått sin blick 

riktad mot dessa bilder. Av den anledningen är det inte förvånande att bredd-

ningen inte lät sig göras. Linné förblev vad han förväntades vara. Besökares för-

förståelse av botanikern och akademikern, snarare än ekologen och genetikern, 

kom att prägla Linnéminnena i sig. 

Museer är i ökande grad beroende av turister. Städer, regioner och nationer 

använder museer som marknadsföringsinstrument gentemot besökare utifrån. 

Detta fungerar också åt andra hållet; turismen har blivit en viktig aktör i forman-

det av kulturarvet. Marknadsanpassningen av kulturarvet har iakttagits under lång 
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tid: bland annat noterar Svante Beckman 1993 att det är ett faktum att kunden 

och efterfrågan styrt såväl innehåll i som presentation av kulturarvet.200 Denna 

syn på historien som ett okomplicerat flöde av händelser, gestalter och miljöer, 

av vilka ett fåtal skildras särskilt, kan förstås som en anpassning till nuet. Arkeo-

logen och konsthistorikern Salvatore Settis frågar sig om den ”ständiga konsumt-

ion[en] av det förflutna [innebär] att man lär känna det eller förintar det?”201 Där-

med hamnar han nära uppfattningen om besökaren som en potentiellt destruktiv 

kraft i känsliga kulturarvsmiljöer. Istället kan turisten betraktas som en i högsta 

grad aktiv medproducent av dessa platser. Deras förväntningar och blickar är i 

mångt och mycket vad som skapar platserna och fyller dem med mening.202 Au-

tenticiteten iscensätts inte bara av museiansvariga, guider och turistbyråer, utan i 

lika hög grad av besökarna själva. Platser uppstår först när de besöks och betrak-

tas, och blir det de betraktas som.203 Besökaren på ett Linnéminne kan ta med sig 

förförståelsen av Linné som en äldre herre i pudrad peruk, och genom rörelser, 

blickar och frågor till guider, uppstår just denne gestalt. Få besökare ställde några 

frågor om Mr Flower Power.  

Som beskrivits ovan genomfördes om- och tillbyggnader i de sedan tidigare 

befintliga linneanska miljöerna. I Uppsala restaurerades Linnémuseet och nya 

byggnader uppfördes där och på Hammarby. Även Råshultsanläggningen i Små-

land genomgick en omdaning. Inte långt därifrån uppfördes också stilkopian av 

Linnéträdgårdens orangeri. I relation till de nationella mål som stipulerades av 

Linnédelegationen framstår dessa förändringar som förvånande. De utgjorde be-

tydande delar av de visuella förändringar som kom till stånd i samband med ju-

bileet. Med undantag för det nya besökscentrumet i Linnéträdgården, utfördes 

samtliga i enlighet med vad som kunde betraktas som ett 1700-talsmönster. Vad 

bebyggelsen beträffar var det alltså inte fråga om någon förändring av detta in-

tryck – snarare tvärtom. På en materiell nivå kom renoveringar och omgestalt-

ningar av Linnéminnena närmast att befästa de redan etablerade 1700-talsmiljö-

erna. Detta är givetvis inget underligt i sig, men i förhållande till ambitionen att 

göra Linné samtida är detta något motsägelsefullt.  

Linnéminnena har som välbesökta museianläggningar utgjort en ansenlig del 

av Uppsalas turistmål. Jämte Uppsala domkyrka och Uppsala slott, framstår, som 

nämnts, den akademiska staden som central för gestaltningen av den lokala iden-

titeten, såväl inåt mot den egna befolkningen som utåt mot potentiella besökare. 

Platser, byggnader, föremål och verbala utsagor utgör delar av samma strategi. På 

många håll har liknande strategier använts för att göra orter mer attraktiva. Stra-

tegin kan delas i två, det materiella och det immateriella, där det materiella utgörs 

av de byggda miljöerna, och det immateriella består av myter, slogans, logotyper 

och andra former av verbala utsagor.204 Det linneanska Uppsala är ett tydligt ex-

empel på denna korsbefruktning mellan materiellt och immateriellt, då den lin-

neanska berättelsen från början kom att påverka hur de byggda miljöerna upp-

levdes och omgestaltades. Idag utgör miljöerna i gengäld verktyg för tolkning av 

den linneanska berättelsen. Cirkeln har därmed så att säga slutits: det materiella 

och immateriella utgör tillsammans ”det linneanska”. 
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Samspelet mellan verbala, materiella och rumsliga betydelsenivåer är avgö-

rande för hur personen Linné kan upplevas i Uppsala. Museerna finns till för att 

skildra honom, hans gärning och i mindre mån också hans tid. För att kunna 

motivera sådana museer, måste personen förbli märkvärdig, vilket förklarar det 

fortsatta traderandet av utsagor om den store mannen, geniet. Om denna bild 

ifrågasätts – eller breddas och förnyas – faller bevekelsegrunden för att låta plat-

serna vara monument framdeles. Det kan endast vara ”Blomsterkungen”, inte 

ekologen eller pedagogen, som musealiseras och det är ”Blomsterkungen” som 

ännu visas upp – allt enligt den konsumtionslogik som kommit att prägla kultur-

arvssektorn, men också enligt invanda mönster och det performativa samarbetet 

mellan besökare, arrangörer och miljöerna i sin egen materiella och visuella ge-

staltning.  
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Figur 37: En rekonstruktion av J P Johanssons  

kärra i J P Johansson-museet. 

 
Figur 38: Skiftnyckelutställning, J P Johansson-museet. 
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Figur 39: Den tidigare entrén till J P Johansson-museet. 

 

 
Figur 40: Örhängen formade som skiftnycklar, till salu på J P Johansson-museet. 
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Figur 41: Spelplanen för SM i skiftnyckelhantering, J P-dagen, Enköping, 2013 

 
Figur 42: Stillbild från filmen Enköpingsutställningen 1935. Tillgänglig i Svensk mediedatabas. 
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Figur 43: Kolossalskiftnyckeln i Fanna, vintern 2010. 
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Figur 44: Skiftnyckeln i rondellen i Romberga, Enköping, sommaren 2013. 
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Figur 45: Peter Linde, Johansson med tången, skiss,  

skala 1:8,utställd på J P-dagen 2013. 
 

 
Figur 46: Materialprover som visades tillsammans med  

Peter Lindes skiss (fig 45). 
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Figur 47: J P Johansson-sällskapets ordförande Curt Eriksson skakar hand med kommun- 

styrelsens ordförande Anna Wiklund, strax efter avtäckningen av Peter Lindes skulptur 2014. 
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Igår idag, idag igår: J P Johansson i Enköping 

Det var en gång en smed som köpte en liten smedja, i en liten stad, i ett litet land 
i norra Europa. […] Den klurige smeden […] började fundera på hur han skulle 
kunna ersätta alla sina verktyg med ett enda som han kunde bära med sig i byx-
fickan […] Året var 1886, landet heter Sverige, staden Enköping, smedjan Enkö-
pings Mekaniska Verkstad och smeden Johan Petter Johansson.205 

Håkan Wall 

Uppfinnaren på torget 

Bahcodagen på Stora torget i Enköping sommaren 2008 arrangerades av kom-

munen för att belysa de historiska och samtida aspekterna av verkstadsföretaget 

Bahco. J P Johansson-sällskapet, en förening som verkar för att lyfta fram och 

skildra arvet efter Johan Petter Johansson (1853–1943), var medarrangör. Johans-

son, fabrikör och uppfinnare av bland annat den ställbara rörtången och skift-

nyckeln, ses inom sällskapet som stadens – och landets – genom tiderna viktigaste 

person, vars insatser i grunden förändrat orten. Denna uppfattning finns även 

hos andra aktörer, även om exempelvis stadsmuseet snarare har fokuserat på 

Bahco som viktig ekonomisk och social faktor än på Johansson själv.206 

Anledningarna till Bahcodagen var flera: länsmuseet Upplandsmuseet hade 

just färdigställt en rapport om den då sedan ett år avslutade skiftnyckeltillverk-

ningen i staden, det kommunalt drivna stadsmuseet Enköpings museum öppnade 

en utställning om Bahcos roll i staden, och författaren, kommunpolitikern och 

journalisten Håkan Wall hade just släppt sitt historiska översiktsverk Sagan om 

Bahco.207 För kommunen var också dagen en avslutning på ett projekt, ”Nya jobb 

till Enköping”, som med medel från Länsstyrelsen i Uppsala län skulle finna åt-

gärder för dem som blivit arbetslösa i och med Bahcos avetablering på orten. 

Därutöver fanns en mängd privata intressen representerade, främst de så kallade 

avknopparna, företag som startats av tidigare anställda vid verkstadsföretaget.208 

Kommunen hade för sin del en idé om att den negativa anda som följde på skift-

nyckeltillverkningens slut i Enköping skulle kunna vändas i en ny tid av entrepre-

nörsanda, där uppfinningsrikedom och företagsamhet återigen skulle karakteri-

sera staden.  

Arrangemanget lockade Enköpingsbor till torget i stora skaror, som alla kunde 

uppleva händelsens visuellt varierande delar. Montrar från museer, sällskap och 

företag uppvisade skilda perspektiv på företaget i ett tält som hade satts upp på 
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torget. Utanför tälten framfördes musik av en lokal orkester, och en smed hade 

bjudits in för att arbeta med en så kallad fjäderhammare, en annan av Johanssons 

uppfinningar. En man hade klätt sig i ålderdomliga kläder och drog runt en vagn 

med verktyg och gestaltade på så sätt Johansson själv. Mannen med kärran är ett 

centralt motiv i gestaltningen av uppfinnaren: före Johanssons mest kända upp-

finning, hade en hantverkare att dra runt på en hel vagn med olika nycklar, vilket 

drastiskt minskade till en skiftnyckel sedan den uppfunnits (jfr figur 37).  

Lotterier där man kunde vinna Bahco-verktyg och utdelning av gratis glass till 

barnen kompletterade evenemangets folkliga karaktär. Bahco framstod som hela 

Enköpings angelägenhet, ett företag som varit avgörande för stadens utveckl-

ing.209 Utan Johansson, tycktes det, skulle ingen industri ha startats i bygden och 

inga efterföljande entreprenörer skulle ha fått staden att växa. Företagarna visade 

vägar framåt medan museerna därjämte stod för nostalgi och minnen. Under tält-

duken fanns inget här och nu, endast förfluten och ännu inte upplevd tid.  Bahco 

hade stått i mitten av en väg, som ledde både bakåt och framåt. I och med Bahco-

dagen var företaget fortfarande förankrat i det förflutna, men förlorade sin bety-

delse som inspiration för framtiden.  

Industristadens försvinnande 

Då den sista skiftnyckeln tillverkades i stadsdelen Fanna i Enköping år 2006 var 

inte den enda konsekvensen att många anställda varslades om uppsägning. Det 

innebar att den sista stora industrin upphörde på orten. Därmed fanns inte längre 

någon anledning att kalla sig industristad. Efter en nedläggningsperiod på ungefär 

ett år – från besked till arbetarna till det att maskinerna slogs av för sista gången 

– hade över hundra års verktygstillverkning förpassats oåterkalleligen till det för-

flutna. Vad som ena dagen var en i högsta grad levande verksamhet, var nu en 

del av historien.210 Som påminnelse om detta förflutna fanns plötsligt endast ett 

kvarter varierad industribebyggelse, tömd på verksamhet, men alltjämt aktiv som 

utsaga om stadens tidigare identitet. Intrycket av kvarteret som minnesplats över 

en svunnen industriepok förstärks ytterligare av att den enda verksamheten där i 

januari 2014 är J P Johansson-sällskapets museum över uppfinnaren. Övriga lo-

kaler gapar tomma bakom låsta dörrar.  

Bahcodagen bjöd alltså på historiska tillbakablickar, men också på en av kom-

munen iscensatt utsaga om en väg framåt. Därför framstår arrangemanget som 

ett utslag av platsmarknadsföring främst i förhållande till den egna befolkningen, 

snarare än riktad till potentiella besökare eller investerare.211 Stadsmuseets, läns-

museets och personmuseets närvaro på Stora torget och den tillfälliga gestal-

tingen av den lokala historien fungerade som fond åt en framåtsträvande entre-

prenörskommun. Dessa institutioner hade själva ytterts lite att göra med det un-

derliggande syftet för dagen, men bidrog ändå till det slutliga intrycket. J P Jo-

hansson-sällskapets närvaro tillsammans med lanseringen av Sagan om Bahco knöt 

emellertid samman uppfinnarens tidiga entreprenörskap med dagens, vilket 
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stödde det eftersträvade budskapet. Enköpings museum och Upplandsmuseet 

gav, som representanter för det lokala och regionala auktoriserade kulturarvet, 

legitimitet åt denna beskrivning. Ur ett perspektiv framstod detta som paradoxalt 

– åtminstone för staden – då den företagsamhet och det snille som Johansson 

fick representera ju slutade i förtvivlan vid nedläggningen, alldeles oaktat vilken 

betydelse han hade haft för det moderna Enköpings framväxt. Annorlunda ut-

tryckt var intrycket att Enköping inte kunde erbjuda ett tillräckligt starkt företa-

garklimat för att kunna bibehålla en större industri. Och ur det perspektivet fram-

står framtidsvisionerna som osäkra. Bahcodagen kan också ses som en sista fest-

dag, under vilken de tidigare anställda och övriga invånare kunde fira och hålla i 

minne industristadens sorti. Detta kommer också till uttryck genom att större 

delen av den industrianläggning som växte fram i Fanna nu beslutats rivas.  

Skildringar av J P Johansson och Bahco 

Tre miljöer inkludera vanligen i historieskrivningen kring verkstadsindustrin 

Bahco: industrierna i Fanna, Stenvreten och Hamnverken, där företaget i olika 

skeden har tillverkat sina produkter. Emellertid brukar betydligt mer än bara in-

dustribebyggelsen inkluderas i historien om Bahco, och då såväl bebyggelse som 

verbala utsagor i text. För stadens del framhålls ofta Bahcos betydelse för dess 

tillväxt, vilket gör att betydande delar av Enköping inkluderas i företagshistorien. 

I det följande ger jag en kort redovisning av historien så som den brukar te sig då 

företaget beskrivs. Utgångspunkten är några texter som har kommit att bli infly-

telserika i sammanhanget. Dessa visar också tydligt att Johan Petter Johansson är 

närvarande i andra delar av historien än de där han själv var verksam och därmed 

alltså kan förstås som metonymisk personifiering av det moderna Enköpings 

framväxt, en process som pågår långt efter det att uppfinnaren själv upphört att 

vara aktiv i sin industri.  

Tidig industri: Fanna och det framväxande industriella Enköping  

Historieskrivningen kring J P Johansson präglas av mytologisering, där Johans-

son, kommen ur enkla förhållanden, genom sin flinkhet och uppfinningsrikedom 

snart kom att bli en betydelsefull person.212 I anslutning till detta beskrivs hur 

Enköping som industristad växte fram kring sekelskiftet 1900 och utvecklades 

under 1900-talets första hälft. Personen och den moderna staden är samma andas 

barn.  

Antikvarien vid Upplandsmuseet Cecilia Bygdell uppmärksammar denna myt-

bildning i det inledande kapitlet till sin rapport om perioden kring nedläggningen 

2006.213 Historieskrivningen visar flera exempel på detta, till del framställda av 

Johansson själv. Centralt är bland annat att han föddes i Vårgårda i Västergötland 

som torparson, och genom just sin uppfinningsrikedom kom att förnya verktyg 
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och arbetsmetoder inom nära nog alla anställningar som han hade innan han an-

lände till Enköping och givetvis också därefter. Genom dessa utsagor är torpar-

sonen alltid närvarande som en formativ barndomsgestalt, vilket får senare tiders 

uppfinningar att framstå som än större bedrifter. Kort sagt handlar det om ent-

reprenörsandan, som kan driva den mest oansenlige man till stordåd. Trots få – 

om några – andra likheter, känns formen igen från det tidigare kapitlet om Carl 

von Linné, vars akademiska karriär ofta tecknas som (mer) ärofylld mot bakgrund 

av en förment enkel barndom i Småland.214 Johansson beskrev sin egen talang på 

ett ödmjukt sätt, vilket hade samma effekt som beskrivningarna av hans uppväxt 

och utveckling: ”jag känner mig fortfarande som den vallpojke, jag än gång var, 

och anser mig inte ha något att yvas över. Det jag uträttat, har en nådig försyn 

givit mig förmåga till.”215  

Johanssons levnadsberättelse börjar alltså i Vårgårda och löper över en tid 

som rallare, via ett par omgångar på Munktells mekaniska verkstads AB i 

Eskilstuna till Enköping. Varje del av denna innehåller innovationslusta, oftast 

som lösning på vardagliga problem. I barndomshemmet förbättrade han faderns 

jordbruksutrustning och under tiden som rallare och vid Munktells löste han 

uppkomna praktiska problem. Väl i Enköping etablerade han sig 1886 vid Gustaf 

Adolfs plan, i vad som alltjämt är den centrala staden, i en mindre, sedan 1943 

riven smedja. Där utförde Johansson reparationsarbeten åt lantbrukare i trakten, 

innan han ett år senare etablerade sig i nuvarande stadsdelen Fanna, bland annat 

för att vattenkraft kunde utvinnas ur Fannabäcken. På denna plats kom sedan 

industrin att växa och med den den kringliggande bebyggelsen i olika skeden. 

Johansson själv beskriver flytten till Fanna i en intervju med Carl Mangård i Vest-

manlands läns tidning 1929: 

[J]ag ville ha min verkstad utanför staden för att kunna få arbeta i mera lugn och 
ro […] Jag hade också alltid ansett, att en industri för folkets skull borde ligga 
utanför ett samhälle […] Då barnen rulla utför farstutrappan, ska de rulla i det 
gröna. Det är min princip.  

Man trodde jag var tokig, när jag flyttade ut till Fanna. Jag kunde aldrig tänka 
mig att få något arbete 20 minuters väg från staden. Men det var just vad jag fick.216 

 

Ovanstående citat förekommer på flera håll vid sidan av originalkällan. Johansson 

framställer sig själv som både framsynt i det att han utvunnit vattenkraft ur Fan-

nabäcken och som beskyddare av de lokala barnen. Båda dessa spår återkommer 

ofta i historieskrivningen kring honom: den gode patriarken som genom snille 

och uppfinningsrikedom drastiskt förändrar staden, och genom sin medmänsk-

lighet bidrar till livskvalitet för arbetarna och miljön kring industrin.217      

Den första Fannaindustrin, som fick namnet Enköpings mekaniska verkstad, 

etablerade Johansson 1887, året innan han tog patent på rörtången. Fyra år där-

efter patenterades skiftnyckeln, den idag mest välkända produkten från Bahco. 

Bebyggelsen kom sedan att utökas och modifieras i omgångar under ett knappt 

sekel. Delar av den äldre industribebyggelsen på platsen har också rivits vid olika 
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tillfällen.218 Bahco kom sedan att vara en av Enköpings största arbetsgivare i om-

kring ett sekel, tills beskedet om nedläggning gavs till arbetarna vid ett möte i 

februari 2006.219 Beskedet innebar att knappt 250 personer skulle bli av med sin 

anställning inom kort.220 Det innebar också, vilket för föreliggande studie är av 

större intresse, att betydelsen av en av stadens främsta symboler: skiftnyckeln, 

och i förlängningen verktygets uppfinnare, skulle förändras. Från att ha stått för 

såväl historia som framtid kom den att representera endast historien. Entrepre-

nörsanda och framtidstro byttes i en tillbakablick mot ett Enköping som aldrig 

skulle kunna komma åter: nostalgin tog över, Johansson blev historia, trots åt-

gärderna som syftade till att han skulle inspirera framtida entreprenörer.   

Vid sidan av Enköpings mekaniska verkstads industribebyggelse upplät före-

taget tidigt tomtmark, på vilken bostäder för den växande skaran anställda, såväl 

arbetare som tjänstemän, kom att byggas. Den första bebyggelsen uppfördes på 

icke-planlagd mark. Ännu idag kan resultaten ses i småhusbebyggelsen helt nära 

den stängda industrin, där gatunät och i viss mån också själva husen präglas av 

denna hastiga tillväxt.221 Den före detta antikvarien och museichefen i Enköpings 

kommun Bengt Svensson beskriver det tidiga Fanna som en ”självförsörjande 

förstad”, som efterhand kompletterades med skola, missionshus, Konsum-butik 

och andra serviceinrättningar.222 Den östra delen av Enköping kan fortfarande 

beskrivas som Bahcos domäner, då den tidiga oplanerade byggnationens resultat 

ännu är materiella tecken på en snabb expansion, grundad i det allt framgångsri-

kare företaget. Johansson själv lät uppföra det ståndsmässiga Villa Fannalund, 

eller Fanna slott som det populärt kallas, mellan 1902 och 1905, i tidstypisk ju-

gendarkitektur på en mindre höjd helt nära både industri och övrig bostadsbe-

byggelse. Då Johansson flyttade in 1905 hade han skapat sig ett minst sagt be-

kvämt boende om 750 kvadratmeter med överblick över verksamheten i Fanna-

verkstaden. Den framgång som han hade nått manifesterades i villan, som står i 

skarp kontrast till det hårda liv som torpare och rallare som inledde hans livsbana. 

Den mytologiserade historien kring J P Johansson når i och med detta sin höjd-

punkt. Både villan och den kringliggande bebyggelsen utgör en visuell utsaga över 

den personmyt som börjar med två tomma händer och slutar med rikedom och 

makt.223  

Fanna kom så småningom att planläggas och de västliga delarna av området 

att bebyggas enligt mer ordnade mönster, med sin förlängning i stadsdelen Kor-

sängen närmare stadens centrum.224  

I sin nuvarande form består Bahcoanläggningen i Fanna av förhållandevis 

blandad arkitektur, både vad stil och tillkomsttid anbelangar. Den äldsta av de 

idag bevarade huskropparna uppfördes 1899 som del av en större, numera till 

mesta delen riven anläggning. Denna del lades till den första industrin, som upp-

förts 1887, vid tillverkningens start. De allra första husen kom att rivas 1948 för 

att ge plats åt nya lokaler för den expanderande industrin, bland annat kontors-

längor. Utöver detta byggdes anläggningen ut under 1950-, 1960-, och 1970-talen 

för att svara mot ökad efterfrågan och en därmed följande växande administrat-

ion.225 Idag är, åtminstone vad storleken beträffar, det i sex våningar uppförda 
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kontorshuset det mest anslående i kvarteret och utgör med sina modernistiska 

former en tydlig kontrast mot den tidigare tegelarkitekturen, bland annat den re-

dan nämnda kontorsbyggnaden från 1899. De äldre delarna hämtar, som många 

andra samtida industribyggnader, sin inspiration från medeltida tegelbebyg-

gelse.226 Enligt bebyggelseantikvarierna vid Upplandsmuseet Marja Eriksson och 

Per Lundgren är det just denna möjlighet att följa stora delar av den lokala indu-

strihistorien genom dessa former som är Bahcofabrikens arkitekturhistoriska 

styrka, även om inte någon av byggnaderna i sig själva är särskilt unika vad gäller 

arkitektoniska uttryck. Den storskalighet som tillverkningen kom att få material-

iseras i anläggningen, som i sig självt kan utgöra källa för arkitektur- och industri-

historiska studier. I de personhistoriska utsagorna om J P Johansson bär bebyg-

gelsen förutom detta på vittnesmål om hur en till synes anspråkslös idé i en mans 

sinne kom att följas av flera tills en för orten mycket storskalig industri fanns på 

plats. Bahcos inflytande över stadens bebyggelse kom emellertid inte att sluta 

med Fanna, utan fortsatte på annat håll i Enköping.   

Vidare expansion: Hamnverken och Stenvreten 

Bahcos fortsatta expansion kom att sätta sin prägel på flera delar av Enköping. 

Till stor del beror denna utveckling på den tillverkning av fläktar som företaget 

bedrev på orten från 1920-talet till 2003. Från början utgjorde fläktindustrin en 

del av tillverkningen i Fanna, men den flyttade 1936 till Enköpings hamn och 

sedermera till nya lokaler i stadsdelen Stenvreten på 1960-talet.227 Företagets ex-

pansion medförde inte bara att antalet anställda ökade, utan också att dess an-

läggningar upptog allt större del av stadens geografi.228 Den tidigare industribe-

byggelsen kring Hamnverken och senare i Stenvreten utgör ännu idag betydande 

inslag på respektive plats. Företagets fortsatta tillväxt under 1950- och 1960-talet 

innebar också behov av nya bostäder. Flerfamiljshus byggdes i stadsdelarna Rom-

berga och Galgvreten, vartefter företaget växte. Den växande skaran anställda 

kunde av kommunen erbjudas bostad i de nybyggda områdena.   

Vid sidan av sådana verk som Håkan Walls Sagan om Bahco och Lars-Åke Kem-

pes Johan Petter Johansson 1853–1943, som ju har det uttalade syftet att skildra J P 

Johansson och Bahco, förekommer han också i mer allmänt hålla lokalhistoriska 

skrifter. I flera av dem upptar han betydande plats och får inte sällan fungera som 

representant för industrin under åtminstone 1900-talets första hälft. Ett sådant 

exempel är Ingegerd Troedssons (red) i tre upplagor utgivna Historia från Enkö-

pingsbygden, ursprungligen utgiven 2006 med senare tryckningar 2007 och 2011. 

Det heroiserande anslaget i texten om honom dominerar även i en bok utgiven i 

nära samarbete med kommunen. Texten är skriven av ordföranden i J P Johans-

son-sällskapet, Curt Eriksson, som alltså ges företräde att skildra denna period i 

Enköpings industrihistoria. Volymens berättelse, med förord av kommunstyrel-

sens ordförande, får ses som kommunens officiella historia. Detsamma kan sägas 

om ett tidigare verk (1979), Stellan Dahlgrens (red) Enköpings stads historia 2: Från 

1718–1950 där Johansson nämns på tio olika ställen. Därmed tillhör han de mer 
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frekvent omnämnda personerna i boken. Det förvånar inte då han vid sidan av 

sina fabrikörssysslor också var kommunalpolitiker under fyra decennier, 1890–

1930.   

Vid sidan av Johansson har också affärsmannen Berndt August Hjorth (1862–

1937) spelat en central roll i historieskrivningen kring Bahco. Från 1889 drev han 

en affärsrörelse i Stockholm innan han ett år senare förvärvade ensamrätten till 

försäljningen av produkter från Enköpings mekaniska verkstad och sedermera 

också gasolkökstillverkaren Primus. Hans företag, Berndt August Hjorth & Co 

döptes småningom, 1954, om till den förkortade formen Bahco.229 Även om 

Hjorth intar en central position i industrihistorien i Enköping är det Johansson 

som företrädesvis symboliserar företaget, möjligen beroende på att Hjorth ver-

kade från huvudstaden. Uppfinnaren däremot förblev i Enköping till sin död 

1943. Helt kortfattat kan företagshistorien, såsom den ofta skrivs, betraktas som 

ett lyckligt äktenskap mellan den snillrika uppfinnarkraften hos Johansson och 

marknadsföringsgenialiteten hos Hjorth. Allra främst sätts dock alltid Johansson. 

För min del förstår jag detta som ett utslag för de materiella och visuella 

aspekterna av kulturarvet, det attraktiva i uppfinnarens snille såsom det represen-

teras i en lång rad patenterade verktyg, i personmuseet och i offentlig utsmyck-

ning. De mer affärsmässiga delarna är sannolikt svårare att skildra genom muse-

alisering och utställningar, vilket åtminstone på senare tid har haft viss betydelse.  

Skiftnyckelns symbolvärden  

Skiftnyckeln är utan tvivel det mest välkända av de verktyg som tillverkades vid 

Bahco i Enköping. Av J P Johanssons totalt 143 patent är det just skiftnyckeln 

som kommit att symbolisera inte bara honom och Bahco, utan hela staden En-

köping.230 Då antikvarien vid Upplandsmuseet Cecilia Bygdell utkom med sin 

rapport om tiden kring nedläggningen av Enköpings Bahco-fabrik, fick den ty-

piskt nog titeln ”Vi är världsbäst på skiftnycklar”. Titeln är ett citat från en av 

arbetarna vid skiftnyckeltillverkningen och visar att både länsmuseet och de an-

ställda på fabriken såg skiftnyckeln som den centrala produkten.231  

Även i sådana sammanhang där vidden av Bahcos och Johanssons tillverkning 

uppmärksammas, intar skiftnyckeln en central position. De 143 patenten kokas i 

Upplandsmuseets rapport i princip ned till ett: Bygdell skriver själv om skiftnyck-

elskulpturen (se vidare nedan) som ”ett materiellt uttryck för stadens identitet”.232 

Länsmuseets dokumentationsprojekt fokuserar helt på skiftnyckeln, och nämner 

bara i förbigående företagets övriga verksamhet.  

J P Johansson-museet 

Också hos J P Johansson-sällskapet, som i sin uttalade ambition att skildra J P 

Johanssons liv och gärning i högsta grad är angelägna om att skildra omfånget av 

hans snille, är skiftnyckeln helt central. I J P Johansson-museet finns en uppsjö 
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av verktyg, men ingen intar en så central plats som skiftnyckeln (figur 38). Säll-

skapet kallar på sin hemsida Enköping för ”Skiftnyckelstaden”, vilket sätter Jo-

hansson i en central position i deras gestaltning av hemorten, och sätter skift-

nyckeln först av uppfinnarens många patent.233 För ett liknande sällskap på Jo-

hanssons födelseort, Vårgårda i Västergötland, är koncentrationen på just denna 

uppfinning ännu större. Föreningen kallar sig Skiftnyckelns vänner och har som 

mål att ”genom ständig forskning kunna dokumentera och skapa klarhet i skift-

nyckelns historia”. Studiet av skiftnyckelns historia leder fram till Johansson och 

uppmaningen till besökare på hemsidan att ”förundras över vad män med mod 

och framåtanda, då och nu har lyckats åstadkomma”.234  

Museet var till hösten 2013 inhyst i Bahcos lokaler (figur 39). Då flyttades det 

till en av anläggningens äldre byggnader, som sannolikt inte kommer att rivas. 

När jag strax före nedläggningen 2006 arbetade på Enköpings museum hade jag 

anledning att vid några tillfällen besöka J P Johansson-museet. Vid den tiden var 

tillverkningen fortfarande igång, vilket gav museets placering en annan betydelse 

än efter industrins nedläggning. Det var beläget precis bakom expeditionen, där 

besökare till företaget kom in i byggnaden. Därmed blev museet en del av mark-

nadsföringen av Bahco, en gestaltning av historien i anslutning till det aktiva fö-

retaget.   

Efter nedläggningen av företaget var situationen en annan. Även om utställ-

ningarna inte förändrades, blev deras betydelse nu endast historisk, i synnerhet 

som resten av anläggningen var tom på innehåll.  

Samlingarna visas i två rum som öppnas för besökare på begränsade tider un-

der onsdagseftermiddagarna. Det ena rummet domineras av en rekonstruktion 

av Johanssons första smedja vid Gustav Adolfs plan och väggarna pryds av verk-

tyg av varierande typ. Föremålen visas parallellt med personhistoriska beskriv-

ningar av Johanssons liv som i allt väsentligt överensstämmer med den som fram-

kommer i artiklarna ovan. Montrar med uppfinningar och patentbrev slår fast 

hans genialitet som uppfinnare, medan den skrivna historien tar sitt ursprung i 

torpet i Vårgårda. Vid de besök jag har gjort under arbetet med denna studie har 

jag visats runt av en guide, som inte följer manus, utan snarare improviserar fram 

visningen.  

Utställningarna och guidens berättelse skildrar naturligt nog Johanssons liv i 

första hand. Uppfinnaren gestaltas som den viktigaste person som någonsin fun-

nits på orten. Enköping som ort beskrivs egentligen endast som hans hemstad; 

det var där, i Enköping, Fanna och i detta kvarter som han verkade. Staden ges 

betydelse genom Johanssons närvaro. Det finns emellertid ett drag i historien 

som skriver fram stadens betydelse: det är den lilla orten som levererar kvalitets-

produkter till hela världen. Detta uttrycks genom guidens verbala utsagor, men 

även i den kontrastverkan som uppstår mellan den lilla smedjan och det stora 

urvalet av avancerade verktyg. Den återkommande maskulinitetsmyten om enkel 

bakgrund och senare stordåd gestaltas på detta sätt i utställningarna. J P Johans-

son framstår på detta sätt som särskilt skicklig och driven. Han hade börjat som 

fattig, och slutat som framgångsrik uppfinnare.    
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Arbetarna på denna plats kunde förse jordens alla verkstäder med de redskap 

som de behövde. Då historien når sitt tragiska slut i tillverkningsstoppet 2006, 

framställs denna process följdriktigt som en Davids kamp mot Goliat – vad ska 

en liten fabrik i en mindre svensk stad kunna göra mot multinationella gigantiska 

marknadskrafter som sveper in och lämnar ett spår av arbetslöshet och uppgi-

venhet efter sig? Samtidigt är det inte utan viss stolthet som museet ser sina ut-

ställda föremål ha fortsatt betydelse världen över. I en tidigare anförd text, fram-

håller sällskapets ordförande att det nog hade varit otänkbart för J P Johansson 

att hans livsverk skulle flytta till Spanien och att det för ”sällskapet [nu] gäller […] 

att ytterligare anstränga [sig] för att bevara Enköping som skiftnyckelns och J. P. 

Johanssons stad”.235 Därmed får alltså Johansson, i museets och sällskapets ögon, 

fortsätta definiera staden, vilket emellertid lämnar en central fråga obesvarad: kan 

det på allvar påstås att Enköping fortsatt är skiftnyckelns stad? Om jag återvänder 

helt kort till Bahcodagen 2008, framstår den i ljuset av detta mer som en avskeds-

fest än som ett arrangemang avsett att staka ut nya vägar framåt. 

J P Johansson-sällskapets fokusering på just skiftnyckeln gestaltas också i de-

ras museishop, där bland annat smycken och flasköppnare i form av skiftnycklar 

finns till försäljning (figur 40). Den årliga J P-dagen på stora torget i Enköping 

har SM i skiftnyckelhantering som stående inslag. Det är inte ett särskilt stort 

arrangemang, men det är talande att det är skiftnyckeln och inte exempelvis rör-

tången som ska hanteras på tid i tävlingen. Sällskapet har förstått just detta verk-

tygs särskilda symbolvärden.  

På det lokala planet i Enköping har skiftnyckeln och dess upphovsman ofta 

varit symbolisk för stadens industrialisering. Stadens självbild som skiftnyckelsta-

den kan ställas i kontrast till pepparrotsstaden, en jämförelse som dyker upp på 

flera ställen.236 Johanssons resa från landsbygd till stad, från jordbruk till industri 

löper parallellt med Enköpings industrialisering. Den i båda benämningarna me-

tonymiska användningen av en mindre företeelse i en gestaltning av ortens själv-

bild bidrar till förståelsen av Johansson som central för ortens utveckling. Vid 

1990-talets mitt tog sig detta materiellt uttryck i stadsrummet. Denna gestaltning 

av Johansson som en self-made man är, liksom det tidigare kapitlets Linnéexem-

pel, en tydlig bild av den maskulinitetsmyt som grundas i två tomma händer, men 

efter ett liv av hårt arbete slutar i internationell betydelse. Centreringen av denna 

gestaltning i museer och monument, slår fast förståelsen av staden som byggd av 

enskilda, starka män. 

Skiftnyckeln i det offentliga rummet: verkets utformning 

År 1994 ställde Enköpings kommun upp en kolossalskulptur av en skiftnyckel 

nära en korsning som leder bilburna besökare in i Fanna, där Bahcos industri-

kvarter var belägna. Skulpturen präglas, undantaget dess oerhörda storlek, av 

stark realism, där varje detalj är noggrant återgiven. Verket består av två huvud-

sakliga element: en skiftnyckel och en mutter. Ställskruvens räffling, liksom mått-

skalan vid verktygets käftar är alla återgivna i kolossalversionen, liksom den text 
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som finns tryckt på varje exemplar av skiftnyckeln. Företagsnamnet är alltså tyd-

ligt på två platser på själva verket. Den senare texten är en av flera som förekom-

mer på normala skiftnycklar, som ofta har texter kring materialval, tillverknings-

teknik och så vidare.237 Muttern, uppenbarligen proportionellt större än nyckeln, 

har detaljerad utförd gängning och följer det realistiska anslaget hos skiftnyckeln. 

På muttern återfinns också en plakett, där gåvan från AB Bahco Sandvik till En-

köpings kommun den 5 maj 1994 annonseras.  

På en materiell nivå bär skulpturen likheter med förlagan. Det släta stålet ger 

inte bara en visuell överensstämmelse. Det finns också genom verkets materiella 

likheter med verktyget något som liknar en taktil upplevelse av skulpturen, som 

direkt för tankarna till handverktyget.238 En annan förståelse av stålets materialitet 

är dess konnotationer till industri, smide, och så vidare, en också på materiell nivå 

synlig förankring för skiftnyckelns bokstavliga ursprung. Denna betydelse skiftar 

i olika sammanhang beroende på verkets placering, vilket jag återkommer till ne-

dan. Detsamma gäller också verkets utbredning i rummet, det vill säga dess plas-

tiska betydelse. Storleken för med sig synlighet, men konnoterar också monu-

mentalitet för företaget Bahco, som både fysiskt och symboliskt här tar upp be-

tydande plats i staden. 

Verket visar också en verbal utsaga i den text som är synlig längs skiftnyckelns 

skaft. På ena sidan står skrivet INVENTED BY BAHCO IN 1892, på den andra sidan 

endast BAHCO. Genom detta betydelselager slås det fast att det inte är industri 

eller smide i allmänhet, utan att det förstås är Bahco det handlar om. Texten 

återfinns också på verkliga skiftnycklar, men oftare syns texten BAHCO följt av 

MADE IN SWEDEN.239 På skulpturen är också donationen från Bahco till Enkö-

pings kommun markerad på en liten skylt, fäst vid den vidhängande muttern. 

Skiftnyckelskulpturen i Sevilla: Expo ’92 

Skulpturen skapades som del av världsutställningen i Sevilla 1992, där skiftnyck-

eln var en i en rad industriprodukter som skulle representera Sverige. Ambitionen 

med det svenska deltagandet i Expo ’92 var att marknadsföra Sverige gentemot 

det övriga Europa, och till detta bidrog svenska staten och näringslivet med en 

betydande budget. I den svenska paviljongen kunde besökare se konst, industri-

produkter och natur. Det internationella sammanhanget, i vilket en turist kunde 

se exempel på många länders produktion, födde fram ett påfallande nationellt 

förhållningssätt i den svenska paviljongen. Det svenska temat var Luz de la In-

spiracion – Inspirationens ljus – vilket för svensk del skulle innebära framhävan-

det av ”Sveriges inspirerande roll inom industri, forskning och samhällsutveck-

ling”. Därtill skulle Sverige som turist- och kulturland med starka europeiska an-

knytningar framhävas.240  

Centralt för denna ambition blev utformningen av den så kallade Sverige-ut-

ställningen i paviljongen. Utställningen var framtagen av dåvarande Skansen-che-

fen Hans Alfredsson, som hade ett brett anslag i sitt arbete kring temat Inspirat-

ionens ljus. I slutrapporten framhävs några moment som ska ha varit särskilt 
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uppmärksammade: Televerkets gratistelefoner, SKF-kulan i skärgårdsbåten, de 

40000 liter lingondricka som delades ut gratis i baren, de kring en halv miljon 

Nobel-mynt från Trelleborg/Boliden som såldes som souvenirer, sommarnatts-

himlen, Arne Bergs skulpturer, Bertil Valliens glasbåtar, den ”äkta snön” som 

visades i ett kylskåp, ”den äkta skogen och sommarängen” – och skiftnyckeln i 

kolossalformat. Allt detta bedömde den svenska Sevilla-kommittén i rapporten 

som ett gott och representativt urval av vad som karakteriserar ”den svenska 

folksjälen”.241 Skiftnyckeln framstod i detta sammanhang alltså som representant 

för Sverige, vilket innebar ett tydligt pr-värde för bolaget Bahco. Däremot före-

faller J P Johansson i detta sammanhang ha varit osynlig. Skulpturen blev här inte 

del av ett konstsammanhang, utan snarare en representant för nationell identitet 

i fråga om industri. Ett urval av svensk konst visades i andra utrymmen, där be-

sökaren kunde följa den svenska konstens utveckling från cirka 1660 genom Da-

vid Klöcker Ehrenstrahls Tiden avslöjar sanningen till Sevilla-utställningens samtid 

genom Ernst Billgrens Åsikten om världen.242 Därför bör verket skiftnyckeln här 

förstås som tillhörande en annan diskurs än konstens inom Expo ’92.  

En motsvarande kolossalskulptur över skiftnyckeln hade visats knappt sextio 

år tidigare. Även sammanhanget är ett liknande, om än i långt mindre skala. Den 

visades under sommaren 1935 i den så kallade Enköpingsutställningen, som hade 

som syfte att uppmärksamma Enköpings framstående industri-, kultur och hant-

verkstraditioner (figur 42). Här var J P Johansson närvarande personligen och 

deltog i utställningen som utställare av sina egna produkter. Dessutom ingick han 

i själva utställningskommittén.243 I en knappt nio minuter lång stumfilm som 

skildrar evenemanget är det också tydligt att Enköpings mekaniska verkstad (se-

nare Bahco) utgör endast en del av stadens då mer mångfacetterade industrier, 

även om det är en av de större sett till antalet anställda.  

Skiftnyckeln på Sevilla-utställningen visar upp Bahco inte bara som represen-

tant för de delar av den nationella identiteten som är förborgad i industrin, utan 

som välkänt företag också på en global marknad.  

I detta sammanhang är också det ovannämnda textbudskapet på skulpturen 

intressant. Meddelandet knyter Bahco till en lång svensk industritradition, vilket 

passade i det på samma gång internationella och nationella sammanhang som 

Sevilla-utställningen utgjorde. Den materiella betydelsenivån är klart del i denna 

betydelsebildning, då stålproduktion och tillverkningsindustri kommer till uttryck 

i skulpturen. Den verbala betydelsenivån som uttrycks i skulpturens ”INVENTED 

BY BAHCO IN 1892” passar på samma sätt i utställningens övergripande tema, 

”Inspirationens ljus”, som ju ville framhäva vad som antas vara svenska egen-

skaper – uppfinningsrikedom och inspiration. 

Skiftnyckeln i Fanna 

Knappt två år efter utställningen, i maj 1994, skänkte Bahco skulpturen till kom-

munen, som ställde upp den vid stadens östra infart (figur 43). Det var denna 

placering som föranledde antikvarien Cecilia Bygdell vid Upplandsmuseet att 
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kalla den ”ett materiellt uttryck för stadens identitet”.244 Verket, som tidigare re-

presenterat svensk industri och uppfinningsrikedom på en internationell arena, 

knöts nu till en lokal kontext genom uppställning vid det så kallade Fannakorset. 

På plats i Fanna utgjorde verket en direkt visuell utsaga om stadens tillverknings-

industri. Skiftnyckeln, lutad mot en mutter, berättar förstås om dess huvudsakliga 

funktioner – att dra åt eller lossa muttrar och bultar – funktioner som är välkända 

för nästan alla. Snarare är det i det ”materiell[a] uttryck[et] för stadens identitet” 

som de intressanta utsagorna ligger. Det förefaller inte ha funnits några debatter 

eller ifrågasättanden kring skulpturens gestaltning, placering eller att den restes 

överhuvudtaget. Placeringen är emellertid inte oviktig. Trots att en placering 

centralt på orten skulle ha förankrat skulpturen i staden i stort, hamnade den i 

anslutning till Fanna, där ju Bahco vid denna tid fortfarande var ett aktivt företag. 

Placeringen gav dock mer än så: många besökare anländer till Enköping på just 

denna väg och skiftnyckeln blev på så vis en av stadens första välkomsthäls-

ningar.245 Länken till Johansson är betydligt tydligare här än i Sevilla, men är inte 

lika tydlig för en tillfällig besökare till staden. Skiftnyckeln fungerade i Fanna som 

marknadsföring av både företaget och orten, och uttrycker att stadsdelen inte 

hade kunnat komma till utan Bahco och J P Johansson. Det är alltså fråga om 

både platsmarknadsföring och produktplacering.  

När verket flyttades till Enköping kom det att representera något lokalt: sta-

dens 1900-tal, präglat av verkstadsindustrin kring Bahco. Senare beskrivs den i 

Håkan Walls bok om företagets och uppfinnarens historia som ”minnesmärke[t] 

över JP Johansson”.246 Detta skifte i tolkning är av stor vikt i det här samman-

hanget, inte endast för att han knyts till en skulptur, i huvudsak skapad för att 

marknadsföra svensk industri. I och med att skulpturen hamnar i Enköping as-

socieras den med Johansson. I Sevilla förknippades den snarare med svensk in-

dustri och snille i allmänhet. Dess materiella betydelse förskjuts också på den nya 

platsen, via sin association med Fanna och Johansson: associationerna förs här 

närmare den första smedjan. Den verbala betydelsen framstår genast som när-

mare förbunden med skulpturens plats. Det var här, i Fanna, som uppfinningen 

först såg dagens ljus. I samband med verkets andra flytt, till den plats där det står 

idag, framstod det i lokal debatt som om Fanna var dess enda naturliga placering, 

och att denna placering präglade såväl den lilla parken som stadsdelen i stort. 

Denna plats gjorde att verkets betydelse vida kunde överskrida sin faktiska be-

gränsning i rummet.   

Stadsdelen, såsom den därigenom beskrivs, är alltså Johanssons domäner, fy-

siskt manifesterade i detta verk. Dessutom kan skulpturen, givet skiftnyckelns 

upphovsman, förstås som just ett äremärke över honom. Det är dock en intres-

sant glidning i den påbjudna blicken som äger rum i Walls historieskrivning: från 

industri- till personhistoria, från marknadsföring av nation till marknadsföring av 

stad. Texten på verket, som redovisats ovan, slår på denna plats än hårdare fast 

att detta är Bahcos område. Det var här, i Fanna, som Bahco för över ett sekel 

sedan uppfann skiftnyckeln – vilket också är skrivet på verket.  
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Skulpturen fick ytterligare förändrad betydelse i samband med tillverknings-

slutet 2006, då en krans med åren 1886 och 2006 skrivet på ett vidhäftat band, 

hängdes över den. Kransen förde förstås tankarna till sådana blomsterarrange-

mang som syns på begravningar och blev en markör för slutet på stadens och 

Fannas industriperiod. Kolossalnyckelns betydelse förändrades därmed över en 

natt, från visuell yttring om stadens stolthet, till sorgesamt monument över en 

förfluten tid. Om Håkan Walls tolkning av verket som äremärke över J P Johans-

son bibehålls, ger kransen ett ytterligare lager, eftersom skiftnyckeln får stå för 

slutet på Johanssons Enköping, och för Bahcos roll i stadens industrihistoria. 

Skiftnyckeln i Romberga 

I början av 2013 flyttades kolossalskiftnyckeln ytterligare en gång och ställdes 

upp i en cirkulationsplats på stadens norrsida (figur 44). Platsen, vars omgiv-

ningar främst präglas av stormarknader och mindre industrier, passeras av snart 

sagt alla som reser in i Enköping norrifrån. Som det första offentliga konstverk 

som en besökare till Enköping ser, utgör det också en av de tidigaste utsagorna 

om staden från staden, precis som vid dess tidigare placering i Fanna.  

Flytten från Fanna till rondellen på stadens norrsida förskjuter dess betydelse 

ytterligare, åtminstone på det lokala planet. Under en visning på J P Johansson-

museet, lät en representant för J P Johansson Sällskapet mig förstå att de inte 

hade vidtalats om den förestående flytten av skulpturen, vilket han förundrades 

över.247 Föreningen hade två synpunkter på dess nya placering. Dels skulle länken 

till stadsdelen Fanna försvinna, dels skulle människor inte kunna uppleva verket 

på samma sätt, eftersom det hade placerats i det opraktiska läget mitt i en rondell. 

Risken fanns, menade min guide, att skulpturen helt enkelt skulle glömmas bort 

där den stod, omringad av tung trafik från och mot norr. Samma tankar återkom-

mer i en serie insändare till Enköpings-Posten, där bland annat signaturen ”Bål-

stabo” skriver: ”Den person som har kommit på den här idén [att flytta verket], 

vet tydligen inte att skiftnycklar inte tillverkades i Romberga utan nära den plats 

där skiftnyckeln stått!”.248 Det är sannolikt fler besökare som anländer till Enkö-

ping via den norra infarten. Detta uppmärksammas av samma representant för 

sällskapet under ett senare besök, då han beskriver hur han ändrat sig och ut-

trycker sig uppskattande om det faktum att fler kan se verket nu.249  

På det verkligt lokala planet, ur ett Fanna-perspektiv, är flytten fortsatt pro-

blematisk. Staden i stort kan fortsatt använda verket i sin marknadsföring, då 

Skiftnyckelstaden annonseras vid cirkulationsplatsen. Ungefär samtidigt med 

flytten meddelades att industrilokalerna i Fanna kan bli föremål för rivning. Om-

rådets förflutna som verkstadsindustriellt centrum på orten kan i så fall komma 

att nästintill helt försvinna. Skulpturen på sin tidigare plats i Fanna kunde alltså 

förstås både som en signal för den förbipasserande att området är Bahcos och 

att staden är ”Skiftnyckelstaden”. På den nuvarande platsen finns endast det se-

nare kvar.  
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Placeringen i cirkulationsplatsen pekar mot staden som plats där skiftnyckeln 

uppfanns, dess hem och ursprung, men ändå på avstånd från den nedlagda indu-

strin. Betydelsen av verket har förändrats och blivit en del av en berättelse om ett 

framgångsrikt förflutet, distanserat i tiden från det mer nyligt förflutna efter ned-

läggningen. Den nya placeringen gör på samma gång två saker. Dels synliggörs 

”Skiftnyckelstaden”, då dess rumsliga betydelse vidgas ytterligare, dels förflyttas 

fokus från den stängda industrin. Ur ett platsmarknadsföringsperspektiv faller sig 

detta naturligt, då det är främst positiva värden som där eftersträvas.250 Ur den 

synvinkeln fungerar den nya placeringen av skiftnyckelskulpturen på samma sätt 

som Bahcodagen, där också de positiva aspekterna av kulturarvet lyftes fram – 

de som kunde leda framåt, eller var förankrade i en positivt färgad historieskriv-

ning. Att det var i Enköping som skiftnyckeln uppfanns och producerades under 

ett drygt sekel är en sådan berättelse, medan berättelsen om nedläggning inte är 

det.  

Den för framtiden planerade skulpturen över J P Johansson själv, som be-

skrivs närmare i det följande visar på samma positiva bild, då han synliggörs som 

en av stadens stora män ur det förflutna. Om och när denna skulptur kommer 

till stånd, kommer två monument i samma stad peka ut vad som idag förefaller 

vara Enköpings önskade bild utåt: entreprenörskap förr och nu. Detta förstärks 

ytterligare om skiftnyckeln betraktas som minnesmärke över Johansson, vilket i 

och för sig är svårare efter flytten från Fanna. Men med en skulptur över uppfin-

naren i den centrala staden och över en av hans uppfinningar vid en av de största 

infarterna, tycks han åter få stå för en lokal identitet, grundad i det sena 1800-

talets tidiga entreprenöranda med förmåga att leda framåt.  

Den verbala betydelsenivån i verket blir på den nya platsen förändrad. ”IN-

VENTED BY BAHCO IN 1892” blir här en indikation på en tidigare industriell stor-

hetstid. Årtalet, snarare än företagsnamnet, är det viktiga.   

J P Johansson på Gustav Adolfs plan   

Under flera år drev J P Johansson-sällskapet en kampanj för att få till stånd en 

skulptur över uppfinnaren i Enköpings centrum. Deras skäl för detta arbete be-

höver knappast redovisas ytterligare. Det finns däremot skäl att se till sällskapets 

idéer kring utformningen av konstverket. De hade redan i ett tidigt stadium åt-

minstone monumentets mest grundläggande utformning klar för sig: Johansson 

skulle avbildas i naturlig storlek eller något större, i brons och stående på en 

sockel av granit. Även placeringen av skulpturen stod från början klar för säll-

skapet, som menade att han bör ta plats på Gustav Adolfs plan. Platsen var önsk-

värd av två huvudsakliga skäl. Dels skulle uppfinnaren ta plats i centrum på ett 

sätt han inte har gjort sedan han levde, dels fanns den självklara kopplingen till 

den lilla torgbildningen i det att den första smedjan var placerad där.251 Idén att 

trampa samma golv känns igen från personmuseerna: Johansson får åter ta plats 

där han en gång etablerade sig. Verket har alltså två tidsliga betydelser, dels en 

blick bakåt mot historien, dels en förankring i det nutida Enköping.  
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Att ett sällskap, som har som enda målsättning att sprida kunskap om perso-

nen i fråga, önskar att just denna lokala profil ska ta plats i stadens centrum för-

vånar troligen ingen. Författaren Jan Fridegård har redan en park uppkallad efter 

sig i Enköping, i vilken en bronsskulptur föreställande honom av Rune Rydelius 

(f 1946) finns; Westerlundska gården med trädgård är namngiven efter Dr Ernst 

Westerlund.  Läkaren finns också representerad som skulpturbyst av Ida Thore-

sen (1863–1937) i Skolparken.252 Givet detta föreföll det möjligen förvånande att 

Johansson ännu inte hade fått samma uppmärksamhet. Sällskapet uttryckte att 

det närmast ter sig löjeväckande att den i deras tycke viktigaste personen ännu 

inte fått stå skulptur i centrum. Vad som däremot sällan nämns i samband med 

detta är att den ovan beskrivna skulpturen av en skiftnyckel också representerar 

uppfinnaren. Därtill har Bahco och Johansson fått ge namn åt flera gator i och 

omkring Fanna, exempelvis J P Johanssons gata och Bahcovägen. Dessutom 

upptar, som nämnts, Johansson och hans verkstadsindustri stor plats i den lokala 

historieskrivningen. 

Kampanjen att samla medel för att få en Johansson-skulptur till stånd fick 

som första resultat att kommunen finansierade en förslagstävling för monumen-

tet. Däremot utgick inga garantier för finansiering av resten av projektet. Det 

vinnande förslaget kom från skulptören Peter Linde (f 1946), som kontrakterades 

för att utföra skulpturen i full skala. Sällskapet lyckades få bidrag från privatper-

soner och lokala företag, och kommunen sköt kring årsskiftet 2012/13 till de då 

kvarvarande 150 000 kronorna som krävdes för skulpturens fullbordan. Därefter 

följde nästa kampanj, denna gång för att finansiera sockeln. Linde har tidigare 

skapat flertalet offentliga skulpturer, bland annat av Hjalmar Söderberg vid 

Kungliga biblioteket i Stockholm (2010). Konstnären har besökt museet och har, 

enligt uppgift från sällskapet, hämtat sin inspiration från Håkan Walls bok.253  

Redan tidigt i processen kunde betydelsebildningarna hos monumentet anas, 

både i rummet, i materialval och i idéer om vad som skulle visas. Då idéskissen 

småningom visades kom detta ytterligare till uttryck, inte minst eftersom materi-

alprover uppvisades intill själva skulpturen (figurerna 45–46). En del i uppvisan-

det av dessa detaljer kan mycket väl ha varit ett slags konsumentupplysning, ef-

tersom skissen och materialproverna visades upp som del i en insamlingskam-

panj. Men det är också tecken på en förståelse av monumentet som inskriven i 

en lång tradition, både vad gäller materiell och ikonisk gestaltning: bronsskulptur 

på granitsockel.  I september 2014 avtäcktes skulpturen på Gustav Adolfs plan.  

Skulpturen visar uppfinnaren, stående rakryggad med en rörtång som käpp. 

Sockeln, som alltså är utförd i granit, är i formen av en mutter och ansluter sig 

därmed alltså formmässigt till temat. Johansson framstår som en gammal man, 

vilket stämmer väl med den gängse bilden av honom. Rörtången som käpp visar 

på att det är med stöd av sina uppfinningar som han gjort sig betydelsefull. Det 

är emellertid intressant att skulptören här väljer rörtången snarare än skiftnyck-

eln, som ju i andra sammanhang presenteras som den främsta symbolen för Jo-

hansson, Bahco och i förlängningen Enköping.  
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Avtäckningsceremonin ägde rum på J P-dagen den 16 augusti 2014, där den 

utgjorde huvudnummer vid sidan av de traditionsenliga momenten som exem-

pelvis SM i skiftnyckelhantering (figur 41). Dagens begivenheter flyttades till 

Gustav Adolfs plan, vilket underströk detta ytterligare. Efter välkomsttal av Curt 

Eriksson, J P Johansson-sällskapets ordförande, drog en representant för SNA 

Europe, varumärket Bahcos nuvarande ägare, ett rött tygstycke av monumentet. 

Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund talade om Johanssons betydelse 

för Enköping förr, nu och i framtiden. Där och då, under avtäckningsceremonin, 

hölls alltså anföranden i en ton snarlik den under den inledningsvis beskrivna 

Bahcodagen (figur 47).  

Något senare tillkom en skylt strax bakom själva skulpturen. Texten är stansad 

i en rostig stålplåt som är monterad på stolpar och infälld i buskarna som omger 

parken. Texten lyder: 

 

Johan Petter Johansson 

År 1853–1943 

Enköpings stora innovatör. 

industriman som grundade BAHCO 

 

Rest av J.P. Johansson Sällskapet 

den 16 augusti 2014 

Skulptör Peter Linde 

 

Därefter följer en lista på bidragsgivare, bland annat kommunen och SNA 

Europe. Det är här den verbala betydelsebildningen sker. Johansson beskrivs 

som ortens stora uppfinnare, vilket ansluter till andra beskrivningar av honom. 

Uppgifterna om skulptören och sällskapet förvånar inte heller. Det är snarare i 

det som saknas som betydelsebildningen äger rum. Som redovisats ovan så valdes 

platsen med stor omsorg: det var här Johansson öppnade sin första smedja efter 

att ha slagit sig ned i Enköping. Egendomligt nog nämns detta inte på skylten 

med följden att denna i själva verket helt avgörande rumsliga betydelse inte kom-

mer en tidigare okunnig betraktare till del. Gustav Adolfs plan är idag, med un-

dantag av den lilla parken precis bakom verket, en parkeringsplats och ett buss-

torg. Om skulpturen och parken är delar av en hårt marknadsförd idé om Enkö-

ping som parkstad, är de andra delarna nödvändiga för Enköpings centrums in-

frastruktur. Skulpturen är det första en besökare ser efter att ha stigit av bussen 

eller parkerat sin bil, men samtidigt är placeringen av verket obegriplig. Ett buss-

torg, en parkering, en skulptur – och skylten ger just ingen ledning. Den rumsliga 

betydelsenivån är tvetydig. Bakom monumentet en välskött park, framför det en 

trafiklösning, som om det stod mitt i ett område under utveckling, som om an-

tingen parken eller busstorget skulle växa. Intrycket är snarast att monumentet 

tycks ha stått där mycket längre, vilket stärks av materialval och Johanssons klä-

der och pose, och att staden håller på att växa i fatt honom, svälja honom. Den 
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betraktare som känner till det platsspecifika i verket, alltså är medveten om kon-

notationerna till smedjan, placerar Johansson först i det sena 1800-talet. Så oav-

sett vilken förförståelse en betraktare har, kommer hen mycket sannolikt skicka 

Johansson till det förflutna. Någon metonymi för lokalt entreprenörskap är det 

hur som helst inte tal om, även om gestaltningen av ett föreställt förflutet också 

pekar mot vad historikern Niels Kayser Nielsen betecknar som normativt futu-

rum. I och med monumentaliseringen blir det förflutna personifierat och plats-

bundet.254  

Kommunens förhållande till sin industrihistoria förefaller ambivalent. Unge-

fär samtidigt som den medger rivning av betydande delar av Bahcos fabriker, 

finansierar den en inte oansenlig del av Lindes skulptur och godkänner dess cen-

trala placering. Det hela kan givetvis förklaras med att det ena fallet handlar om 

bebyggelseantikvariska och stadsplanemässiga ställningstaganden, medan det 

andra handlar om en skulptur. Där det förra handlar om hela kvarter, handlar det 

senare om ett par kvadratmeter; där det ena handlar om möjligheten till ny bo-

stadsbebyggelse, handlar det andra om skönhetsvärden i det offentliga rummet. 

Samtidigt som industriorten Enköping försvinner, gör kommunen ansträng-

ningar för att ytterligare etablera parkstaden. Skulpturen skulle kunna tolkas som 

del i detta projekt, eftersom offentlig konst även på annat håll i Enköping och på 

andra orter hör parkanläggningar till. Som konstverk i park reduceras dess bety-

delse till att bara vara en del av parken. Det är fullt sannolikt att Enköpings park-

turister kommer att förstå J P Johansson-monumentet som just en dekorativ del 

av parkanläggningen.   

Skulpturen förevigar honom, men gör honom samtidigt till först och främst 

en man från det förflutna. Från att tidigare ha fungerat metonymiskt för ett se-

nare entreprenörskap, får Johansson här, sist och slutligen, ses som symbol för 

en svunnen tid, för ett Enköping som aldrig kan återkomma. Eventuella rivningar 

i Fanna fyller därvidlag en liknande funktion: ett förpassande av den industriella 

epoken till det förgångna. Sett ur detta perspektiv fyller de två projekten liknande 

funktioner: Enköping är inte, och ska därför inte framställas som, en industriort. 

Däremot är det förenligt med platsmarknadsföringsprincipen att poängtera att 

staden vilar på en industris och en stor mans bedrifter i det förflutna. Det tidigare 

kapitlets förståelse av Carl Eldhs Linné-skulptur som fysisk representation av – 

och del av – historieskrivningen och bild av en man som kan mana till nya stordåd 

är giltig även här.255 Skulpturen blottlägger också tydligt vilken typ av man som 

tillåts definiera en lokal identitet. Den hegemoniska maskuliniteten i detta sam-

manhang representeras av snillet Johansson, som trots små medel med båda föt-

terna på jorden kunde nå oanade höjder. Detta uttrycks också i själva skulpturen, 

där en nöjd Johansson blickar ut från sin sockel. Han har i verkets namn, alltså 

på en verbal betydelsenivå, också blivit begrepp, ”Johansson med tången”, vilket 

ytterligare etablerar honom som framgångsrik, men också förflyttar honom till 

myten Johansson. Denna skildring av uppfinnaren som maskulint ideal återkom-

mer på många platser.256 Lindes skulptur ger en skildring av det förflutna som 

drivet av stora män ytterligare en tydlig materiell representation i stadsrummet.  
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Figur 48: Vägavspärrning utanför Möllers bageri &  

konditori på Regementsgatan i Ystad med anledning av  
inspelning av Wallander-film, juli 2012. 

 
Figur 49: Rapsfält fotograferade genom fönstret under bussturen Wallander i landskapet, juli 2012. 
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Figur 50: Turister fotograferar utanför Mariagatan 10 i  

Ystad, Kurt Wallanders hem i böckerna, juli 2012. 
 

 
Figur 51: I filmerna användes Mariagatan 11C som Wallanders hem. 
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Figur 52: I de senare filmerna används ett av husen i byn Svarte som Wallanders bostad. 

 
Figur 53: I den brittiska produktionen används en villa i mexitegel som Wallanders bostad. 
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Figur 54: Huset på regementsområdet som används som polisstation i de första Henriksson-filmerna. 

 
Figur 55: Regementet år 1898. Foto med tillstånd från Ystads militärmuseum. 
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Figur 56: Tågstationen blev polisstation i de senare Wallander-filmerna. 

 

 
Figur 57: Polisens vapen finns kvar i tågstationens fönster. 
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Figur 58: Hotell Continental, Ystad. 

 
Figur 59: Matsalen, Hotell Continental, Ystad. 

  



 133 

 
Figur 60: Wallanders vardagsrum i Cineteket. 

 
Figur 61: Polisens konferensrum i Cineteket. 
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Figur 62: Kurt Wallander på Ystad studios fasad. 
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Figur 63: Containern som användes för smuggling i Täckmanteln. 

 
Figur 64: Ales stenar. 
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Figur 65: Stadsvandring i Wallanders spår. 

 
Figur 66: Uttagsautomat, Stortorget, Ystad. 
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Fiktion och verklighet: Kurt Wallander i Ystad 

I Wallanders Ystad är det en ny blandad verklighet, en ”mixed reality” som gäller.257  
Broschyr från Ystads turistbyrå 

Att resa i fiktionen 

Scenen är välbekant: en ensam Volvo på en landsväg omgärdad av gula rapsfält i 

solnedgång. På håll anas lantlig bebyggelse – skånelängor, lador, uthus. Bakom 

ratten sitter en sammanbiten man som målmedvetet kör bilen mot nästa brotts-

plats, vittne att förhöra eller anhöriga till brottsoffer. Under den bildsköna ytan 

gror något annat, något främmande för den sömniga bygden. Andra tablåer är 

lika bekanta – regnvåt kullersten upplyst av gatulyktor, en sovande stad, skuggor 

i hörnen. De utgör fonden för en serie berättelser, filmatiserade av olika produk-

tionsbolag och med olika uppsättningar skådespelare, men med det gemensamt 

att de alla skildrar brottsutredningar genomförda av Henning Mankells kommis-

sarie Kurt Wallander. Kommissarien i sig utgör något av en sinnebild för filmpo-

lisen med familje- och alkoholproblem, sönderarbetad och uppriven. Vid mer än 

ett tillfälle i den första filmatiseringarnas inledande miniserie, Mördare utan ansikte, 

får tittaren se Wallander, gestaltad av Rolf Lassgård, dricka för mycket, köra ratt-

full, vakna bakfull, göra tafatta närmanden mot åklagaren och ringa påstridiga 

samtal till både dotter och före detta fru. Bilden känns igen från många filmer 

och tv-serier i genren: den problemtyngde, men rättspatosdrivne polisen, som 

inte tillåter sig vila förrän skurken är gripen och samhället återgår till folkhems-

idyllen för denna gång.  

Pittoreska omgivningar som fond åt brott är även det ett bekant grepp och 

känns igen från flera produktioner, av vilka den brittiska tv-serien Midsomer Mur-

ders är att betrakta som typisk. I det fiktiva grevskapet Midsomers grönskande 

landskap med sina arketypiska pubar, marknader och högreståndsmiljöer, mör-

dades 222 personer mellan startåret 1997 och 2011. Därtill blev det fond åt elva 

självmord och lika många olyckor med dödlig utgång.258 Det bedrägliga lugnet 

tycks fungera väl som kontrasterande bakgrund till mord och död. Skildringar av 

igenkännbara miljöer tenderar att, genom de händelser som utspelas där, trans-

formeras till något på samma gång skrämmande och lockande, vilket ytterligare 

bidrar till effektiviteten i skildringar av våld eller brottslighet. Landskapen och 

scenerierna är därför i sig själva del av tittarens upplevelse av spänning.259  
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Det igenkännbara fungerar därtill som grund för den platsmarknadsföring 

som bedrivs utifrån Wallander som karaktär och filmserie. I det följande beskrivs 

filmernas motiv, men framförallt deras funktion som styrande av turistens blick. 

Därutöver undersöks marknadsföringen och turismen i Ystad i förhållande till 

tidigare kapitel och relationen till kulturarvsplatser i och omkring den skånska 

staden.  

Miljöerna som beskrivs i de tidigare kapitlen gör alla på något sätt anspråk på 

historisk fakticitet och försöker därmed, genom ansatser till beskrivningar av 

”hur det egentligen var”, skriva om några aspekter av sin orts historia. Autentici-

tetens undflyende, flyktiga karaktär i bland annat personmuseer resulterar emel-

lertid i samtliga fall i en viss grad av fiktionalisering av det skildrade. Genom 

gestaltningen av sina respektive förflutenheter, tenderar rekonstruerade och 

musealiserade hem att glida bort från denna fakticitet och in i en omstöpt, tillrät-

talagd version av skeendena. Så finner besökaren till Linnémuseet i Uppsala en 

typisk 1700-talsmiljö och turisten i Enköping en rekonstruerad smedja uppbyggd 

i Bahcos gamla lokaler. Autenticiteten finns i besökarens upplevelse av det ge-

nuina, i känslan av att befinna sig på samma plats som den berömdhet, vars om-

givningar resan hade som mål. Turistens blick söker det bekanta, det redan kända 

och ser sina behov tillgodosedda i och med resans fullbordan.260 På sätt och vis 

har förekomsten av originalgestaltningar mindre betydelse: att få upplevelsen och 

känslan av autenticitet är tillräckligt. Som nämnts tidigare, stämmer detta väl 

överens med David Lowenthals idéer om det autentiska som mer upplevt än fak-

tiskt: originalet och ursprunget kan ändå aldrig nås.  

Alla de tidigare exemplen har emellertid en förlaga, ett original att luta sin 

omgestaltning mot. Ett rum kan upplevas som trovärdigt 1700-tal, även om det 

inreddes i början av 2000-talet, i synnerhet som rekonstruktionen hålls mer eller 

mindre hemlig. Den kvardröjande närvaron av till exempel en sedan drygt två-

hundra år avliden person, skänker rummet en känsla av autenticitet och motiverar 

till ytterligare omgestaltningar. Det är i handlingen, inplaceringen av en person i 

ett rum, som autenticiteten skapas.  

Frågan blir förstås i vilken mån en från början fiktiv person kan fungera som 

detta original, om det har någon betydelse om berättelsen så att säga inleddes i 

verkligheten och avslutades i en fiktionalisering – eller om fiktionen är en grund-

premiss från första stund.  

I förhållande till kulturarvsdiskursen är Wallanders Ystad förstås ett avvikande 

fall. De andra fallstudierna behandlar sådana miljöer som kan sägas existera inom 

den, medan Wallander-berättelsen som genereras av en uppsjö olika aktörer i 

Skåne – och andra delar av landet och utomlands – befinner sig utanför kultur-

arvsdiskursens sammanhang. Det är naturligtvis så att också Wallander-fiktionen 

är en del av ett kulturarv, men det är för Ystads del fråga om en mer utpräglad 

turistdiskurs, som inte relaterar direkt till kulturarvet. Här är det intressanta sna-

rare att se hur betydelseproduktionen hos turismen och kulturarvsplatserna skil-

jer sig åt. Överlappningarna mellan museer och turism, mellan platsmarknadsfö-

ring och kulturarv når här sin kritiska punkt, då ett nytt lager fogar sig till de 
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tidigare. Ystad och Österlen, som sedan lång tid varit av vikt för turismen i Skåne, 

får ytterligare ett betydelselager i Wallander. Tidigare har vi sett hur Linnés tid 

blivit det enda av intresse, medan tidigare och senare lager blivit ointressanta för 

såväl den dominerande utsagan om ett lokalt kulturarv som för turismen. Samma 

mekanismer är i spel i Ystad, där utsagorna om Wallander dominerar framför 

åtskilliga andra. 

Filmerna 

De filmer som utgör grunden för den turism som studeras här, är 42 till antalet.261 

Den första filmserien, med Rolf Lassgård i huvudrollen bygger alla på Henning 

Mankells romaner, liksom den brittiska produktionen med Kenneth Branagh 

som Wallander. De andra svenska filmserierna bygger med undantag för dess 

första del, Innan frosten (2005), och en av filmerna i den avslutande serien, Den 

orolige mannen (2013), inte på böckerna, utan har skapats utifrån nya manus, som 

författats utifrån en idé av Mankell.262 Denna serie är den klart längsta med hittills 

32 filmer och liknar både till produktionstempo och distribution filmerna kring 

Maj Sjöwall och Per Wahlöös kommissarie Martin Beck, som i senare serier också 

helt lämnat böckerna som förlaga. Fram till dess att de senaste sex filmerna fär-

digställdes, var det också möjligt att uppleva inspelningarna på plats i Ystad, vilket 

också poängterades i turistmarknadsföringen.  

De senare filmserierna med Krister Henriksson i huvudrollen gjordes i ett in-

tensivt produktionstempo, där flera filmer spelades in samtidigt. Enligt guiden på 

Cineteket i Ystad var detta en förutsättning för filmernas tillkomst, då en enskild 

film normalt sett tar mer än ett år att färdigställa. Produktionen har också präglat 

staden sommartid med synliga inslag som polisbilar, filmteam och avspärrade 

gator, vilka sannolikt förhöjt turistens upplevelse av något slags autenticitet. Un-

der ett fältstudiebesök i staden sommaren 2012, noterade jag själv människors 

suckar inför ännu en avspärrad gata – ”Det är Wallander igen...” – även om kom-

munens turistinformation gärna ger en bild av filmproduktionen som en välin-

tegrerad del i ystadbornas vardag. Hur som helst är det uppenbart att förekoms-

ten av kamerateam, skådespelare och en därigenom åtminstone till del förändrad 

logistik på orten är något som befolkningen har behövt vänja sig vid (figur 48).  

Det höga produktionstempot reflekteras också i filmernas distribution, där de 

flesta är ägnade att sändas som tv-serie och endast ett fåtal lanserades först som 

biofilmer för att sedan släppas på dvd. Dessa versioner är förpackade under en 

gemensam grafisk profil, där namnet ”Wallander” är det dominerande i layouten. 

Trots förekomsten av skådespelare som i andra sammanhang skulle bli affisch-

namn, är det gestalten – eller kanske snarare varumärket – Wallander som lyfts 

fram.263 Filmerna kom också från början att få ett ganska ljumt mottagande av 

filmkritiker, av vilka några poängterar att filmerna lider av sin marknadsdrivna 

tillkomst och att de som främst kommer att profitera på projektet till slut kom-

mer att vara turistindustrin.264 
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Det autentiskas förankring i det vardagliga 

Anspråken på en realistisk bild av verkligheten som kontrastbotten åt ofta spek-

takulära brott återkommer i skildringar av själva polisarbetet. Brottsplatsunder-

sökningar visualiseras som vetenskapligt grundad praktik och stressade morgon-

möten på stationen utgör exempel på detta, liksom ibland förekomsten av 

”mindre brott i handlingens periferi för att förstärka känslan av en vardagsverk-

lighet som kontrasterar mot det spektakulära brottet i centrum”.265 Även utanför 

själva polisarbetet finns exempel på vardaglig realism, i synnerhet i långa filmse-

rier som Wallander, där en långsammare serie händelser kan spänna över flera 

filmer, exempelvis kommissariens komplicerade relationer till sin far, före detta 

fru och dotter.  

Även i enskilda händelser återkommer vardagen som fond. Exempelvis upp-

täcker polisen det av en stor explosion förorsakade strömavbrottet i Hämnden 

(2009) då en kräftskiva i Wallanders nyinförskaffade strandhus plötsligt mörk-

läggs. Scenen utgör exempel på det idealiserade pittoreska i havsscenerierna, det 

”svenska” i kräftskivan, polisens sammanhållning i det att endast kolleger är in-

bjudna, liksom Wallanders egenskaper som sliten småstadspolis i det att han up-

penbarligen druckit för mycket alkohol. Det vardagliga framträder här tydligt. 

Filmserierna om Ystadspolisen är fulla av motsvarande exempel på små bitar rea-

lism. Ytterligare ett är när polismannen Johan Svartman blir sen till att hämta sina 

barn på förskolan, eftersom hans bil är upptagen på spaningsuppdrag mot ryska 

maffian (Cellisten 2009). Exemplen utgör kontrasterande bakgrund till de mer 

komplicerade brotten i filmerna (storskaligt sprängattentat och politikermord re-

spektive organiserad brottslighet), men skänker en känsla av realism åt dessa 

större händelser.  

Realismen torde ha betydelse också för turismen: om Wallander och hans kol-

legor är ”vanliga” personer med ”vanliga” problem, förefaller det måhända mer 

sannolikt att de skulle kunna finnas på riktigt. I vissa delar använder sig turistnä-

ringen av denna möjlighet, bland annat då det talas om ”blandad verklighet”, en 

term som tycks syfta till att överbrygga klyftan mellan fiktion och verklighet.266 I 

en informationsfilm som visas för guidade grupper på Cineteket, återger Ystads-

polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford den anekdot med den den tyska 

turisten som inleder denna avhandling. Historien är förstås både anekdotisk och 

berättad lite på skämt, men får ändå ses som illustrativ för Wallander-turismens 

beroende av det verkliga, realistiska och egentliga – eller illusionen därav. Därut-

över visar den på något annat som förefaller genomsyra bilden av Wallanders 

Ystad, nämligen att hela orten ser positivt på denna stadsskildring. Också polisen 

har gjorts till del av – och deltar aktivt i – såväl filmproduktion som turism. På 

mer än en plats i materialet för denna delstudie framförs denna idé om positiv 

samexistens – Wallanders Ystad och Ystads Wallander. Och det handlar inte bara 

om inkomster för turistnäringen.  
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Filmatiserade landskap 

I BBC-produktionen Who is Kurt Wallander? (2010), som sändes i samband med 

lanseringen av den brittiska versionen, berättas att Kenneth Branagh, som tog 

det första initiativet till serien, betraktade landskapet omkring Ystad i det närm-

aste som en skådespelare eller karaktär i produktionen. I samtliga filmserier kring 

Wallander tycks scenerierna ha en central funktion. Detta skulle kunna sägas vara 

sant om i det närmaste alla filmer, men urvalet av platser i dessa filmer förefaller 

fokusera på mer eller mindre arketypiska Skånemiljöer. Landsbygdens öppna vid-

der med sina odlade fält skapar en lugn bakgrund mot vilken de centrala brotten 

utspelar sig. Filmpubliken får ofta se bil- och tågresor genom vilka landskapets 

skiftningar spelas upp som pauser i de annars dramatiska sekvenserna. Även om 

det är för mycket sagt att filmernas iscensättningar syftar till att främja turismen, 

framställs det skånska i landskapet på ett mycket tydligt sätt: det framstår som 

mer än en slump att handlingen utspelas just här. Böckernas och filmernas hand-

lingar utspelas i Skåne, inte minst för dess läge i förhållande till kontinenten och 

potentialen för skildringar av brottslighet över gränser.267 

Kontrastverkan blir stark mellan Skånes småstäder och landsbygd då smugg-

ling och annan internationell kriminalitet hamnar i fokus. Detta illustreras bland 

annat illustreras i Hundarna i Riga (1992, filmatiserad 1995), när två lettiska män 

påträffas döda i en gummibåt vid stranden i Ystad, eller i den långt senare Täck-

manteln (2006), i vilken människosmugglare lämnat en container i en öppen 

lövskog nära orten. Även där brottet i själva verket inte rör något utanför Sveriges 

gränser, antyds gärna en internationell problematik, som i Hämnden (2009), där 

en tekniskt avancerad sprängning av en transformatorstation samt ett politiker-

mord först kopplas samman med internationell terrorism relaterad till vad som 

betecknas som en ”Muhammed-utställning” i stadens kommunhus. Händelserna 

avbryter också den redan nämnda kräftskivan, vilket kan ses som att den 

”svenska” tryggheten alltså hamnar under attack.  

I samtliga tre serier återfinns åtskilliga svepande filmsekvenser över det böl-

jande landskapet med sina längor, vindkraftverk och småvägar och Ystads kul-

lerstensgränder och små torgbildningar. De inskärper bilden av det lilla samman-

hanget som drabbas av de stora händelserna. I botten finns skildringen av ett 

tryggt svenskt folkhem under uppluckring, vilket får sin visuella gestaltning i brin-

nande asylboenden och polska långtradare med amfetamin i lasten. 

 Michael Tapper går i sin avhandling Snuten i skymningslandet (2011) igenom en 

ansenlig mängd kriminalromaner och filmatiseringar. Han konstaterar bland an-

nat att Ystadspolisen i Wallander-serierna består uteslutande av svenskar, medan 

brottslingarna i hög grad kommer från andra platser.268 Hotet utifrån, såsom det 

representeras annars i serien, ger alltså genklang också i persongalleriet.  
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Turist i fiktionen 

Resor i fiktiva gestalters spår är långt i från något nytt, även om senare tiders 

litteratur- och filmturism sker i en större skala än tidigare.269 Detta kan säkerligen 

förklaras delvis med att resandet ökar generellt, men har, åtminstone i Wallander-

fallet, också att göra med den takt i vilken filmseriens delar utkommer, dess för-

ankring i en viss plats och Ystads aktiva användning av detektivens miljöer för 

marknadsföringssyften. Som beskrivs närmare nedan återfinns en stor mängd 

evenemang i området som utgår helt och hållet från filmernas (och böckernas) 

sedan ungefär tjugo år stadigt växande popularitet.  

Under 1800-talet började turismen kring fiktiva miljöer ta form i mer arrange-

rade resor till platser som beskrevs i eller utgjorde förlaga till skönlitterära verk. 

Dessa kom i efterföljden av en framväxande vurm för författaren som central 

gestalt, och ett ökande intresse för den skapande individens person.270 I Storbri-

tannien etablerades exempelvis Stratford-upon-Avon som William Shakespeares 

stad, resenärer besökte stora författares gravar och tyckte sig på vissa platser se 

en visuell utgångspunkt för deras skrivande. Detta tog sig uttryck också inom 

turismen, där regioner döptes om till Wordsworth Lake District, Scott-land, 

Dickens London, Hardys Wessex och så vidare.271 Därifrån var steget inte långt 

till att söka romanernas beskrivna miljöer. I föreliggande studie förstås denna 

utveckling som en följd av föregående århundrades framväxande ”kult av stora 

män”, som undan för undan blev ett vanligare motiv i både bildkonst och litte-

ratur.272 Liksom kring tidigare kapitels gestalter, ses alltså här en form av plats-

marknadsföring kring de fiktiva figurerna redan under 1800-talet, då romanfigu-

rer och deras skapare aktiverades som instrument för denna marknadsföring.273 

Historisk fakticitet kan inte ha setts som något särskilt viktigt i dessa samman-

hang. Emellertid är det värt att undersöka i vilken omfattning avsaknaden av ett 

i verkligheten förankrat original påverkar dessa praktiker. 

Kulturarvets uppdelning i materiella och immateriella företeelser utgör grund 

för verksamheten hos museer och andra utövare inom sektorn. Samma uppdel-

ning har uppmärksammats av bland andra Johan Jansson och Dominic Power i 

förhållande till platsmarknadsföring.274 Även företeelserna bakom orden stäm-

mer väl överens mellan de olika områdena – bebyggelse, fysiska miljöer och per-

soner respektive myter, slogans och berättelser.275 Fiktionen i Ystad förhåller sig 

till de båda, då de fysiska miljöernas funktioner är att betrakta som helt immate-

riella, då de är baserade i en uppdiktad berättelse. Forntidsmiljön Ales stenar an-

vänds oftast som just sådan, men är i Wallander-sammanhang platsen dit kom-

missarien åker för att tänka och vara för sig själv och är också brottsplats i Kuriren 

(2009). I turistmaterialet som för besökaren runt till de olika wallanderska plat-

serna, beskrivs Ales stenar som just en Wallander-miljö, men inget nämns om 

platsens förhistoriska förflutna.276 Den enda signifikans platsen tillmäts är alltså 

den som ges genom dess förekomst i filmerna. Detta kan jämföras med den se-

lektiva historiesyn som beskrivs inom de ovan skildrade personmuseerna, där 

äldre och senare historier än respektive persons beskrivs mycket kortfattat – om 
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de beskrivs överhuvudtaget. Företeelserna illustrerar hur det immateriella över-

lappar det materiella, varvid de fysiska miljöerna tillskrivs nya betydelser av de 

verbala utsagorna – och tvärtom.  

Även i Sverige i övrigt återfinns flertalet fiktiva gestalter som utgångspunkt 

för regional och lokal marknadsföring och turism. Stockholm har bland annat, 

genom sitt stadsmuseum, ordnat stadsvandringar utifrån Stieg Larssons roman-

svit om tidskriften Millennium, där huvudpersonerna Mikael Blomqvist och Lis-

beth Salander har fungerat som ingång till berättelsen om ”Stockholm och stock-

holmarna, både i ett historiskt och nutida perspektiv”.277 Det uttalade syftet är 

alltså att använda romanerna – och senare filmerna – som lockbete för att attra-

hera besökare till museet och dess verksamhet. Tidigare har också stadsvand-

ringar utifrån Jens Lapidus Snabba Cash (2006, filmatiserad 2010) förekommit, 

vilka nu har vidgats till att inkludera författarens hela så kallade Stockholm noir-

svit. Även dessa vandringar är arrangerade av stadsmuseet, liksom vandringar ”i 

filmstjärnornas spår”. I Stockholm finns därutöver skyltar uppsatta, som berättar 

om författare och ”deras stad”.278  

Glidningarna mellan författarnas liv och deras skapade världar och personer 

är många, vilket exemplifierades i studien kring Selma Lagerlöf tidigare. För 

Ystads del är detta mindre tydligt. Henning Mankell som person nämns främst 

som upphovsman; hans biografi och gärning beskrivs bara i förbigående. Istället 

är det Kurt Wallander som är den för staden intressanta personen. Ändå är över-

lappningen mellan fiktion och verklighet påtaglig: vandringar och bussturer i och 

omkring Ystad pekar ut sådana miljöer som är intressanta för filmpubliken, vilket 

ger fiktionen rollen att definiera en given plats som intressant av mycket specifika 

skäl. Öresundsbron inbegrips exempelvis i de wallanderska turistmålen, då en 

”[d]rogkurir kör motorcykel i hög hastighet över bron, i filmen Kuriren”.279 Det 

finns alltså även i det avseendet en likhet med tidigare exempel. Vi har sett hur 

delar av en stads fysiska minnesrum, som annars inte skulle associeras med någon 

särskild person, i vissa sammanhang ändå görs till del av utsagorna om perso-

nen.280  

Ystadsregionen i turistmaterial  

Ystad och Österlen beskrivs i mer allmänt hållna, till turister riktade produkter 

oftast genom sina skönhetsvärden. Landskapets lätt kuperade odlingsnejder, 

rapsfält och öppna lövskogar har länge fungerat som populära turistmål. De 

många hantverksbodarna, gallerierna och små kaféerna längs de slingrande lands-

vägarna beskrivs i text och bild som omistliga värden, oundgängliga för en turist 

i trakten. Landskapets bildsköna karaktär återges i färgstarka fotografier som ka-

librerar turistblicken inför resan. Därtill kommer fiskrökerier vid långa och vita 

sandstränder vid den solglittrande Östersjön som för många hör semestertiderna 

till. För den kulturellt och historiskt intresserade omnämns också platser som 
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Ales stenar, Glimmingehus och Marsvinsholm som spännande utflyktsmål, där 

historien ännu är levande. 

Ystad som ort framställs i allt väsentligt som en historiskt intressant stad, med 

åtskilliga kvarvarande korsvirkeshus, krokiga kullerstensgränder och torgmark-

nader. Mindre sägs om det modernare Ystad som administrativt och geografiskt 

centrum för en inte oansenlig del av regionen. För den största delen av mark-

nadsföringen dominerar alltså det pittoreska och bildsköna. Så långt påminner 

platsmarknadsföringen av Ystad mycket om exempelvis Visbys eller Sigtunas. 

Traktens karaktär av semesterplats förstärks av det stora antalet hotell, restau-

ranger och spa-anläggningar.  

Det är mot en sådan bakgrund som Wallander-turismen presenteras. Det pit-

toreska Ystad är en kontrastbotten mot vilken bok- och filmseriernas händelser 

kan utspelas. De små lantliga husen blir till ostörda brottsplatser; kullerstensgrän-

derna fylls med smygande steg i natten; Östersjön blir till transportled för drog- 

och människosmuggling. Idyllen krackelerar, liksom det folkhem som Henning 

Mankell upplevde förfalla då han först initierade Wallanderprojektet.  

Wallander som instrument för platsmarknadsföring 

Ystadsturismen skiljer sig från de andra exemplen i avhandlingen på mer än ett 

sätt. Förutom det uppenbara i att kommissarien aldrig existerat på riktigt, gestal-

tas staden på ett allt annat än smickrande sätt i Wallander-serierna. Där Uppsala 

lyfter fram sitt storslagna akademiska förflutna, Sunne och Värmland sin fritt 

kreativa skaparkraft och Enköping sin kvardröjande entreprenörsanda eller sina 

grönskande parker, finner läsare av Mankells kriminalromaner och filmpubliken 

en trakt plågad av brottslighet, sociala problem och våld. Förutom den pittoreska 

bakgrunden, synes den skånska landsbygden och småorterna omkring Ystad inte 

rymma mycket mer än elände. Wallander, polisen som har som yrke att stoppa 

brotten, framstår som en trygg punkt i en värld som annars präglas av mord och 

korruption. Trots sina egna brister är han den ende att lita på i ett folkhem under 

nedmontering. Marknadsföringen är positiv för Wallander – men mindre god för 

hans miljöer. Få Wallander-turister får dock antas bilda sig uppfattningen om 

Ystad som något slags samhällets skuggsida, men det är långt ifrån någon trygg 

plats som beskrivs. Det har tidigare konstaterats att få orter använder sig av 

någonting väsentligen negativt som brandinginstrument.281 Kontrastverkan kan 

emellertid förstås också åt andra hållet. Med våldsbrotten i fokus, framstår bak-

grunden som än mer pittoresk och naturskön och därmed intressant för tur-

ismen.  

Här spelar gränsen mellan fiktion och verklighet naturligtvis en helt avgörande 

roll: brotten begicks aldrig, bilen exploderade aldrig invid rapsfälten, kuriren 

körde aldrig utför stupet vid Ales stenar. Wallander får i platsmarknadsförings-

sammanhang istället betraktas som uttryck för det kreativa Ystad med Film i 



 145 

Skåne som nav. De underliggande sociala och politiska frågor som trots allt be-

handlas i berättelserna lyser med sin frånvaro i turistmaterialet. Istället ser besö-

karen en trakt, som genom sin skönhet, litenhet och svenskhet är värd ett besök 

– medan den fiktiva kriminaliteten inte utgör något hot, utan snarare kan sätta 

krydda på resupplevelsen.  

Som konstaterats på annat håll i avhandlingen, har det noteras på flera håll 

inom platsmarknadsföringsteorin att en effektiv branding måste rikta sig både 

utåt, alltså mot potentiella besökare och investerare, och inåt, alltså mot den egna 

befolkningen. Ystad var inte Kurt Wallanders plats förrän någon utnämnde den 

till en sådan.282 Rörelsen utåt är här uppenbar: den kriminalromanintresserade 

kan där se tidigare beskrivna miljöer på riktigt, precis som i avhandlingens tidigare 

exempel. Den påbjudna lokala självbilden är precis som tidigare svårare att sätta 

fingret på.  

För Region Skånes del är emellertid den marknadsmässiga delen den mer in-

tressanta, vilket illustreras av en undersökning som man uppdrog åt Joakim Lind 

och PR- och kommunikationsbyrån Cloudberry Communications att genom-

föra.283 Rapporten, med den talande titeln Kan man sälja Skåne med ”Wallanderfil-

mer”?, söker utreda vilka effekter exponeringen av regionen har på besöksnä-

ringen. Prognosen förutspår en ökning av turismen och att de i filmprojektet 

investerade skattepengarna ska ha varit väl spenderade.284 Det intressanta är inte 

främst huruvida rapporten blev sannspådd, utan snarare att fokus helt och hållet 

ligger på marknaden, inte på Ystadsbornas eller skåningarnas uppfattning om 

Wallander och den bild av hemtrakten som genereras i böckerna och filmerna. 

På samma gång kan man konstatera att Region Skåne förefaller särskilt intresse-

rade av de ekonomiska aspekterna av denna del av turismen. Detta förvånar inte 

nämnvärt, då tretton miljoner kronor investerades i filmprojektet. Däremot 

kanske man kan förvänta sig att regionen skulle vara angelägen om vilken bild av 

Skåne som genereras i filmerna om Wallander. Dessa aspekter tas endast ytligt 

upp i prognosen. Olof Hedling som genomlyser rapporten i en text, kommer 

fram till att den förefaller skräddarsydd för att göra beställaren nöjd: de lokala 

myndigheterna ser i rapporten ut som om de agerar på rätt sätt då de investerar i 

projekten. Investeringen görs alltså innan Joakim Lind får uppdraget att utvär-

dera den. Hedling konstaterar vidare att PR-byrån, som tidigare saknar erfarenhet 

av brandingfältet, tycks ha blivit sannspådd på det ekonomiska området, men 

saknar analytisk udd, en bedömning som jag håller med Hedling om.285  

Istället fokuseras på förment positiva företeelser. Bland annat har rapportför-

fattaren Joakim Lind sammanställt en tabell, i vilken förekomsten av vad som 

betecknas som ”Skåneassociationer” redovisas. Associationerna inbegriper bland 

annat arton förekomster av ”Vackert landskap, sjö, jordbrukslandskap, Krage-

holms slott, Lund, Ystad, medeltida stadsmiljö, skånsk flagga [...]” i filmen Innan 

frosten (2005). Uträkningsmodellen används annars inom produktplacering, där 

varumärken eller logotyper är synliga i exempelvis en film.286 Det verkar alltså 
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som om prognosförfattaren – och i förlängningen prognosens beställare – be-

traktar de uppräknade miljöerna som varumärken, redo att säljas till köpvilliga 

turister.  

Vad som gör ”medeltida stadsmiljö” eller ”sjö” till typiskt skånska miljöer 

framgår inte. Inte heller finns något mer utvecklat resonemang kring vilka utsagor 

som finns knutna till platserna – eller vilken bild av regionen som genereras uti-

från filmerna. Rapportens statistiska uppräkning av förekomster av det skånska 

är däremot uttryck för en stark tro på publikens egna associativa förmåga att 

knyta samman filmerna med landskapets olika detaljer. Möjligen kan prognosen 

läsas som ett förslag på framtida inslag i turistaktiviteter i och omkring Ystad, i 

synnerhet som flera av företeelserna numera används just så. Det är värt att po-

ängtera att filmerna förefaller öka antalet skånska motiv, eller åtminstone blir 

skildringen av dem tydligare per filmserie. Den första, med Rolf Lassgård som 

Wallander är relativt sparsam med sina skildringar av det skånska, men ökar något 

i de senare filmerna. Den brittiska produktionen går ytterligare ett steg och land-

skapets svenskhet eller skånskhet framhävs än mer.287 De varierande uttrycken i 

de olika filmserierna är härvid intressanta.  

Wallanders platser 

Samspelet mellan filmproduktion och turism i Ystad bör inte tolkas för mycket 

som en medveten praktik. Valet av platser i själva filmerna sker sannolikt inte 

med en framtida turistnärings intressen för ögonen, även om det är lockande att 

dra sådana slutsatser.  

Det är likafullt av stor betydelse att filmscenerna är förlagda till sådana platser 

som turister uppenbarligen finner det värt att besöka. Filmerna tenderar att visu-

alisera berättelserna med hjälp av sådana scenerier. Noterbart är också hur an-

vändningen av landskapet ökar per filmserie. De olika platser som använts som 

Wallanders bostad säger en del: Lassgårds kommissarie är inhyst i ett av korsvir-

keshusen på Västra Vallgatan, medan Henrikssons flyttar från böckernas Maria-

gatan till en strandtomt utanför staden. Branaghs polisman är däremot inhyst i 

en mexitegelvilla i utkanten av Ystad, vilket betraktades av det brittiska produk-

tionsteamet som en mer typisk svensk bostad.288 Där alltså den första filmserien 

spelar mot en typisk bild av Ystad – korsvirkeshus, gränder, kullersten – spelar 

den andra på å ena sidan trogenhet gentemot böckerna och å andra sidan skå-

neidyllen vid vattnet. Den tredje filmserien tycks snarare visuellt spåra ”Sverige” 

till 1960- och 1970-talens villaförorter. Detta har givetvis betydelse för Wallan-

der-turismen, som pekar ut samtliga miljöer, emellertid med minst fokus på Bra-

naghs ”bostad”. Detta kan förstås delvis förklaras med villans något avsides läge, 

men det kan knappast vara hela sanningen, i synnerhet som strandtomten är be-

lägen ännu längre bort från det centrala Ystad.   

I turistsammanhang passar korsvirkeshus, stränder och gränder betydligt 

bättre än mörkmålade träpaneler i villabebyggelsens exteriörer. Det är värt att 
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notera att samtliga miljöer på ett eller annat sätt görs till intressanta wallanderska 

miljöer. Där Mariagatan 10 blir ”original”, fungerar strandfastigheten och mexi-

tegelvillan som uppdatering, medan den lägenhet som användes på Mariagatan 

11C blir värd en blick för den filmtekniskt intresserade (figurerna 50–53). Här 

tydliggörs överlappningarna mellan fiktion och verklighet, som både är resultat 

av och tycks vara incitament för Wallander-turismen i stort. Ytterligare en aspekt 

tillförs på Cineteket (se vidare nedan), där Wallanders hems interiörer är upp-

byggda och därmed också musealiserade. Förutom vetskapen om att kommissa-

rien är fiktiv, påminner denna utställning i allt väsentligt om rekonstruerade rum 

i personmuseer, där iscensättningar av en given berättelse ofta äger rum. Den i 

själva verket avgörande skillnaden, alltså att Wallander är fiktiv, undergrävs av 

visualiseringen. Därmed blir Wallander verklig.  

Ett liknande mönster finns i fallet med polisstationen, där tre olika exteriörer 

används. Interiörerna har huvudsakligen spelats in i studio. Samtliga byggnader 

utgör del av Wallander-turismen och får därmed likartad betydelse. Huset som 

används i de första tretton filmerna med Krister Henriksson finns på regements-

området, där också Ystad Studios är beläget, och utgör del i en större, i huvudsak 

i tegel uppförd anläggning (figurerna 54 och 55). Fasaden är respektingivande 

och byggnadens storlek ger vid handen att polisen är en betydande kraft i den 

lilla staden. Tegelarkitekturen i anläggningen anknyter också till en del av stadens 

äldre bebyggelse. På området finns också Ystads militärmuseum, som beskriver 

anläggningen mer utförligt. Polisstationen ifråga är egentligen en sammanslag-

ning av tre byggnader, där de lägre huskropparna uppfördes 1897 som soldatför-

läggning och mittpartiet, det så kallade Valvet, fogade dem samman vid sin till-

komst sex år senare.289 I likhet med tidigare kapitels undersökningsobjekt förblir 

alltså en del av historien tyst inom den berättelse som rör personen. Däremot tar 

militärmuseet upp även anläggningens senare historia. Den tidigare Luftvärnshal-

len, som idag hyser Ystad Studios, kallas av militärmuseet för Wallanderhuset, en 

benämning som jag inte stött på någon annanstans. Den militära närvaron i Ystad 

inleddes 1772, då en del av kronprinsens husarregemente förlades till orten, men 

först drygt hundra år senare kom den nya regementsanläggningen till. Denna var 

därefter i bruk med varierande militära funktioner fram till regementets nedlägg-

ning 1998.290  

Idag rymmer kvarteren alltså flera funktioner, där filmstudion med det tillhö-

rande Cineteket är en. Tegelbebyggelsen utgör alltså materiella och visuella utsa-

gor om ortens sena 1800-talshistoria. Denna del av Ystads historia kan inte sägas 

utgöra någon större del av den för turister återgivna berättelsen, i synnerhet inte 

inom Wallander-turismen, trots att både studion och en inte oansenlig del av 

filmseriens återkommande exteriörer finns just på området. Det nya Ystad, med 

den kreativa miljö som filmstudion utgör del av och som Wallander-turismen är 

utslag av, rymmer inte dragonregementet, även om militärmuseet skriver in också 

Wallander i sin berättelse. Det förflutna är här i rörelse, flera narrativ och flera 

autenticiteter finns på platsen på samma gång.291 I dagsläget står det klart att det 

är platsens senare användning – i produktionen av och som fond i Wallander-



 148 

filmerna – som hamnar i första rummet. Å andra sidan bedömer kommunen up-

penbarligen bebyggelsen som skyddsvärd och har i kommunfullmäktige slagit 

fast områdets status som kulturarv. Rapporten som ligger till grund för detta be-

slut anger att ”[b]yggnadsminnesförklaringen av Regementet hävdes år 2000. 

Detta innebär dock inte att kasernområdets kultur- och byggnadshistoriska status 

har nedvärderats”.292  

Det förefaller emellertid klart att kommunen, områdets status till trots, i väl-

digt liten utsträckning använder regementet som del av sin i (byggnads-)historien 

förankrade marknadsföring. Istället hamnar den medeltida staden i första rum-

met. Som del av de wallanderska miljöerna är anläggningen däremot ett självklart 

inslag och används som sådan i turistaktiviteter arrangerade eller marknadsförda 

av kommunen. Det bör sägas att den stiftelse som driver ortens militärhistoriska 

museum har två kommunala representanter i sin styrelse. Den operativa driften 

av museet sköts emellertid av Ystads Militärmusei Vänner.    

I de senare Henriksson-filmerna används istället järnvägsstationshuset, som 

idag rymmer ett vandrarhem, som polisstation, både interiört och exteriört (figu-

rerna 56 och 57). Huset är av liknande typ som regementsbyggnaden, uppfört i 

tegel med högre mittparti. Byggnadens geografiska placering intill hamnen – och 

därmed nära en värld av internationell brottslighet – har betydelse för en del av 

filmseriens handling. Huset är ett av få som uppvisar yttre tecken på sin använd-

ning i filmerna, genom att fönstren fortfarande bär polisvapnet. Därmed marke-

ras alltså Wallanders fortsatta närvaro i det offentliga rummet av mer än bara den 

skylt som refererar till filmen Hämnden och som är placerad intill huvudingången. 

Visuellt har byggnadens funktion förändrats, från stationshus till polishus.  

Överhuvudtaget finns ganska få spår av filmproduktionerna kvar på Ystads 

gator. Visualiseringen sker, med undantag av några skyltar och det redan nämnda 

polisvapnet, via guidade turer, mobiltelefonapplikationer och särskilda turistkar-

tor.  

Det finns alltså ingen anledning att här tala om en monumentalisering på 

samma sätt som andra fallstudiers skulpturer i det offentliga rummet är exempel 

på. Istället utgör filmerna, och med dem Wallander själv, snarare monument över 

staden – och ett effektivt marknadsföringsinstrument.293 Intressant är vad incita-

mentet kan ha varit för att använda andra byggnader än den egentliga polissta-

tionen. Produktionsbolaget anger, via Cineteket, produktionstekniska skäl, vilket 

givetvis kan betyda många olika saker. För min del synes det uppenbart att de 

imposanta tegelbyggnaderna fungerar bättre som fond åt historierna än den låga 

byggnaden i stadens utkant som hyser verklighetens polismyndighet. Det finns 

givetvis ingen som helst anledning att efterlysa den verkliga polisstationen i fil-

merna. Däremot är det intressant i förhållande till filmseriens annars uppenbara 

strävan efter ett slags realism, där förskolelämningar, relationsproblem och andra 

”vardagliga” händelser, används för att skänka trovärdighet åt de ofta påfallande 

dramatiska brotten. Istället förstår jag stationsbytet som ett uttryck för vilket Ys-

tad som så att säga passar på film – och i den därpå följande turistverksamheten. 

För turismens vidkommande är det sannolikt positivt att filmerna använder andra 
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miljöer än den lite avsides belägna polisstationen. Ingen av de guidade turerna 

passerar platsen, vilket sannolikt främst kan förklaras med dess geografiska läge 

på Kristianstadsvägen. Däremot är det möjligt att hitta dit via Wallander-appli-

kationen för mobiltelefoner och kartor i turistbroschyren. Bildmaterialet i appli-

kationen visar emellertid inte den byggnad som hyser den lokala polismyndig-

heten, utan istället järnvägsstationshuset vid hamnen (figur 56), vilket alltså inne-

bär att en besökare finner en helt annan miljö än den i vägvisaren indikerade. 

Samtidigt förekommer järnvägsstationen i applikationen – med samma bild-

material.294 Också här framkommer alltså Ystads turistindustris medvetna sam-

manblandning av fiktion och verklighet – den av kommunen så kallade ”blandade 

verkligheten”. Polisstationens rumsliga och arkitektoniska gestaltning är, om den 

bara bedöms utifrån applikationen, oklar.  

Vid ett besök på (den verkliga) polisstationen sommaren 2012 framkom att 

besökstalen var förhållandevis små och att detta för polismyndighetens arbetes 

skull var bra. Området kring polisstationen är skyddat och personalen hanterar 

givetvis känslig information; det är heller inte särskilt sannolikt att människor 

som – av andra skäl än turism – besöker platsen vill bli avbildade på turisters 

minneskort. Ur det perspektivet framstår det som märkligt att Ystad kommuns 

turistbyrå visar vägen just dit, oavsett vilken tegelbyggnad som turisten små-

ningom får se på Kristianstadsvägen.   

En del platser som markeras som wallanderska inom turismen kan direkt 

kopplas till besöksnäringen. Exempelvis nämns Kurt Wallanders favoritrestau-

ranger och kaféer i broschyrer och applikationer, vilka förstås är platser som även 

annars skulle önska sig så många gäster som möjligt. Bland dessa platser utmärker 

sig Hotell Continental (figur 58) som särskilt intressant. Det beskrivs som kultur-

historiskt intressant som Sveriges äldsta hotell och har en restaurang dit kommis-

sarien gärna går då han ska slå på stort. Enligt hotellets personal är turisterna som 

i likhet med mig vill fotografera matsalen många och besöken med detta syfte 

tillåts utan vidare, då hotellet ju är del av stadens besöksnäring. Hotellet gör där-

emot ingen större sak av kommissariens kvardröjande närvaro i rummet. Via 

kommunens bokningsservice finner den som vill planera en Wallanderesa till Ys-

tad däremot detta hotell jämte en del andra inrättningar inbakat i så kallade Wal-

landerpaket. Bland övriga näringsidkare med användning av denna platsmark-

nadsföring kan nämnas Café Bäckahästen på Lilla Östergatan och Fridolfs kon-

ditori helt nära turistinformationen, där en speciell Wallanderbakelse finns till 

försäljning.295 Den närmast urskillningslösa användningen av Wallander kan jäm-

föras med tidigare exempel, kanske i synnerhet vad Carl von Linné beträffar. 

Både äldre kulturarvsplatser och nyare rent kommersiella produkter drar till sig 

uppmärksamhet via denna praxis.    

I det följande undersöks Ystadstraktens wallanderska miljöer så som de upp-

levs av turister på platserna. Filmutställningarna på Cineteket, en busstur på den 

skånska landsbygden och en vandring i Wallanders spår i staden utgör studie-

materialet. Alla är sådana platser och evenemang som rekommenderas av Ystads 

turistbyrå, men som genomförs av olika aktörer. Samtliga bidrar därigenom till 
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den självbild som kommunen vill generera och utgör en utgångspunkt för besö-

kare att ta del av stadens historia och särart, efter att deras blickar kalibrerats i 

Wallanderfiktionen.  

Cineteket: musealiserad fiktion 

I omedelbar anslutning till studiokomplexet Ystad Studios, inhyst i en av rege-

mentets stallbyggnader, finns Cineteket, som kommunen beskriver som filmmu-

seum.296 I allt väsentligt framställer sig Cineteket som just ett museum, både i 

själva huset och från kommunalt håll i stort. Ambitionen är uppenbarligen att 

vara ett filmmuseum, där sådana föremål som skapas eller samlas in under pro-

duktionerna kan ställas ut. Det är påkallat att se Cineteket som ett led i framhä-

vandet av regionen och staden som en kreativ och filmproducerande plats.  

Under en guidad tur i museet sommaren 2012 påpekade guiden vid mer än ett 

tillfälle att Cineteket inte var att betrakta som ett Wallandermuseum, utan ser som 

sitt uppdrag att skildra hela verksamheten hos Film i Ystad – alltså att vara ett 

mer generellt filmmuseum. Denna hållning har en tydlig motsvarighet i den bre-

dare självbild i förhållande till filmskapande som staden har. Den rena Wallan-

derturismen ersätts gradvis med en mer allmänt hållen filmturism, i vilken de i 

kriminalfilmerna förekommande besöksmålen är en integrerad del.297 Egendom-

ligt nog är detta bredare anslag ännu inte visualiserat i de utställda samlingarna. 

Med undantag av några få montrar är hela Cineteket ägnat Wallanderfilmernas 

produktion, handling och i någon mån också marknadsföring. Det hela sker ge-

nom iscensättningar och uppvisning av material som kommit till vid produk-

tionen av filmerna (figurerna 60–61). Gestaltningen påminner i hög grad om den 

som finns i personmuseer, där ofta vardagliga situationer har gestaltats för att 

skänka en känsla av personens kvardröjande närvaro i rummet. I den riktningen 

pekar exempelvis de omsorgsfullt slarvigt arrangerade bokraderna i bokhyllan 

och den halvdruckna whiskyflaskan på soffbordet, liksom den hemtrevliga belys-

ningen i rummet. På motsvarande sätt fungerar de utställda polisstationsinteriö-

rerna, i vilka både rader med plåtskåp från omklädningsrummet och konferens-

rummets kaotiskt arrangerade samling tidningsklipp och utredningsmaterial vi-

sas. Därmed liknar museet filmscenerierna också på ett idémässigt plan: den öns-

kade trovärdigheten i filmernas iscensättningar spiller över i utställningsrummet, 

som kan betraktas som en förlängning av filmernas rum, även om de varit arran-

gerade i andra lokaler vid produktionen. Där filmerna söker imitera en tänkt verk-

lighet, söker museet imitera filmerna. Det finns däremot givetvis ingen som helst 

ambition hos museet att skildra exempelvis polisarbete så som det kan te sig i 

själva verket. Även museet är därför att betrakta som utslag av den på orten fö-

rekommande idén om blandad verklighet, genom vilken fiktionen vävs samman 

med världen utanför turismens i fiktionen situerade miljöer.  

I en del av utställningen finns manus i pärmar som besökaren kan ta del av, 

vilket alltså ger insikt i själva produktionen av filmerna. Bara en liten andel av 

museet ägnas andra filmer som producerats i Ystad Studios, bland annat Pernilla 
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Augusts Svinalängorna (2010). Detta motsäger alltså ambitionen hos Cineteket att 

skildra mer än bara polisfilmerna, som dominerar utställningarna. Då jag deltog i 

en rundtur på museet framkom också att det finns en stark förväntan hos besö-

kare att det ska vara just Wallander som visas. Till yttermera visso är det också 

från Cineteket som turen Wallander i landskapet utgår, vilket förstås förstärker in-

trycket av att det är just kommissarien som är studions främsta produkt.  

Alldeles intill Cineteket, på studions fasad, finns en målad siluett av Wallander, 

som höjer sin pistol i luften i en pose, typisk för en filmpolis (figur 62). Motivet 

är återgivet på en metallplatta som också rymmer namnteckningar från medlem-

mar ur filmteamet och texten: ”Tack Ystad - vi ses! Kurt Wallander och gänget”. 

I det nedre högra hörnet återfinns Yellow Bird productions logotyp. På den ver-

bala betydelsenivån knyts staden och produktionen samman: Ystad görs till en 

viktig del av filmerna. Siluettbilden etablerar kommissarie Wallander som hjälten 

genom sin pose. Även om det finns en ambition att skildra mer än dessa filmer, 

lyfts Wallander fram främst. Cineteket förhåller sig alltså ambivalent till sin 

stjärna, som å ena sidan lockar till sig merparten av museets besökare, men å 

andra sidan riskerar överskugga andra delar av studions produktion. Detta bekla-

gades inför den guidade grupp som jag ingick i under mitt besök 2012 – trots att 

guiden därefter fortsatte att uppehålla sig vid just Wallanderserierna. Betoningen 

på filmserierna kan också förstås som rimlig, då seriens antal filmade timmar, 

genererade inkomster och ackumulerat intresse för Ystadstrakten vida överskri-

der någon annan films resultat. Det vore ur den synvinkeln möjligen egendomligt 

att inte låta dessa filmer uppta en stor andel av platsen på museet. I likhet med 

personmuseerna från tidigare kapitel återupprepas den bild som den potentiella 

besökaren förväntas ha. Enligt vad som kunde utläsas av den guidade turen är 

det just Wallander som förväntas ta plats i utställningarna – och så förblir han i 

centrum, alldeles oavsett vad Cineteket vill eller kan skildra istället. Som en jäm-

förelse kan nämnas de kortfattade skildringar av 1700-talets vetenskapliga sam-

manhang som emellanåt förekommer inom Linnémuseerna – trots att Carl von 

Linné förblir den centrala gestalten och hans biografi den centrala berättelsen.    

Cineteket kan givetvis också förstås som reklampelare för de filmproduktioner 

som kommer till på området. I museets butik finns, liksom på de flesta andra 

museer, produkter att köpa som anspelar på de utställda föremålen och därmed 

på filmerna. T-shirts, kepsar och dvd-filmer slår ytterligare fast Wallanders cent-

rala position, även om vissa andra varor också finns till försäljning.  

Här är dock den musealiserade fiktionen den mest intressanta delen, eftersom 

den för med sig den i staden eftersträvade känslan av blandad verklighet. Å ena 

sidan finns de utställda produktionsmässiga aspekterna av filmerna som ett slags 

verklighetsförankring, visualiserade genom manuspärmar, porträttfotografi före-

ställande författaren Henning Mankell och filmaffischer. Å andra sidan museali-

seras Kurt Wallander själv, med ungefär samma anspråk på autenticitet som hos 

personmuseer för övrigt. Wallander visualiseras på samma vis som andra stora 

män som tillfälligt frånvarande med den halvdruckna buteljen som tecken på 

hans snara återkomst, eller med det oordnade konferensbordet som tycks berätta 
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för cineteketbesökaren att polisstyrkan har fått göra hastigt uppbrott från sitt 

möte. I detta talar museet – och kanske också andra iscensatta hem i personmu-

seer – filmens illusoriska språk.  

Wallander i landskapet 

I en tidigare anförd artikel, liknar Renée Tobe upplevelsen av världen genom ett 

bilfönster med upplevelser via en tv-skärm. Artikeln beskriver främst regissören 

David Lynchs återkommande användning av bilden av den amerikanska motor-

vägen i sina produktioner, i synnerhet tv-serien Twin Peaks (1990–1991), i vilken 

de skogskantade landsvägarna i området kring den lilla orten är ett återkommande 

motiv.298 Resandet som mediering fungerar som mer än metafor i samband med 

bussturen Wallander i landskapet, under vilken turister reser med buss i och om-

kring Ystad, till platser som är intressanta ur ett Wallander-perspektiv, medan 

klipp från olika filmer visas på bussens skärmar. Medan kommissarien i Kenneth 

Branaghs gestalt på monitorerna ses försöka hindra en ung kvinna från att tända 

eld på sig själv i ett rapsfält, ses samma åkrar utanför bussfönstren (figur 49). Den 

tysta idyllen med svajande raps invid vägkanten kontrasteras av den våldsamma 

scenen på skärmen. Platsen görs här intressant inte för sina egna eventuella kva-

liteter, utan genom dess förekomst i en film och den kvardröjande närvaron av 

kommissarien. Denna tilldelning av kvalitet påminner starkt om hur vissa platser 

bedöms värdefulla i och med att en historisk person någon gång fötts, verkat eller 

varit där. Bussresan, som varar i tre timmar, gör en stor mängd platser intressanta 

– alla genom deras mer eller mindre tydliga kopplingar till Kurt Wallander. In-

trycket förstärks ytterligare av bussguidens tystnad då turen färdas förbi miljöer, 

som (ännu) inte förekommit i filmerna. Somliga företeelser som beskrivs under 

resan saknar i det närmaste helt eget attraktionsvärde utanför Wallanderserien. 

Exempelvis uppvisas en container, i vilken flyktingar och narkotika smugglas 

över Östersjön i Täckmanteln (2006; figur 63) och den korvkiosk vid Österports-

torg i Ystad, där medlemmar ur filmproduktionen ibland kan ses köpa mat – 

liksom Wallander själv, vilket också poängteras under andra guidningar (se vidare 

nedan). Här är samspelet mellan det materiella och immateriella tydligt.299 Verbala 

utsagor skänker värde åt sådana företeelser som annars inte skulle uppskattas av 

många. I denna bemärkelse är Wallander-miljöerna långt mer diversifierade än 

platserna som associeras med de tidigare exempelpersonerna. Linné-turismen fo-

kuserar på 1700-talsmiljöer och vill inte gärna skildra andra tiders bebyggelse allt-

för ingående, medan besökare till Ystad får se såväl franciskanerkloster som 

1900-talets hamnanläggningar.  

Andra miljöer finns givetvis beskrivna även utanför Wallander-turismen. Bus-

sen passerar i närheten av Ales stenar (figur 64), en intressant arkeologisk plats, 

som på turen ges två huvudsakliga funktioner. Den ena är att en motorcyklists 

smuggelresa får ett våldsamt slut nedanför stupet vid stenringen i Kuriren (2009), 

och den andra att såväl Kurt Wallander som hans dotter Linda ofta spenderar tid 
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att tänka på platsen. Platsens i och för sig omtvistade ursprungliga funktion be-

rörs inte – istället är det kriminalseriens användning som blir meningsskapande. 

Detsamma gäller Dag Hammarskölds sommarhus, vid vilken en meditationsplats 

som ibland nyttjas av kommissarien, har iordningställts.300   

Givet resans uppenbara syfte att skildra för Wallander-berättelserna intres-

santa platser är kanske ovanstående passager att betrakta som att slå in öppna 

dörrar. Givetvis får en besökare som åker till Ales stenar på egen hand, annan 

information än Wallander-relaterad: han nämns inte alls på informationstavlorna. 

Det är dock intressant i perspektivet att en berättelse tillåts dominera och andra 

hamnar helt eller delvis utanför. Överensstämmelserna med tidigare kapitel är 

tydliga: historieskrivningen som genereras inom en personlig berättelse – 

sprungen ur fantasin eller historien – tar över andra berättelser, skriver in sig i 

dem och lämnar allt för berättelsen ointressant vid sidan om. Berättartekniken är 

givetvis annorlunda, men om man betänker hur exempelvis Linnés berättelse 

överskuggar andra lokala historieskrivningar, kan den wallanderska berättelsen 

ses ha en liknande funktion. Frågan kvarstår: har det någon betydelse om en tu-

ristverksamhet är grundad i ren fiktion eller i historia? Tillvägagångssätten liknar 

varandra, liksom konsekvenserna. Även om, som på andra håll, personen ”pekar 

ut” intressanta kulturarvsplatser och kan locka till ytterligare utforskning av dem, 

nämns mycket lite om kulturarvsaspekterna hos platserna – den informationen 

får besökaren vid intresse söka rätt på själv.   

I Wallanders spår 

Den redan nämnda telefonapplikationen I Wallanders spår kompletteras av en bro-

schyr, med vilken en besökare kan promenera runt i Ystad och ta sig till platser 

med Wallander-anknytning kring själva orten. Broschyren finns tillgänglig på 

flera språk, både tryckt och som nedladdningsbar fil från kommunens hemsida. 

Den fundamentala skillnaden mellan applikationen och den tryckta kartan har att 

göra med den påbjudna blicken. Medan broschyrens platser är relativt få till an-

talet, kan en besökare med hjälp av applikationen söka sig till en mängd platser, 

spridda över hela Skåne. Applikationens möjligheter är större att visa vägen till 

fler platser vilket bidrar till spridningen, medan broschyren är begränsad till Ystad 

med nära omnejd. Följaktligen är trycksaken tydligare i sina rekommendationer 

av besöksmål: det mindre formatet för med sig ett större behov av sållning, ett 

tydligare urval av platser. Användaren av applikationen är däremot inte i behov 

av en sådan prioritering och kan därför röra sig friare runt i staden och landskapet 

och följa i Kurt Wallanders spår i en mer otvungen ordning. Med gps-kartan i 

telefonen kan turisten följa den turistblick som kalibrerades i filmerna (eller böck-

erna), söka de platser som tycks intressanta, medan broschyren dirigerar besöka-

ren till att besöka färre platser i en mer tydligt påbjuden ordning. Carol Duncans 

rituella performativitet löses därmed upp i appen och lämnar platser och objekt 

fritt spridda i terrängen utan prioritet eller särskild upphöjning av någon plats till 
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särskild status. Ale stenar eller Öresundsbron är lika tydligt markerade som Wal-

landers hem eller Ystad Studios, medan broschyren bara nämner de två senare. 

Gemensamt för de två visualiseringarna är emellertid deras fullständiga fokuse-

ring på just Wallander: applikationen, som skulle ha möjlighet att lägga till in-

formation om varje sevärdhet, visar endast den sidan av varje plats som tidigare 

skildrats i filmerna. Det tidigare nämnda exemplet med den verkliga polissta-

tionen är exempel på hur detta visualiseras – Wallanders plats i fiktionen förs 

över till verkligheten.  

Utöver trycksakerna och applikationen finns en guidad stadsvandring som be-

söker en del av platserna, arrangerad och marknadsförd av den kommunala tu-

ristbyrån. Under turen talar guiden om ”det wallanderska” som en särskild kvali-

tet, som emellertid undandrar sig närmare definition. Inledningsvis, i en kort 

stadshistorisk genomgång, beskrivs ortens och traktens historia som en serie av 

fyra guldåldrar. Den första guldåldern ägde rum vid stadens grundläggande kring 

sillfisket på 1100-talet och varade genom hela medeltiden med Hansan och eta-

bleringen av franciskanerklostret. Den andra guldåldern kom på 1500-talet när 

staden utgjorde viktig hamnstad för Sydsveriges godstransporter mot kontinen-

ten. Den tredje guldåldern inträffade under Napoleon I:s Östersjöblockad 1807, 

när Ystad blev smugglingsstad och köpmän gjorde sig förmögenheter. 1800-ta-

lets framgångar i handel tog sig också gestalt i uppförandet av Hôtel Continental 

du Sud, sedermera Hotell Continental, som gruppen också upplystes om hyser 

en av Wallanders favoritrestauranger (se ovan, samt figurerna 58–59). Den fjärde 

guldåldern, berättade guiden, äger rum just nu och är Wallanders tid.  

Stadsvandringen I Wallanders spår för turistgruppen vidare genom stora delar 

av Ystads stadskärna (figur 65). Guiden återkommer helt naturligt till Wallanders 

olika platser, liksom en del kulturhistoriskt intressanta platsers betydelse. Bland 

de övriga platserna finns ett hus, på vars gård Linné ska ha planterat ett träd, och 

därför får särskilt omnämnande, tornblåsaren i Mariakyrkans torn, franciskaner-

klostret och Ystads teater som ritades av stadsarkitekten Peter Boisen (1836–

1908). Wallander-platserna är betydligt fler, och presenteras med rikligare detaljer 

och med större inlevelse. Därtill kommer att nästan alla platser ges betydelse ge-

nom sin förekomst i Wallander-filmerna (och i viss mån böckerna). Följaktligen 

fästs vikt på såväl teatern som klostret på grund av att de förekommer som fond 

i Cellisten (2009), snarare än för sina respektive egentliga funktioner eller för den 

delen övriga kulturhistoriska värden, medan Mariakyrkan markeras som den plats 

där Wallander en gång gifte sig. På så vis är det samma känsla av kvardröjande 

närvaro som frammanas som i personmuseerna i det tidigare exemplen. Andra 

passager får en anstrykning av den spänningsgenre i vilka de förekommer. På 

Liregatan konstateras att ”Någonstans här omkring, i något av dessa hus, bor 

mördaren i Den femte kvinnan, men jag säger inte var”, liksom på Harmonigränd, 

där mördaren strök runt i Steget efter. Ortens centrala plats, Stortorget, görs på 

samma sätt intressant genom Wallanders närvaro, bland annat genom utpekandet 

av en uttagsautomat, som användes i Brandvägg (figur 66).  
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Gruppens rörelser genom staden, dess blickar på platserna, hjälper till att 

skapa dessa platser. Varje plats ses på som wallandersk, de mer smygande stegen 

på Liregatan förverkligar fiktionen och placerar den i samma stad som kyrkan, 

torget, klostret. Det något dramatiserade anslaget i visningens väg genom staden 

gör turisterna till medskapare av Wallanders Ystad, helt att jämföra med besöka-

res funktion på en kulturarvsplats.301 

Det faktum att fiktion och verklighet blandas samman är konstaterat av repre-

sentanter för både staden och den näring som vuxit fram kring Wallander-gestal-

ten. Den guidade turen gjorde detta väldigt tydligt, då kulturarvsplatser som 

kyrka, teater, kloster och torgbildningar visades upp som äldre miljöer med sär-

skild betydelse för staden, men med modifierade konnotationer sedan filmerna 

kom till. Vad som först för mig tycktes naturligt – kanske rentav förmildrande – 

var omnämnandet av dessa andra platser, på så vis att Wallander-berättelsen inte 

helt och hållet skulle hamna i förgrunden. Företeelsen med denna blandade verk-

lighet kan dock förstås på ett egentligen motsatt sätt. Kurt Wallander, fiktiv kom-

missarie, tar i denna stadsvandring plats jämte tornblåsare, stadsarkitekt och grå-

bröder utan närmare reflektion och får därmed plats i stadens verkliga historia. 

Fiktionen har alltså letat sig in på ett högst påtagligt sätt i den lokala berättelsen. 

Kanske kan guidens avslutande anmärkning summera hela detta motivkomplex: 

”Jag blir full i skratt när jag pratar så här för det är bara hitte på”.  

Ett mer diversifierat kulturarv? 

Som redovisats i tidigare kapitel, förefaller i personliga berättelser grundad bran-

ding peka ut sådana miljöer som härrör från en given tid. Avvikelser upplevs av 

ett eller annat skäl som anakronistiska och spekulativa, som i orangerianlägg-

ningen i Möckelsnäs eller Selma spa i Sunne. Linné ska så att säga fortsätta repre-

sentera sitt 1700-tal, Lagerlöf sin tid kring sekelskiftet 1900. För tydliga brott mot 

detta ger en egendomlig bild. För Ystadsregionens del är situationen annorlunda, 

vilket delvis förklaras av fiktionen. Besökare i Wallanders spår förs av guider till 

fots eller i bussar till platser med vitt skilda historier och betydelser, får se allt 

från medeltida klosteranläggningar till containrar, natur, odlingslandskap, stad 

och land, industrilokaler och korsvirkeshus. I en mening uppvisar Wallandertur-

ismen en mer diversifierad bild av stadens och regionens arv, där hamnmagasi-

nens korrugerade plåt ges lika stor betydelse som klosterkyrkans tegelvalv. På det 

sättet är Ystads linje mer tillåtande. Om det första kapitlets Linné-jubileum mer 

eller mindre misslyckades med att skriva in botanikern i fler sammanhang än sitt 

eget, låter detta sig göras mycket lättare i förhållande till Wallander. Samtidigt är 

det genom fiktionen och turistens medskapande blickar som materialet görs in-

tressant – precis som på andra håll. Emellertid kan kommissarien skrivas in i 

vilket slags miljö som helst, vilket inte de andra kapitlens gestalter med trovär-

dighet kan. Och det är knappast som kulturarvsplatser som Wallanderföreteel-

serna pekas ut, utan de markeras som besöksvärda av helt andra skäl.  
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Som konstaterats genom Laurajane Smiths teorier kring kulturarvsdiskursen, 

äger kulturarvet inga på förhand givna, inneboende kvaliteter, utan de pekas ut 

av individer, institutioner och myndigheter.302 Visuella och materiella utsagor, 

såsom de ter sig i kulturmärkta miljöer, ger liv och mening åt döda ting. Ser vi till 

kulturarvsdiskursen, låter sig Wallander knappast skrivas in i den: det är en renod-

lad turistdiskurs, definierad av till stor del andra aktörer än kulturarvet. Samtidigt 

anas liknande tendenser inom turismen, där vissa miljöer tillmäts högre värde än 

andra, vissa berättelser lyser starkare än andra. Besöksnäringens inflytande över 

kulturarvsdiskursen har konstaterats tidigare, och i Ystad är detta tydligt, då fik-

tionens dragningskraft spiller över även i kulturarvets miljöer.303 Det är därför 

helt rimligt att ställa frågan om fiktionens inflytande över kulturarvet. Ystads 

stadsmuseum, inhyst i franciskanerklostret, som också används inom Wallander-

turismen, gör inga som helst ansatser till att representera dess samtida funktioner 

som scen för maffiarelaterad brottslighet. Istället söker det skildra stadens för-

flutna. I stadens marknadsföringsmaterial förekommer utsagor om båda delarna, 

men med tydlig tonvikt på Wallander.   

Samtidigt är det förhållandevis tydligt att vissa miljöer ges större betydelse än 

andra. Även om industrilokaler görs till del av en lokal berättelse är det de sedan 

lång tid använda Skånemotiven som återbrukas i Wallanderturerna: stränderna, 

gränderna, landskapet och havet.  

Ytterligare en skillnad gör sig snart påmind vid en jämförelse mellan studie-

objekten: kulturarvsdiskursen kan sägas vara fortsatt drivande i Uppsala och 

Sunne, medan vandringarna och evenemangen i Ystad är rena turistproduktioner.  

Skillnaderna kan möjligen förklaras med den skiftning i kulturpolitiken som no-

terats under de senaste decennierna, där nationell enhetlighet – också vid en jäm-

förelse kommuner och regioner emellan – har förbytts i konkurrens om besökare 

mellan olika platser.304 Utvecklingen mot en mer uttalad platsmarknadsföring har 

fört med sig att kulturarvsplatser konkurrerar med andra attraktioner.305 Följakt-

ligen har det underordnad betydelse huruvida ”faktiska” Wallander-miljöer exi-

sterar eller ej – åtminstone ur ett marknadsföringsperspektiv.  

Den tidigare redovisade stadsvandringens inledande historieexposé kring fyra 

guldåldrar skriver in Wallander i en större stadshistoria med medeltida startpunkt 

och en utveckling mot dagens kriminalfiktion som slutsteg och höjdpunkt. Kom-

missarien själv kan aldrig ta plats i historien, men den senaste tidens turism kring 

fiktionen kan förstås som guldålder för orten, åtminstone vad beträffar ekonomi 

och besöksantal. Livslängden hos liknande guldåldrar kan dock ifrågasättas. Det 

tidigare anförda exemplet med ett Arnland i Götene är bara ett i raden av fik-

tionsgrundad platsmarknadsföring som gått i stå.306 I Ystad är det ännu för tidigt 

att sia om framtiden, då filmerna alltjämt spelas in och distribueras. 

Avslutningsvis vill jag återvända till frågan om Wallander och kulturarvet. I 

stort sett alla kulturarvsplatser aktiveras genom applicering av verbala utsagor 

som tillsammans med materiella, ikoniska och rumsliga betydelselager konstitue-

rar platserna. Bebyggelse och monument förstås som materiella och visuella ut-

sagor om en tid, inte bara som illustrationer av en berättelse. Flera av de miljöer 
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som idag associeras med Kurt Wallander har långa och komplicerade historier, 

som exempelvis franciskanerklostret och Ales stenar. Ytterligt få har skapats med 

direkt syfte att användas i filmerna: produktionen har använt befintliga, redan i 

stadens berättelse inarbetade miljöer. Museimiljöer, som de i tidigare kapitel, 

hamnar oundvikligen i en fiktionalisering och spektakularisering av historien i 

och med ambitionen att locka fler besökare till sig. Historieberättelserna och mil-

jöerna är svåra att separera. Linnés närvaro i 1600-talets prefektbyggnad i Upp-

salas första botaniska trädgård gjorde den så småningom till Linnémuseum, träd-

gården blev Linnéträdgård. I Enköping har J P Johansson istället tagits bort som 

betydelsebildande element i delar av staden, som tidigare var hans domän. Inga 

sådana tydliga betydelseskiften äger rum i och med Wallanderturismen, och inga 

större ingrepp har gjorts i stadens bebyggelse, men för många besökare blir utsa-

gor om Wallander och Ystad desamma – klostret blir främst ett tillhåll för maf-

fian, Ales stenar främst plats för eftertanke och picknick. Historien, så som den 

var tidigare, spektakulariseras i lika hög grad här, även om det sker vid sidan av 

kulturarvsdiskursen, då en berättelse görs till den främsta: det förflutna blir till 

fond åt nuet. Ystads turistnäring är uppenbart medveten om såväl problematik 

som förtjänst i Wallander-berättelsen och dess sammanblandning med verklig-

heten. Den blandade verkligheten som gäller i Ystad förefaller dock främst ses 

som positiv.  

Om det förflutnas landskap förblir en illusion, som David Lowenthal skriver, 

en konstruktion och något artificiellt, har det någon betydelse om en besökare 

väljer verklighet eller fiktion som incitament att besöka till en plats? John Urrys 

idéer om förväntan som styrande av turistens blick ger svar på en del frågor men 

öppnar för flera andra.307 

Jag ställer mig frågan om vilken värld som det blir lättast att känna igen sig i: 

Ales stenars omtvistade (för-)historiska verklighet eller en plats för de fiktiva 

Wallanders eftertanke och rutiga filtar; Ystads medeltida stadskärna så som den 

tedde sig vid, säg, 1300-talets mitt eller i Brandvägg; eller, för all del, den sekelskif-

tets verkstadsindustri där J P Johansson verkade eller det sönderfallande folkhem 

som var Wallanders? Eller, mer tillspetsat, upplevs en av dessa världar som mer 

fiktiv än den andra?  

Oavsett vilken av personerna jag ser till, framstår det som lika svårt att se 

någon fakticitet i deras miljöer. Skälen är dock inte desamma. Den tid som för-

flutit sedan Linnés 1700-tal eller Johanssons och Lagerlöfs sekelskifte har till stor 

del fiktionaliserat det förflutna. Fiktionens filter i Ystad gör det svårt att se både 

det sönderfallande folkhem som Mankell ville skildra och det verkliga Ystad. 

 

 

 

 

 



 158 

Avslutning: från person till stad 

Turisten och kulturarvet 

Förhållandet mellan turism och kulturarvsplatser beskrivs ofta som konfliktfyllt. 

Turister är å ena sidan de som tillför (en del av) de medel som används för beva-

rande och gestaltande av miljöerna genom biljettpengar och andra inköp. Å andra 

sidan innebär besökarens närvaro ett potentiellt hot mot miljöernas bevarande. 

Den senare karakteristiken av turisten som en okunnig och destruktiv närvaro i 

en känslig miljö hjälper till att forma vad Laurajane Smith benämner Authorized 

Heritage Discourse (AHD), den professionella diskurs som formar skötseln och 

förståelsen av kulturarvsmiljöer. De professionella förvaltarna av det förflutna 

förblir med nödvändighet i centrum, turisterna ett externt hot.308 Denna syn på 

besökare har ofta dominerat analyser av tillgängliggörandet av kulturarvet. Mer 

produktiv är utgångspunkten att turisten genom sin närvaro gör mer än bara bi-

drar med slitage och monetära resurser eller är en passiv betraktare.  

Istället produceras kulturarvet – och andra turistmiljöer – just i detta möte, 

genom turisternas blickar och rörelser. Laurajane Smith (2012) skriver i ämnet: 

These performances are embodied acts of remembrance and commemoration, 
which are about negotiating and constructing or reconstructing a sense of place, 
belonging and understanding in and of the present. They are performances that 
create cultural moments of meaning, which simultaneously validate the very idea 
of ‘heritage’ that frames and defines these performances, and the cultural moments 
that they produce. People remember, forget, commemorate and make sense of the 
present in these moments. The tourist, or visitor, thus becomes as much the maker 
of heritage as the […] heritage expert […]309  

 

Turistens närvaro är alltså mer än bara en destruktiv kraft och en risk för kultur-

arvets materialiteter. De är medskapare av platserna, producenter av de miljöer 

som senare presenteras för andra besökare – och, förstås, för dem själva. Rörelser 

och blickar fokuseras ytterligare av museiguiders verbala utsagor, som pekar ut 

objekt och rum som viktigare än andra, samt genom deras rörelser i rummet som 

för besökarens steg från punkt till punkt, monter till monter, målning till målning.  

Likartade tankar finns också hos Carol Duncan, då hon beskriver museet som 

rituellt rum. Rumsfördelning, belysning och arrangemanget av de utställda före-

målen formar besökarens beteende på platsen. Ritualliknelsen är mer än bara 

språklig för Duncan, som jämför konstmuseibesökarens väg genom museet med 

pilgrimens väg genom en katedral, där särskilda platser för bön och kontempla-
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tion passeras och tas i beaktande på vägen genom koromgången.310 I de person-

museer som undersöks i denna studie är detta tydligt, i synnerhet om besökarens 

performativa rörelser är påbjudna av en guides verbala utsagor och utpekanden, 

genom vilka vissa föremål och rum ges större betydelse än andra. Rörelserna på-

verkas också av hur utställningar är arrangerade, ljussatta, liksom av besökarens 

förförståelse av miljöerna genom broschyrer, filmer och annat material. Mår-

backa är ett exempel på detta, där vandringen genom Lagerlöfs hem pekar ut den 

nedre salongen, som visar hennes ursprung och äldre släkt, ”Elkanrummet” som 

pekar på hennes personliga relationer och slutligen arbetsrummet som gestaltar 

hennes funktion som författare. Tillsammans utgör huset en till synes slutgiltig 

berättelse om Selma Lagerlöfs liv, både performativt genom rörelsen genom 

rummen, visuellt och materiellt i de utställda föremålen och verbalt i guidens och 

gruppens kommunikation. Stadsrummen skiljer sig något i detta avseende, åt-

minstone vad gäller iscensättning. Sådant material som besökaren studerar innan 

besöket, liksom guidade stadsvandringar har emellertid liknande effekter.   

Detsamma gäller i hög grad för stadsrummen i studien. Kvarteren kring 

Linnémuseet i Uppsala eller Ystads stadskärna är talande exempel, där skyltar och 

andra markeringar pekar ut riktningen för turistens blick och bjuder in till med-

skapande av det linneanska Uppsala eller det wallanderska Ystad. Besökaren och 

platsen kollaborerar alltså i platsskapandet genom rörelser och blickar på arkitek-

tur, konstverk och andra markeringar.  

Enligt min mening är performativa handlingar avgörande också för turistsek-

torns användning av dessa platser, och i förlängningen också kulturarvsinstitut-

ionernas gestaltningar. Svante Beckman uppmärksammade i ”Oreda i forn-

svängen” att turistindustrin inte bara står för upplevelsedelen, utan i någon mån 

också för själva urvalet av kulturarvet.311 Till detta vill jag alltså foga produktionen 

av gestaltningar.  

Också John Urrys turistblick kan förstås på detta sätt. I mötet med ett turist-

mål, museum eller monument, uppfylls förväntningarna på miljön: turisten med-

skapar inte bara sin egen upplevelse, rundtur eller museibesök, utan blickens ob-

jekt i sig självt. Utan turistens blick upphör objektet att existera som turistmål. 

Det visuella, men också en breddad sinnlig och emotionell upplevelse, spelar här 

en helt avgörande roll. I medskapandeakterna etableras subjektiv mening och 

förståelse av platsens förflutna liksom av betraktarens och platsens identitet.312 

Däri ligger förklaringen till kulturarvsmiljöernas skiftande betydelser, men också 

till dess frekventa användning inom platsmarknadsföringen, och mötet mellan 

det materiella och det immateriella.313 I denna mening är alltså turistblicken nor-

merande. Den bidrar inte endast med ett urval av platser som hålls fram, utan 

också med hur dessa förstås och upplevs. Ystad skulle exempelvis kunna besökas 

som sydsvensk småstad eller plats med flera bevarade medeltida byggnader, men 

då blicken kalibreras inom Wallander-turismen, försvåras andra förståelser än 

den som visar på ortens förankring i Mankells fiktioner.  

Ett exempel kan illustrera turistens förväntan och vidare produktion av en 

plats. Fotografier av Uppsalas Linneanum tas ofta från borggården vid Uppsala 
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slott. Dit förs turister med förväntan om att kunna fånga en liknande bild. Från 

ungefär samma plats, fast med kameran riktad mer åt norr, kan Uppsala dom-

kyrka fångas på ett minst lika vanligt förekommande sätt.  De positioner som en 

fotograf intar vid sitt besök i Uppsala påverkas uppenbarligen av tidigare foto-

grafers, turistbussturernas rutter och andra turisters rörelser. Gestaltningen av 

Linneanum eller Uppsala domkyrka var alltså inte på långt när avslutad då bygg-

naderna färdigställdes, utan är en hela tiden pågående process. De gestaltas och 

omgestaltas ständigt genom betraktare och fotografer, låt vara i snarlik form. 

Detsamma gäller åtskilliga turistmål världen över vilket utgör både möjligheter 

och dilemman för såväl turistindustrin som kulturarvssektorn. Möjligheterna är 

tydliga ur ett platsmarknadsföringsperspektiv; märkesbyggnader eller liknande fy-

siska attraktiva fenomen är exempel på vad som efterfrågas i denna del: Londons 

Big Ben, New Yorks Frihetsgudinna, Paris Eiffeltorn eller Berlins Brandenburger 

Tor utgör incitament för åtskilliga turister att besöka just dessa städer.314 

Autenticitet och förändringspotential 

Som framkommit i delstudien kring Carl von Linnés miljöer är gestaltningen av 

honom mer eller mindre intakt sedan de öppnades för besökare, trots försök till 

förändring genom både visuella och verbala utsagor och trots att drygt 135 år har 

förflutit sedan musealiseringen av hans miljöer inleddes på Hammarby. Alla ut-

sagor har förändrats till sitt yttre – hyllningstalen har fått förändrad språkdräkt 

och den bildmässiga gestaltningen har delvis förändrats – men meningsproduk-

tionen kan tyckas likartad. Över ännu längre tid, egentligen sedan 1700-talet, har 

förståelsen av honom som Uppsalas genom alla tider störste akademiker och 

Älmhults store son gradvis etablerats som uttryck för en hegemonisk maskulini-

tet, passande för bägge sammanhangen. Alternativa berättelser om honom eller 

andra har fått stå tillbaka. De försök till förändring av skildringen som gjorts 

emellanåt, i synnerhet i samband med 300-årsjubileet 2007, har snarare förstärkt 

den dominerande betydelsebildningen. Den grundläggande ambitionen att 

bredda bilden av honom har i allt väsentligt misslyckats.  

Förklaringen ligger i en drygt 200 år lång kedja av visuella och verbala utsagor 

av olika slag. Monument, museer och högtidstal har förstärkt varandra. För 

Linnémuseernas del utgör detta problemets kärna: från början motiverades 

musealiseringen av hans status som stor vetenskapsman, vilket med nödvändig-

het fortsätter att vara skäl att bevara och visa hans miljöer. Det är också på dessa 

grunder som besökare blir medskapande i gestaltningen. Förväntan på den store 

mannens egna miljöer söker sin bekräftelse genom en föreställd autenticitet, en 

uppfattning eller känsla av att gå i hans fotspår, se hans samlingar. För det är just 

i denna föreställning om originalgestaltning som bekräftelsen ligger.  

Också de utställda föremålens linneanska ursprung är avgörande för iscensätt-

ningen och utgjorde som nämnts också grund för själva musealiseringen, inte 
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minst i de tidiga argumenten för förstatligande av Hammarby. Riksdagen bekla-

gade att en del av samlingen sålts till The Linnean Society i London. De kvarva-

rande objektens värde bedömdes inte ligga i föremålen i sig utan i deras koppling 

till botanikern. På motsvarande sätt förklaras att den utställda Nobelprismedaljen 

på Mårbacka inte är originalet, men hur skrivbordets objekt – pennor, skrivma-

skiner och så vidare – är det. De objekt som kan ha vidrörts, beskådats eller an-

nars använts av personen är de viktiga för museerna själva – och besökaren. Där-

med skapar gestaltningen och besökarens performativa akter tillsammans den fö-

reställning om autenticitet som är grund för själva museerna – och därmed eta-

bleras en förståelse av föremålens, miljöernas och personens gestaltningar och 

betydelser som är svår att förändra. Den idealiserade bild som kommer fram på 

dessa platser är beroende av såväl materiella som immateriella aspekter av kultur-

arvet.  

Det har hävdats att autenticiteten skiftat från ting till upplevelse, det vill säga 

från materiellt till immateriellt.315 I personmuseernas fall är detta skifte mindre 

tydligt. Jag vidhåller att besökaren främst är ute efter upplevelsen av autenticitet, 

men denna upplevelse är helt beroende av en åtminstone föreställd autenticitet 

hos de materiella objekten. Men denna autenticitet tillförs objekten genom utsa-

gor om deras ursprung, exempelvis att en penna har tillhört Lagerlöf. Dessa ut-

sagor kan sedan uttryckas både materiellt genom objekten och verbalt genom en 

guides utsagor. Detta samspel tydliggörs bäst där det bryter samman, som hos 

Linnés Orangeriträdgård i Stenbrohult eller för den delen skiftnyckelmonumen-

tets flytt i Enköping. Genom att rucka på platsens verkan gentemot objekten, 

kom dess betydelse att ändras. Hos både Linné och Lagerlöf har dessa gestalt-

ningar varit mer eller mindre desamma sedan relativt lång tid och har bekräftats 

genom decennier av besök och guidade turer.316  

Båda personerna var dessutom själva måna om att påverka sina respektive 

eftermälen. I Lagerlöfs fall uttalat i etableringen av Mårbacka som turistmål redan 

under hennes levnad och med en önskan om anläggningens bevarande som min-

nesgård efter hennes död. Dessa försök till påverkan av ens eftermäle påverkar 

platsernas nutida gestaltning, i synnerhet vad Mårbacka anbelangar. Men i pro-

cessen låses betydelserna i föreställningen om Sagotanten och Blomsterkungen, 

oaktat vilka andra betydelser som skulle kunna utvinnas ur miljöerna. Bland de 

mer uppenbara effekterna av detta är att besökarens blickar snarare leds mot per-

sonens liv, privatliv om man så vill, än mot gärningen.  

Turistmål beskrivs som om deras betydelser vore fasta när de i själva verket 

är i hög grad föränderliga. En sådan beskrivning hamnar nära uppfattningen att 

vissa platser och företeelser har ett inneboende och essentiellt värde. Detta för-

givettagna värde ifrågasätts med rätta ofta.317 Om en plats förstås som beroende 

av betraktarens blickar och rörelser och förhållandet mellan gestaltning och in-

nehåll, hamnar platsernas fixerade betydelser i gungning. Varje plats – eller scen 

som Urry och Larsen kallar dem – är beroende av vad som utspelar sig på dem.318 

Museibesökaren formar alltså museerna, turisten turistmålen.  



 162 

Vad gäller personmuseerna som denna studie analyserar, är denna förståelse 

inte självklar. I vissa av fallen tycks besökarens performativa akter snarare stärka 

vissa betydelser. Exemplet från Linnéjubileet 2007 är tydligt, men också från 

Cineteket eller Mårbacka. Hos en majoritet av besökarna finns förväntningar på 

Blomsterkungen, Kommissarien eller Sagotanten, vilka uppenbarligen formar 

miljöernas gestaltning, trots försök att visa en annan Linné, andra filmprodukt-

ioner eller en annan Lagerlöf. På dessa platser förstärks en viss identitet hos plat-

sen genom performativa handlingar hos besökare och curatoriella ställningsta-

ganden hos museerna själva. Visas Wallander, föds ny förväntan, vilket leder till 

att mer Wallander visas.  

Även om dessa museer måste förstås som grundade och ordnade utifrån den 

självklara premissen att Linné är en välkänd vetenskapsman och Lagerlöf en be-

römd författare, är det inte deras yrkeslivs produkter som i första hand presen-

teras, utan personernas biografiska förutsättningar. Hemmiljön som sådan kon-

noterar snarare privatliv än yrkesliv. Om produkten vore i fokus, torde mindre 

uppmärksamhet ägnas åt Lagerlöfs sällsynt välpolerade diskbänk eller toppmo-

derna gasspis eller Linnés sovgemak i de gestaltade miljöerna. Samtidigt riktar 

guidade visningar stegen och blickarna, som leds från vardagslivet in i de upp-

höjda verksamheternas platser: arbetsrummen. Men även då fokus skiftas från 

den utpräglat biografiska berättelsen till deras vetenskapliga eller konstnärliga 

produkter, förblir personen i centrum. I de fall där personerna görs till uttryck 

för sin tid, sin kontext, sin genre eller sitt område, förblir biografin i fokus. Detta 

är med nödvändighet centrerat i personmuseets utsagor, att kanonisera vissa per-

soner. Personmuseerna kan därför förstås som monument, egentligen oavsett om 

de initierades av personen själv eller någon angelägen person eller organisation.319 

Samtidigt som de alltså visar personens tid sker det i en miljö som högtidlighåller 

och firar minnet av personen. Häri ligger ett av personmuseernas verkliga pro-

blem – att de simultant vill skildra en tid eller ett sammanhang på ett musealt 

gångbart sätt, och samtidigt hylla personen. Ambitionen att erbjuda en så bred 

gestaltning som möjligt av en person står i konflikt med den iscensatta autentici-

teten. 

De betydelser som genereras vid Linnéminnena eller på Mårbacka hade sin 

motsvarighet i Enköpings skildringar av J P Johansson fram till Bahco-industrins 

nedläggning på orten. Fram till dess hade han kunnat framstå som ett förkropps-

ligande av den uppfinnar- och entreprenörsanda som hade beskrivits som helt 

avgörande för det moderna Enköpings framväxt. Om någon enskild individ 

skulle utgöra gestaltning av detta, var det Johansson, vars långa liv i Enköping 

inte bara hade påverkat tillverkningsindustrin och den bebyggelse som växte fram 

kring verkstadslängorna i Fanna, utan också politiken under hans period som 

kommunpolitiker. Utsagor som denna har upprepats otaliga gånger i olika sam-

manhang och nådde 2014 sin kulmen i monumentet vid Gustav Adolfs plan i 

stadens centrum. Med avtäckningen skrevs dessa symbolvärden i brons och gra-

nit.  
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På samma gång innebär monumentaliseringen av honom någonting helt annat 

sedan Bahcos verkstadsindustri stängdes ned. Därefter representerar han i högre 

grad än tidigare det förflutna och skulpturen konnoterar nu det tidiga 1900-talets 

industrialisering av Enköping snarare än en levande entreprenörsanda, då betrak-

taren i Johanssons stelnade gestalt också kan läsa in just denna nedläggning. För-

ståelsen av Johanssons förändrade betydelse på det lokala planet uttrycktes 

kanske allra tydligast i Bahcodagens försök att knyta honom till den moderna 

industrin och göra honom till förebild för dagens småföretagare på orten. Så långt 

finns klara likheter med Linné i Uppsala och de ansatser som gjordes till en bred-

dad Linnébild under jubileet 2007. En avgörande skillnad är förstås vad de båda 

personerna hade att falla tillbaka på då planerna misslyckats. Linné kunde place-

ras säkert tillbaka i sedan lång tid etablerade musealiserade miljöer, medan Jo-

hanssons arv inte längre var kvar i Enköping annat än i det sparsamt besökta 

personmuseet. Där Linné hade ett här och nu, hade Johansson endast ett där och 

då.   

I omgångar kom sedan objekten som kunde kopplas till Johansson att få för-

ändrad betydelse. Fabriken föreslogs rivning och personmuseet erbjöds nya lo-

kaler. Från att ha fungerat som något av en historisk bakgrund till ett på orten 

levande företag, kom det att bli endast en materialisering och visualisering av det 

förflutna. Det är signifikativt att den nya platsen för museet också är bland de 

äldre bevarade Bahcorelaterade byggnaderna i komplexet; en av få som inte fö-

reslogs rivning. Det mest avlägset förflutnas gestaltningar blir kvar, medan de 

senare tas bort. Och Johansson tar plats i denna äldre del som en utsaga om det 

förflutna. När det nya monumentet avtäcktes på Gustav Adolfs plan på sensom-

maren 2014 konnoterade det inte med samma självklarhet det nutida entrepre-

nörskapet utan snarare ett förflutet sådant, trots invigningstalarnas utsagor om 

eviga betydelser. Denna konnotation gjordes än större i och med dess placering 

intill platsen för Johanssons första smedja på orten. Här slog föreställningen om 

äldre bebyggelse som monument igenom postumt: högtidlighållandet gällde det 

förra sekelskiftets snabba industrialisering, inte 2000-talets nedläggning. Instru-

mentaliseringen av uppfinnaren som platsmarknadsförande kraft upphörde där-

med, åtminstone vad beträffar ett framåtskridande Enköping, drivet av entrepre-

nörskap. Johansson stelnade i tiden på sin nygamla plats.  

I och med att den kolossala skiftnyckelskulpturen, som en gång visats i Sevilla 

under världsutställningen, flyttades från Fanna till den norra infarten till staden 

förändrades betydelsen av Johansson. Om den tidigare placeringen innebar en 

intim koppling till företaget, och därmed till dess grundare, kom den nu, trots sin 

större synlighet, att representera staden på ett långt mer indirekt sätt. Placerings-

ändringen medförde en viss abstrahering av objektet i det att dess ursprungliga 

konnotationer i det närmaste försvann. Också detta bidrog till att förpassa J P 

Johansson till historien, en rörelse som verkade otänkbarbar tio år tidigare. Ob-

jektets placering i rondellen kan givetvis också förstås som ett framhävande av 

Bahco som symbol för staden, eftersom den är synlig för flera, men det blir som 

nutida utsaga om ortens industrihistoriska förflutna, inte som en bild av nuet 
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självt. Detta har avgörande betydelse i den marknadsföringsmässiga gestaltningen 

av Enköping, som skiftar från entreprenörsstad till parkstad. Det förra sekelskif-

tets historia som spelade en så avgörande roll för ett par decennier sedan, har 

idag knappt någon gestaltning alls. I det här sammanhanget ligger Connells för-

ändrade hegemoniska maskulinitet nära till hands: Johanssons industrigestalt har 

förlorat sin representationskraft.  

Ystadsexemplets rörlighet är förstås av en helt annan typ: dess skiftande bety-

delse är grundad i det uppenbara faktum att Wallander är en fiktiv karaktär. Den 

uppdiktade kommissarien med alla de typiska epiteten har dock på en nivå samma 

effekt som de övriga exemplen i studien, nämligen att verbala eller visuella utsa-

gor kring honom ger särskild mening åt miljöer. Cineteket och Ystad Studios 

placering i de gamla regementsbyggnaderna – som ju även för övrigt används 

som miljöer i filmerna – fungerar på ett sätt likartat det som föreslagits för hamn-

verken i Enköping.  

Kontrasterna mellan Johanssons och Wallanders platser är förstås många, 

men det finns likheter. Wallander har ingen fast punkt, ingen plats i Ystad. Den 

fiktiva berättelsen kring den sistnämnde kan, som jag visade i kapitlet om den 

skånska orten, placeras lite var som helst i staden med omnejd. Med en försvin-

nande användning av Johanssons miljöer, genom rivning av betydande mängder 

av denna del av den industrihistoriska bebyggelsen, kan också det arvet placeras 

lite varstans i Enköping. Sålunda kan en besökare nu se materiella uttryck för den 

egentligen enda riktigt tydliga kopplingen till Bahco-arvet flera kilometer från de 

platser där det egentligen hade sitt ursprung. Skillnaden är att Wallander som 

gestalt kan fungera i ett så föränderligt landskap, medan Johansson till stor del 

upphör att fungera vid förlusten av sina platser. Den flyktiga och undflyende 

karaktären hos fiktionen gör den mindre beroende av en fixerad plats. Inte heller 

finns ju någon sådan plats: Wallander har aldrig existerat någonstans. Detta illu-

streras tydligt i vilka miljöer som turistens blick styrs mot i Ystad: regements-

byggnader, korvkiosker, containrar, medeltida kloster och forntida monument 

kan samexistera i ett visuellt och materiellt totaluttryck.   

De överlappande kvaliteterna mellan platsmarknadsföringen å ena sidan och 

kulturarvet å den andra är på samma gång symptomatisk och slumpmässig. 

Symptomatisk då kulturarvet ofta används som marknadsföring, slumpmässig då 

de två rör sig inom åtminstone delvis olika diskurser. Jag vill hävda att en bety-

dande anledning till att kulturarvets miljöer så ofta används för dessa syften är 

framhävandet av autenticitet. Dean MacCannell skrev redan 1973 om en iscensatt 

autenticitet i turistsammanhang. Han syftade där på besökares möjligheter att be-

trakta handelns, industrins eller det allmännas miljöer, eller ibland hemmiljöer. 

Ett exempel är hur besökare kunde se på NASA:s ”Mission Control” genom 

stora glasfönster, genom vilket människor kunde ses kommunicera med rym-

den.320  

MacCannells exempel och vida inflytelserika begrepp kan appliceras på kul-

turarvsmiljöer, kontrollrummet skulle kunna ersättas med förflutna eller fiktiva 

världar. Det autentiska hos ett personmuseum är ofta om inte alltid lika iscensatt. 
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MacCannells iscensatta autenticitet har flera gemensamma drag med Lowenthals 

idéer om det förflutna som temapark, som en plats vars autenticitet är förborgad 

i besökarens upplevelse av en egentligen artificiell plats.321 Värdet finns inte i bara 

i platsen själv, utan i upplevelsen av den.322 Ur detta perspektiv intar fiktionens 

rum i Ystad och kulturarvsplatserna i övriga tre exempel sinsemellan liknande 

positioner. De fungerar som för ortens identitet och självbild viktiga platser, som 

i förlängningen kan användas för att stärka bilden av orten utåt, alltså som mark-

nadsföring.  

Verbala, visuella och materiella utsagor om den enskilda individen används 

för att skänka en känsla av autenticitet till en plats. I de inledande tre fallstudierna 

finns en halvt fiktiv, halvt verklig berättelse, medan den sista utgår ifrån en helt 

uppdiktad historia, även om ambitionen att skildra företeelser i det verkliga sam-

hället är uppenbar. Oavsett vilket, som jag har visat, är det gestaltningen av den 

kvardröjande närvaron av personen som ingjuter en känsla av autenticitet i en 

miljö. I gengäld skänker miljön trovärdighet åt den personliga berättelsen. Den 

fiktionaliserade J P Johansson liksom den fiktive Kurt Wallander börjar så att 

säga existera genom sina miljöer. Det hela kan liknas vid en cirkulär rörelse, där 

verbala utsagor ligger till grund för gestaltningen, vilken skänker autenticitet åt 

en plats, som därmed stödjer den verbala utsagan. 

Det biografiska anslaget i studiens samtliga fyra exempel förstärker denna 

iscensatta autenticitet. Personernas vardagliga liv, snarare än deras yrkesmässiga 

gärningar, knyter samman plats med person. Diskbänken på Mårbacka berättar, 

liksom polismannen Svartmans försenade förskolehämtning, Linnés promenader 

kring Hammarby och Johanssons föreställningar om rullande barn i gröngräset, 

om en vardag vid sidan av författarskap, upplösningen av komplicerade mordfall, 

botaniska genombrott och världsförändrande uppfinningar. Genom att gestalta 

livet på Mårbacka, Hammarby, Fannalund eller Mariagatan iscensätts autenticite-

ten genom den ömsesidiga relationen mellan de immateriella och materiella 

aspekterna av kulturarvet. 

Ur detta perspektiv tycks det vara av nära nog obefintlig betydelse att Selma 

Lagerlöf har funnits, medan nämnde kommissarie är ett resultat av Henning 

Mankells produktion av kriminalromaner. Turismens mekanismer, som alltmer 

påverkar kulturarvets diskurser, leder till likartade skildringar av de två typerna av 

besöksmål. Det snabba, lättbegripliga berättandet som finns i alla de fyra delstu-

diernas objekt är potentiellt intressant för turistindustrin. Den tilltänkta besöka-

ren, verkar turistindustrin befara, önskar sig ingen nyanserad eller alltför kompli-

cerad bild av det skildrade. I en sådan önskad bild passar inte det långsamt re-

flekterande, svårtolkade eller rentav negativa in. Kulturarv, filtrerat genom plats-

marknadsföring, förblir lättfattligt, snabbvisat och problemfritt. Detta påverkar 

självfallet såväl visningspraktiker som urvalsprocesser. Kulturarvet, såsom det 

definieras i detta arbete – som materiell eller immateriell gestaltning av ett nära 

eller avlägset förflutet som valts ut av aktörer inom kulturarvets diskurs – rymmer 

potentiellt oändligt många olika företeelser. Bland dessa företeelser förekommer 

naturligtvis både positiva och negativa minnen, vilka kan vara turistmål båda två, 
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även om övervikt finns på de förra. De negativa berättelserna och de fysiska läm-

ningar eller manifestationer som de förknippas med, förändras när turismen trä-

der in.  

Som har framgått i avhandlingen spelar tillfälliga arrangemang stor roll i pro-

duktionen och gestaltningen av de personliga miljöerna, och för att iscensätta och 

gestalta det förflutna. Linnéjubileet liksom Bahcodagen förstår jag, trots enorma 

skillnader i storlek, som sådana händelser, igenom vilka ansatser för en förändrad 

meningsproduktion görs. I båda fallen var den förändrade meningsproduktionen 

i stort sett lika tillfällig som själva evenemangen. De förnyade tolkningarna och 

gestaltningarna av de två personerna har mer långtgående syften att förändra bil-

den av staden. Uppsala å sin sida skulle framstå som mer än en universitetsstad 

– Linné som mer än botaniker – medan Enköping skulle framstå som en plats 

för entreprenörer idag med Johansson som inspiratör ur det förflutna. Ingen av 

de båda personerna fick i förlängningen en förändrad gestaltning; Linné sjönk i 

allt väsentligt tillbaka i den väl inarbetade Blomsterkungen, medan Johansson 

förblev en industriman från 1900-talets första hälft.  

Vad Selma Lagerlöf beträffar ser besökare idag nära nog identiska miljöer som 

tidigare; samma berättelse som förut är gestaltad i det musealiserade hemmet. De 

personliga miljöerna som studerats här har samtliga fixerats i tid såväl som i rum; 

det är fortfarande arbetsrummet, smedjan, biblioteket som hamnar i centrum i 

museernas iscensättningar, trots att ansatser har gjorts för, med Linnédelegation-

ens ord: breddningar och nyanseringar.  

De tillfälliga händelserna befäster paradoxalt nog fastheten i de redan etable-

rade bilderna. I detta avseende fungerar Ystadsexemplet bättre. Även om de ty-

piska tablåerna är många också här – den av det sociala livet plågade småstads-

polisen, den sömniga idylliska staden som kontrastbotten åt förfärliga brott – är 

den wallanderska berättelsen mer tillåtande. Där Linné i första hand är situerad i 

sin 1700-talsvetenskap, kan Wallander röra sig fritt mellan olika sammanhang. 

Filmerna skiftar från landsbygd till stad och internationella konflikter, mellan lyx-

krog och korvkiosk, det förflutna och nuet. Platsmarknadsföringen kan därför 

enklare använda och bidra till dessa utsagor. Ystad står fram inte bara som en ort, 

svårt plågad av både lokal och global brottslighet, utan också som en mångfacet-

terad idyll, i vilken olika typer av liv kan utspela sig. Gestaltningen av Wallander 

är mer fritt flytande. Fiktionen är ett nödvändigt element: brotten kan enklare 

skildras eftersom de aldrig ägt rum.323  

Resultatet är något överraskande i det att Wallanderturismen kan erbjuda be-

sökaren en mer diversifierad uppsättning miljöer. Det existerar inte samma pro-

blem som i Uppsala eller Älmhult, där frågan om original eller kopia, trovärdig 

eller icke trovärdig ständigt riskerar att hamna i fokus. Utan någon fakticitet att 

behöva ta hänsyn till förblir Mankells kommissarie en mer tillåtande figur att ta 

avstamp i. Samtidigt tyngs inte Ystads turism av kulturarvsdiskursens besvärliga 

evighetsperspektiv: där finns inga ansatser att bevara hans sammanhang för ef-

tervärlden. Den flyktiga karaktären hos autenticiteten i Wallanderturismen liknar 

i den meningen det tillfälliga arrangemangets. Även om de ansatser till breddning 
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som görs i de första tre fallstudierna kommer till korta, förlorar i trovärdighet 

och upplevs som anakronistiska och spekulativa, har de utformats efter förgivet-

tagna betydelser.  

Personen och staden 

Avhandlingens grundfråga gäller vad som händer med en stads identitet och ge-

staltning då den betraktas utifrån föreställningen att någon individ har haft sär-

skild betydelse för den lokala identiteten. De fyra exemplen visar på olika utfall 

av platsmarknadsföringsstrategier. Alla visar de hur utsagor på olika betydelseni-

våer – materiella, rumsliga, verbala, ikoniska – skapar betydelse åt en plats. De 

fungerar på olika vis men har det gemensamt att en eller flera utsagor bidrar med 

betydelsebildning, som förändrar förståelsen av platser i mer specifik mening el-

ler av orter och regioner i en vidare. Så är exempelvis klostret i Ystad och dom-

kyrkan i Uppsala inte i det wallanderska respektive linneanska sammanhanget i 

första hand medeltidsmiljöer, utan platser där gestaltningen av Kurt Wallander 

och Carl von Linné tillskriver nya betydelser åt de två kyrkliga rummen.  

De första två exemplen, Selma Lagerlöf och Carl von Linné, utgörs av stabila 

utsagor, som inte förändrats i särskilt hög grad över tid. De linneanska utsagorna 

förankras utan svårighet i Uppsala universitets förment ärorika akademiska för-

flutna, samtidigt som han kan skildras som upptäcktsresande äventyrare i Små-

land, där den yngre Linné i högre grad får träda fram. Utsagorna om vetenskaps-

mannen bidrar, genom förekomsten av flertalet Linnéminnen i Uppsala, till fö-

reställningen om staden som i första hand en universitetsstad, samtidigt som ut-

sagorna om den arketypiska vetenskapsmannen blir identisk med den 

hegemoniska maskulinitet som också förstärks genom hans förankring i det i 

Sverige idealiserade 1700-talet. Platsmarknadsföringen tycks inte söka några ny-

anserade utsagor, som komplicerar denna gestaltning.  

På ett liknande sätt förs den lika stabila utsagan om Lagerlöf som i första hand 

en sagoberättande äldre kvinna över på Sunne i slogans som ”Sagolika Sunne” 

och förekomsten av Lagerlöf-bilder runtom i trakten. Mårbacka fyller här samma 

funktion som Linnéminnena i det att de förankrar dessa utsagor på en given plats 

i området. Föreställningen och gestaltningen av Sunne och Värmland som en 

”sagolik” ort och region, gör att Lagerlöf kan införlivas i och hjälpa till att etablera 

en marknadsföringsstrategi. Selma Lagerlöf själv skildras i ett sådant samman-

hang mer naturligt som hemkär, hembygdsvurmande och stationär. Hennes po-

sition gestaltas som fast snarare än rörlig, som medium för i trakten uppkomna 

sägner, snarare än som kreativ författare.324 Detta tar gestalt i såväl offentlig konst 

som på Mårbacka, som i långt högre grad skildrar hennes hemmahörighet där än 

hennes resor. Där hegemoniska maskuliniteter kommer till tydligt uttryck i samt-

liga andra fallstudier – self-made men, äventyrare, entreprenörer – befinner sig 

Lagerlöf på en annan position, som passiv mottagare och förmedlare av på för-

hand uppkomna sagor. Selma Lagerlöfs övriga liv får här stå tillbaka för den i 
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platsmarknadsföringssammanhang mer intressanta föreställningen och gestalt-

ningen av en sagoberättande kvinna, vilket också understödjer en sedan lång tid 

utbredd föreställning om att hon snarare traderar vidare lokala sägner och sagor 

än är en originell författare i sin egen rätt. Dessa gestaltningar rymmer alla tydliga 

könskonstruktioner, vilket har sin förklaring i de snabba och omedelbara utsa-

gorna hos platsmarknadsföringen och i den biografiska fokuseringen hos person-

museerna. Försök har gjorts att frigöra Selma Lagerlöf från dessa könskonstruk-

tioner, bland annat i Katarina Bonneviers avhandling, som anlägger ett queerte-

oretiskt perspektiv på Mårbacka.325 Trots att Lagerlöf befinner sig mellan åt-

minstone tre hegemoniska maskuliniteter – författaren, lantbruksledaren och ent-

reprenören – förblir själva gestaltningen där oförändrad. Därvid har Lagerlöfs 

uttryck för dessa hegemoniska maskuliniteter absorberats i de dominerande 

strukturerna.326 Hon förblir den passiva mottagaren av lokala berättelser, snarare 

än författare, samtidigt som hennes näringsverksamhet skrivs in i historien om 

hennes far och därmed förminskas.   

Enköpingsexemplet visade tidigare på samma form av instrumentalisering av 

personen. Men den del av den lokala marknadsföringen som var baserad på ut-

sagor om J P Johansson – som uppvisar flera gemensamma drag med Linné-

berättelsen – kunde inte överleva nedläggningen av Bahcos industrier på orten. 

Monument flyttades ur sitt sammanhang och personanknuten bebyggelse före-

slogs rivning bara några år efter det att utsagor kring Johansson var identiska med 

utsagor om ortens kvaliteter – entreprenörskap och uppfinningsrikedom – under 

Bahcodagen. Flytten av skiftnyckelskulpturen är i sig själv en utsaga om Johans-

sons förändrade betydelse för orten: utan förankring i stadsdelen Fanna görs den 

till del av ett mer oklart enköpingskt industriarv, som inte med lätthet kan kopplas 

tillbaka till skiftnyckelns upphovsman. Det kanske viktigaste resultatet av denna 

delstudie är att den visar hur snabbt betydelser av en person kan förändras. 

Bahco-industrins nedläggning kunde inte vändas till något positivt, Johansson 

kunde inte överleva sig själv. 

Om den hegemoniska maskulinitet som kommer till gestaltning hos Carl von 

Linné med lätthet kunde föras över på åtminstone den akademiska delen av Upp-

sala, lät det sig inte göras med Johansson lika enkelt i Enköping. Efter de i och 

för sig på många sätt olika tillfälliga händelserna Linné 2007 och Bahcodagen 

med sina försök till instrumentalisering av personernas respektive egenskaper, 

kunde Linné återvända till sitt 1700-tal, medan Johansson förpassades till ett nytt 

förflutet, bort från samtiden.    

Lika föränderlig och flyktig är gestaltningen av Kurt Wallander i Ystad, vars 

miljöer inte ens har varit fixerade till särskilda platser. De varierande platserna 

som visas upp inom denna turism har naturligtvis inget med Wallander att göra 

– och däri ligger deras kvaliteter som platsmarknadsföringsinstrument. Henning 

Mankells berättelser skulle kunna ha placerats i vilken svensk småstad som helst 

och kommissariens kvardröjande närvaro skulle då skänka motsvarande värden 

till de platserna. Wallander är i grunden inte förankrad någonstans. Detta ger så-
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väl författare och filmare som turistbyråer stora möjligheter att göra miljöer in-

tressanta genom adderandet av kommissarien. Wallanderturismen kan visa upp 

en mer varierad uppsättning platser, låt vara med helt nya utsagor knutna till sig. 

Endast genom detta tillägg blir en del av dessa platser intressanta: den container 

som nämnts tidigare, skulle utan Wallanders utredning bli bara en container. Och 

denna kvardröjande närvaro löper som röd tråd genom vart och ett av mina ex-

empel. Linnés Hammarby skulle utan botanikerns närvaro bli bara Hammarby – 

och med all säkerhet inte vara gestaltat som idag – Selma Lagerlöfs skrivmaskin 

eller penna på Mårbacka skulle ha kasserats och skiftnyckeln skulle ha varit bara 

ett av alla verktyg i lådan utan Johansson.  

Den idealiserade personen har därvidlag en direkt inverkan på bilden av sta-

den. I vissa fall tar sig dessa tydliga uttryck, i andra mer subtila. Det föreslagna 

Nobelcentrum på Blasieholmen är ett talande exempel, där en välkänd person 

som Alfred Nobel har anförts som skäl att riva ett Tullhus från 1876.327 Därmed 

skulle en del av historien tystas helt, då huset ifråga är det sista bevarade hamn-

magasinet från denna period. Samma typ av idealiserande utsagor motiverade 

rivningen av en del bebyggelse på Linnés Hammarby under 1800-talet och moti-

verar en fortsatt användning av personer som grund för kulturarvets bevarande 

eller försvinnande ännu idag. Varje anspråk på en autentisk utsaga rymmer också 

anspråk på tolkningsföreträde: hävdandet av självklarheten i ett Johansson-mo-

nument i centrala Enköping sätter denna autenticitet framför en annan, och häv-

dar samtidigt en version av stadens identitet över en annan.328 Den iscensatta 

autenticiteten är alltid med nödvändighet idealiserad. I dessa maktanspråk befästs 

föreställningen om personens betydelse för stadens framväxt och kontinuerliga 

utveckling. Historikern Niels Kayser Nielsen skriver att representationer som 

monument snarast handlar om vad han betecknar som ett ”normativt futurum”. 

Monumenten talar alltså inte bara om det förflutna utan också om hur de ska 

uttolkas av en framtida betraktare. De talar om ”personifiering, berättande, visu-

alisering och det tredimensionellt upplevda”.329 Detta försätter kulturarvet i rö-

relse från historisk förankring mot konkreta platser: torg eller landskap, monu-

ment eller särskilda hus i vad Kayser Nielsen betecknar som en identitetens to-

pografering. En idealiserad förståelse av en persons tid blir till en gestaltad plats. 

Frågan om rumslighet blir härvid helt central, men också frågan om vilka utsagor 

som kan och får förknippas med en plats.330 Rummen kan således snarare berätta 

om en betraktares samtid än om det förflutna och tycks snarare sträva framåt än 

blicka bakåt. Förekomsten av särskilda platser blir därvid helt nödvändig för 

platsmarknadsföringens ambitioner. Där överföringen från person till plats är ge-

nomförd, finner vi Dean MacCannells iscensatta autenticitet.    

Hegemoniska maskuliniteter och urval  

Gestaltningen av Linné pendlar mellan den som ung äventyrare och åldrande 

vetenskapspatriark. Bilderna finns på flera platser: Carl Eldhs skulptur av den 
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unge Linné finns exempelvis på Stora torget i Älmhult och i Linnéträdgården i 

Uppsala. Den vetgirige ynglingen återkommer i Gerda Sprinchorns Linnéskulp-

tur på Stenbrohults kyrkogård och kan ses i Mr Flower Power-temat. Den äldre, 

perukförsedde Linné ges också betydande utrymme genom Alexander Roslins 

Linnéporträtt som också för närvarande syns på hundrakronorssedeln och i 

Humlegården invid Kungliga biblioteket i Stockholm, där genom Frithiof Kjell-

bergs skulptur. Båda temana återkommer regelbundet i gestaltningen av veten-

skapsmannen; den yngre som gestaltning av det äventyrliga draget, den äldre som 

alla upptäckters resultat – den respekterade nestorn. Sammantaget ger de bilden 

av hur en oansenlig yngling kan bli en respekterad vetenskapsman genom driv 

och upptäckarlusta. Vad som till en början kan framstå som en diversifierad och 

föränderlig bild, som föreställer nestorn på en ort och ynglingen på en annan, 

smälter samman i en sammanhållen betydelsebildning, nämligen den maskulina 

myten om den strävsamma ynglingen som genom hårt arbete blir någon att räkna 

med. Detta återkommande motiv i biografiska framställningar spårades, som 

nämnts, redan 1934 av Ernst Kris och Otto Kurz studie av konstnärsbiografiers 

mytologiserande och heroiserande drag.331 Samma motiv återfinns i såväl verbala 

som visuella utsagor kring föreliggande studies personer.  

Monumenten gör samma utsaga om vetenskaplig framgång och samman-

kopplar dem i de lokala och nationella historieskrivningarna. Skulpturerna av La-

gerlöf ger liknande utsagor i förhållande till både Sunne och Karlstad. I samtliga 

fall handlar det om den sagoberättande äldre kvinnan, den sannolikt mest bekanta 

Lagerlöfbilden. Denna betydelse synes mer statisk än Linnés långa resa ur små-

ländsk fattigdom till internationell berömmelse. 

Linnés ställning som representant för en idealiserad bildad akademiker utgör 

exempel på R W Connells begrepp hegemonisk maskulinitet.332 Denna hegemoni 

uttrycks i performativa akter vid gestaltning och betraktande av personmuseerna, 

och förstärks ytterligare genom de otaliga monument och andra utsagor som for-

mar bilden av honom. Jag tolkar ansatserna till breddning av Linné-bilden på 

samma sätt. Om han görs till representant för såväl en modern biomedicinsk 

industri som för dagens miljöaktivism, skulle hans relevans inom fler områden 

stärka hans möjligheter att representera en ny hegemonisk maskulinitet. 

De maskulina myter som finns inskrivna i Linnés biografiska berättelse – och 

som uttrycks i museer och monument – understödjer och ger legitimitet åt skild-

ringen av fattigdom, äventyr, akademi, banbrytande upptäckter.333 Connell be-

skriver den hegemoniska maskuliniteten som föränderlig och utbytbar. Den bil-

dade akademiker som gestaltas i oräkneliga visuella och verbala utsagor kring 

Linné har varit livskraftig åtminstone sedan dess etablering i musei- och monu-

mentsammanhang under 1800-talets senare hälft. Dessa gestaltningar av Linné 

förstärks ytterligare då de knyts till platsmarknadsföringen vars krav på snabba, 

lättfattliga budskap försvårar eller omöjliggör mer nyanserade beskrivningar.  

För Enköpings del är situationen en annan, men pekar åt samma håll. Den 

starkt etablerade bilden av industristaden och dess uppfinnare J P Johansson 

finns alltjämt, men är nu förpassad till historien och aktualiseras inte i nutida 



 171 

marknadsföring. De redan omnämnda likheterna mellan Johanssons och Linnés 

levnadsberättelser är lätta att känna igen – från två tomma händer till stor fram-

gång. De är båda grundade i en föreställning om en hegemonisk maskulinitet och 

har i olika skeden fått inverka på bevarandepraktiker vad kulturarvsplatser be-

träffar. De kvarvarande museerna och de rivna husen talar om vilken historia 

orterna vill berätta om sig själva.  

Med Ystad är det annorlunda: gestaltningen av en sliten polis är återkom-

mande i den genre som Kurt Wallander ingår i. Miljöerna varierar, men har det 

gemensamt att hans närvaro avgör dess värde för turismen. På detta sätt påmin-

ner Ystadsturismen om turism som är baserad på Linnés närvaro. De gestalt-

ningar i Ystad som producerats efter och på grund av filmproduktionen fram-

ställer Wallander på ett annat sätt än filmerna. Den metallplatta med hans siluett 

som beskrivits tidigare skildrar en typisk actionhjälte med pistolen sträckt upp i 

luften, inte en sliten polis med personliga problem. Motivet förekommer mycket 

sällan i filmerna.  

Dessa etablerade utsagor om orternas storheter, förs över på turismens urval 

av besöksmål, påverkar bevarandet av bebyggelse och inspirerar till storskaliga 

monumentprojekt i städerna.  I de här studerade orterna har dessa personer haft 

avgörande betydelser för turismen, men också för stadsrummens och kulturarvs-

platsernas utformning. Selma Lagerlöf förblir i Värmland som sagoberättare, för-

ankrad i Mårbackas materiella gestaltning. Carl von Linnés resor i världen och i 

sin karriär kommer till uttryck på flera platser i Sverige. Johanssons arv har skiftat, 

men ändå kommit att uttryckas i monumentets brons och granit i det centrala 

Enköping. Wallanders slitne, men pålitlige gestalt föranleder fortfarande turister 

att besöka Ystad som brottsplats.  

 

* * * 

 

Turisters blickar och rörelser på platser formar och omformar, definierar och 

omdefinierar dem i symbios med kulturarvs- och turistindustrierna. Så etableras 

platsernas gestaltning. Detta öppnar emellertid för ett annat sätt att närma sig 

dessa miljöer, och för en potential till förändring. I alla avhandlingens exempel 

förekommer förändrade betydelsebildningar över tid. Detta gäller i första hand 

platser och föremål, men i mindre grad personerna. Det sker i en rent materiell 

produktion av platser, som i Linnés Hammarbys 1800-talsförändring, då vissa 

hus revs och andra byggdes, i rivningen av en del av Bahcos industrier i Enköping 

och i ombyggnationen av Mårbacka. Dessa förändringar är beroende av immate-

riell betydelseproduktion. Rivningar, ombyggnationer och utställningar sker uti-

från föreställningar om personernas levnadsberättelser och gärningar. I och med 

detta sker en stereotypisering och förenkling av de skildrade individerna. Som 

stereotyper förblir dessa berättelser intakta. Lagerlöf förblir sagotant, Linné för-

blir botanikern, Johansson uppfinnarsnillet och Wallander småstadspolisen. De-

ras platser förändras, men själva gör de det inte. Slutsatsen blir därför paradoxal: 
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det materiella kulturarvet förändras, men det immateriella förblir orört, trots att 

de existerar i kraft av varandra.  
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Summary: The Local Profile 

Introduction 

Aim of study 

The aim with this study is to examine the use of famous historical or fictional 

persons in place branding. It seeks to analyze the images of a places that are 

produced, and the representations of persons that are used in branding practices. 

Largely this use is located within a tourist discourse, begging the question how 

tourists take part in the shaping of these cities. In sum, the study aims to examine 

constructions of the past and the present, as well as representations of gender. 

The main question is which parts of the history of a city are described and which 

sites are highlighted. 

 

Material 

The websites of all Swedish municipalities were initially examined to see how 

many of them used famous people as instruments of place branding. The survey 

showed 218 occurrences unevenly spread over the 290 investigated municipali-

ties (see Appendix for details). This means some cities used more than one per-

son, some none, some persons were mentioned by more than one city, some by 

only one. Perhaps unsurprisingly, a vast majority (257, or c. 85 percent) of these 

individuals were men. Out of the 33 represented women, two were mentioned 

primarily as wives of allegedly notable men. 

 

Out of the 218 occurences four examples were chosen for detailed studies; Selma 

Lagerlöf in Sunne, Carl Linnaeus in Uppsala and Småland, J P Johansson in En-

köping and Kurt Wallander in Ystad. These individuals – and the use of them – 

are not to be seen as fully representative of the practice of place branding on a 

nationwide level. Rather, they are analyzed as examples of a common practice, 

being portrayed through public artworks, museums and guided tours. Through 

these practices connected with place branding, these historical or fictional per-

sons are endowed similar features and characteristics. 
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The study is based on different categories of materials, such as home museums, 

guided city tours, public artworks and films. These are selected through a review 

of tourist materials, such as websites and tourist catalogues. As a result, I examine 

the same places as the tourists most likely would. 

 

The museums, in particular home museums, often rely on a sense of authenticity. 

The incentive to visit such a place is to see where, for instance, Selma Lagerlöf 

wrote her famous novels, or where Linnaeus established his taxonomy. Authen-

ticity, however, is often created and represented through everyday activities 

(work would definitely be one), such as eating. The kitchen at Lagerlöf’s mansion 

Mårbacka seems more interesting than any other. The decisive quality is not its 

remarkably polished kitchen sink, but rather that Lagerlöf spent time there. 

Hence the uniqueness of a place like Mårbacka comes from the sense of presence 

of a famous former inhabitant, rather than in the materiality of the rooms or 

furniture. Their lingering presence seems to breathe life into objects otherwise 

ignored. 

 

All of the examined persons (especially Lagerlöf, Linnaeus and Johansson) are 

represented in public artworks, especially the first three studies. These monu-

ments are often placed in central position, such as town squares, and have an 

important function as local history writing. 

Theoretical framework 

Dealing with museums and other designated heritage sites, Laurajane Smith’s 

theories about Authorized Heritage Discourse (AHD) provides a theoretical 

framework for this dissertation. It has been particularly inspired by Smith’s claim 

that heritage is not an inherent quality in an object, but rather a property given 

to an object by somebody. Heritage experts, institutions and museums alike all 

shape what visitors or viewers perceive as heritage. Her work Uses of Heritage 

gained widespread acclaim, and the AHD theory was developed further in a text 

from 2012 in which the role of the tourist was more deeply examined. According 

to Smith, heritage authorities would normally see visitors at heritage sites as a 

necessary evil, providing means (through ticket money) to keep a museum open, 

but more crucially a destructive threat for sensitive sites. In the article she argues, 

however, that tourists are in many ways a co-producers of the meaning of herit-

age sites. Leaning towards performativity theory, this dissertation has much the 

same perspective on heritage sites as Laurajane Smith express in this article.    

 

The term authenticity is closely related to heritage. My understanding of the term 

is similar to that of David Lowenthal, who points out that it is our view of au-

thenticity that could be seen or analyzed, rather than any actual original. A similar 

view was expressed by tourism scholar Dean MacCannell as early as 1973, pre-

senting the tem staged authenticity. MacCannell, writing about such different 
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places as the NASA mission control and open kitchen restaurants, argues that 

tourist sites strive to convey a sense of authenticity, therefore staging scenarios 

where you can see researchers working within the space programme or chefs 

cooking in kitchens. On an analytical level, the places studied in this disseration, 

bear many similarities to these examples. Although obviously reconstructed, 

many home museums express in displays and through the words of tour guides 

that visitors now see and feel the rooms in which a person once lived and worked. 

The drive to represent something close to the original is ever present in such 

museums, even if none of the objects on display are from that specific time, place 

or context. 

 

Tourism is a necessary element to any heritage or branding initiative. Theoreti-

cally, I focus primarily on John Urry’s theory about the tourist gaze. In brief, Urry 

outlines tourism as something essentially different from one’s everyday life. Sites 

seen, places visited and activities done are decided upon beforehand, looking 

through catalogues, internet sites et cetera. Subsequently, when they arrive on 

site, tourists see what they have already seen in various media, and produce their 

own images accordingly. Thus the tourist gaze is calibrated beforehand, and later 

acknowledged on site. In a later edition of The Tourist Gaze (2011), Urry develops 

the theory further together with Jonas Larsen. Most importantly, they include a 

performative approach to tourism, claiming, like Smith, that visitors and their 

gazes and on-site movements help produce meaning to tourist places. Theoreti-

cally, tourism and heritage studies merge in this instance, since Smith’s ideas of 

heritage coincides with Urry’s ideas about tourism. 

  

The majority of efforts of place branding examined in this dissertation are de-

voted to ideas of the lives, times and deeds of men. The same could be said about 

home museums. Whether viewed as heritage sites or places of tourism, this pro-

vides an image of a place situated in a heteronormative landscape. Whatever steps 

have been taken to widen the scope of these sites, they most often remain de-

voted to a singular man. This not only leaves women out of this particular part 

of the heritage sphere, it also begs the question of which men are allowed inside. 

In order to answer such questions, I have turned to the theory of hegemonic 

masculinity. First developed by Raewyn Connell in the late 1970’s, the theory 

gained much influence during subsequent decades, culminating in Connell’s 1995 

book Masculinities, in which she develops the concept (a revised edition was pub-

lished ten years later). According to Connell, hegemonic masculinity represents 

the currently accepted answer to the legitimacy of patriarchy. She claims that the 

concept is rather illusory, representing an ideal that few, if any, could ever live up 

to. The concept changes due to geography, the passage of time and discourse, 

making the theory versatile. For instance, it is entirely possible for the hegemonic 

masculinity of the cowboy to exist simultaneously as the eloquent academic, alt-

hough they represent different masculinities. Through the instrumentalization of 

Judith Halberstam’s 1999 theory of feminine masculinity, I widen the concept 
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further, believing, with Halberstam, that hegemonic masculinity could also be 

represented and performed by a women. 

 

Methodologies 

In the dissertation, I make use of primarily two methods. First, since all of the 

cases necessarily start on site, I have developed a method from Urry’s aforemen-

tioned theory of the tourist gaze. Second, upon looking at sites, objects and 

places, I use a semiotic approach to discern signs of meaning.  

 

To outline what is said about a site, I have gone through various written material 

about the site in question, privileging such materials that are usually directed to 

tourists. These have varied, from printed media, like catalogues, to online tourist 

information, from photographic materials, to written texts and films. Signifi-

cantly, in the last case, I have viewed all the hitherto produced films about Kurt 

Wallander, to see how the imagery of Skåne shifted over time and how the films 

present the areas as tourist sites. Arriving on site, I therefore had calibrated my 

gaze in a similar way that a tourist would have. I set out to see what a tourist 

would see, and hopefully I saw it. Granted, my gaze would simultaneously be that 

of the researcher. For instance partaking in a guided city or museum tour, I asked 

few if any questions. When I did, they were of a nature that would not be partic-

ularly scholarly, but rather in line with my idea of the tourist gaze. 

 

Inspired by Jan-Gunnar Sjölin’s semiotic methodology, I have interpreted mu-

seum rooms and public artworks in all of the examined places. Sjölin identifies 

four levels of meaning in an image: the material level, the plastic level, the iconic 

level and the verbal level. The material level is used to analyze the meaning of a 

certain chosen material in an artwork; the plastic level takes into account the 

three-dimensionality of a work; the iconic focuses on (non-)figurative content; 

and the verbal level analyzes any text in the work (i.e. names on plinths, writings 

on a canvas, etc). To complete the model for my project, I added a fifth level, the 

spatial level, which considers the room where a work is situated. Naturally, this 

could vary significantly in size and shape, from a part of a town to a small room. 

This level of interpretation adds aspects of place specificity to this semiotic con-

cept. Such aspects are of crucial importance here as some works have been 

moved, and others are present in similar form on more than one location. 

 

Selma Lagerlöf’s Sunne 

The district of Värmland in western Sweden has long been branded as a place of 

fairy-tales. Deep forests and lakes, foggy meadows and small villages make up 
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this part of the country in tourist materials. Quite naturally, writers of fiction such 

as one of my main examples Selma Lagerlöf, and the poets Gustaf Fröding and 

Nils Ferlin fit well with this branding, as do the artist Lars Lerin. The fairy-tale 

branding blends with branding ideals of creativity, and the life stories as well as 

the works by the regional artists are being put forth as defining elements of the 

district. Hence, the Rottneros mansion house and garden was built to mimic the 

fictitional estate Ekeby of Gösta Bergling’s Saga, Selma Lagerlöf’s 1891 novel and 

is still represented as such. 

At the core of the Lagerlöf heritage tourism is her home, Mårbacka. Originally 

a small farm, it belonged to the Lagerlöf family for generations and is the birth-

place of the author. Her father lost the farm due to some bad investments, and 

it was later bought back by Selma Lagerlöf. With the income from her novels and 

the money earned from her 1909 Nobel Prize in Literature, she restored and 

expanded the house, transforming the original building to the manor house visi-

tors can still see today. The project leads to varying interpretations. One story 

told at the Mårbacka home museum says that the buyback of the estate was a 

way for Lagerlöf to make up for her father’s losses. Having become a successful 

author, she could turn the small farm into the estate her father once intended, 

but failed. True, Lagerlöf expressed such intentions herself. However, through 

the reproduction of such stories, the flawed entrepreneur and industrialist re-

mains in the centre, and is presented as an ideal man that Lagerlöf tries to per-

form as. Similarly, in the history of literature, as well as in visual representations 

of Lagerlöf, she remains a story-teller, merely repeating local legends and sagas – 

and not an author in her own right. On the one hand, then, is the idealized worker 

and entrepreneur – indeed two reoccurring hegemonic masculinities – which she 

tries to live up to but fail to fulfil. On the other is the equally idealized author, 

another hegemonic masculinity. Compared to her contemporaries, August 

Strindberg and Gustav Fröding for instance, she remains far removed from their 

perceived artistic genius. Indeed, their biographies have all the fittings and images 

of the romanticized male genius: unstable temperament, periods of mental insta-

bility, a complicated love life and a creativity drawing on all of those. Although 

Lagerlöf received the recognition any writer dreams of – winning the Nobel Prize 

and being elected into the Swedish Academy (the first woman ever to achieve 

both) – she still remains the story-teller, passively passing on local legends from 

Värmland and Sunne. 

The guided tours in the Mårbacka main building come in two forms. A stan-

dard tour, describing her life and work in the house, and a tour where the guide 

dresses up as someone close to Lagerlöf and re-enacts that role. In this latter 

form of tour, only the parts of the Lagerlöf story likely to be known by the guide 

could reasonably be told. In these tours personal memories are played out. As a 

result, other parts remain untold. Both kind of tours follow the same route 

around the house. It begins by the entrance, continues through the sitting-room, 

dining-room and kitchen before heading upstairs to Lagerlöf’s more private quar-

ters – the so-called Elkan room, the author’s bedroom and finally to her office. 
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The downstairs part of the tour establishes her biography in the area, rows of 

portraits of generations of the Lagerlöf family are framing the sitting-room. It is 

here established that Selma Lagerlöf was settled here by family tradition. In the 

dining-room and kitchen, details such as the carefully buffed kitchen sink and 

special porcelain establish Mårbacka as a home. Things that to most observers 

would seem to be everyday items are hereby made special by the lingering pres-

ence of the writer herself. 

The upstairs sitting-room, the Elkan room, was arranged after the death of 

Lagerlöf’s partner Sophie Elkan in 1921. During restoration works, the room was 

arranged as a memorial to Elkan. In both tours, the room is given special signif-

icance. The ordinary tour briefly mentions the romantic relationship between the 

two women, but makes little of it. It is a tempting interpretation that Lagerlöf 

arranged the room as a memorial because of this, but it is displayed rather as a 

room filled with memories from travels, that Elkan and Lagerlöf undertook to-

gether. The fact that Elkan was more than just a travel companion is more or less 

ignored. The re-enacted tour fails to mention their relationship altogether, prob-

ably because the re-enacted woman would either not know it or be forbidden to 

speak of it. 

The climax of both tours is both writer’s office, in which Lagerlöf’s typewriter 

and pens are arranged casually on the table. As is common in home museums, 

the carefree arrangement of objects seems to hammer home the idea that the 

author is still present in the house, but has only taken a break. Her presence 

lingers in the room, lending value to objects and staging authenticity to the home 

as a whole. In one of the tours, a thank you speech from Lagerlöf’s 80th birthday 

is played in loudspeakers, adding her voice to the array of objects. Through the 

audio representation, her presence is made stronger. 

Some details aside, the re-enacted tour is largely similar to the ordinary one. 

Yet a key difference tweaks its production of meaning – the talk is given in the 

present tense. The visitors are thereby moved into the past, guided around Mår-

backa in Selma Lagerlöf’s own time. In a sense, the claims to facticity is therefore 

made stronger. Although obviously an act, the guide in historical costume is made 

eyewitness to events in the house, and is thus harder to question. 

In local branding practices in nearby town Sunne, Mårbacka is described as 

situated between fiction and reality, modelled on the manor houses of Lagerlöf’s 

novels. These descriptions make it possible to tie Lagerlöf and her work to the 

local branding strategy to produce a fairy-tale place. Consequently, the image of 

the writer herself as a woman, re-telling stories from local lore, rather than as an 

author in her own right, is maintained. A series of monument sculptures in the 

region enhances this image. 

At least three large sculptures are to be seen in the area; in Sunne, in Rottneros 

park and in district capital Karlstad. All three display a similar Lagerlöf: an elderly 

woman, sitting down with her legs crossed. The act of sitting can connote differ-

ent things. Lena Johannesson (2003) notes that until the late 1800’s, seated men 

would connote power, whereas seated women would connote passivity. Later, 
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women sitting down could just as well connote social freedom. The placement 

of monuments in a public place always elevates an individual. The Lagerlöf sculp-

tures in these places do exactly this in a spatial sense. Material-wise, the monu-

ments are made in bronze, resting on stone plinths, tying them to a monument 

tradition spanning centuries. Placed in central squares and parks, these three 

monuments all put Lagerlöf in a central position, yet the expression of the art-

works themselves speak a different language. Seated and firm, the Lagerlöfs of 

this imagery express safe and unstirred relaxation, but are also passive in their 

pose. Fixed in position and in motif, the monuments reaffirm the descriptions at 

Mårbacka of Selma Lagerlöf as a teller of local tales rather than an author in her 

own right. 

Two places, two Linnean profiles 

Various forms of text and imagery relating to the famous botanist Carl Linnaeus 

are to be seen in and around the university city of Uppsala. The 18th century 

scientist has been used for branding purposes since immediately after his death 

in 1778. Having named museums and two botanical gardens he remains at the 

core of Uppsala’s tourist attractions as well as of a local (and indeed national) 

heritage discourse. Linnaeus’s life and work is also highlighted in the university 

museum Gustavianum and the cathedral, thus marking his place within such her-

itage sites that are not exclusively Linnean. In addition, numerous places are 

named after him, from pizza parlours to hair salons, the cafés to sport teams, 

from roads names to names of footpaths. The interest in the botanist arguably 

culminated in the 2007 tricentennial of his birth. During that year, the city was 

decorated with flowers, new visual programmes were designed, the museums 

were renovated and a wide array of arrangements of a more temporary nature 

were displayed. 

The Linnean focus in Uppsala had, however, started much earlier with Linne-

anum, a classicist building inaugurated in 1807 at the centennial of Linnaeus’s 

birth and placed within the then new Botanical garden, previously the castle gar-

den. Throughout the 19th century, the interest in everything Linnean grew. His 

summer estate, Hammarby was made a national property in 1879, after a govern-

ment decision the year before, on the centennial of his death. By then, numerous 

celebrations had been held during the past century, paying homage to his scien-

tific contributions. Additionally, monuments were inaugurated in numerous 

places, among them outside the Royal Library in Stockholm. Carl Linnaeus was 

perceived as a national treasure, and therefore something to care for also at a 

local level. In the 1930’s, the old botanical garden and orangery was turned into 

what is now known as the Linnaeus garden, and his former city residence in the 

garden was turned into the Linnaeus museum. 

The 1879 nationalization of Hammarby took place in a time when Linnaeus 

was already a celebrated person, particularly within Uppsala university. His image 
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was produced through the aforementioned monuments and celebration 

speeches, in which he was described as a very important person on an interna-

tional level. This rhetoric was central to parliament debates leading up to the 

purchase of Hammarby. The houses and the objects there were to be seen as of 

national value, not so much in a material sense, but because Linnaeus had used 

them. It was even suggested that if the Hammarby collections were to be put into 

some national museum elsewhere, they would not stand out in the museum dis-

plays. Instead, it was only through their connection to the great botanist they 

would have value. These ideas were also expressed elsewhere, notably in archi-

tectural history writing of the time, where Hammarby was described next to 

manor houses and castles. The only reason for this, which is explicitly stated in 

these accounts, is the Linnean connection. Clearly, if not explicitly stated, the 

intangible heritage of the Linnean life-story and career, was absolutely necessary 

to produce meaning in the objects in question. 

Following nationalization, the Hammarby site was effectively cleansed of any 

remnants of “non-Linnean” heritage. Only buildings with proven 18th century 

origins were kept in the musealization process. Hammarby had been inhabited 

since the Iron Age, possibly a millennium before Linnaeus, and had been a dwell-

ing place also after Linnaeus’s passing. In short, numerous layers of heritage is 

present on the site. But during the musealization process in the late 19th century, 

all aspects of history and heritage other than the 18th century were washed away. 

The result, which visitors can still see today, is a “clean” 18th century farm. The 

same principles were used in the musealization of his city home in the 1930’s, a 

house with 17th century origin, also used well into the 20th century. Somewhat 

ironically, the reconstructed Hammarby was used as a model for the reconstruc-

tions in the new museum, since the country home was now perceived as authen-

tically Linnean. As for the orangery building, it had been heavily rebuilt and 

served different purposes throughout the 1800’s. The resulting architecture was 

not altered.   

During the 2007 jubilee year, celebrations were arranged on a national level, 

with government funding. Thus Linnaeus was confirmed as part of a Swedish 

heritage. The museums were restored and added to and numerous books, semi-

nars and various performances were kept all over the country throughout the 

year. The jubilee committee had big ambitions: Linnaeus’s image was to be 

broadened and deepened, making him a more adequate symbol of contemporary 

Sweden. His greatness as a scientist would of course continue to be the main 

thing, as would his alleged teaching skills. Adding to that, however, other qualities 

were to be put forth. For instance, the committee argued that if Linnaeus would 

be alive today, he would speak up loudly against global warming and other envi-

ronmental issues. Also, they argued, he could be a symbol of 21st century science, 

for instance to help the branding of Uppsala’s pharmaceutical industry. Such 

speculation was arbitrary and anachronistic at best. Of course, Linnaeus would 

not have been the same person had he been active in 2007. The visual expressions 
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of the tricentennial spoke volumes about this as well. Nature photographer Mat-

tias Klum and journalist Folke Rydén produced a documentary where they trav-

elled the world observing the consequences of environmental change together 

with young, aspiring scientists. To advertise the project, an image of Linnaeus in 

21st century attire – suit, shirt and tie – was produced, based on the well-known 

1775 Alexander Roslin portrait of the botanist. 

Changes to the imagery were based upon the assumption that people would 

be more interested in a different image of Linnaeus, whose face is mostly known 

from said portrait, not least since its appearance on the 100 kronor bill. The per-

haps most eye-catching attempt was the image “Mr Flower Power”. In that im-

age, a portrait of a younger Linnaeus was paired with – once again – more mod-

ern clothing. The explicit ambition was to make the botanist an agent of an en-

vironmentally friendly jubilee, clad in a paisley patterned thrift-shop shirt, stand-

ing in an orange flower meadow. The older academic “Flower King” was to be 

transformed into the young and vibrant “Mr Flower Power”. Needless to say, 

things like “flower power” did not seem particularly funky in 2007. Furthermore, 

the new nickname did essentially mean the same thing as the old one: the Flower 

King was still alive, arguably even strengthened by this new imagery. It might be 

added that the ideas to broaden and deepen the image of the botanist failed for 

another reason as well. Linnaeus was, and still is, famous for his contributions to 

biology and for his central position among “great men” in Swedish history, not 

for arbitrary adaptations today. In short, the tourists came to see the 18th century 

Flower King, not a 21st century environmentalist. 

If the new imagery was a part of the strategy to change his image, Linnaeus’s 

places were restored generally according to the same principles as earlier projects 

such as the late 19th century Hammarby project or the 1930’s musealization of 

his city home. So whereas the new images tried to relocate Linnaeus to 2007, the 

built environment was largely conserved according to a 19th century perception 

of 18th century architecture. Not surprisingly, the traditional version of his visu-

alization endured. 

The Linnean sites in the district of Småland tell a different story. Here, his 

childhood and adolescence is mainly described around his birthplace Råshult. 

Nothing remains of the original buildings in the farmstead, neither of his later 

home in a clergy house in nearby Stenbrohult. The musealized Råshult house is 

a small house built later on the same site. 

Both sites obviously are perceived as heritage because of Linnaeus’ later fame. 

The Småland sites are still described as formative, as the sites where he first dis-

covered his love for nature and made the first botanical attempts. As such, it 

seems reasonable to display the humble farm. Around the same time as the na-

tionalization of the Uppsala sites, however, a tall obelisk was erected in his hon-

our just next to the cottage. The small house, it was believed, was not enough to 

honour the great botanist. Today the site is more focused on nature itself, as 

visitors are encouraged to walk along footpaths in the landscape. 
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The image of a young Linnaeus in Småland is long established. Linnaeus him-

self described the landscapes and gardens surrounding the Stenbrohult home as 

particularly formative for his choice of career, which has of course been a grateful 

point of departure for many celebratory speeches. Apart from the aforemen-

tioned farm, this is also emphasized in two local monuments from the 1940’s. 

One stands on the former site of the clergy house, now part of the cemetery of 

Stenbrohult.. The sculpture by Gerda Sprinchorn shows a young Linnaeus stand-

ing on a simple plinth, shielding a flower with his hand. On a spatial level, the 

placement of the work adds new meaning to it, and to the place itself. It marks 

the location of Linnaeus’ early home, and also ties the cemetery to the Linnean 

heritage. Iconically, he is described as not only the young discoverer of plants, 

but also as their protector. Such portrayal of him feeds into the already estab-

lished Småland image of the botanist. Although not yet a scientist or academic, 

his work has already begun. This idea is further emphasized by Carl Eldh’s sculp-

ture in the town square of Råshult. Here too, he is holding a flower in one hand 

and is watching it keenly. Here, however, his pose is more lively, rather givning 

the impression of a young adventurer, which is also a central part of the Linnean 

image. By his feet is a small woman reaching for him, quite possibly a muse of 

some sort. She seems to emerge from the earth, just like the flower he just dug 

out, tying the female character to nature. The male Linnaeus thus becomes the 

explorer, discoverer and interpretor of the female nature, of course feeding the 

dichotomy of woman as nature and man as culture. Materially, both sculptures 

follow an age-old tradition of monument art: bronze upon a stone plinth. Spa-

tially, there are obvious differences. As the Sprinchorn monument works to tie 

the cemetery to a Linnean story, the Eldh one puts him in the centre of town, 

spatially emphasizing the centrality of him in local tradition. 

During the jubilee year 2007, the Råshult site was developed with a new café 

and shop and new arrangement around the farm. But the arguably most striking 

project during that year was the inauguration of a copy of the Uppsala orangery 

building close to Stenbrohult, in Möckelsnäs. Apart from small differences in 

scale, the Småland building was built according to the original 18th century de-

sign, whereas the Uppsala orangery had been changed a century later. This 

sparked an intense debate with the advocates of the Småland orangery claiming 

that their building, erected according to original drawings, was more authentic 

than the Uppsala original. In Uppsala, it was claimed that “one cannot simply 

move a heritage site”. The debate highlights the competition between the two 

main Linnean locations. By copying the orangery, the academic heritage was 

placed within a different part of the Linnean time-line.  The contract was broken, 

the anachronistic relocation of the image of Linnaeus changed the scene. 

The Möckelsnäs orangery project and the subsequent debate effectively sum-

marizes the success – or lack thereof – of the jubilee year ambition to broaden 

and deepen the image of the botanist. As mentioned before the built heritage as 

well as new buildings did not seem too occupied with this ambition. Instead, 18th 

century heritage sites in various ways connected to Linnaeus were renovated and 
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restored, and when new buildings were erected they largely sought to mimic the 

shapes and forms of an alleged 18th century original. Thus the image of Linnaeus 

as the most important scientist of Swedish 18th century academia – and indeed 

perhaps ever – was not only left untouched, but also reproduced and reinforced. 

Shifting this perspective Uppsala with local branding strategies, meant the image 

of the city as first and foremost an academic city was kept intact. The Flower 

King, in short, was kept alive and well. 

J P Johansson’s Enköping 

In small town Enköping, some 75 kilometres to the northwest of Stockholm, the 

use and preservation of the heritage of J P Johansson, inventor and founder of 

the Bahco tool company J P Johansson has been shifting in recent decades. Once 

perceived as something of a founding father of modern Enköping, Johansson’s 

legacy has faded since the mid-2000’s. As recently as 2008, J P Johansson was 

used as a potential inspiration for local entrepreneurs, most notably manifested 

one summer day, when the municipality arranged the “Bahco Day” on the rela-

tively large town square. The square was dominated by the event, which took 

place in and around a big tent, in which the life and times of Johansson was 

spelled out through The J P Johansson Society, a local organisation devoted to 

the preservation and promotion of the inventor, whom they perceive to be the 

most important man ever to have lived in the city. Next to their presentation, the 

city museum promoted their exhibition about the company, and the county mu-

seum Upplandsmuseet presented a report documenting the last days of the 

Bahco production, which by then had only recently been discontinued. Different 

events took place around the tent. Music was performed by jazz combo Bahco 

Big Band and Johansson himself was portrayed by a local actor, wheeling around 

a trolley full of tools. The visual and material message of the event was quite clear 

– not only was Bahco and Johansson big and important parts of a local heritage, 

but could also function as inspiration for the future. Then and there, Johansson 

seemed to be the most important branding instrument in Enköping. But that was 

all about to change. 

The history writing about J P Johansson describes him as innovative from a 

very young age; as a child he helped out around his childhood home in Vårgårda 

in western Sweden, repairing and fixing things. He later worked as a rail-road 

navvy and was employed by the industry Munktells in Eskilstuna before settling 

in Enköping in 1886, where he purchased a small smithy in the town centre. 

From there he worked mainly as a mechanic, repairing farming equipment for 

local farmers. It is said that during these early Enköping years Johansson realized 

the need for a modernization of tools. Going out into the fields to repair agricul-

tural equipment, he had to bring a considerable number of differently sized 

wrenches and pliers, placed on a trolley, like the re-enacted Johansson did on 
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Bahco Day. Here, we are told, the first idea for the adjustable wrench, his most 

famous invention, was born. 

The growth of the company came about after it had moved outside of the city 

centre, to Fanna, where houses were rather rapidly built to accommodate the 

industry as well as its workers. The still remaining suburb Fanna is a result of 

these developments. In all accounts of the local history, the development of the 

company, Enköpings mekaniska verkstad (Enköping mechanical works), later 

Bahco, is simultaneous with the industrialization of the town. Johansson’s indus-

try grew with his new inventions – most noticeably the adjustable wrench, the 

plumbers wrench and various kinds of tools and fans – and with it the town 

expanded. Johansson’s centrality to this story is simple: his inventions led to a 

growing industry, which led to an increased employment of workers, which led 

to the growth of the town. 

Following the closure of the Enköping factory in 2007 and the Bahco Day in 

2008, the meaning of Johansson seemed to change. Having previously allegedly 

functioned as inspiration for local entrepreneurs, he now came to mean some-

thing quite different. For a small town like Enköping, the closing of a major in-

dustry has significant consequences. Not only did hundreds of workers lose their 

jobs, but a central part of the local identity had lost its practical foundation. Only 

a few years later, permission was granted to demolish most of the built industrial 

heritage connected to Bahco. Previously a symbol of entrepreneurship, these 

buildings were now useless and their symbolic value was altered. 

Central to the image of Johansson and Bahco, and by extension Enköping, is 

the adjustable wrench. In the 1992 World Fair in Sevilla it was one of many na-

tional symbols in the Swedish pavilion presented with a huge sculpture, showing 

an adjustable wrench leaning on a bolt. Following the Expo, the sculpture was 

donated to the city of Enköping, where it was placed next to one of the city 

entrances in Fanna. Thus it came to advertise Bahco in a very direct way, but also 

the city itself. Approaching the city from this direction, the first monument a 

visitor would see was the wrench sculpture. This dual function of the monument 

– as material branding instrument for the city and advertising sign for the com-

pany – clearly states the importance of the company for the city and vice versa. 

These functions changed following the discontinuation of tool production in 

Enköping in 2007. Much like the rest of the Bahco heritage, the monument now 

suddenly connoted the proud industrial history on one hand, and the traumatic 

closing of the factory on the other. Six years later, this shift was represented on 

a spatial level as the wrench was removed from Fanna, restored and erected in 

the centre of a roundabout at the northern entrance to the town in the suburb of  

Romberga. Now, the direct connection to the built and place-specific connection 

between the company and the monument disappeared. Instead, by placing it at 

the northern entrance, it became more directly connected to town city itself, sice 

this road is far busier than the one in Fanna. This new place in a roundabout 

perhaps seems less honorary than, say, a central square. Yet in this place it re-

mained the first monument that many visitors would see. By losing its former 
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spatial link to the industry itself, it came to mean something different. It came to 

represent the city itself in a more direct way, connoting perhaps an industrial 

town. Also, it was moved in time; without its relationship to a current activity – 

the manufacturing of tools – it was transported back in time, representing the 

past rather than the present. Much like the musealized industry – the J P Johans-

son Museum – and the decision to either alter or demolish the old industrial site, 

the monument is now a telling sign of the town’s view of Bahco. It is a thing of 

the past, and should be represented as such.   

In an effort to make Johansson take up a more central place in Enköping, the 

J P Johansson Society led a campaign to erect a monument of the inventor in the 

town centre. Their ambition was made clear from the start: it was to send a clearer 

message than the colossal wrench and tie Enköping to the inventor in a more 

direct way. In short, the Society wanted a figurative, not to say realist, monument, 

depicting Johansson with his tools. Furthermore, they wanted it to be made out 

of bronze, full figure, standing on a granite plinth. Material-wise the monument 

would thus become inscribed in a history of sculptural monuments spanning mil-

lennia. 

Hesitant at first, the municipality eventually granted funds to arrange a com-

petition. The winning sketch by artist Peter Linde shows the inventor standing 

on a bolt-shaped plinth, holding a plumbers wrench as a cane. Perhaps surprising 

to many, the adjustable wrench was harder to spot, stuffed in Johansson’s pocket. 

After the competition the project still lacked significant funding, leading the So-

ciety to showcase a plaster sketch in their museum and, during J P Johansson 

Day, in the town centre. Together with the sketch, pieces of bronze and stone 

were shown to give the viewer an idea of the finished result. Perhaps inadvert-

ently, this also pointed to the importance of the monument’s traditional materi-

ality. 

The monument was inaugurated on J P Johansson Day 2014. Throughout the 

ceremony, the importance of Johansson for the development of Enköping was 

emphasized in speeches by the Society, a leading local politician and the artist. It 

was placed on Gustav Adolfs plan, a central town square and park. To the knowl-

edgeable viewer, this had significant spatial connotation as this was the place 

where Johansson established his first smithy. To all viewers, this also had conno-

tations about the inventor’s importance to the town. Yet like many monuments 

this one seems to look to the past rather than the present. Whatever power it has 

to inspire present and future deeds, it works to tie Johansson to bygone times. 

On the accompanying sign this meaning is highlighted verbally: 
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Johan Petter Johansson 

Years 1853–1953 

Enköping’s great inventor. 

Industrialist, founder of BAHCO 

Erected by The J P Johansson Society 

August 16, 2014 

Sculptor Peter Linde1 

 

The text is followed by a list of donors. The work and the sign in this way create 

the same meaning; an important man of the past (not only denoted by his lifespan 

on the sign, but also connoted by his old-fashioned clothes), standing on the site 

where everything started, proudly gazing at the surrounding city, grown and de-

veloped partly as a result of his inventive genius. 

The Enköping examples, the part musealization, part alteration and demoli-

tion of the Bahco complex, the move of the colossal wrench and the erection of 

the J P Johansson monument inform us of the fragility of some person-based 

branding practices. Once the beacon of local entrepreneurship, Johansson was 

rapidly moved into an idealized past after the closure of the factory that he once 

initiated. After the for Enköping’s sake disastrous decision to move all tool pro-

duction abroad, Johansson was muted in the local story of success. What once 

appeared to be a modern myth of rapid industrial and social progress come true, 

suddenly came to a grinding halt. Moved to its own past, however, it could per-

haps still ring true. 

 

Kurt Wallander’s Ystad 

The tourism in and around Ystad in southernmost Sweden connected to the fic-

tional police inspector Kurt Wallander started spontaneously in the 1990’s. Read-

ers of Henning Mankell’s novels appeared in town, looking for places of interest 

in the crime stories. As films were produced, based on the books, the practice 

increased. Local tourism authorities produced maps – and later mobile phone 

applications – guiding viewers around town. Guided tours were arranged, on foot 

and on buses, with the same purpose. Through these practices, numerous places, 

people and objects were tied to Wallander. So far there are many similarities to 

the above three cases; sites are given (a specific) meaning by its association to a 

known person. The differences are of course easy to see. The places in the three 

previous chapters all have the ambition to show a vision of the past, an authentic 

room, house or object. Yet the fluid character of authenticity in all cases leads to 

                                                      
1In the original Swedish, it reads: “Johan Petter Johansson / År 1853–1943 / 

Enköpings stora innovatör / Industriman som grundade BAHCO / Rest av J.P. 
Johansson Sällskapet / den 16 augusti 2014 / Skulptör Peter Linde [...]”. 
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a fictionalization of historic events. A visitor to the Linnaeus Museum in Uppsala 

will thus only see a typical 18th century interior, the Enköping tourist only a 

reconstructed smithy in the old Bahco industry and the Lagerlöf tourist will find 

her carefully arranged pens and papers in the study at Mårbacka. Authenticity is 

found in the visitors’ expectations and experiences of a site, in the feeling they 

get as they feel that they walk in the footsteps of these characters. In this sense 

they are performing authenticity, co-creating the museums as they go along. In 

the Ystad case, authenticity works in different ways.   

The books and films about Wallander are among the more popular in their 

genre in Sweden. Here I mainly focus on the films, and the reason for that is 

twofold. First, the Wallander tourism was only formalized once the film produc-

tion started. The tourism practice itself is also tied more closely to the films, not 

least through its connection to the film museum Cineteket. Brochures and web-

sites promoting the city often include imagery from the different film series. Sec-

ond, the more direct medium of films seems to be seen as more fitting with tour-

ism. However vividly an author can describe a scene, film and other visual media 

are able to point out places and attractive sceneries without a spoken or written 

word. 

The forty-two films on which I base my study of Wallander tourism were 

released in three Swedish series and one British. The first series, featuring Rolf 

Lassgård as Wallander, as well as the British production, starring Kenneth Bra-

nagh in the same role, is based directly on Mankell’s books. The series with Kurt 

Henriksson as the inspector are, except for two parts based on the novels, written 

by other writers, although based on Mankell’s sketched ideas. The local tourism 

is based mainly on the Henriksson series and the Branagh series. The Henriksson 

films, produced in two series of thirteen episode and one six episode series (not 

studied here) were made in a frantic speed. The bulk of the films went straight to 

TV or DVD, while some also had theatre releases. All are packaged under the 

same logotype and graphical profile, where the name Wallander is spelled out in 

large block letters, establishing the productions as an undivided whole. The films 

received little critical acclaim, and many critics pointed out the market-driven 

production as a reason for their limited appeal. In his 2011 dissertation, Michael 

Tapper notes that many critics said that the tourist industry would be the main 

profiteer of the films. This apt observation tells us how well-established the Wal-

lander tourism was by the time of production of the Henriksson series. 

The picturesque qualities of Ystad and its surrounding landscape form an ef-

ficiently contrasting background to the violent crimes committed in the films. 

The small town with its cobblestoned alleys, the vast sea, and the bright rapeseed 

fields are all displayed as unique qualities to the area at the same time. Of course, 

these sceneries have long been part of local place branding, attracting visitors 

with their beaches, Ystad’s medieval city centre, archaeological sites and so on. 

But with Wallander, the meaning of these places changed. Now the timber 

framed houses are not only picturesque, but are also crime scenes. This could be 
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viewed as a visualization and materialization of the underlying purpose of Man-

kell’s fiction, which is to challenge the idea of Sweden as a safe, open and wel-

coming society. The picturesque landscapes function as a reminder that crime 

exists also against such backdrop, not as a contrasting anamoly, but as part of 

that celebrated system. 

Travelling in the footsteps of writers and their characters is nothing new. Al-

ready in the 19th century, tourists in Britain could visit Brontë country, Dickens’s 

London, and so on. The key difference today is the scale of the tourism. This 

increase in literary tourism is probably partly down to the increase in travel in 

general. In the Ystad case, I would argue that the frequent release of new Wal-

lander films as well as the ties between film making and tourism have helped to 

speed up that development. 

Apart from the fictional basis of this example, another key aspect sets Ystad 

apart from my previous examples. In Sunne, the fairy-tale qualities of Värmland 

are enhanced by Lagerlöf’s legacy; in Uppsala and Småland, the Linnaeus sites 

are used to highlight an idealized image of the 18th century; in Enköping, at-

tempts were made to attract new entrepreneurs through the use of the allegedly 

inspirational J P Johansson. All these towns and places have been enriched with 

positive characteristics by their associations with these persons. Wallander’s 

Ystad, however, is a different place. Murderers and rapists, drug dealers and 

thieves prowl the picturesque alleys. And the Baltic sea, where tourists swim after 

a long day of sunbathing, is a route for smugglers to transport their goods and 

marks the small distance between the idyllic town and a world of international 

crime and intrigue. The representation of crime and its terrible consequences is 

made more efficient against a picturesque backdrop. The same play with contrast 

can be observed in such different productions as Twin Peaks and Midsomer 

Murders. The contrast of course works the other way around too; the city looks 

ever so pretty compared to the hellish situation of, say, being trapped in a steel 

freight container. 

Using a mobile telephone application, a map or by participating in one of the 

many guided tours, a tourist can go around Ystad, following in the footsteps of 

Wallander. Similar to the other examples, the Wallander films give new meanings 

to the town. The medieval convent becomes a hangout for the Russian mafia and 

the Iron Age stone ship Ales stenar is given meaning as a place where Wallander 

go to contemplate and relax. Wallander’s own home is located in four different 

locations around town and the police station is staged in one of the old regiment 

buildings in some films and in the train station in others. All of these places, and 

many others, have become Wallander places, Ystad itself Wallander-town. On 

the other hand, the sites in question represent a far more diverse heritage than all 

of the earlier examples. Only the built heritage span 1,500 years of history, from 

the Iron Age origins of Ales Stones to the 1970’s villa in which Branagh’s Wal-

lander lives. Of course, almost nothing is mentioned about the other histories of 

these places in the Wallander tours, apps or maps. Instead their function in the 
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films is in focus. Yet none of my other examples can offer a view of a 1970’s 

middle-class home while retaining their respective production of authenticity. 

The different ways of partaking in the Wallander tourism lead to different 

productions of meaning. Following a guided tour, the boundaries of Wallander’s 

universe are set by the spoken narrative of the guide and parts of the landscapes 

are pointed out by one individual. The tourist gazes affirm the imagined authen-

ticities of the material on display. Using the mobile phone application, visitors 

are able to move more freely, visiting whatever Wallander sites they prefer. In 

the app, little information of the actual functions of a site is given. Instead such 

a tour is more about producing and confirming the expectations of the visitor. 

The application, like one of the official guided tours, is called “In the footsteps 

of Wallander”. The name is easily associated with the appeal of home museums, 

where places and objects are providing a sense of authenticity through claims 

that the person in question was there or used the object on display. The Ystad 

guides every so often comment on places in a way that points directly to the 

crime fiction. “Somewhere around here”, the guide of one of the tours I partook 

in said, “lives the murderer from The Fifth Woman lives, but I won’t say exactly 

where”. This is obviously an attempt to hold the audience in suspense, but also 

to place the listener in a fictional world. After such a statement, real historical or 

contemporary information about Ystad seems impossible to mention, or else the 

illusion would fall apart. Consequently, the re-enacting guides of Mårbacka block 

out any questions or statements referring to the post-Lagerlöf period of the man-

sion, and the Ystad guide in this part of the tour makes it impossible to ask about 

the actual history of the cobblestone alley. There is a killer on the loose, remem-

ber? No time for history lessons now. 

In previous chapters, I have found that in branding practices that start with 

biographies, the sites are tied to specific times. Too obvious breaks with these 

given narratives, such as the orangery building in Möckelsnäs or the Selma spa 

on the outskirts of Sunne, seem speculative and anachronistic. Yet from a visitor 

perspective, I wonder which Ystad is the easiest to recognize. Is it the medieval 

town centre during the mid 14th century or the 21st century city of Firewall? Or, 

more to the point: Which world seems the more fictional? 

Regardless of which one of the four persons I speak of, it is hard, not to say 

impossible, to reach any facticity. The elapsed time from Linnaeus’s 18th century 

or Johansson’s or Lagerlöf’s turn-of-the-century Sweden makes these times im-

possible to describe. Similarly, the filter of fiction clouds the vision of contem-

porary Ystad. The ambition to show a crumbling welfare state at least partly fails 

as the collective tourist gaze of a guided Wallander tour sees the city as a stage 

set. 
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Conclusions 

The relation between tourists on the one hand and heritage sites on the other has 

often been described as one of frictions. Visitors are necessary as they are the 

reason why anything is preserved; if nothing else they pay for tickets. On the 

other hand, they seem to be destructive as they walk around, touching precious 

objects although instructed not to. This view of the tourist is not productive. 

Instead, tourists are better viewed as co-creators of heritage sites. As they move 

around, gaze at and touch sites and objects, they produce meaning. As Laurajane 

Smith (2012) has put it, “People remember, forget, commemorate and make 

sense of the present in these moments. The tourist, or visitor, thus becomes as 

much the maker of heritage as the […] heritage expert […]”. A liberating view of 

the tourist on heritage sites, this offers a more productive starting point for an 

analysis of the relationship between heritage and tourism. Heritage tourism of 

course has a strong impact on the ways in which sites are constructed, displayed 

and written about within the heritage discourse. Not only do museums adjust 

their displays, exhibitions and museum tours based on the wishes of the museum 

visitor. Also, museum visitors shape the way others view the objects and rooms 

on display. In this sense, visitors are performing authenticity, becoming exhibi-

tion producers in a direct way when they are there, and indirectly through their 

possible effect on future exhibitions. This idea of the museum-goer may also be 

translate to other heritage sites, although it will become less obvious then. 

We know now that visitors, viewers and tourists have an impact on heritage 

selection policies. A tourist gaze, calibrated by watching Wallander films, does 

not seek out the medieval town centre. Much like the other examples in this text, 

the Ystad case produces a gaze that of course is including at the same time as it 

is excluding. Everything non-Wallander, non-Linnaeus, non-Lagerlöf or non-Jo-

hansson, is not shown, and hence excluded from these local narratives. 

One of the key differences between the different parts of this study, is their 

varying permanence. The Linnaeus and Lagerlöf heritage and related branding 

practices are firm and difficult to alter. Even when the jubilee year 2007 saw some 

ambitions to broaden and alter the established image of Linnaeus, and the Mår-

backa tours attempt to add some new perspectives, they both fall back into their 

respective narratives. With the other two examples, Johansson and Wallander, it 

seems more shifting, more varied in terms of attitudes and in terms of materials 

on display. 

A well-established narrative, either through texts or imagery, is obviously 

more difficult to alter. In Hammarby or the Linnaeus Museum, the typical tourist 

would want to find objects, rooms, and, of course, plants, which are somehow 

connected to the botanist. But keeping such firm hold of these materials, and 

authenticity is created through, say, the arrangement of pens in Lagerlöf’s study, 

means also a denial of every alternative to that master narrative. The ties between 



 191 

the material and immaterial aspects of heritage – and of branding – is thus estab-

lished. To describe this phenomenon, particularly in home museums, I have bor-

rowed the term staged authenticity from Dean MacCannel’s 1973 article. 

The Wallander case seems maybe the least stable. Yet it is not meant to be. 

The variation in the inspector’s cases as well as the shifting settings make for a 

different kind of story than one that must describe The Flower King or The 

Fairy-tale Queen. In the Enköping case, the meaning-making has changed over 

time as well. From inspiring spearhead of local entrepreneurship to a man only 

of the past, the meaning of J P Johansson has shifted, to say the least. 

The most important similarity between all cases is the idealization of each in-

dividual. Linnaeus is referred to as the most important scientist, Lagerlöf always 

the greatest story-teller, Johansson the best innovator ever to be born in Sweden. 

With Wallander, his flaws are constantly forgiven. He drinks too much, has a 

poor relationship with his ex-wife and daughter and a general lack of social skills. 

This behaviour is part of being the archetypical film cop, but somehow part of 

such idealization too. The ideal man, the hero, of a crime story seasoned with 

social critique, is likely to be such a man – just like anybody else, he has his issues. 

And their lingering presences have deep effect on these places: Hammarby or the 

Linnaeus museum, the J P Johansson Museum, Mårbacka or Cineteket would 

not exist, at least not look the same without the lingering presences of these four 

persons. But by keeping such staged authenticities in place, other aspects of a 

local heritage is kept invisible. A telling example of this is the prospected new 

Nobel Centre in Stockholm, dedicated to the memory of Alfred Nobel. To 

achieve this new building, older ones have to be torn down, in this case a 19th 

century toll house. A part of history would thereby be silenced forever, whereas 

the story of Nobel would be told in yet another spectacular location. The cleans-

ing of Linnaeus’s Hammarby when the musealization started in the late 1800’s is 

an equally obvious example: no other heritage than that connected with Linnaeus 

was allowed to take place at Hammarby. 

Writing about monuments, historian Niels Kayser Nielsen (2007) calls this 

tendency a normative futurum. According to Nielsen, monuments, and I do view 

these home museums as such, do not only speak of the past, but also about how 

they should be viewed in the future. From being anchored in history, they now 

take up space. An idealized understanding of the person’s time is transformed 

into a place. It is in the idealized views of a person’s qualities, reconstituted in 

spatial, material, and verbal forms, that cities find their branding instruments – 

not in the actual lives of these individuals. Branding based on biographies pro-

duces an idealized view of the past.   
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Bilaga 

Tabellen är ett resultat av en inventering av förekomsten av för avhandlingen 

potentiellt intressant personbaserad platsmarknadsföring på svenska kommuners 

hemsidor. Det är värt att nämna att kommunernas tillhandahållna information 

varierar stort i såväl omfattning som vad gäller typ. Informationen har hämtas 

från hemsidornas turist- och kultursidor. Inte sällan är turistinformationen utlagt 

på entreprenad, ibland utförs de också i samarbete med andra kommuner eller 

länsvis. Det avgörande har varit att informationen har kunnat nås via länkar på 

kommunernas egna hemsidor. I förekommande fall har personuppgifter (fö-

delse- och dödsår) hämtats från annat håll (Nationalencyklopedien). De huvud-

sakliga typerna av objekt är personmuseer, offentlig konst och olika former av 

guidade rundturer. På vissa hemsidor finns också omnämnande av vad som kom-

munen bedömt vara för kommunen viktiga eller intressanta personer. Den första 

tabellen är ordnad kommunvis i bokstavsordning. Kommuner, på vilkas hemsi-

dor inget sådant bruk har kunnat iakttas, har undersökts, men inte tagits med här. 

Den andra tabellen är ordnad efter efternamn. 

Tabell ordnad efter namn på kommun  

Kommun Person(er) Museer, utsmyckningar, vand-

ringar eller motsvarande 

Arvika LM Ericsson, uppfin-

nare, företagare, grun-

dare av Ericsson (1846–

1926); Oscar Kjellberg 

(1870–1931) (uppfin-

nare av den belagda 

svetselektroden)  

LM Ericssons minnesgård 

(Grums; används också i Arvikas 

marknadsföring); Oscar Kjell-

bergs museum  

Avesta Carl Jurlabo, musiker 

(1893– 1966) 

Carl Jurlabo museum  

Bjurholm Warner Oland (Värner 

Ölund), skådespelare, 

(1879–1938)  

Warner Oland Academy 
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Borlänge Jussi Björling, 

operasångare (1911–

1960 ) 

Jussi Björlingmuseet, skulptur, 

sällskap 

Degerfors Alfred Nobel, uppfin-

nare (1833–1896)  

Tillsammans med Karlskoga 

Eda Carl Jonas Love Al-

mqvist, förf och tonsät-

tare(1793–1866); Au-

gust Spångberg, riks-

dagsman (1893–1987)  

Almqviststugan, Åmotfors, Au-

gust Spångbergs park, Charlotten-

berg 

Eksjö Albert Engström, 

konstnär (1869–1940); 

Leo Felix Aschan, gar-

vare (1808–1892)  

Engström-utställning på Eksjö 

museum; Aschanska gården 

Emmaboda Vilhelm Moberg, förf 

(1898–1973)  

Rundtur i Vilhem Mobergs ut-

vandrarbygd tillsammans med 

Lessebo och Tingsryd kommuner, 

Mobergdagen 3/7, Vilhem Mo-

berg-sällskapet 

Enköping Dr Ernst Westerlund, 

läkare (1839–1924); Jo-

han Petter Johansson, 

uppfinnare, företagare, 

grundare av Bahco 

(1853–1943) 

JP Johansson-sällskapet, JP Jo-

hansson-museet, skulptur över 

skiftnyckel; Westerlundska går-

den, Ernst Westerlundsällskapet, 

gymnasieskola, skulptur  

Eskilstuna Theofron Munktell, in-

dustriman (1805–1887) 

Munktell Science park, Munktell-

museet, Munktell-staden, Munk-

tellstorget; Munktellstadsvand-

ring;  

Falun Arvid Backlund, skulp-

tör (1895–1985); Carl 

Larsson, konstnär 

(1853–1919), Ernst 

Rolf, revyartist (1891–

1932) Carl von Linné, 

botaniker (1707– 778) 

och Sara Elisabeth (Sara 

Lisa) Moraea (von 

Linné), hustru till Carl 

von Linné (1716–1806) 

Erik Thunström, han-

delsman, Vass Britas 

Arvid Backlund-gården; Carl Lar-

ssons etsarstuga, Carl Larssons 

porträttsamling, Carl Larssons 

Sundborn; Ernst Rolf-gården; 

Linnés bröllopsstuga och trädgård 

(Sara Lisa Linnés föräldrahem); 

Thunströms köpmansgård; Vass 

Britas gård  

http://www.ne.se/borlänge/998657
http://www.ne.se/Degerfors
http://www.ne.se/eda/998963
http://www.ne.se/eksjö/999011
http://www.ne.se/Emmaboda
http://www.ne.se/enköping/999059
http://www.ne.se/eskilstuna/999106
http://www.ne.se/falun/999328
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Ersdotter , gruvarbetar-

hustru 

Filipstad Nils Ferlin, poet och 

förf (1898–1961); John 

Ericsson, uppfinnare 

(1803–1889)  

Ferlinmuseet; John Ericsson-mau-

soleet 

Grums LM Ericsson, uppfin-

nare, företagare, grun-

dare av Ericsson (1846–

1926) 

LM Ericssons minnesgård (se 

även Arvika) 

Gävle Joe Hill, fackförenings-

man, poet, sångare 

(1879–1915) 

Joe Hill-gården; Joe Hill-sällskapet 

Göteborg Håkan Hellström, sång-

are och musiker (f 1974) 

Stadsvandring enligt texter av 

Hellström 

Götene Arn Magnusson , rid-

dare i Jan Guillous ro-

manserie (fiktiv; ”född” 

1150) 

Medeltidens värld (Kinnekulle 

äventyrsland), rundtur i ”Riddar 

Arns fotspår” med besök i medel-

tida kyrkor i området.  

Hallsberg Karin Bergöö, konstnär 

(1859–1928); Adolf 

Bergöö, handelsman, 

far till Karin; Carl Lars-

son, konstnär (1853–

1919); Ferdinand Bo-

berg, arkitekt (1860–

1946)  

Bergööska huset, Ferdinand Bo-

bergs första verk, Karin Bergöös 

föräldrahem med Carl Larsson-

målningar i interiören 

Hallstahammar Thore Skogman, mus-

iker (1931–2007)  

Thore Skogman-sällskapet 

Halmstad Prins Bertil (1912–

1997); Pablo Picasso, 

konstnär (1881–1973)  

Prins Bertils stig, Tylösand; skulp-

tur vid vattnet 

Heby Olof Krans (f Ersson), 

konstnär (1838–1916)  

Olof Krans-museet, Tärnsjö  

Helsingborg Tycho Brahe, astronom 

och alkemist (1546–

1601); Nils Poppe, skå-

despelare (1908–2000)  

Ven i Öresund; Nils Poppe-mu-

seet 

Hofors Kronblom och Agust 

och Lotta, seriefigurer 

skapade av Elov Pers-

son (1894–1970), född 

på orten  

Torsåkers socken- och skolmu-

seum med utställning kring Kron-

blom och Agust och Lotta 

http://www.ne.se/filipstad/999368
http://www.ne.se/Grums
http://www.ne.se/gävle/999736
http://www.ne.se/göteborg/999778
http://www.ne.se/Götene
http://www.ne.se/Hallsberg
http://www.ne.se/Hallstahammar
http://www.ne.se/halmstad/999984
http://www.ne.se/Heby
http://www.ne.se/helsingborg/1000166
http://www.ne.se/Hofors
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Huddinge Carl Michael Bellman, 

skald (1740–1795)  

Fållan i Trångsund , sommarbo-

stad tillhörande Magnus Zetter-

man, där Bellman enl uppg ofta 

var gäst  

Hudiksvall Olof Broman, kyrko-

herde och förf (1676 – 

1750) 

Skulptur över Olof Broman 

Hylte Johannes Chalander, 

konstsnickare (1844–

1931); Elias M. Fries, 

botaniker, ”Svamparnas 

Linné” (1794–1878) 

Chalanderska huset (museum); 

Friesminnet, Femsjö;  

Håbo Lasse Åberg, konstnär, 

skådespelare, förf, regis-

sör (f 1940); Jan Fride-

gård, förf (1897–1968)  

Åbergs museum; Fridegårdsmu-

seet  

Härjedalen Henning Mankell, förf 

(f 1948) 

Kulturcentrum Mankell 

Högsby Greta Garbo, 

skådespelerska (1905–

1990)  

Garbo-utställningen  

Jönköping John Bauer, konstnär 

(1882–1918); Viktor 

Rydberg, förf och kul-

turhistoriker (1828–

1895); Ebba Ramsay, 

grundare av Wil-

helmsro, hem för epi-

leptiker (1828–1922)  

John Bauer-museet; Viktor Ry-

dberg-museet; Ebba Ramsays mu-

seum  

Kalmar  Per Ekström, konstnär 

(1844–1935)  

Per Ekström-museet  

Karlsborg Folke Dahlberg, konst-

när och förf (1912–

1966) 

Folke Dahlberg-sällskapets utställ-

ning ”Sjöns ansikte i Brovaktar-

stugan 

Karlshamn Alice Tegnér, tonsättare 

(1864–1943)  

Alice Tegnérs barndomshem 

Karlskoga Alfred Nobel, uppfin-

nare (1833–1896)  

Björkborns herrgård, Nobels 

musealiserade sista hem. Tillsam-

mans med Degerfors.  

Karlstad Gustaf Fröding, poet 

(1860–1911) 

Alsters herrgård, stadsvandringar, 

skulptur på torget 

http://www.ne.se/Huddinge
http://www.ne.se/hudiksvall/1000319
http://www.ne.se/Hylte
http://www.ne.se/Håbo
http://www.ne.se/härjedalen/1000466
http://www.ne.se/Högsby
http://www.ne.se/jönköping/1000751
http://www.ne.se/kalmar/1000822
http://www.ne.se/Karlsborg
http://www.ne.se/karlshamn/1000886
http://www.ne.se/karlskoga/1000910
http://www.ne.se/karlstad/1000966


 236 

Knivsta Carl Milles, konstnär 

(1875–1955) 

Carl Milles minne (skulptur utan-

för Lagga kyrka, skänkt av Milles 

till sin mors minne) 

Kramfors Franz Berwald, tonsät-

tare och ortoped (1796–

1868); Wilhelm Peters-

son-Berger, tonsättare 

(1867–1942)  

Byst av Franz Berwald; minnes-

sten över Willhelm Pettersson-

Berger 

Kristinehamn Pablo Picasso, konstnär 

(1881–1973); Gustaf 

Fröding, poet (1860–

1911)  

Picasso-skulptur på Picassoudden, 

ibland förekommande slogan ”Pi-

casso valde Kristinehamn. Väl-

kommen du också!” ; Det nämns 

att torgpumpen har skildrats av 

Gustaf Fröding, Frödings hem i 

Kristinehamn, utställning Famil-

jen Fröding i Kristinehamn 

Krokom Peter Stormare, skåde-

spelare (f 1953), Per-

Olof ”MusOlle” Nils-

son, samlare (1874–

1955)  

”Gå i Peter Stormares spår” enligt 

filmen Varg (2008); MusOlles mu-

seum  

Kungsör Carl Gustaf Hellqvist, 

konstnär (1851–1889); 

Johan Leksell, silhuett-

klippare och konstnär 

(1874–1932), Thor 

Modéen, skådespelare 

(1898–1950), Magda-

lena Rudenschöld, hov-

dam (1766–1823), Nils 

Dardel, konstnär (1888–

1943).  

Omnämnande av ”Kungsörs sö-

ner och döttrar” (Hellqvist, Lek-

sell, Modéen, Dardel, d v s endast 

söner); Thor Modéen-dagarna i 

augusti, Thor Modéen-Teatern, 

Thor Modéens gata; Ru-

denschöldska gården; gården 

Svarthäll där Dardel växte upp 

Kungälv Elin ”Sundsfrun” Sund-

berg, spiritist, naturlä-

kare (1880–1965) 

Elin Sundströms stiftelse – Huset 

i Sunna, Tjörn 

Köping Carl Michael Bellman, 

skald (1740–1795); Carl 

Wilhelm Scheele, apote-

kare (1742–1786); Otto 

Hallström, grundare av 

Köpings mekaniska 

verkstad (1830–1880); 

Bellmanmuseet; Carl Wilhelm 

Scheele-skulptur (Milles 1912), 

Scheelevården (Ahlberg 1928), 

Scheele uppmärksammas på Kö-

pings museum; Otto Halström-

monumentet (Öhrnström 1957); 

Martin Sundells minnesmärke 

(Bergman-Taube 1958) 

http://www.ne.se/Knivsta
http://www.ne.se/kramfors/1001111
http://www.ne.se/kristinehamn/1001208
http://www.ne.se/Krokom
http://www.ne.se/Kungsör
http://www.ne.se/kungälv/1001345
http://www.ne.se/köping/1001401
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Martin Sundell, grun-

dare av Sveriges första 

Konsum 

Landskrona Tycho Brahe, astronom 

och alkemist (1546–

1601); 

Tycho Brahe-museet, Ven 

Lekeberg Hittills nämns Dag 

Wirén, kompositör 

(1905–1986); Anna Sö-

derberg, diskuskastare (f 

1973), Johan Gunnar 

Andersson, arkeolog, 

paleontolog (1874–

1960) 

Förfrågan till invånarna om de 

känner till någon ”bemärkt per-

son” med ursprung i kommunen 

som ”i demokratisk anda […] satt 

sin prägel på kommunen”. Dessa 

fanns listade 2010. 

Leksand Axel Munthe, läkare, 

livmedikus, förf (1857–

1949); Hugo Alfvén, 

tonsättare (1872–1960); 

Erik Axel Karlfeldt, förf 

(1864–1931); Clas Ohl-

son, företagare (1895–

1979) 

Axel Munthes Hildaholm; 

Alfvéngården; Karlfeldtsgården; 

Claes Ohlsson-museet, Insjön 

Lessebo Vilhelm Moberg, förf 

(1898–1973)  

Rundtur i Vilhem Mobergs ut-

vandrarbygd tillsammans med 

Emmaboda och Tingsryd kom-

muner, Mobergdagen 3/7, Vilhem 

Moberg-sällskapet 

Lidingö Raoul Wallenberg, di-

plomat (1912–1947(?)); 

Carl Milles, konstnär 

(1875–1955) 

”Monument över Raoul Wallen-

berg” (Willy Gordon 1999), ”Atta-

chéväska R W” (Ulla Kraitz 2002) 

på grunden av Wallenbergs nu-

mera nedbrunna födelsehus, Ra-

oul Wallenberg-dagen, Raoul Wal-

lenbergrummet i Lidingö stads-

hus; Millesgården 

Lidköping Salomon August 

Andrée, ingenjör, politi-

ker, äventyrare (1854–

1897) 

”I Andrées spår på Kinnekulle” 

(utgrävning) 

Linköping Karl Gustav Ossiannils-

son, förf (1875–1970) 

Ossiannilssonrummet (KG Ossi-

annilsson, förf; rekonstruerat ar-

betsrum från Fröstad, på Skönfär-

garegården 

http://www.ne.se/landskrona/1001456
http://www.ne.se/Lekeberg
http://www.ne.se/Leksand
http://www.ne.se/Lessebo
http://www.ne.se/lidingö/1001584
http://www.ne.se/lidköping/1001600
http://www.ne.se/linköping/1001674
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Ljungby Pehr Henrik Ling, ”den 

svenska gymnastikens 

fader” (1776–1839); 

Sven Ljungberg (1913–

2010) och Ann Margret 

Dahlqvist-Ljungberg 

(1915–2002), konstnä-

rer 

Lingmuseet; Ljungbergmuseet  

Ljusdal Barbro ”Lill-Babs” 

Svensson, artist (f 1938)  

Lill-Babs Caffär, Järvsö 

Ludvika Charlie Norman, musi-

ker (1920–2005); Dan 

Andersson, poet (1888–

1920) 

”Hyllning till Charlie” (arrange-

mang), Charlie Norman-stipen-

diet; Dan Andersson-museet, -

veckan och -sällskapet. 

Lund Esaias Tegnér, skald 

(1782–1846)  

Tegnérmuseet (Esaias Tegnérs 

hem) 

Mellerud Karl Karlsson, poet 

(1921–1999)  

Karl Karlsson-gården 

Mjölby Theodor ”Skånska 

Lasse” Larsson, komi-

ker, poet 

Skånska Lasses hus  

Mora Anders Zorn, konstnär 

(1860–1920); Gustav 

Vasa, kung (1496–1560) 

Zornsamlingarna; Vasamonumen-

tet (där Gustav Vasa enl uppg 

gömde sig undan danska spejare), 

Vasaloppet 

Motala Verner von Hei-

denstam, förf (1859–

1940) 

Övralid (Heidenstams hem) 

Munkedal Thomas Thorild, förf, 

filosof (1759–1808); 

Pontus Wikner, filosof 

(1837–1888) 

Minnessten över Thomas Thorild, 

Thomas Thorildsplatsen, Thomas 

Thorild Sällskapet; Pontus Wik-

nerstugan 

Munkfors Tage Erlander, politiker 

(1901–1985); Fridolf 

Rhudin, komiker (1895–

1935); Erik Gustaf Gei-

jer, historiker (1783–

1847) 

Erlandergården;Fridolf Rhudin-

museet; Geijersgården  

Mönsterås Carl Boberg, riksdags-

man, predikant, förf 

(1859–1940) 

Modéerska huset (med utst om 

Boberg) 

Nacka  Olle Nyman, konstnär 

(1909–1999) 

Olle Nymans ateljé 

http://www.ne.se/ljungby/1001736
http://www.ne.se/Ljusdal
http://www.ne.se/ludvika/1001831
http://www.ne.se/lund/1001894
http://www.ne.se/Mellerud
http://www.ne.se/mjölby/1002151
http://www.ne.se/Mora
http://www.ne.se/motala/1002213
http://www.ne.se/Munkedal
http://www.ne.se/Munkfors
http://www.ne.se/Mönsterås
http://www.ne.se/nacka/1002370
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Norberg Engelbrekt Engel-

brektsson, upprorsman 

(1390t–1436) 

Omnämns som betydande för 

bygden 

Norrköping John Jennings, köpman, 

bruksägare, politiker 

(1729– 1773) 

Olofsfors bruk (musealiserat; Jen-

nings grundare) 

Norrtälje Albert Engström, 

konstnär (1869–1940); 

Birgitta Birgersdotter, 

teolog, klostergrundare, 

helgon (1303–1373) 

Albert Engström-museet, Grissle-

hamn; Den heliga Birgittas Finsta 

Nyköping Inga Lindström, eg 

Christiane Sadlo, ma-

nusförf, (f 1954)  

Vandring ”I Inga Lindströms fot-

spår” enl tysk romantisk tv-serie. 

Ockelbo Daniel Westling Berna-

dotte, prins (f 1973)  

”Love Ockelbo 2010” (arrange-

mang) 

Olofström Harry Martinsson, förf 

(1904–1978); Sven Ed-

vin Salje, förf (1914–

1998) 

”Resa i författarbygd” ang båda 

förf  

Osby Gunnar ”Fader Gun-

nar” Rosendal, teolog 

(1897–1988); Ivar 

Bengtsson, BRIO:s 

grundare (1860–1948) 

Skulpturer över Rosendal och 

Bengtsson; tåg uppkallat efter Ro-

sendal 

Oskarshamn Axel Peterson, Dö-

derhultarn, konstnär 

(1868–1925) 

Döderhultarmuseet, Dö-

derhultarns ateljé 

Pajala Lars Levi Læstadius, 

väckelsepräst (1800–

1861) 

Læstadiusmuseet  

Perstorp Artur Lundkvist, förf 

(1906–1991)  

Artur Lundkvistgården. Hagstad 

Ragunda Chulalongkorn (Rama 

V), kung av Siam (1853–

1910) 

Kung Chulalongkorns paviljong, 

uppförd invigd 1998 till 100-års-

minnet av hans besök på orten; 

thailändsk version av hemsidan 

Rättvik Johan Olofsson Dalkarl, 

sedermera Stiernhöök, 

”Den svenska lagfaren-

hetens fader” (1596–

1675) 

Minnessten (1896), Stiernhööks-

salen, Rättviks tingshus dekorerat 

med måleri om honom. 

http://www.ne.se/Norberg
http://www.ne.se/norrköping/1002471
http://www.ne.se/norrtälje/1002531
http://www.ne.se/nyköping/1002641
http://www.ne.se/Ockelbo
http://www.ne.se/Olofström
http://www.ne.se/Osby
http://www.ne.se/oskarshamn/1002825
http://www.ne.se/Pajala
http://www.ne.se/Perstorp
http://www.ne.se/Ragunda
http://www.ne.se/Rättvik
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Sala Ivan Aguéli, konstnär 

(1869–1917) 

Aguélimuseet, Ivan Aguélis plats 

Sandviken Erik ”Ecke” Hedberg, 

konstnär (1868–1959) 

Tallbo konstnärshem  

Sjöbo Fritiof Nilsson Piraten, 

förf (1895–1972) 

Piratenmuseet  

Skara Arn Magnusson , rid-

dare i Jan Guillous ro-

manserie (fiktiv; ”född” 

1150) 

Varnhems klosterkyrka, där Birger 

Jarl, Magnus Gabriel de la Gardie 

och Maria Eufrosyne är begravda. 

Birger Jarl betonas särskilt. Arn 

skrivs in i historien i turistmaterial.  

Skellefteå Anna Nordlander, 

konstnär (1843–1879); 

Lennart ”Lill-Järven” 

Larsson, skidåkare (f 

1930); Torfrid Olsson, 

konstnär (1913–2003); 

PO Enquist, förf (f 

1934); Anita Salomons-

son , förf (f 1935); Kurt 

Salomonsson, förf (f 

1929); Hjalmar Wes-

terlund, förf (f 1918); 

Nils Schillmark, konst-

när (1745–1804)  

Museum Anna Nordlander (sam-

tidskonstmuseum, namngivet ef-

ter Nordlander); Lennart ”Lill-Jär-

ven” Larssons skidmuseum; Mu-

seum Torfrid Olsson, Burträsk; 

Författarbyn Hjoggböle (PO 

Enquist mfl förf); Schillmarksgår-

den  

Skinnskatteberg Ebba Brahe, brukspa-

tron (1596–1674)  

Ebba Brahes lusthus, enl sägen 

uppfört för att Brahe skulle läsa 

kärleksbrev från sin ungdomskär-

lek, den blivande GIIA 

Skurup Nils Holgersson, sa-

gofigur i Selma Lager-

löfs verk (1906–1907)  

Sloganen ”Nils Holgerssons hem-

bygd”, logotyp med Nils i siluett, 

skulptur över Nils av Jon Leifsson 

Smedjebacken Johan Ahlbäck, konst-

när (1895–1973); Wer-

ner Aspenström, förf 

(1918–1997)  

JA stiftelse, dagar, stipendium; 

WA sällskap, pris 

Sollefteå Pelle Molin, skald, 

konstnär (1864–1896) 

Pelle Molins stuga 

Solna Olle Olsson Hagalund , 

konstnär (1904–1972); 

Eric Grate, konstnär 

(1896–1983); Carl 

Malmsten, designer 

Olle Olsson Hagalunds museum; 

Eric Grate-parken; Malmstens hus 

i Bergshamra; Artur Lundkvists 

park; Maria Wines park 

http://www.ne.se/sala/1003056
http://www.ne.se/sandviken/1003097
http://www.ne.se/Sjöbo
http://www.ne.se/skara/1003204
http://www.ne.se/skellefteå/1003227
http://www.ne.se/Skinnskatteberg
http://www.ne.se/Skurup
http://www.ne.se/Smedjebacken
http://www.ne.se/sollefteå/1003365
http://www.ne.se/solna/1003411
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(1888–1972); Artur 

Lundkvist, förf (1906–

1991); Maria Wine 

(1912–2003) 

Sotenäs Carl von Linné, botani-

ker (1707–1778)  

Konstverket Linnés hand (av Eva 

Lootz 1997) 

Staffanstorp Theodor Jönsson, 

konstnär (1888–1960); 

Anders Persson, spel-

man och spinnrocksvä-

vare (död 1883) 

Theodor Jönssons stiftelse med 

konstnärshem; Anders Perssons 

stuga (spelman och spinnrocks-

svarvare vars stuga omnämns i en 

julvisa) 

Stenungsund Ragnar Sandberg 

(1902–1972), Karin Par-

row (1900–1984), Er-

ling Ärlinsson, (1904–

1982), Ivan Ivarsson 

(1900–1939), konstnä-

rer  

Göteborgskoloristerna på Ste-

nungsön  

Stockholm Stieg Larssons (1954–

2004) karaktärer Mikael 

Blomkvist och Lisbeth 

Salander; Axel Notini, 

stuckatör (1842–1914); 

Astrid Lindgren, förf 

(1907–2002); Birger 

Magnusson, jarl (c 

1210–1266); Barbro 

Lindgren, förf (f 1837); 

Peter Pohl, förf (f 1940); 

Ulf Stark, förf (f 1944); 

Mats Wahl, förf (f 

1945); Moa Martinsson, 

förf (1890–1964); Au-

gust Strindberg, förf 

(1849–1912); Hjalmar 

Söderberg, förf (1869–

1941)  

Stieg Larssons Millennium (stads-

vandring); Stuckatörens våning; 

Astrid Lindgrens Stockholm 

(stadsvandring); I Birger jarls spår 

(stadsvandring); därtill s k ”Litte-

rära skyltar” kring Astrid Lind-

gren, Barbro Lindgren, Peter Pohl, 

Ulf Stark, Mats Wahl, Moa 

Martinsson, August Strindberg, 

Hjalmar Söderberg.  

Storuman Carl von Linné, botani-

ker (1707–1778) 

Linnéminnen i Gunnarn 

Strömsund Gustav Hedenvind, förf 

(1880–1967) 

Hedenvindplaketten (litterärt pris 

som utdelas till förf som skriver i 

Gustav Hedenvinds anda) 

http://www.ne.se/Sotenäs
http://www.ne.se/Staffanstorp
http://www.ne.se/Stenungsund
http://www.ne.se/stockholm/1029070
http://www.ne.se/storuman/1003581
http://www.ne.se/Strömsund
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Sundbyberg Helga Henschen, konst-

när, förf (1917–2002); 

Bertil Boo, sångare 

(1914–1996); Carl Ri-

chard ”Flyg-Nyberg” 

Nyberg, uppfinnare 

(1858–1939); Carl Johan 

Dyfverman, konstnär 

(1844–1892) 

Helga Henschen-rummet, Kultur-

centrum (konstnär); Boo, Nyberg 

och Dyfverman nämns som lokala 

storheter på hemsidan.  

Sundsvall Hjördis Schymberg, 

hovsångerska (1909–

2008) 

Schymbergsgården (barndom-

shem) 

Sunne Selma Lagerlöf, förfat-

tare (1858–1940) 

Mårbacka (Selma Lagerlöfs hem) 

Söderhamn Nathan Söderblom, 

ärkebiskop (1866–1931) 

Söderblomsgården (minnesgård) 

Sölvesborg Bror ”Borre” Carl-

ström, konstnär (1907 – 

1976) 

Borremuseet  

Tidaholm Jonas Falk, postrånare 

(1828–1855)  

Falks grav (där Falk avrättades 

1855) 

Tingsryd Vilhelm Moberg, förf 

(1898–1973)  

Rundtur i Vilhem Mobergs ut-

vandrarbygd tillsammans med 

Lessebo och Tingsryd kommuner, 

Mobergdagen 3/7, Vilhem Mo-

berg-sällskapet 

Tomelilla Hans Alfredsson, förf, 

skådespelare, regissör, 

komiker (f 1931) och 

Tage Danielsson, förf, 

skådespelare, regissör, 

komiker (1928–1985)  

Hasse & Tage-museet 

Torsby Sven-Göran Eriksson, 

fotbollstränare (f 1948) 

Svennis cup (fotbollsturnering för 

barn) 

Torsås Nils Dacke, bonde, up-

prorsman (ca 1510–

1543) 

Nils Dacke-vandringar, Dacke-

grottor (där han enl uppg gömde 

sig undan Vasas män) 

Trelleborg Axel Ebbes, konstnär 

(1868–1941) 

Axel Ebbes konsthall  

Täby Estrid, ”vikingakvinna” 

(1000-talet) 

Skildras på Stockholms läns mu-

seum, beskrivs som betydande på 

kommunens hemsida 

http://www.ne.se/sundbyberg/1003669
http://www.ne.se/sundsvall/1003683
http://www.ne.se/Sunne
http://www.ne.se/söderhamn/1003914
http://www.ne.se/sölvesborg/1004004
http://www.ne.se/tidaholm/1004068
http://www.ne.se/Tingsryd
http://www.ne.se/Tomelilla
http://www.ne.se/Torsby
http://www.ne.se/Torsås
http://www.ne.se/trelleborg/1004314
http://www.ne.se/Täby
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Töreboda Arn Magnusson , rid-

dare i Jan Guillous ro-

manserie (fiktiv; ”född” 

1150) 

Ymseborgs borgruin 

Umeå Georg Carl von Döbeln, 

friherre, general i finska 

kriget (1758–1820); 

Gunnar Nordahl, fot-

bollsspelare (1921–

1995); Klas Engman, 

konstnär (1905–1977); 

Wilhelm Petersson-Ber-

ger, tonsättare (1867–

1942)  

Döbelns plan och monument; 

Nordahl-skulptur, Hörnefors; 

Klas Engman-museet; Petersson-

Bergers bostad uppmärkt, skulp-

turbyst 

Upplands Väsby Cajsa Warg, kokboks-

förf (1703–1769); Carl 

Jonas Love Almqvist, 

förf (1793–1866); Jacob 

Johan Anckarström, 

kapten, Gustav III:s 

mördare (1762–1792); 

August Strindberg, förf 

(1849–1912); Siri von 

Essen, skådespelerska 

(1850–1912); Salomon 

August Andrée, ingen-

jör, politiker, äventyrare 

(1854–1897) 

Löfsta, där Warg var förestånda-

rinna; Almqvist bodde på Antuna 

och Sättra gårdar; Anckarströms  

efterlevande bytte namn till 

Löwenström och startade Löwen-

strömska lasarettet som gottgö-

relse; Platsen för Strindbergs och 

von Essens skandalösa nakenbad 

är uppmärksammad; tre funge-
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