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Utveckling av gammal bebyggelse - en platsstudie av Mariefred 

Samuel Lindfors 

 
Abstract 
In this thesis, which aims to examine how old buildings can be continuously used and developed in 

today's society, Mariefred, Strängnäs municipality, Södermanlands province has been chosen as the 

object of study. Mariefred was chosen due to the large amount of old buildings inside the city centre. 

The study has also taken a spatial perspective, due to the feeling of “genuinity” inside the city centre 

and how important the feeling is deemed by the city’s residents.  

 

The study itself is based on an interview with individuals who can be deemed experts on the subject 

Mariefred and possesses relevant knowledge of city development. Using this interview as well as a site 

study, a SWOT-analysis have been performed and from this analysis as well as re-using the interview, 

possibilities for further development of the architectural heritage has been constructed. The 

opportunities found through the study has been to lure more time-based events to the city, develop 

the already healthy small business market as well as develop the market for cultural tourism in the 

city. From these possibilities, a few difficulties with the development ideas were found. 

 

Keywords: Mariefred, Development in historic settings, Historic settings, Urban planning, Cultural 

tourism 

v 
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1. Inledning 
På grund av Sveriges långvariga historia, finns det gamla byggnader på många 

platser i landet. Karaktären på den gamla bebyggelsen varierar betydligt, allt ifrån 

gamla regementen och herresäten i och utanför större städer, till gamla fyrar ute vid 

kusten och kyrkbyar närmare städer. En gemensam nämnare för alla dessa äldre 

byggnader är att de tidigare tjänade ett specifikt syfte i samhället, allt ifrån att vara 

en “maktens boning”, tjäna som temporära bostäder under religiös dyrkan till att 

säkerställa arbetares överlevnad och skapa en känsla av säkerhet. I dagens läge 

används många av dessa byggnader inte för den tjänst de skapades för utan har 

istället fått en annan användning, mer passande dagens samhälle. Många byggnader 

har omvandlats till museum för att visa på hur byggnaden användes tidigare. 

Anledningen till varför byggnader idag inte används på samma sätt som de tidigare 

gjorde, är inte särskilt svårt att tänka sig. Ett tydligt exempel på detta är de många 

gamla regementsområden som inte motsvarar militära behov idag.  

 

Många gamla stadsmiljöer finns även omvandlade till levande, moderna samhällen. 

Särskilda exempel på dessa typer av omvandling är Gamla stan i Stockholm och 

Visby på Gotland. Detta är inte helt utan svårigheter då det finns en risk med 

stadsutveckling i dessa känsliga miljöer, nämligen risken att förlora känslan av 

genuinitet som ofta kan återfinnas i dessa stadsmiljöer. Om detta kombineras med 

den konstant snabba utveckling som krävs i dagens samhälle för att ett område ska 

fortsätta vara attraktivt och konkurrenskraftigt om befolkning likaväl som 

arbetsplatser och andra verksamheter framträder ett antal faktorer att ta hänsyn till. 

I dessa miljöer finns även ett antal olika intressen som anser sig ha rätt till att 

influera rummet för den användning de önskar utöva i det. Exempel på detta är 

bostadsintressen, kulturbevarandeintressen och intresset för att få det egna kapitalet 

att växa. Detta faktum kan i en miljö som redan är svår att utveckla (särskilt då om 

miljön i fråga innehar någon form av kulturskydd) leda till stora intressekonflikter, 

vilket kan ses som ett hinder för områdets fortsatta utveckling. 

 

Det finns dock faktorer som kan motarbeta dessa svårigheter i en stadsmiljö. Dessa 

kan därmed underlätta för en sådan plats att fortsätta utvecklas i dagens samhälle 

och inte endast figurera som ett stadsvitt museum och endast finnas till för att 

representera den svenska historien. Samtidigt är det viktigt att inte gömma undan 

den historia som utspelats på platsen, utan istället bygga från historien och utforma 

de olika verksamheterna i staden utifrån de som tidigare huserade i den. En särskild 

anledning till att undersöka gamla byggnadsmiljöer och möjligheterna till att 

utveckla dessa, utan att påverka det särskilda arv och den bild av rummet som 

byggnaderna bidrar med, är det faktum att en nuvarande trend inom 

samhällsbyggnadsbranchen är förtätning (SKL, 2018). Detta kan ses som en 

svårighet inom skyddade, äldre miljöer och kan därför kräva andra metoder för 

fortsatt stadsutveckling. Fortsatt finns det nationella mål uppsatta angående 
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användning av kulturmiljöer, där ett av målen är att fortsätta utveckla, använda och 

bevara kulturmiljön (Regeringen, 2017). 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur den gamla byggnadsmiljön i Mariefreds 

stadskärna används i dag och vilka andra/ytterligare användningsområden som 

skulle kunna vara möjliga, utan att medföra stor påverkan på rummet eller riskera 

statusen som kulturmiljö av riksintresse. Beslutet att välja Mariefred som 

studieobjekt gjordes på grund av stadens status som kulturmiljö av riksintresse 

(Riksantikvarieämbetet, 2015) samt dess stora mängd av gamla byggnader som 

fortfarande används på olika sätt. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Kulturhistorisk hänsyn och stadsutveckling 

Under 1900-talet revs många äldre byggnader i hela Sverige för att göra plats för nya. 

Detta har sedan omvandlats till ett ämne för debatt av personer som engagerat sig för 

dessa byggnadsminnen. Det har även skapats ett juridiskt skydd för gamla byggnader 

(Beckman, 2014, via Walldén 2014). Ett av dessa skydd är Kulturmiljölagen (SFS: 

1988:950), som i sin inledande paragraf fastslår att det är av nationellt intresse att 

skydda och vårda kulturmiljön (ibid). Lagen innehåller också ett särskilt skydd för 

byggnadsminnen, som syftar på att skydda byggnaden exteriört, interiört, eller 

alternativt exteriört såväl som interiört. På vilket sätt byggnadsminnesförklaringen 

skyddar den enskilda byggnaden samt vad som är möjligt att förändra i dess 

gestaltning, anger länsstyrelsen i byggnadsminnesförklaringen (ibid).  

 

Detta är vid en internationell jämförelse inget unikt. I exempelvis Philadelphia i USA, 

har det tidigare funnits en tradition att riva äldre byggnader för att bygga nytt 

(Ryberg, 2012), trots att möjligheten att renovera eller bygga i liknande stil runt 

dessa byggnader funnits. 1965 trädde en lag i kraft i USA, som syftade till att skydda 

gamla byggnader, genom att samtliga federala projekt skulle undersökas för att 

minimera deras påverkan på gamla byggnader (ibid).  

 

Fortsatta undersökningar av hur gammal bebyggelse har givits fortsatt användning 

leder till en fallstudie av Tel Aviv, som har visat på att historiska byggnader kan vara 

en positiv del av stadens utveckling. Detta är fallet även om fallstudien (som utförts 

av Amit-Cohen (2005)) visar att Tel Avivs gamla byggnader främst bidrar med en 

dragningskraft för turism, då de är svåra att ge ett specifikt ekonomiskt värde (ibid). 

I samma fallstudie berättar Amit-Cohen att efterfrågan på äldre byggnader i det 

gamla stadscentrumet i Tel Aviv är fortsatt högt från entreprenörer som önskar utöka 

sin verksamhet varpå dessa entreprenörer samarbetar med stadsplanerarna, för att 

inte riskera byggnadernas historiska värde. 

 

En aspekt som måste tas i beaktning vid nyproduktion i gamla bebyggelsemiljöer är 

att statusen som kulturmiljö av riksintresse och det indirekta skydd detta ger till 

området kan dras tillbaka om värdena som bidrog till statusen förändras eller 

elimineras. Detta kan inträffa om nyproduktionen förändrar områdesbilden så den 

inte längre stämmer överens med bilden som skall skyddas. Ett exempel på ett 

område där sådant har inträffat är inom området Svartöbrinken, i stadsdelen 

Svartöstan, lokaliserat i Luleå (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016). I detta område har 

nyproduktion av bostäder medfört att området inte längre anses ha de värden som 

riksintresset syftar till att bevara. Detta har medfört att området i fråga inte längre 

innefattas som en del av riksintresset för kulturmiljövården. Vad detta vill säga är att 

det finns en reell risk, om det öppnas upp för nyproduktion och om bilden av 

rummet följaktligen förstörs eller förändras i sådan grad att det inte längre passar 
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beskrivningen av riksintresset, kan det skydd som riksintressestatus medför dras 

tillbaka. Fortsatt har Riksantikvarieämbetet (2016) genomfört en undersökning 

angående hur användningen av kulturhistoriska områden kan utvecklas i 

gruvsamhällen, där de menar på att folk söker något “äkta” när de besöker ett resmål. 

Att individen önskar att få ta del av något historiskt genuint. 

2.2 Rummets betydelse för undersökningen 

På grund av studiens natur som platsstudie, kan de slutsatser som dras av studien 

endast sägas gälla på platsen. Detta rumsliga perspektiv innefattar inte endast 

platsens ekonomiska faktorer, som exempelvis platsens lokala företag (Knack & 

Keefer 1997, via Haining 2003), utan även de händelser som historiskt inträffat på 

platsen. Platsens historia är inte begränsat till särskilda historiska händelser, utan 

sträcker sig till händelser som individer upplevt på platsen och som genom sina 

upplevelser format rummet till den form det innehar (ett rum för rekreation, 

konsumtion, etcetera) (Lefebvre, 1991). 

 

2.3 Representation av rummet 

Vid en litteratursökning angående det metafysiska rummets (en aspekt av en plats 
som inte är möjlig att uppfatta med de mänskliga sinnena (University of Sedona, 
2017). Det vill säga den karaktär som rummet antar. Exempelvis om det är ett 
historiskt rum som ämnar att visa på platsens historia, eller en galleria vars enda 
uppgift är att underlätta för människor att spendera pengar) inverkan på det fysiska 
rummet och hur människor och verksamheter kan påverka rummet de befinner sig i, 
kan ett antal studier upptäckas. Dock refererar en stor andel av dessa till en specifik 
källa, nämligen den franska filosofen Henri Lefebvre (1991). Detta innebär att 
Lefebvre kan identifieras som en nyckelperson i forskning med rumsliga perspektiv. 
 

Lefebvre (1991) menar att rummet är och alltid har varit en arena där olika intressen 
möts och mäts mot varandra. Beroende på den fysiska platsen har även arenan olika 
förutsättningar för olika intressen. Fortsatt menar Lefebvre att företrädare för olika 
intressen försöker influera både det fysiska och metafysiska rummet de befinner sig i, 
för att skapa bättre förutsättningar för det egna intresset. 
 

Representationer av rum: exempelvis kommersialisering av rummets historia, kan 
tolkas som en möjlighet för kapitalistiska intressen att “skapa” ett rum som syftar till 
att öka ekonomiskt kapital. Detta skulle kunna förvanska det historiska rummet till 
ett rum som omvandlats för att underlätta konsumtion (jämför Lefebvre 1991). 
Samtidigt är det möjligt att tänka sig att intressen för kulturbevarande av det 
historiska rummet kan medföra en stagnation av områdets utveckling. Fortsatt måste 
även presentationer av rum nämnas i samband med representationer. Det är möjligt 
att tolka termen presentation av rum som att rummets historia och de händelser 
som inträffat på platsen, visas upp i sin genuinitet (Lefebvre 1991). 
 
På grund av Mariefreds stadskärnas ålder finns en långvarig historia på platsen. Att 
det finns en långvarig historia innebär också att det finns ett rikt metafysiskt rum. 
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Lefebvre (1991) stärker detta genom sin beskrivning över hur rummet existerar i två 
dimensioner, alltså den fysiska- och metafysiska dimensionen. Den metafysiska 
dimensionen av ett rum kan tolkas som den karaktär rummet tar för olika individer 
som befinner sig på platsen. Ett exempel på hur rummet kan påverka de som 
befinner sig i det återfinns tydligt i rum som existerar för konsumtion. I sådana rum 
kommer den önskan aktörerna har angående att öka vinsten på området att kunna 
influera det till den form som bäst passar syftet. Rummet kommer då kunna påverka 
individerna i rummet för att gagna det egna intresset. Faktumet att intressena även 
kan influera det fysiska rummet medför att om de ges för stor plats för påverkan och 
således för stor möjlighet att anpassa det fysiska rummet, kan särskilda aspekter av 
det metafysiska rummet gå förlorat (Lefebvre 1991). 
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3. Metodgenomgång 
Intervjuer som datainsamlingsmetod har valts med beaktande av Denscombes 

(2010) tankar angående när det passar sig att använda intervjuer som 

insamlingsmetod. Det vill säga när forskaren vill undersöka ett mer diffust ämne där 

få personer har relevanta kunskaper och insikter (Denscombe 2010). SWOT-analys 

har sedan valts som analysmetod på grund av dess flexibilitet, mångsidiga 

användningsområden och möjligheten att genomföras under kort tid (Boverket 

2017). 

 

För att genomföra denna studie har först en bakgrundsundersökning av Mariefred 

utförts. Detta för att förstå platsens historia och de händelser som gett platsen dess 

identitet. Denna undersökning innefattar kvantitativa data såsom restid, men även 

kvalitativ information angående exempelvis de nuvarande användningarna av äldre 

byggnader. 

 

På plats i Mariefred genomfördes sedan en observationsstudie av kulturområdet i 

samband med en undersökning av verksamma företag och händelser i Mariefreds 

stad. För att ge läsaren kontext och kännedom av Mariefred, samt finna konkreta 

exempel på moderna verksamheter i kulturområdet, men även exempel på 

repurposing inom det. Denna platsstudie har även lagt grunden för den efterföljande 

SWOT-analysen (Se underrubriken: SWOT analys för närmare beskrivning av 

genomförandet), detta eftersom det alltid är en ögonblicksbild som ligger till grund 

för en SWOT-analys (Boverket, 2017). Intervjun genomfördes för att komplettera 

platsstudien och ge mer nyanserad (kvalitativ) data (Denscombe, 2010) angående 

platserna och dess funktion (se underrubriken: Intervjuer och urval för närmare 

beskrivning av studiens intervjudel).  

 

3.1 Intervjuer och urval 

Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att med ett litet antal frågor 

skapa ett diskussionsunderlag (jämför Denscombe 2010). Att genomföra 

semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren är flexibel i att föra samtalet 

vidare från de sedan tidigare uppsatta frågorna för att undersöka ämnen av intresse 

som informanten/informanterna nämner under intervjutillfället. Informanten 

uppmuntras också att föra samtalet vidare från de frågor som rör undersökningen 

(Denscombe, 2010). Inför intervjutillfället hade Mariefreds hembygdsförening, samt 

planeringsenheten vid Strängnäs kommun kontaktats. Strängnäs kommun visade 

dock inget intresse av att ge någon intervju, då inga försök att komma i kontakt med 

dem lyckats. Från hembygdsföreningen kontaktades jag av Lennart Schweitz som 

skulle ställa upp på intervjun. Dock måste det nämnas att vid intervjutillfället 

inträffade två händelser som inte var planerade. Schweitz kontaktade (och bjöd in att 

delta i intervjun) på eget initiativ individ med relevant kunskap; Lennart Ekengren 

(som tidigare tjänstgjort som bevarandechef och planeringschef i Hammarö 
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kommun och nu medlem i hembygdsföreningen och bosatt i Mariefred). Utöver detta 

hade informanterna förberett en del anteckningar och egna anekdoter kring 

Mariefreds historia, som medförde att under det tänkta intervjutillfället genomfördes 

även en ostrukturerad intervju (Denscombe, 2010). När informanternas egna 

anteckningar berörts, berördes de flesta frågor som medtagits i den intervjuguide (se 

bilaga 1) som skickats till informanterna. Att den största delen av intervjun 

genomfördes som en ostrukturerad intervju har dock medfört att det bedömts som 

för tidskrävande att transkribera den. Till informanterna ställdes även frågan om de 

önskade få förbli anonyma, på vilken de svarade att de inte kände behov av det. 

Fortsatt har även möjliga intervjuareffekter (Denscombe, 2010) övervägts, men med 

anledning av att största delen av intervjun genomfördes på informanternas villkor 

och med hjälp av deras anteckningar kan inte några större intervjuareffekter 

inträffat. 

 

För att intervjuerna ska ge en så stor mängd information som möjligt, har ett 

ändamålsenligt urval (ett urval av personer som troligtvis kan ge mycket 

information, eller kan ses som experter på ämnet) (Denscombe, 2010) gjorts. Det 

måste dock nämnas att medlemmarna i Mariefreds hembygdsförening kommer vara 

vänligt inställda till bevarande av den gamla byggnadsmiljön, vilket de även stärker 

med ett uttalande under intervjun. Detta avsågs motverkas genom att även intervjua 

anställda vid kommunens planeringsenhet. Dock har en av intervjupersonernas 

bakgrund inom planering medfört att denne anses besitta kunskap inom 

planeringsämnet och då även kunskap inom stadsutveckling. 

 

Intervjuresultaten har använts för båda delarna av analysen. I första steget har de 

använts i en SWOT-analys, i samband med information angående Mariefred stad och 

stadskärna för att finna de övergripande styrkorna, svagheterna, möjligheterna och 

hoten. Resultaten från denna analys används sedan i samband med 

intervjuresultaten för att framställa mer exakta förslag för fortsatt utveckling av 

Mariefreds gamla bebyggelse och byggnadsmiljö.  

 

3.2 SWOT-analys 

För att analysera möjligheterna till fortsatt användning av de olika kulturmiljöerna 

har en så kallad SWOT-analys genomförts (Strengths, Weaknesses, Opportunities 

and Threats). En av anledningarna till valet av att genomföra en SWOT-analys, är att 

metoden har visat sig lämplig i snarlika sammanhang (Ghazinoory, Abdi, Azadegan-

Mehr, 2011). Ett av dessa områden är urban- likaväl som rural turism. Oftast när 

SWOT-analys används inom turism undersöks ett specifikt geografiskt område (eller 

stad) (ibid).  

 

Saillard (2012) har fastslagit en användningsmetodik. Denna metodik grundar sig i 

två steg, där det första steget är uppgiftsinsamling, som i denna studie innebär den 
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genomförda intervjun och platsstudien av Mariefred. Det andra steget är att använda 

de insamlade uppgifterna till att utforma utvecklingsmål. Dessa mål ska sedan 

användas för att utforma övergripande strategier för att eliminera svagheter, hantera 

problem och ta tillvara på möjligheter och styrkor. Utöver detta fastslås det även att 

styrkor och svagheter är interna faktorer som kan påverkas av företaget direkt, samt 

att möjligheter och hot är externa faktorer som inte direkt kan påverkas av företaget, 

där Mariefreds stad, eller möjligt Strängnäs kommun i detta fall figurerar som 

“företaget”. Dock innebär det inte att möjligheter och hot inte kan arbetas med. 

Möjligheter är möjligt att arbeta med genom att ta tillvara på dem och problem är 

möjliga att förebygga och/eller hantera på olika sätt. (Saillard, 2012)  
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4. Platsbeskrivning av Mariefred 

4.1 Staden 

Staden Mariefred fick sina stadsrättigheter 1605 av Karl IX (Ortshistoria.se, 2008). 

Då fanns det redan en del bebyggelse som tillkommit efter det att Bo Jonsson Grip 

anlagt borgen Gripsholm i närheten under tidigt 1300-tal (Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018). Mariefreds stad växte kraftigt när Gustav III visade 

intresse för Gripsholms slott som uppfördes av Gustav Vasa (Orthistoria.se, 2008, 

Intervju med Schweitz och Ekengren, 4e april 2018). När Gustav III tog Gripsholms 

slott i besittning och hovet flyttades till Mariefred, krävdes en utbyggnad av staden 

för att husera hovet (ibid). Stora delar av staden var även gamla hantverksgårdar, 

med syfte att förse slottet med de varor de önskade (ibid).  

 

Stadskärnan idag är ett kulturminne av riksintresse (Riksantikvarieämbetet, 2015), 

där stadens tjänstekaraktär (bilden av staden som ett tjänande samhälle) till 

Gripsholms slott inte får förstöras. I den fördjupade översiktsplanen för Mariefred-

Läggesta (Strängnäs kommun, 2007) beskrivs hur de gamla delarna av Mariefred 

bedöms vara en del av riksintresset för kulturmiljövård. De beskriver även hur 

gatornas oregelbundna rutnät bidrar till kulturminnesvärdet (Riksantikvarieämbetet, 

2015). 

 

I centrala staden domineras bebyggelsen av låga trähus (så kallade hantverksgårdar) 

med utrymme att husera olika verksamheter på innergårdarna (Intervju med 

Schweitz och Ekengren, 4e april 2018). Många av hantverksgårdarna har idag 

omvandlats till bostadshus, men en del av dessa huserar fortfarande olika 

verksamheter. Exempel på detta är caféverksamhet, hembygdsmuseum och 

detaljhandel (se figur 1). 
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Figur 1 Detaljhandel lokaliserad i gammal bebyggelse i Mariefreds stadscentrum. (Källa: Personligt foto) 

En observation som gjordes under platsstudien är att i de norra delarna av 

Mariefreds centrum övergår den gamla bebyggelsen i nyare. Vid byggandet sökte 

man efterlikna den gamla bebyggelsen i centrala Mariefred. Detta antas vara gjort för 

att inte riskera statusen som kulturområde av riksintresse, eftersom det har inträffat 

i andra områden i Sverige med liknande skydd att skyddet och statusen dragits 

tillbaka för vissa byggnader. 

 

Det finns tre aktörer i Mariefred som kan fylla - och fyller rollen som “stark aktör” i 

staden. Dessa aktörer är; företaget ”Svenska kulturpärlor”, som äger Gripsholms 

Värdshus (Svenska kulturpärlor, 2018) och som även innehar planer på att utöka sin 

verksamhet i Mariefred (Intervju med Schweitz och Ekengren, 4e april 2018), 

företagarföreningen ”imariefred.nu” som med hjälp av sina 162 medlemmar ämnar 

till att bidra till utvecklingen av Mariefred som stad och att stärka varumärket 

Mariefred (imariefred, 2018a & 2018b), och en den privatperson som grundade 

Gripsholmsskolan. Dessa kan tänkas ha olika mål med den utvecklingsbana de 

önskar för Mariefred. Företagarföreningen måste dock ses som den aktör som kan 

medföra mest utveckling till stadens kulturmiljö, detta på grund av dess storlek, samt 

att Svenska Kulturpärlor äger Gripsholms Värdshus, vilket är medlem i 

företagarföreningen. Vidare kan även de starka aktörerna i Mariefred ses som en 

tillgång för stadens turismverksamheter, då de med sina olika kapital kan öka 

turismvärdena i staden. Viktigt är dock att se till att dessa starka aktörer inte 

förvanskar den särskilda miljön till en representation av något den inte är. Eftersom 

staden kan sägas ha en uppgift att förvalta det kulturarv som riksintresseförklaringen 

förklarar Mariefreds stadskärna att vara (Riksantikvarieämbetet, 2015).    
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4.2 Gripsholms slott 

Slottet (se figur 2) har renoverats i många omgångar och innehaft många herrar, 

mest framträdande av dessa Gustav Vasa och Gustav III (Sveriges kungahus, 2018a). 

Det sägs i folkmun att Gustav Vasa rev klostret Pax Mariae som i sin tur namngett 

Mariefred (Sveriges Kungahus, 2018b) för att bygga slottet (Intervju med Schweitz 

och Ekengren, 4e april 2018). Vasa uppförde slottet som representativ bostad under 

1500-talet. Efter dennes död användes slottet som änkesäte under 1600-talet fram 

till det att Gustav III under 1700-talet lät upprusta slottet till sina standarder och 

uppförde bland annat slottsteatern (Svenska Kungahus, 2018b; Intervju med 

Schweitz och Ekengren, 4e april 2018). 

 

 
Figur 2 Gripsholms slott sett från utsidan. (Källa: Personligt foto) 

Idag är slottet skyddat som “nationellt byggnadsminne av riksintresse” och används 

som museum. Slottet huserar även nationalmuseums “den svenska statens 

porträttsamling”, vilken innehåller porträtt på svenska personligheter av särskild 

vikt, från 1500-talet och framåt (Svenska Kungahus, 2018b). 

 

Omkring slottet finns även en del kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

naturmiljöer, som exempelvis Gustav III bränneri (se 4.3 Nuvarande användning av 

gammal bebyggelse) vilket inte blev särskilt långlivat (Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018) och bakom det gamla bryggeriet är den kungliga hjorthagen 

lokaliserad. Den kungliga hjorthagen är idag ett populärt strövområde och 

promenadstråk som används flitigt av boende såväl som besökare till Mariefred och 

Gripsholms slott. (Svenska Kungahus, 2018c) 
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4.3 Nuvarande användning av gamla byggnader 

Ett exempel på en byggnad som fått fortsatt användning, men med andra syften, är 

det gamla rådhuset (se figur 3). Denna byggnad pekades ut i en kulturhistorisk 

bebyggelseinventering genomförd av Södermanlands museum (Södermanlands 

museum, 1978). I denna inventering skrevs att byggnaden är uppförd på 1780-talet 

och rådhuset föreslås som byggnadsminne. Som rekommendation föreslås att den 

felaktiga färgsättningen rättas till och att ingen ny bebyggelse bör tillåtas (ibid). 

Byggnaden har traditionellt figurerat som verksamhetshus för kommunala intressen, 

från början som rådhus, sedan som kommundelsråd, turistbyrå och är nu omvandlat 

till kommunalt bibliotek (se figur 4) (Intervju med Schweitz och Ekengren, 4e april 

2018).  

 

 
Figur 3 Mariefreds rådhusbyggnad sett från det anslutande torget. (Källa: Personligt foto) 

 

Figur 4 Bibliotekets interiör i de gamla rådhuslokalerna. (Källa: Personligt foto) 
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Ytterligare ett exempel på denna återanvändning med omvandling är de tre så 

kallade kungshusen. Av dessa återstår dock endast ett äkta kungshus, med 

fastighetsbenämning “Kungshusen 10”. “Kadetten 1” som är ett spekulationsbygge i 

stil med kungshusen (se figur 5) (Södermanlands museum, 1978; Intervju med 

Schweitz och Ekengren, 4e april 2018) brukar dock felaktigt benämnas som ett 

kungshus. Dessa byggnader uppfördes för att utöka logimöjligheterna för hovet som 

Gustav III medförde till Gripsholms slott. Detta eftersom slottet inte kunde husera 

samtliga i hovet (Södermanlands museum, 1978; Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018; Svenska Kungahus, 2018b). Det fanns även en militärskola 

inrymd i kungshusen. Idag används “Kadetten 1” som bostadshus och ägs av en 

bostadsrättsförening och “Kungshusen 10” har genomgått en förändring till 

pastorsexpedition.  I inventeringen bedöms “Kadetten 1” som en unik miljö med stort 

kulturhistoriskt värde och det rekommenderas att försiktigt renovera byggnaden och 

då särskilt beakta färgsättning, panel, fönster och andra ursprungliga 

byggnadsdetaljer (Södermanlands museum, 1978).  

 
Figur 5 Bostadshuset Kadetten 1. (Källa: Personligt foto) 

 

Utöver detta finns ett exempel på väl anpassad modern bebyggelse i en gammal 

kvartersmiljö. Ett varuhus uppfört på 1970-talet, finns lokaliserat i kvarteret 

Köpmannen. Detta är, som Schweitz och Ekengren (4e april, 2018) beskriver 

byggnaden under intervjun, en 1970-tals byggnad “inklämd” mellan byggnader från 

1700- och 1800-talen utan att gemene man reflekterar över det (se figur 6). De 

menar att detta är ett exempel på hur en lokalisering av en modern verksamhet kan 

genomföras i kulturhistorisk miljö, utan att göra ingrepp i det historiska rummet (i 

detta fall genom nybyggnation) (ibid). Det går i enlighet med några av Lefebvres 

(1991) tankar angående hur enskilda intressen kan influera ett rum och förändra 

bilden av rummet efter sin önskan om inte förebyggande åtgärder tas.  
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Figur 6 Handelsstråk i Mariefred där ICA-butiken syns med röd fasad. (Källa: Personligt foto) 

 

I det tidigare nämnda kronobränneriet (se figur 7) gjordes ett antal försök till nya 

verksamheter, till exempel en kemisk-teknisk verksamhet (Länsstyrelsen 

Södermanland, 2018), men även på senare år en folkhögskola (ibid) som sedan lades 

ner. I dessa byggnader huserar idag en skola där det bedrivs utbildning i årskurserna 

F-9 (Gripsholmsskolan, 2018a). Denna skola nyttjar även kungliga hjorthagen som 

område för att bedriva idrottslektioner (Gripsholmsskolan, 2018b).  
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Figur 7 Det gamla kronobränneriet som omvandlats till skolverksamhet. (Källa: Personligt foto) 

 

Det är möjligt att säga att Mariefreds stadskärna huserar de verksamheter som kan 

väntas i ett mindre samhälle med närhet till större städer, trots Mariefreds 

stadskärnas status som kulturområde av riksintresse. Ett faktum är dock att vissa 

moderna verksamheter såsom pizzerior inte finns lokaliserade i någon av det gamla 

byggnaderna. Dessa finns lokaliserade i centrala Mariefred, men endast i den 

modernare bebyggelsen. Detta kan ses som ett sammanträffande, eller en medveten 

lokaliseringsstyrning för att inte riskera en känsla av illegitim lokalisering i den 

kulturhistoriska miljön. Ett exempel på företag som bidrar till miljön i Mariefreds 

gamla bebyggelsemiljö och som idag finns lokaliserat i centrala staden är Gripsholms 

Värdshus. Värdshuset har tagit sitt namn från ett tidigare värdshus som låg i 

närheten av Gripsholms slott (Intervju med Schweitz och Ekengren, 4e april 2018) 

och försöker återskapa den miljö som funnits (Svenska kulturpärlor, 2018).  
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5. Resultat 

5.1 SWOT analys för fortsatt användning av Mariefreds 
historiska bebyggelse 

 

5.1.1 Styrkor 

 

Turism 

Mariefred som stad har stora möjligheter för turism (Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018), delvis på grund av Gripsholms slott, men även på grund av 

närheten till “kakslottet” Taxinge (Taxingeslott, 2018), till vilket det under 

sommarhalvåret finns två historiska transportupplevelser till. Dessa två är 

museijärnvägen (ÖSlJ, 2018) och ångbåten Mariefred (Gripsholms-Mariefreds 

Ångfartygs AB, 2018). Denna marknad är inte fullt exploaterad i området, men 

utvecklingen måste ske varsamt för att inte förlora det genuina i staden och 

kulturmiljön.  

 

 

Varumärke 

Mariefred innehar grunden till ett starkt varumärke med hjälp av Gripsholms slott 

och den historia som är möjlig att uppleva på platsen, och då även av besöksnäringen 

(imariefred, 2018b). Mariefred har en möjlighet att utveckla sitt egna varumärke som 

ort med hjälp av dessa verksamheter och därmed underlag för att fortsätta utnyttja 

den kulturhistoriska miljön i stadens centrala delar.  

 

5.1.2 Svagheter 

 

Verksamhetsstruktur 

Det kan identifieras en relativt svag struktur av stora arbetsställen i Mariefred, vilket 

innebär ett beroende av i första hand närheten till Stockholm för dessa. Detta i 

samband med svårigheten att lokalisera större verksamheter i de centrala delarna 

innebär att fortsatt utveckling med hjälp av större verksamheter kan ses som svår. 

Detta innebär i sin tur att Mariefred är beroende av mindre verksamheter och 

arbetsställen för att bidra till en levande stadskärna (Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018) och genom detta ett levande kulturområde. 
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Svårt att lokalisera i centrum 

I centrala Mariefred finns det svårigheter att lokalisera nya verksamheter. Detta då 

lokalerna ofta inte är anpassade för moderna verksamheter. Detta gäller särskilt 

större verksamheter. En ytterligare anledning för detta är just de skydd 

byggnadsmiljön innehar, vilket försvårar möjligheten för ombyggnation. Exempelvis 

kan byggnadens ålder och tidigare status som bostadshus innebära att ventilationen i 

byggnaden inte är anpassad för större verksamheter med större antal anställda. 

 

5.1.3 Möjligheter 

 

Historia 

I Mariefred finns det många historiska byggnader, vilket redan är  

någonting som staden tar till vara på. Det finns alltid möjligheter att fortsätta 

exploateringen och utöka turismnäringen med hjälp av de historiska kopplingarna 

till staden. Det som måste tas i beaktande är att inte riskera “förfalskning” av stadens 

historiska kopplingar (vilket stämmer överens i vad riksantikvarieämbetet (2016) 

skriver att besökare önskar ta del av i historiska miljöer). Utöver platsens historia, 

finns även ett byggnadsarv från 1600- och 1700-talen. Detta byggnadsarv är möjligt 

att se som en tillgång för kulturturismen, då kulturturismen drar nytta av de genuina 

i ett område. Fortsatt kan särskilda småskaliga företag dra nytta av de gamla 

byggnaderna för att ta vara på bilden av dessa och särskilja sig från sina 

konkurrenter (jämför med fallstudien genomförd av Amit-Cohen, 2005). 

 

 

Lokalisering 

Stadens lokalisering och närhet till Stockholm stad (se figur 8) och Södertälje, både 

genom bilkommunikation och kollektivtrafik, är högst fördelaktig, då det ger en 

möjlighet för både pendling från Mariefred och temporära besök till Mariefred för att 

avnjuta turismnäringen. Detta innebär att det finns möjligheter att marknadsföra 

detta för att vidare exploatera användningen av kulturområdet. (Strängnäs kommun, 

2018a)

 
Figur 8 Karta som visar restid med bil mellan Stockholm stad och Mariefred. (Källa: Google maps) 
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Repurposing 

Repurposing är en term som innebär att återanvända en byggnad till en ny 

verksamhet än den som tidigare huserat i byggnaden. I Mariefreds miljö finns det 

olika exempel på detta. Exempelvis Callanderska gården som används som 

hembygdsmuseum och som tidigare varit både bostadshus och inhyst en färgargård 

(Mariefreds hembygdsförening, 2018). Många andra byggnader (även andra 

hantverksgårdar) har fått andra användningar (då både verksamheter och 

nyanvändning som bostadshus) och visar på möjligheterna att omvandla de olika 

byggnaderna för att husera moderna verksamheter. 

 

 

Tillfälligt nyttjande av kulturmiljön 

Något som framgår vid undersökning av Mariefred och från intervjuresultaten är att 

staden har en möjlighet att husera olika former av evenemang, där exempel på 

evenemang som redan huseras i kulturområdet är SM i gatumusik och Nordiska 

Mästerskapen i foodtruck (smigatumusik, 2018; nmfoodtruck, 2018). Schweitz och 

Ekengren (4e april, 2018) poängterar även under intervjun att Mariefred har 

möjligheter att temporärt utöka parkeringsmöjligheterna i staden, för att tillåta 

större evenemang. Fortsatt kan det inte påstås att tidsbundna evenemang skadar 

kulturmiljövärden på platsen. Viktigt är dock att undvika kraftig inverkan på 

byggnadsmiljön med dessa evenemang och genom detta se till att de hålls 

tidsbegränsade. 

 

5.1.4 Hot 

 

Säkerhetsmässigt sårbar miljö 

Ett särskilt hot som är möjligt att identifiera för byggnaderna och byggnadsmiljön i 

Mariefred är det faktum att den gamla stadskärnan till största del består av 

byggnader i trä. Detta faktum medför en risk för en omfattande brand även i dagens 

samhälle. Denna risk stärks av att byggnaderna står relativt tätt och att gatorna inte 

har breddats till modern standard. Detta hot är även väldigt svårt att förebygga, då 

det endast krävs en olycka inom stadskärnan, eller att elektrisk utrustning i 

bostäderna felar för att riskera hela kulturområdet. 

 

 

Intressekonflikter 

 Då det finns ett begränsat lokalbestånd i centrala Mariefred och det finns ett antal 

olika intressen för användning av dessa, som exempelvis bostads-intressen, 

kulturbevarande-intressen och verksamhetsutveckling. Det kan leda till konflikter i 

området, eftersom många lokaler kan passa flera olika typer av verksamheter.  
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Överexploatering 

Då kulturområdet i Mariefred (stadskärnan) är en relativt unik miljö, med en 

levande, gammal stadskärna inom ett riksintresse för kulturmiljövården: så skulle en 

överexploatering i Mariefred kunna riskera genuiniteten hos kulturmiljön och 

därmed riskera de skydd byggnaderna innehar.  

 

5.2 Slutsatser från SWOT-analysen 

Möjligheterna för fortsatt utveckling av kulturmiljön kan översiktligt sägas vara 

goda. Dock måste det också fastställas att etablering av större verksamheter inom 

kulturvårdsområdet är kantat av svårigheter exempelvis av lokalstorlekarna och 

svårigheterna som tillhör nyproduktion inom ett kulturområde av riksintresse 

(Intervju med Schweitz och Ekengren, 4e april 2018). Samtidigt innebär dessa 

svårigheter att större verksamheter inte finns lokaliserade i centrala Mariefred. Detta 

stärks ytterligare av det faktum av att det finns en företagarförening i Mariefred med 

162st företag som tecknat medlemskap (imariefred.nu, 2018a). Det tyder på en 

hälsosam småföretagsmarknad, där många mindre företagare kan etablera sina 

verksamheter. Huruvida fortsatt exploatering av marknaden kan påverka denna 

förutsättning krävs dock ytterligare undersökningar för att säkerställa.  

 

Att öka stadens dragningskraft för kulturturism är en annan möjlighet som finns. 

Fortsatt utveckling av detta får dock inte hindra besökarna till Gripsholms slott från 

att besöka den kulturinrättningen, utan istället “väva ihop” upplevelsen Gripsholm-

Mariefred till en helhet, vilket stämmer överens med UNESCO:s “how-to guider” och 

det destinationsperspektiv dessa vill införliva (Riksantikvarieämbetet, 2016). Detta 

skulle då medföra att staden, lika väl som slottet får visa den historia som utspelats 

på platsen och tillåta individer ta del av en större del av kulturområdet. Fortsatt 

måste det fastslås att kulturbevarande i Mariefred endast kommer gynna 

kulturturismen och inte heller kan anses “slita” på miljön. 

 

Det som är möjligt att säga om den “repurposing” som är befintlig i Mariefred är att 

den visar på ett antal olika sätt som det är möjligt att återanvända historisk 

byggnation i dagens samhälle. Detta även trots de olika skydd området innehar (i 

detta fall statusen som kulturmiljö av riksintresse och enskilda byggnadsminnen). 

Det är även möjligt att införa ny bebyggelse och moderna verksamheter i en sådan 

miljö, utan att förstöra den unika miljön, eller bilden av rummet (Lefebvre, 1991) 

som det historiska rum det är. I Mariefreds centrala delar är repurposing dessutom 

ytterst viktig för stadsutvecklingen, då många byggnader inom det kulturhistoriska 

området inte innehåller de traditionella verksamheter de skapades för och de kräver 

smärre omvandling för att husera moderna verksamheter, då inte de gamla lokalerna 

är anpassade till dagens krav på arbetsmiljö. Ett exempel på hur de enskilda 

intressena kan påverka det historiska rummet negativt är genom att “skapa” en 

historia som inte finns för att underlätta för konsumtion. Detta eftersom (som 
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tidigare nämnt) området är förklarat som kulturvårdsområde av riksintresse och det 

således finns ett syfte med att bevara områdets kulturvärden. Vidare är det möjligt 

att se detta som ett exempel på effekter som kan fås på ett kulturområde ifall 

komplett marknadsstyrning tillåts inom det, eftersom vissa kulturvärden riskerar 

förloras om området maximeras för vinst. 

 

 

5.3 Möjligheter till fortsatt utveckling av kulturmiljön 

Grundat i SWOT-analysen och genom intervjun som genomfördes med Lennart 

Schweitz och Lennart Ekengren (4e april, 2018) har tre olika förslag på fortsatt 

utveckling av Kulturmiljön i centrala Mariefred arbetats fram. För att konkretisera 

dessa förslag har en del generaliseringar och tolkningar gjorts. Detta har resulterat i 

tre konkreta förslag för fortsatt utveckling. Dessa tre förslag är grundade i sektionen 

”möjligheter” från SWOT-analysen och har valt över de andra, då ögonblicksbilden, 

tillsammans med den information som finns tillgänglig för undersökningen medför 

att dessa ses som absolut genomförbara.  

 

5.3.1 Kulturturism 

Att utveckla kulturturismen i Mariefred är en möjlighet som bör tas tillvara på. Detta 

genom att “väva samman” Upplevelsen Gripsholm-Mariefred. Exempel på hur detta 

skulle kunna möjliggöras är genom att visa på stadens olika kulturvärden och 

särskilda byggnader med relation till slottet.  

Detta är något som genomförts på olika platser i landet, bland annat i världsarvet 

Gammelstad kyrkstad i Luleå kommun. Enligt Engström (2015) har de lyckats väva 

samman utvecklingen av turismen, med kulturmiljövården. Detta utan att riskera 

skada integriteten i området. Fortsatt skriver Engström att det inte är turisterna eller 

turismverksamheten som riskerar områdets integritet, utan att det är de som äger 

kyrkstugorna i området som “förvanskar” kulturmiljön genom förändring. Detta 

menar Engström är ett faktum som kan riskera förstöra den kulturmiljö som sett till 

att det finns en turismverksamhet i området (Engström, 2015). Detta skulle vara 

möjligt att genomföra med hjälp av UNESCO:s how-to guider, som 

Riksantikvarieämbetet (2016) skriver i Slutredovisningen för “Gruvuppdraget” är 

möjliga att använda för att uppnå hållbar turism. Fortsatt skriver 

Riksantikvarieämbetet (2016) att det dock krävs starka “kulturmiljöaktörer” som kan 

driva projekten framåt. Dessa aktörer är möjliga att finna i Mariefred, i form av de 

tidigare nämnda starka aktörerna. 

 

Det är något som också är möjligt att applicera i Mariefred, där turismverksamheten 

inte är särskilt sammanvävd med det övriga kulturbevarandet. Det är även möjligt att 

säga att kulturturismen inte skulle ha en negativ inverkan på det historiska rummet i 

staden (jämför Lefebvre, 1991, Engström 2015), då det visats på andra platser att det 
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inte är turismen som riskerar områdets genuinitet. Detta har även visats på av 

Engström (2015), som skriver att det är de boendes önskan till modernisering och 

personlig anpassning av byggnaden som kan riskera den status byggnadsmiljön 

innehar. Detta i kontrast till att kulturturismen drar nytta av “genuina” miljöer och 

inte medför någon större mängd slitage på miljön, då konsumtionen av en 

kulturmiljö oftast innefattar inspektion av byggnaden eller läsande av skyltar där 

byggnadens historia och användning beskrivs. 

 

I Mariefred visas det vad vissa byggnader i staden tidigare använts till genom plakat 

som spikas på väggen (se exempel i figur 9) av byggnader. På dessa beskrivs de 

historiska aspekterna hos en byggnad och vad den tidigare huserat för verksamhet. 

Utöver detta finns även på Strängnäs kommuns hemsida (Strängnäs kommun, 

2018b) en nedladdningsbar stadsvandring för Mariefred. Detta är en möjlighet att få 

stadens historia att nå ut till besökare, men detta skulle kunna utvecklas vidare 

genom ett samarbete mellan Gripsholms slottsmuseum och Strängnäs kommun för 

att exempelvis ge guidade stadsvandringar i de gamla delarna av Mariefred. Detta ger 

även en fortsatt möjlighet att utveckla kulturturismen i samarbete med Gripsholms 

slott.  

 

 
Figur 9 Plakat där Kungshusens historia summeras, spikat på väggen på ett av dessa. (Källa: Personligt foto) 
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En annan möjlighet som finns för fortsatt historisk representation är att låta 

särskilda byggnader figurera som en form av museum från olika tidsperioder och visa 

på stadens olika verksamheter genom tiderna. Ett exempel på detta finns redan i 

Mariefred i form av Callanderska gården som figurerar som hembygdsmuseum och i 

närområdet visas även en bevarad hantverksgård (Intervju med Schweitz och 

Ekengren, 4e april 2018).  

 

Det är även möjligt att fastslå att intressen för kulturbevarande, likaväl som intressen 

för kulturturism kan dra nytta av olika former av illustrationer av byggnadernas och 

byggnadsmiljöns historia. Detta eftersom dessa intressen och verksamheter är starkt 

sammankopplade till miljöns genuinitet och den historia som inträffat på platsen. 

Samtidigt kan det finnas intressekonflikter mellan dessa intressen, då det kan finnas 

en önskan från kulturturismen att representera historien på annat vis än vad som är 

var helt genuint för byggnaden. 

 

5.3.2 Mindre företag 

En annan möjlighet för utveckling av det gamla byggnadsbeståndet är att underlätta 

för mindre företagare att lokalisera sig där. Detta skulle även bidra till den unika 

miljön, genom att locka fler kunder till stadskärnan, vilket skulle innefatta en större 

kundkrets till verksamheter som bedriver olika former av handel och/eller 

restaurangverksamhet. Samtidigt skulle detta kunna möjliggöra en större mångfald 

av företag än i dagsläget. Exempelvis genom att omvandla byggnaderna för 

kontorsverksamhet, vilket även skulle kunna bidra till en ökad tjänstemångfald i 

Mariefred. Det är dock av vikt att företagen som lokaliseras i centrala Mariefred 

bidrar till bilden av rummet (Lefebvre, 1991) och inte motarbetar/förvanskar den till 

något den inte är som exempelvis en storstadskärna, vilket skulle kunna leda till att 

statusen som riksintresse dras tillbaka. Fortsatt skulle arbete av detta slag uppfylla 

ett flertal av de olika nationella målen för kulturmiljöer (Regeringen, 2017).  

 

5.3.3 Evenemang 

En möjlighet att visa på platsens historia är genom evenemang. I Sverige finns redan 

ett antal sådana evenemang av olika storlek, exempelvis medeltidsveckan i Visby och 

medeltidsdagarna i Arboga. Tidigare har Mariefred huserat “riddardagarna”, men 

detta har sedan 2016 ställts in (Ekuriren, 2015). Detta evenemang skulle vara möjligt 

att utveckla och förstora till ett evenemang där centrala Mariefred representerar den 

stad det var för 500 år sedan, i stil med medeltidsveckan i Visby. Hur detta kan 

genomföras effektivt måste dock framtida undersökningar visa på. 

 

I övrigt ger centrala Mariefreds slingrande gator ett mindre än optimalt underlag för 

stora evenemang i stil med festivaler, men de evenemang som huserar i staden, 

exempelvis Nordiska Mästerskapet för foodtrucks, som under 2016 hade cirka 15 
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000 (imariefred.nu, 2017, nmfoodtruck, 2018) och svenska gatumusikants-

mästerskapet (smigatumusik, 2018), som under 2013 hade fler än 15 000 besökare 

(SVT nyheter Västerbotten, 2014) är av en evenemangstyp som fungerar bra i staden 

och bidrar till en levande stadsmiljö, även inom stadens kulturvårdsområde. 

 

Det kan inte menas att Mariefred, med sin historiska karaktär och små gator kan ses 

som särskilt lämplig för att husera modern, urban kultur som de tidigare nämnda 

mästerskapen i gatumusik och foodtruck, i en konstant hög koncentration. Särskilt 

då gatornas ringa storlek kan få sådana evenemang att upplevas som “trånga”. Detta 

kan, i liten skala dock ses som ett bidrag till rummet och ett sätt att behålla “liv och 

rörelse” i stadskärnan, vilket är något som önskas i staden (Intervju med Schweitz 

och Ekengren, 4e april 2018).  

6. Diskussion 

6.1 Reproduktion av rummet 

Som nämnt tidigare i rapporten är det av stor vikt att rummet i stadskärnan behåller 

sin genuina karaktär. Detta eftersom både de boende i stadskärnan och den 

turismverksamhet som finns belägen i Mariefred anser att den historiska karaktären 

i stadskärnan är viktig för staden. Av denna anledning är det möjligt att tänka att det 

är av vikt att exploatering av området sker med rummets kulturhistoriska värden i 

åtanke, vilket går att jämföra med Lefebvres (1991) tankar angående vilka aktörer 

som bör få tillåtelse att påverka rummet. Detta är av särskild vikt om vissa företag 

tillåts att kraftigt influera ett områdes utveckling, eftersom företag ofta försöker 

maximera vinsten från ett område. Vinstmaximering är möjligt att se som ett intresse 

som inte alltid “drar jämt” med andra intressen som går identifiera på platsen. Med 

“andra intressen på platsen” menas då särskilt intresset för kulturbevarande, som till 

sin natur inte söker att maximera ett områdes ekonomiska vinning. Vinstmaximering 

i området skulle kunna innebära en förändring av rummet till ett rum för 

konsumtion, vilket kan ses som en negativ omvandling av det historiska rummet för 

Mariefred. Samtidigt skulle det kunna medföra en förvanskning av det 

kulturhistoriska värden som finns i Mariefred och medföra att statusen som 

riksintresse riskerar att dras tillbaka. Fortsatt kan det resoneras att reproduktion av 

rummet på ett vis som låter enskilda intressen få större makt över rummet och 

använda det för att skapa ett rum som gynnar konsumtion. Att skapa en 

konsumtions-centrerad miljö i detta område riskerar inte endast att förändra den 

status kulturmiljön äger som kulturmiljö av riksintresse, utan även till viss del kan 

ses som att missköta det. Särskilt då en omvandling av denna form skulle kunna 

förändra bilden av rummet till något helt annat än vad det tidigare varit (jämför 

Lefebvre, 1991). 

 

Det kan även diskuteras att omvandling av en kulturmiljö till ett rum för konsumtion 

inte nödvändigtvis behöver vara en negativ omvandling. Detta är något som visats i 
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Tel Aviv, där aktörer önskar använda de gamla byggnaderna i den gamla stadskärnan 

för att utöka sina verksamheter (Amit-Cohen, 2005). Detta menar Amit-Cohen 

(2005) är för att entreprenörerna önskar ta tillvara på de historiska värdena för att 

marknadsföra den historiska byggnaden verksamheten är lokaliserad i och att med 

hjälp av detta öka sin egna ekonomiska vinning från verksamhetens utökning. En 

lärdom som kan tas från Tel Aviv, är att entreprenörerna arbetar tillsammans med 

stadsplanerarna för att inte riskera de kulturvärden dessa byggnader innehar. Detta 

samarbete är en faktor som kan anses vara en förutsättning och kan även ses som 

underlättande för att etablera och utöka olika verksamheter i dessa “känsliga” 

områden och miljöer. Vilket då för att fortsätta utvecklingen i området och fortsätta 

ge liv och rörelse till gamla stadsmiljöer, utan att förändra och/eller förvanska den 

historiska miljön i allt för stora drag (vilket är särskilt viktigt för att inte riskera 

statusen som kulturminne av riksintresse) (Engström (2015). Detta är något som är 

möjligt att nyttja i Mariefred för att fortsätta utvecklingen av den gamla 

byggnadsmiljön utan att riskera de historiska värden som representeras av miljön 

(jämför Amit-cohen, 2005). Vidare kan utveckling av- och etablering av 

verksamheter i olika kulturområden ses som en möjlighet att utöka konsumtionen av 

kultur inom området, vilket är möjligt att säga är syftet med många kulturhistoriskt 

viktiga områden. Denna form av kulturkonsumtion är en anledning till att det måste 

ses som ett intresse av särskild vikt att inte förändra områdets karaktär, eller 

reproducera något som inte existerat i området. Vidare verkar det finnas en stolthet i 

att använda gammal bebyggelse för lokalisering av moderna verksamheter som kan 

nyttjas för fortsatt utveckling. 

6.2 Repurposing och starka aktörer 

Repurposing kan ses som en viktig utvecklingsmetod inom Mariefreds stadskärna. 

Detta delvis på grund av samhällets förändringar och de olika verksamheter som 

lokaliserats i stadskärnan. Exempelvis används inte samtliga hantverksgårdar för att 

husera verksamheter, utan är omvandlade till att endast lokalisera bostäder. Fortsatt 

kan repurposing ses som en viktig rörelse på grund av de olika krav som ställs på 

lokalstorlek och andra fysiska faktorer för att husera olika verksamheter. Vidare är 

det möjligt att se olika former av repurposing som mer eller mindre passande för 

olika byggnader och byggnadsmiljöer. Exempel på repurposing i Mariefred som i 

kulturhistoriskt-representativt sammanhang kan ses som väl genomförd är 

användningen av stadens gamla rådhus som bibliotek. Anledningen till att denna 

repurposing från ett sådant perspektiv kan ses som välanpassad är att den innehåller 

en fortsatt officiell verksamhet. Även den centrala lokaliseringen av det gamla 

rådhuset kommer till fortsatt nytta för biblioteket. Dock måste det nämnas att bilden 

av rådhuset som ett “maktens rum” inte längre kvarstår, huruvida den bilden av 

rådhuset i Mariefred krävs i staden och kulturområdet är möjligt att diskutera, 

eftersom Mariefred inte längre huserar någon form av exekutiv myndighet. Huruvida 

detta fall av repurposing kan ses som lyckat är upp till individens eget tycke och 

smak, men denna verksamhet kan ses som dåligt lokaliserad i det gamla rådhuset.  
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Det kan även ses som viktigt att byggnader inte står tomma. Särskilt i ett 

kulturhistoriskt viktigt område såsom Mariefred. Detta på grund av risken att en 

byggnad som inte huserar någon verksamhet riskerar att förfalla och följaktligen 

rivas (Ryberg, 2012). Det bör ses som ett nederlag ifall en byggnad i denna miljö rivs 

av anledningen att den förfallit. Det är bättre att denna byggnad då skulle 

omvandlats till antingen bostadshus eller möjligen även ett mindre museum, där en 

viss epok ur stadens historia-, eller någon specifik verksamhet ur stadens historia 

kan visas. Dessa former av nyanvändning ger även ett tillskott till andra intressen i 

staden. Om en byggnad som inte huserar någon verksamhet och därmed står tom, 

omformas till ett bostadshus kan denna ge ett tillskott av boende inom 

kulturområdet, vilket bidrar till en levande stadskärna och ett levande kulturområde. 

Vilket Schweitz och Ekengren (4e april, 2018) säger under intervjun är något som 

önskas i staden av mariefredsborna. I kontrast till detta kan det debatteras att en 

omvandling till bostadshus inte är gynnsamt för kulturområdet och att den riktiga 

omvandlingen av en tom byggnad bör vara till ett litet museum eller annan 

näringsverksamhet. Eftersom detta skulle kunna tillföra till de olika illustrationerna 

av platsens historia, eller till platsens näringsliv och på så vis tillföra något till 

området.  

 

När repurposing diskuteras måste även aktörerna bakom fenomenet repurposing 

nämnas. Dessa aktörer har inte någon särskild form, utan kan vara både 

kapitalstarka personer, enskilda företag eller olika sammanslutningar av företag 

och/eller föreningar. Dessa aktörer kan använda olika kompetenser och kapital för 

att utveckla en byggnad och därmed också området som byggnaden befinner sig i. 

Detta är även något som stärks av ”Gruvuppdraget”, där Riksantikvarieämbetet 

(2016) menar på att kulturområdets aktörer spelar en nyckelroll för områdets 

utveckling. Schweitz och Ekengren nämner ett exempel på en typ av repurposing i 

intervjun (4e april, 2018) som genomförts av en privatperson. Denna köpte ett 

gammalt bostadshus i centrala Mariefred och inte funnit byggnaden till sitt tycke 

rivit byggnaden och byggt upp en “modern version” av samma byggnad, identisk till 

exteriöret, men interiört ska byggnaden vara till modern standard. Detta är möjligt 

att se som en typ av repurposing, men kan från ett genuinitetsperspektiv ses som 

undermåligt. 

 

6.3 Intressekonflikter 

På grund av de olika aktörerna som finns i Mariefred kan ett antal olika intressen för 

utveckling identifieras. Från detta är det möjligt att säga att de olika intressena mest 

troligt kommer kollidera när de önskar utveckla samma del av stadskärnan. Vilka 

intressen som kan leda till flest konflikter är svårt att säga, men ett särskilt intresse 

som kan ses som problematiskt när det jämförs mot de andra intressena i staden är 

intresset för kulturbevaring/kulturturism. Detta då intresset för kulturbevaring 
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endast ämnar till att bevara stadskärnans och byggnadernas karaktär. Möjligt är att 

dessa intressen önskar utveckla särskilda byggnader för att representera en särskild 

tidsperiod i Mariefreds historia. Denna användning kan för de andra intressena ses 

som “undermålig användning” då den inte medför någon direkt ökning av kapital och 

endast ämnar till att bevara och representera historien.  

 

Konflikten mellan bostadsintresset och verksamhetsintresset bedöms vara av en 

mindre magnitud av ett antal orsaker. Delvis på grund av Mariefreds storlek och i 

samband med de planerade 1300 bostäderna utanför stadskärnan (Intervju med 

Schweitz och Ekengren, 4e april 2018). Detta innebär att intresset för bostäder i 

Mariefreds stadskärna bör sjunka något och således inte konkurrera med 

verksamheter i stadskärnan. Utöver detta beskriver Schweitz och Ekengren (4e april, 

2018) hur det inte är önskvärt att hela den gamla stadskärnan omvandlas till 

bostäder. Det är möjligt att denna utveckling av stadskärnan skulle upplevas som 

negativ, då stadens dagbefolkning det vill säga den befolkning som vistas på en plats 

dagtid (Urban Utveckling, 2018) då skulle sjunka och genom detta skulle faktorn “liv 

och rörelse” i staden kunna minskas, vilket som nämnts tidigare är något som inte 

stadens invånare önskar. 

 

Utöver dessa faktorer finns som tidigare nämnt ett antal starka aktörer i Mariefred. 

Dessa starka aktörer kan även de medföra intressekonflikter både mellan varandra 

och resterande näringsliv. En risk som kan identifieras med sådana aktörer är att de 

sätter sin egen ekonomiska vinning över förvaltningen av riksintresset som är 

Mariefreds stadskärna. Detta innebär att en av de största konflikterna dessa aktörer 

kan tänkas skapa är med det övriga näringslivet och med kulturbevarandeintresset. 

Konflikten som dessa aktörer kan skapa med kulturbevaringsintresset har dock 

visats vara möjligt att minska genom ett nära samarbete mellan de starka aktörerna 

och stadsplanerarna (jämför Amit-Cohen, 2005). Detta samarbete ska då hindra 

aktörerna från att förstöra de historiska värdena i Mariefred. Dessa starka aktörer 

måste ses som den möjliga tillväxtmotor de faktiskt är och bör därför få fortsätta 

utveckla Mariefreds stadskärna dock bör utvecklingen göras i samarbete med 

kommunen och riksantikvarieämbetet för att inte riskera kulturvärdena (ibid). 

 

Samtidigt är det av vikt att de starka aktörernas intressen inte tillåts gå före de andra 

intressena som finns i staden, då det kan uppfattas som orättvisa eller till och med 

väcka misstankar om korruption. Fortsatt finns det redan ett exempel över hur 

konflikter mellan två aktörer i Mariefred kan orsaka stagnation och få en byggnad att 

förfalla, berättar Schweitz och Ekengren (4e april, 2018) under intervjun. Två starka 

aktörer (då en av dem redan ägde byggnaden) har önskat utveckla det gamla 

kallbadhuset i Mariefred. Då den dåvarande ägaren inte fick tillstånd för sin 

utvecklingsidé, lade den andre aktören ett bud som inte godtogs. Byggnaden ska då 

ha låtits förfalla i ett antal år, vilket går likna med det som inträffade i USA, där 

byggnader läts förfalla för att kunna rivas, då de nya intressena inte var möjliga att 

genomföra med den gamla bebyggelsen (Ryberg, 2012) tills den andre aktören 
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slutligen fick köpa byggnaden. I nuläget finns nya utvecklingsplaner för det gamla 

kallbadhuset från dess nya ägare, men än så länge är inget beslutat. 

 

6.4 Genomförande  

Då studiens genomförandetid var relativt kort och största delen information 

insamlats under endast ett intervjutillfälle med två individer, kan en möjlighet till 

förbättring av resultatet identifieras. Denna förbättring skulle innebära att 

genomföra fler intervjuer, med fler experter. Särskilt då från kommunens sida, med 

stadsplanerare, men även med fler individer boende i stadskärnan och tjänstemän 

från Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Detta skulle göras för att få mer 

diversifierad information om Mariefred.  

 

Faktumet att endast hembygdsföreningens representanter intervjuats för studien 

medför att de tankar de har om stadsutvecklingen och den fortsatta utvecklingen av 

kulturområdet i centrala Mariefred har givits stort utrymme. Detta innebär i sin tur 

att de övriga intressena i Mariefred fått en mindre roll i analysen. Som nämnt under 

3.1 genomfördes försök att få möjlighet till en intervju med planeringsenheten vid 

Strängnäs kommun, som de inte besvarade. Det ansågs att planeringsenheten skulle 

bidra med expertkunskap angående planeringen i det området, samt ge förståelse för 

hur de i dagsläget hanterar utvecklingen av miljön. Då besöket i Mariefred endast 

varade i ett fåtal dagar och fortsatta försök att få tag i en representant från 

planeringsenheten gjordes, fanns inte heller möjligheten att genomföra andra 

intervjuer. Exempelvis då med representanter från imariefred.nu, någon av de starka 

aktörerna och/eller med övriga boende i staden. Representanter från imariefred.nu 

skulle då kunna ge sin syn på hur besöksnäringen och verksamhetsutvecklingen kan 

genomföras, invånarna i staden skulle kunna ge information om exempelvis 

stadslivet i Mariefred och hur detta kan påverkas. Slutligen kan intervjuer med 

någon av de starka aktörerna ge fortsatt förståelse för hur de ser på att samarbeta 

med planerarna för att inte riskera statusen som riksintresse och vilket ansvar de 

anser att de har över att förvalta denna status.  

 

Informationen som intervjustudien givit om planeringsfaktorer och stadsutveckling 

kan dock ses som trovärdig på grund av en av informanternas bakgrund som tidigare 

planeringschef och den kunskap som denne då införskaffat sig under arbetslivet. 

 

6.5 Förslag till framtida forskning 

En faktor som uppkom under studiens gång, är att de stora aktörerna och således 

även olika ekonomiska faktorer kan spela in i utvecklingen av en sådan 

byggnadsmiljö. Detta innebär att för att förtydliga resultatet, dra generella slutsatser 

och mynta teorier som kan användas på andra platser än endast i Mariefred, måste 
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mer extensiva studier av ett flertal områden genomföras. Dessa områden bör då 

inneha olika karaktär och differentieras från varandra vid ett flertal punkter. 

Exempel på sådana punkter är; kulturarvets ålder, stadens storlek, stadens 

invånarantal och den regionala arbetsmarknaden. Fortsatt bör en studie med målet 

att mynta teorier och/eller generella slutsatser innefatta ett stort antal städer och 

även se till det regionala perspektivet, då det inom regionen är relativt lätt att 

påverka särskilda områden. 
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Sammanfattning 

För denna uppsats med fokus på gammal bebyggelse och dess fortsatta användning 

har en fallstudie av Mariefred, Strängnäs kommun, Södermanlands län genomförts. 

En vidare geografisk avgränsning till Mariefreds centrala delar som till stor del 

består av gammal bebyggelse från 1600- och 1700-talen har också använts. Studien 

har även tagit ett rumsligt perspektiv, för att medta känslan av “genuinitet” som kan 

återfinnas i området och som identifieras som viktig för invånarna i staden.  

 

Studien grundar sig i en intervju som genomförts med individer som kan ses som 

experter på ämnet Mariefred och som besitter relevant kunskap om stadsutveckling. 

Från denna intervju och en platsstudie av Mariefred har en SWOT-analys genomförts 

för att framställa möjliga utvecklingsmöjligheter och eventuella svårigheter med 

utvecklande av Mariefreds gamla bebyggelsemiljö. SWOT-analysen användes sedan i 

samband med intervjuresultaten för att konstruera tre konkreta förslag till fortsatt 

utveckling i Mariefreds stadscentrum. Dessa tre möjligheter är att tillåta och locka 

fler evenemang till stadscentrumet, utveckla den redan hälsosamma 

småföretagsmarknaden och utveckla kulturturismen i närområdet. Dessa tre faktorer 

valdes då de ansågs mest genomförbara, enligt den ögonblicksbild och den 

information som finns tillgänglig. 

 

Från de olika utvecklingsförslagen har sedan svårigheter med att genomföra dem 

diskuterats. Dessa svårigheter är bland annat risken för att förlora 

riksintressestatusen och olika intressekonflikter som kan uppträda vid fortsatt 

utveckling, då både mellan de olika generella intressena i staden och mellan de 

starka aktörerna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Namn? 
 
Befattning? 
 
Vad är din relation till historiska byggnader i Mariefred? 
 
Hur ser du på den “vardagliga” användningen av byggnader från 17- och 1800-talen? Det vill 
säga att “normala” verksamheter såsom caféer, matvarubutiker och detaljhandel får 
lokalisera sig i gamla byggnader. 
 

 
Hur ser du på att många av de historiska byggnaderna används som rena turistattraktioner 
för att generera monetärt värde? 
 
Hur ser du på att byggnader av kulturhistoriskt värde används som bostadshus? 
 
Har du några övriga tankar över alternativa användningar för dessa gamla byggnader för att 
ge dem fortsatt relevans i framtiden? 
 
Kan du, från din position se hur stadsutvecklingen tar tillvara på de gamla delarna av 
Mariefred? 

● används de gamla delarna av staden i utvecklingen? 
● ses de gamla delarna som ett hinder i utvecklingen? 

 


