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Inledning 
 

Omslagets illustration är hämtad från den holländska utgåvan av den tyske 

resenären Friedrich Wilhelm von Schuberts (1788-1856) reseskildring från 

en resa i Norden, Reis door Zweden, Noorwegen, Lappland, Finnland en 

Ingermanland in de jaren 1817, 1818 en 1820, Band 2, (1826). Bilden före-

ställer Avasaxa i midnattssol och ger prov på flera karakteristiska drag för 

beskrivningen i av ett landskap eller en region. Naturen är storslagen och 

präglar allt vad som kan ske i detta landskap. Vidare är landskapet obefolkat 

och orört och finns där för att upptäcka och exploatera. I älven ligger en liten 

båt ses och människorna i båten fungerar både som betraktarnas förlängda 

arm in i landskapet och som en skala genom vilken landskapets storslagen-

het framträder. Tanken att det är dessa personer som också ska utforska 

landskapet och göra det till en befolkad region. Samtidigt visar illustrationen 

den starka intertextualitet som präglar faktiska och mentala bilder av regio-

ner i allmänhet och reseskildringar i synnerhet. Teckningen som ligger till 

grund för kopparsticket är utförd av den svenske militären och konstnären 

Anders Fredrik Sköldebrand (1757-1834), troligen när han 1798-99 reste 

tillsammans med italienaren Giuseppe Acerbi (1773-1846). En bild som ska 

signalera det storslagna Norden i en bok skriven av en tysk resenär och utgi-

ven i Holland är alltså koncipierad av en svensk konstnär som 20 år tidigare 

reste tillsammans med en italienare. I studiet av regioners estetiska uttryck 

har man att ta hänsyn både till de långa historiska förlopp det är frågan om 

och det faktum att bilderna har en förmåga att överleva långt efter det att 

såväl landskapet som vad som äger rum i det har förändrats. Det innebär 

inte att bilderna är statiska och omslagets version av bilden är betydligt mer 

färgglad än originalet. Denna förändring ger en ny bild av Avasaxa i mid-

nattssol som är ett resultat av mötet mellan gammal kopparsticksteknik och 

nya datorgenererade möjligheter. Ingen av bilderna innehåller hela sanning-

en, men ingen av dem är heller helt osann. 

 

*** 
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En nation finns inte förrän den skapas av kartritare, museiintendenter, lag-

stadgare eller andra aktörer som upprättar ett sammanhang. Ibland är det 

nationella sammanhanget påtvingat, och åtskilliga nationer har skapats ge-

nom ogenomtänkta penndrag och diplomatiska överenskommelser. Det mest 

kända exemplet är förmodligen de raka linjerna på Afrikas karta, en effekt av 

kolonialmakternas uppdelning av den afrikanska kontinenten vid Berlinkon-

ferensen 1884-85 som gjordes utan några hänsyn till traditionella stamom-

råden eller kulturella samhörigheter. Men hur skapas en region? Regioner-

nas framväxt ses ofta som en organisk process som sker av sig själv, utan 

politisk styrning eller gemensamhetsskapande insatser. Detta är förstås en 

sanning med modifikation. Ordet region är bildat av stammen i regere med 

betydelsen rikta eller styra. Samma stam ger upphov till ord som ‘regera‘, 

och denna etymologiska bakgrund för tankarna just till politiska beslut och 

skapade geografier. Einar Niemi beskriver, t ex hur benämningen Nord-

Norge kom till runt ett kafébord i Kristiania 1884 och genom att namnet 

fastslogs skapades också den region som benämndes.1 Tornedalsregionen 

kom att ligga delvis i Finland, delvis i Sverige när kartan ritades om efter 

1808-09 års krig mot Ryssland, trots att en kulturellt sett lämpligare gräns-

dragning kanske hade varit Kalix älv några tiotal mil längre söderut. Resulta-

tet har blivit meänmaa eller ‘vårt land‘, ett område som är varken svenskt 

eller finskt. 

Det som framför allt utmärker en region är att den utgörs av ett avgränsat 

geografiskt område med identifierbara kännetecken och att den alltid är del 

av något större, som en stad, en landsände, en nation, en kontinent eller vår 

planet. Regionens gränser kan fluktuera, men på något sätt måste den ha 

eller ges en identitet som särskiljer den från det större sammanhang den 

ingår i. Samspelet mellan regionens egna estetiska uttryck och de kulturella 

bilder som skapas omkring området har ett avgörande inflytande på denna 

process. Ofta knyts regionens identitet till en viss företeelse, som när Dalar-

na får representera ursprunglig folkkultur och bonderomantik, understött av 

de författare och konstnärer som avbildar landskapet. Inom turistindustrin 

lyfts inflytelserika kulturpersonligheter fram, som när Värmland blir Selma 

Lagerlöfs eller Erik Gustaf Geijers landskap och sjödistriktet i England ut-

nämns till ‖Wordsworth country‖, inte långt bort från de ljunghedar som blir 

systrarna Brontës hemvist. Det uppstår en cirkelprocess där bilderna av re-

gionen återprojiceras på området och bidrar till att upprätthålla den regiona-

la särart som först gav upphov till dem. Men som fallen Lagerlöf, Geijer, 

                                                             
1 Einar Niemi, ‖North Norway: An Invention‖, Journal of Northern Studies 1-2 (2007), 84. 
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Wordsworth och Brontë antyder får de ursprungligen regionala kulturytt-

ringarna ofta nationell och ibland global status. Ett tydligt exempel är de 

klassiska kolonnordningarna från Jonien, Dorien och Korint som blir vägle-

dande för västerländsk arkitektur i flera tusen år. På senare tid har det blivit 

alltmer uppenbart att regionerna spelar en viktig roll och ibland kanske har 

större betydelse än nationerna. Det blir därför alltmer väsentligt att granska 

de bilder, symboler och begrepp som bidrar till att bygga upp en region., och 

omvänt, att uppmärksamma de regionala estetiska och kulturella uttryck 

som får global verkan. 

Inom irländsk litteraturkritik förekommer ibland begreppet topomani, 

dvs. platssjuka, som en beskrivning av det ibland allt uppslukande intresset 

för platserna, regionerna och landet självt som kännetecknar den irländska 

litteraturen. En viktig tradition är de s k dindsenchas, korta verser eller poe-

tiska berättelser som förklarar hur olika platser fick sina namn.2 Förklaring-

arna är framför allt exempel på folketymologier och har ofta tillkommit långt 

efter det att platsnamnet har etablerats, och fungerar som minneshjälpmedel 

och kanske också underhållning. De irländska barderna förväntades kunna 

recitera alla dessa namndikter och svara på frågor om de olika platsbenäm-

ningarna. Samtidigt kunde berättelserna om en enskild plats skilja sig vä-

sentligt från varandra. En av de viktigaste källorna idag är den samling som 

kallas The Rennes Dindsenchas och översattes till engelska av Whitley Sto-

kes (1830-1909) i slutet av artonhundratalet. I denna samling avlöser detal-

jerade berättelser om en och samma plats varandra utan synbarlig hierarkisk 

ordning. Det finns ingen absolut sanning, utan områdena ges ständigt nya 

historier och sätts in i nya sammanhang. På ett filosofiskt plan skulle denna 

instabilitet beträffande geografiska benämningar kunna förstås som en med-

veten strategi, ett motstånd mot de begränsningar som finns i en auktorita-

tiv, fastslagen betydelse. Varken områden, platser eller regioner har ju någon 

inneboende betydelse utan blir betydelsefulla genom våra föreställningar och 

projektioner, som historikern Simon Schama poängterar.3 Med utgångs-

punkt i ett sådant synsätt skulle man kunna hävda att de irländska folkety-

mologierna, just genom att de är så instabila, drar uppmärksamheten till det 

faktum att en region kan ge upphov till ett myller av bilder som ibland för-

stärker varandra och skapar en lokalt sammanhållen identitet, ibland motsä-

ger varandra och framhäver de oskarpa konturerna i en platsberoende sam-

hörighet. 

                                                             
2 Ett antal stavningsvarianter som ‖dindseanchas‖, ‖dinnsennchas‖, ‖dindshenchas‖ mm förekommer. 
3 Simon Schama, Landscape and Memory (New York: Vintage, 1996 [1995]), 61. 
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Topomanin kan jämföras med vad Michel Foucault kallar heterotopi, eller 

ett utrymme präglat av olikhet och kontraster där företeelser som normalt 

inte förekommer tillsammans finns sida vid sida.4 I heterotopin finns möj-

lighet att göra motstånd och överskrida gränser, men den utgör också ett 

fragmenterat, skrämmande område där inget är förutsägbart eller säkert.5 

Det är en frigörande såväl som en skrämmande beskrivningsmodell och he-

terotopin kan knappast fungera som enande begrepp för en nation eller en 

region och inte heller som bas för en platsbestämd personlig identitet. Men 

liksom de motsägelsefulla dindsenchas står heterotopin närmare den oförut-

sägbara karaktären hos en naturmiljö. De vaga gränser som kännetecknar 

bägge begreppen antyder frihet, tolerans, mångtydighet och olikhet men 

sällan fasta definitioner och färdiga svar. Regionernas bilder är lika varie-

rande som regionerna själva, till och med när de avtecknar samma geogra-

fiska verklighet. 

De dubbla, ibland inkompatibla, bilderna av en fiktiv plats bygger ofta på 

motsättningen mellan det verkliga och det påhittade. Brian McHale beskri-

ver hur en sådan fiktiv plats, eller ‖zon‖, skapas både inom en välkänd, verk-

lig sfär och mellan två närliggande platser. Bland McHales exempel på zoner 

finns Anthony Hopes Ruritania, den imaginära skådeplatsen för Fången på 

Zenda (1894), och Jorge Luis Borges Uqbar från novellen ‖Tlön, Uqbar, Or-

bis Tertius‖ (1941).6 Dessa platser kan inte återfinnas på verklighetens kar-

tor, men omnämns många gånger i samband med andra, verkliga platser. På 

detta sätt går fiktion och geografi in i varandra och skapar förutsättningar för 

att dekonstruera och ifrågasätta platsen som begrepp. 

Andra exempel ger vid handen att fiktion kan spela en viktig roll när reella 

platser uppfattas och omkodas. Ystads kommun har under det senaste året 

fått en 26-procentig ökning av antalet besökare, och man drar slutsatsen att 

Henning Mankells Wallander-serie, och framför allt den brittiska TV-

bearbetningen av romanerna, haft stor betydelse för denna turisttillström-

ning. Ingrid Rudefors vid Stockholms filmkommission förutspår att Stieg 

Larssons Millennium-trilogi i filmatiserad form och Tomas Alfredssons film-

bearbetning av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in kan komma 

att ge liknande effekter vad gäller Stockholmsregionen.7 Turisten som önskar 

                                                             
4 Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, övers. okänd (London: 

Tavistock. 1970), xvii. 
5 Michel Foucault, ‖Space, Knowledge, and Power‖, The Foucault Reader, red. Paul Rabinow (New York: 

Pantheon, 1984), 253. 
6 Brian McHale, Postmodernist Fiction (London: Routledge, 1992), 46. 
7 Jens Littorin, ‖Wallander ger turiststorm‖, Dagens Nyheter, 14 maj. 2009. 

http://www.dn.se/ekonomi/wallander-ger-turiststorm-1.866032, 22 feb. 2010. 

http://www.dn.se/ekonomi/wallander-ger-turiststorm-1.866032
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besöka Ystad för att se miljöerna från TV-serien med egna ögon erbjuds Wal-

landervandringar i den fiktiva poliskommissariens fotspår, ett initiativ som 

förlänat kommunen 2009 års Stora Turismpris.8 I Nora har Turistbyrån i 

många år anordnat Maria Lang-vandringar där man besöker motsvarighe-

terna till miljöer i det fiktiva Skoga i Langs deckare. I fallen Ystad och Nora 

handlar det alltså inte om att skapa alternativ till de verkliga platserna, utan 

snarare om att skapa alternativa läsningar av dem. 

Som exemplet med de klassiska kolonnerna illustrerar kan konsten, arki-

tekturen eller fiktionen också förskjuta balansen och göra en periferi till ett 

centrum och ett centrum till en periferi. Ett aktuellt exempel på detta är den 

del av västra Götaland som genom Jan Guillous romanserie om den medelti-

da riddaren Arn omskapats till att representera ett dåtida centrum. Det me-

deltida centrum som utgörs av det heliga landet – målet för 1100-talets kors-

tåg – blir även det föremål för en förskjutning då en romanfigur från perife-

rin västra Götaland ges en så avgörande roll för den (fiktiva) historieutveck-

lingen att det heliga landet kan läsas som en svensk periferi. Guillou infogar 

Arn i händelsekedjor där en svensk riddare kanske inte befunnit sig men i 

vilka hans närvaro görs logisk genom detaljrikedom och grundlig bakgrunds-

forskning. Arn blir den första västerlänning som förstår österlandets mystik 

och kan kommunicera med den dåtida fienden. Hans centrala roll både för 

sin fiktiva samtid och för senare händelsekedjor illustrerar hur Guillou låter 

periferin påverka centrum. 

Fiktionens roll i landskapet skänker en ny, utökad och/eller förändrad 

mening åt platser, bebyggelse eller minnesmärken. Västra Götalands historia 

suddas inte ut, snarare förstärks aspekter av landskapet genom kopplingen 

till fiktionen. Fiktionen blir meningsbärande för de platser man idag möter 

och Arn blir en marknadsföringsstrategi. Dagens plats får en fördjupad me-

ning genom kopplingen till det förflutna, hur fiktivt konstruerat detta än är. 

Eftersom riddaren Arn är så central i Guillous romansvit ser man också 

hur han blir en personmetonymi för Västra Götaland. Det är inte till den 

medeltida platsen i sig man bjuds in utan till ‖Arn-land‖, i analogi med 

‖Brontë country‖ i norra England eller kanske, ännu tydligare, Nova Scotia i 

Kanada som marknadsförs till turister som Anne på Grönkullas hem. På 

‖[d]en officiella Arnsidan‖ möts man av rörliga bilder av Jan Guillou som 

berättar om avsikterna med romanprojektet och hur det under resans gång 

började framstå för honom ‖som om Arn Magnusson … verkligen hade fun-

                                                             
8 I motiveringen sägs det att Ystad får ‖priset för sin framgångsrika och målmedvetna satsning på att utveckla 

området filmturism‖, http://www.rts.se/,  22 feb. 2010. 

http://www.rts.se/
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nits‖. Via ett bokningssystem kan man skräddarsy sin resa ‖i Arns fotspår‖ 

till ‖platser … som finns både i Jan Guillous berättelser och i verkligheten.‖9 

Nutida geografiska indelningar påverkas också av det nyvunna intresset 

för medeltiden. I programmet för ‖Medeltida aktiviteter‖ sommaren 2009 

hänvisar man till sommaren 2004 då två ‖ikoner‖ från medeltiden – den 

fiktive riddaren Arn och den verkliga Heliga Birgitta möttes på ön Fjuk. En-

ligt arrangörerna var detta 

en symbolhandling för ett nytt samarbete som sätter historia i cent-
rum för turistiska satsningar. Arbetsnamnet är Göta Rike och samar-
betet syftar till att göra den dynamiska medeltiden tydlig och lätt att 
uppleva på båda sidor av Vättern. Spänning och äventyr. Ro och ef-
tertanke. Precis som det var på 1100- till 1300-talen.10 

På samma sätt som Västra Götaland blir Göta Rike en nutida konstruktion 

som bygger på ett historiskt mönster. Ett nytt innehåll som samlats från 

såväl historiska som fiktiva källor investeras i platserna och ger regionen en 

ny identitet. 

*** 

 

Artiklarna som följer belyser på olika sätt hur en regional identitet skapas 

inifrån eller tillskrivs regionen utifrån. I ―Isbjörn i snöstorm – bilder av regi-

onen Norr‖ diskuterar Heidi Hansson dubbelheten i det nordliga som idé. Å 

ena sidan kan de nordliga regionerna uppfattas som tomma – outforskade 

och av begränsat intresse för vetenskapligt inställda besökare. Å andra sidan 

fylls de med betydelser som betonar antingen naturromantiska drag eller 

svårtillgänglighet och faror. I andra regioner får aspekter av det nordliga 

såsom isbjörnar och snödrottningar metonymiska funktioner som bärare av 

tankar och värderingar, funktioner som, hävdar Hansson, bör ifrågasättas 

för att ge utrymme för mer motstridiga och lokala tolkningar av platsen. I 

arktiska områden saknas ofta sådana lokala tolkningar vilket innebär att 

stereotypiska bilder tar över. Ett inslag i de stereotypiska framställningarna 

är genuskodningen av en region, och i ‖Att bedöma risker i polarlandskapet 

– riskens estetik‖ visar Lisbeth Lewander att farorna framhävs i den arktiska 

diskursen för att skapa en plats för en maskulin hjälte. 

                                                             
9 Arn Magnusson: den officiella Arnsidan, http://www.arnmagnusson.se/page/id___498.php, 22 feb. 2009. 
10 Göta Rikes medeltida arrangemang 2009, http://www.arnmagnusson.se/files/49-

arrangemang_gotarike_09.pdf, 22 feb. 2009. 

http://www.arnmagnusson.se/page/id___498.php
http://www.arnmagnusson.se/files/49-arrangemang_gotarike_09.pdf
http://www.arnmagnusson.se/files/49-arrangemang_gotarike_09.pdf
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Anders Öhman diskuterar Pelle Molins författarskap i sin artikel ‖‘Att 

sjunga opp landet‘ – Norrland och gestaltningsproblemet‖. Tankar kring 

centrum och periferi är centrala inte bara för att påvisa en maktbalans utan 

också för att illustrera att perspektivet – varifrån man skriver – påverkar 

diskursen. Öhman diskuterar det ‖dubbla tilltalet‖ i Molins texter och visar 

att de för en dialog med både centrum och den egna regionen. In-

ifrån/utifrån-perspektivet framkommer även i Tuuli Forsgrens ‖Finland – 

ett land av smultron?‖, med tonvikt på hur ‖lokalfärg‖ och oöversatta ord 

kan tolkas annorlunda beroende på vem som tilltalas i texten. 

Regionen i sig kan skapa ett uttryck som är läs- och tolkningsbart i både 

samtid och framtid. I Lennart Petterssons ‖Regioner, det globala och kons-

ten – en problematisk historia‖ ställs regionen i relation till moderniteten: 

områden ska stämma överens både med det moderna samhället och vara 

‖autentiska‖. Genom analyser av 1800-talskonst visar Pettersson att Norr-

land visas som både modernt och traditionellt. På liknande vis hävdar Katrin 

Homqvist Sten i ‖Arkitekturen och det regionala uttrycket‖ att det moderna 

Campus Sundvall arkitektoniskt kopplar samman ett förflutet med moderni-

tet genom byggnadsverk som anknyter till det kulturhistoriska arvet i regio-

nen. Relationen mellan modernistiska, folkfostrande tankegångar och emfa-

sen på det förmodat autentiska återminns även i Mattias Bäckströms artikel 

‖Att skapa lappar: Om en debatt och två expeditioner till lappmarkerna‖. I 

analyserna av den så kallade ‖Skansen-lappen‖ kontrasteras den moderna 

kunskapsinsamlingen med synen på samerna som representationer av det 

‖primitiva‖. Moderniteten återkommer i ‖Mytologi eller mytografi‖. I analy-

ser av Sara Lidmans och Kerstin Ekmans norrlandsromaner visar Annelie 

Bränström Öhman att den norra regionen kan inbegripa både myren och det 

moderna kaféet men att den förra av nödvändighet är lokalt förankrad och 

betydligt oftare förknippad med det nordliga. Skönlitteraturen kan både 

underbygga och störa den diskursiva bilden av regionen. 

Regionens enhetlighet är viktig i dagens globala samhälle. I artikeln ‖Om 

bilder och branding i nordliga regioner‖ diskuterar Peter Stadius tre histo-

riska modeller som kan spåras i den västerländska idétraditionen. Det nord-

liga kan representera antingen det perifert exotiska och outvecklade, det 

förnuftiga och frihetstänkande, eller det vilt naturromantiska. På olika sätt, 

och med tyngdpunkten lagd på olika aspekter, används dessa bilder även i 

dagens marknadsföring av nordliga regioner. Per Strömberg fokuserar på 

hur is blir bärare av moraliska kvalitéer i ‖Naturlandskapet som kommersiell 

resurs‖. Torneälvens vatten ingår i marknadsföringsstrategier i det globala 

samhället, och blir ytterligare ett exempel på vikten av enhetlighet för att 

skapa regional identitet. I ‖Because he was a genius!‖, slutligen, visar Ann-
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Catrine Eriksson att paret Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdo-

nald, och då främst Mackintosh kommit att definiera staden Glasgow i en 

marknadsföringsprocess som må vara effektiv men som förenklar bilden av 

platsen. Mackintosh kan läsas som en personmetonymi för platsen Glasgow 

och precis som isbjörnen i snöstormen är det en bild som bör ifrågasättas 

och omförhandlas för att visa på de mångfasetterade bilder och tolkningar en 

region bär och ger upphov till. 

 



 

Heidi Hansson 

 
Isbjörn i snöstorm –  

bilder av regionen Norr 
 

En helt vit yta på ett papper eller en duk sägs ibland vara en bild av en is-

björn i snöstorm. Den så kallade bilden är förstås ett skämt som i sin tur 

bygger på en extrem stereotyp, men den leder fram mot flera av de förståel-

semönster som har styrt framställningar av nordliga områden under lång tid. 

Uttrycket poängterar vildmark och orörd natur och framhäver de nordliga 

regionernas position långt från civilisation och kultur – på gott och ont. Den 

vita färgen kan symbolisera både oskuld och död och återkommer i beskriv-

ningar och avbildningar där nordligheten framställs som arkadisk eller hel-

vetisk. Den tomhet som den vita ytan ser ut att förmedla finns i inställningen 

att nordliga trakter inte innehåller något av vetenskapligt intresse såväl som 

i uppfattningen att de ännu återstår att utforska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isbjörn i snöstorm. 

Den skenbara tomheten är en avgörande bakgrund till imperialistiska och 

kolonialistiska tolkningsmodeller eftersom ett territorium som anses vara 
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tomt uppfattas som tillgängligt för erövring och exploatering. På ett mera 

abstrakt plan poängterar den till synes tomma bilden att platser i norr är och 

har varit öppna för olika och ibland totalt motsägelsefulla tolkningar. Titeln 

Isbjörn i snöstorm förser bilden med ett innehåll som på intet sätt är själv-

klart eller givet. 

Områden och platser bär alltså ingen betydelse i sig själva utan blir me-

ningsfulla först genom de etiketter de förses med av sina uttolkare. Sherrill 

Grace påpekar i sin studie av nordlighet i kanadensisk kultur att begreppet 

‖North‖ hela tiden skapas – det existerar inte i någon ursprunglig form.1 

Regionen är i stället resultatet av representationer av nordlighet och nordliga 

platser i text och bild eller med Michel Foucaults terminologi, en diskursiv 

formation.2 En liknande tes genomsyrar historikern Simon Schamas studie 

av naturlandskapen skog, vatten och berg: 

när väl en viss idé om landskapet, en myt, en vision, blivit etablerad 
på en fysisk plats har den en förmåga att sudda ut gränserna mellan 
kategorierna, att göra metaforerna verkligare än referenterna, att i 
realiteten bli en del av natursceneriet.3  

De bilder som förmedlas är inte några direkta återspeglingar av landskapet 

utan produkter av gängse estetiska, sociala och politiska förståelsemodeller, 

projiceringar av författarens eller konstnärens jag, effekter av genreförut-

sättningar och genrekrav och strävanden att möta publikens och läsekretsens 

förväntningar. Tolkningsmodellerna lever sitt eget liv och blir i vissa fall lika 

avgörande för resultatet som den verklighet de ska tolka. Tolkningarna blir 

särskilt effektiva när de framförs i form av berättelser, integreras i narrativa 

strukturer som har sin egen logik och leder fram mot ett i allmänhet förut-

sägbart slut: hjältemyten, berättelsen om orsak och verkan, jakten på den 

Heliga Graal i form av Nordpolen eller guldet i Yukon, berättelser om offer 

och vinnare, symboliska framställningar där regionens särdrag blir spegling-

ar av mänskliga egenskaper. Dessa berättelsestrukturer kan betecknas som 

universella eller åtminstone framträdande element i västerlandets kulturella 

grammatik, och har i sig ingen direkt anknytning till någon specifik region. 

Det är urvalet av detaljer som placerar berättelsen i rätt geografisk zon. Ut-

omstående uttolkare har under lång tid använt begreppet ‖isbjörn‖ liksom de 

                                                             
1 Sherrill Grace, Canada and the Idea of North (Montreal & Kingston: McGill-Queen‘s University Press, 

2001), 15. 
2 Grace, 28; Se Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (1974; London: Routledge, 1989), 38. 
3 Simon Schama, Skog. Landskap och minne. En civilisationshistoria, övers. Gunilla Lundborg (Stockholm: 

Gedin, 1997), 82-83. 
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olika betydelser som kan inrymmas i företeelsen ‖snö‖ för att förse nordliga 

områden med ett innehåll både på konkret och abstrakt nivå. 

*** 

År 1909 drabbades världen av nordpolsfeber och meddelandet den 6 sep-

tember att Robert E Pearys och Matthew Hensons expedition hade nått 

Nordpolen inspirerade en rad populära framställningar av polartrakterna. I 

England producerades sånger som The North North Pole, He Went to Find 

the Pole och That‘s How I Found the Pole. Flera musiknummer, som The 

Polar Bear‘s Picnic och In the Home of the Polar Bear, var särskilt inriktade 

på isbjörnar.4 Amerikanskt material ökade utbudet ytterligare med sånger 

som A Trip to the North Pole, Take Me Up to the North Pole, Polar Bear 

Man och instrumentalstyckena North Pole Rag och Polar Bear Rag.5 Andra 

delar av nöjesindustrin hakade på det intensiva polarintresset och redan den 

15 september hade illusionisterna John Nevil Maskelyne (1839–1917) och 

David Devant (1868-1941) producerat ett inslag med titeln ‖The North Pole – 

A Topical Illusion‖ för sin föreställning i St. George‘s Hall, Langham Place i 

London. Numret bygger på trolleritrick och ordskämt och visar hur en ål-

derstigen Diogenes magiskt dyker upp ur sin tunna och sedan skickas till 

Nordpolen: 

Diogenes is dressed in cap and apron and despatched to the North 
Pole, which is seen, through a snowstorm, in the distance. He takes 
hold of the Pole and almost at once he is changed into a huge polar 
bear labelled ‖The bear truth – I was first to the Pole.‖6 

I sångerna liksom i magiföreställningen beskrivs Nordpolen enkelt och 

skissartat med hjälp av markörerna snö och isbjörnar. 

Isbjörnarna återkommer i julföreställningen på London-teatern Hippo-

drome 1909 där de spelar huvudrollen. Stycket hette The Arctic och bestod 

av en löst sammansatt historia om en skurkaktig amerikan och en ädelmodig 

                                                             
4 Edward Maurice Besly, The North North Pole (London: Chappell & Co, 1910); T. Ross Scott, He Went to 

Find the Pole (London: Reeder & Walsh, c. 1910); J. Airlie Dix och E. A. Searson, That‘s How I found the Pole 

(London: Reynolds & Co, 1909); Herman Flinck, The Polar Bear‘s Picnic (London: Price & Reynolds, 1909); 

Hermann E. Darewski och Percy Edgar, In the Home of the Polar Bear (London: Francis, Day & Hunter, 

1909). 
5 John S. Zamecnik, A Trip to the North Pole (Cleveland: Sam Fox, 1909); Halsey K. Mohr, Take Me Up to the 

North Pole (New York: Leo. Feist, c. 1909); S. R. Henry och ―Zit‖, Polar Bear Man (New York: Jos. W. Stern & 

Co, 1909); John Lind, North Pole: Rag One-Step (Cincinnati, Oh.: John Lind, 1909); George P. Howard, 

Polar Bear Rag (San Francisco, Cal.: Wilson Music, 1910). 
6 ‖A Polar Illusion‖, The Times 16 sep. 1909, 8, kol. F. 
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brittisk polarfarare, författad av Sydney Blow och Douglas Hoare och fram-

förd mot en bakgrund av spektakulära isbergsmodeller. Den stora attraktio-

nen var dock 70 levande isbjörnar som lånats in från Hamburg och under 

varje föreställning åkte kana ner i en vattenfylld tank på scenen. 7 Pjäsen var 

uppenbarligen både osammanhängande och konventionell, men det spelade 

mindre roll, enligt recensenten för The Times: ‖it is the admirably painted 

Arctic scenes and the bears that really matter‖.8 Det arktiska sceneriet fram-

ställdes genom att 50 av isbjörnarna kanade ner från de uppbyggda isbergen 

medan de 20 övriga klättrade omkring på ett skepp som såg ut att krossas av 

ismassor. Recensenten uttrycker en viss sympati för isbjörnarna som dagli-

gen tvingas delta i detta arktiska spektakel: ‖it is not a very comic or cheering 

thought to reflect that these 70 dumb animals are going to toboggan twice a 

day for the next few weeks down these fearsome precipices to make a 

Christmas holiday‖.9 Däremot ifrågasätts inte björnarnas och isbergens 

funktion som metonymiska representanter för Arktis – is och isbjörnar är de 

detaljer som tillräckligt noggrant för London-publikens behov beskriver 

regionen. 

Trots att Pearys och Hensons bedrift avsevärt ökade intresset för nordliga 

regioner fortsatte de populära framställningarna att framhäva endast några 

få nyckelbegrepp. Det är en metod som självfallet kommer i bruk också när 

Södern beskrivs som ett område av frodig grönska och hetta, men klimatet 

tycks vara ännu viktigare som definition av nordliga områden än när sydliga 

regioner beskrivs. I många engelskspråkiga texter från artonhundratalet 

fungerar snö och kyla därför tämligen automatiskt som metonymier för 

nordlighet, även när författarens upplevelse motsäger bilden. Ett talande 

exempel är W. D. Knights beskrivning av Nordkap i reseskildringen The 

Mosquito Country: A Holiday Tour in Norway, Lapland and, Sweden, in 

the Summer of 1873 där den faktiska upplevelsen trängs undan av vad 

Knight anser vara en mer idealisk bild av ett arktiskt område: 

Beyond was the open sea, with its blue waves crisply curling and 
brightly glancing in the sunlight, not, perhaps, according altogether 
with one‘s preconceived ideal of an Arctic; but one could fancy what 
the scene might be like in bleak December, with the cruel north wind 
blowing hard, and piercing with its intense cold the very bones of the 
miserable sailor, whose only illumination would then be the strange 

                                                             
7 ‖Polar Bears in London‖, The Times 13 dec. 1909, 10, kol. D. 
8 ‖Boxing Day Entertainments‖, The Times 28 dec. 1909, 8, kol. B. 
9 ‖Boxing Day Entertainments‖, 8. 
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unearthly light of the aurora borealis diffusing its cold radiance over 
the wintry scene.10 

Trots att Knight är medveten om att han upprepar en schablonuppfattning 

blir det nödvändigt för honom att frammana bilden av ‖bleak December‖ 

med fantasins hjälp. Förhandsinställningen blir viktigare eller åtminstone 

lika viktig som verkligheten, och uppfattningen att nordlighet innebär inten-

siv köld präglar flertalet reseskildringar från nordliga områden.  

En av de mest kända ‖nordliga‖ reseberättelserna från artonhundratalet är 

earlen av Dufferins (1826-1902) skildring av en resa till Island och Spetsber-

gen, Letters from High Latitudes (1857). Resan företogs med skonaren 

Foam under sommarhalvåret 1856, men på samma sätt som Knight väntar 

sig Dufferin att möta snö och kyla i norr. Redan i den inledande hyllnings-

dikten till Foams galjonsfigur förmedlas en känsla av att färden går mot den 

eviga vinterns rike. Vinden för resenärerna till 

eternal winter‘s dread domain, 
Where suns of June but frozen light distil11 

Trots att resan på många sätt företogs i stor bekvämlighet betonar Dufferin 

de skräckinjagande omständigheterna och beskriver drivisen som samlas 

runt fartyget som en flock vargar: 

The ominous shapes of drifting ice, that pack 
The desolate channels of the polar flood, 
Clustered like wolves around our Northward track (2) 

Ord som framhäver en sträng miljö, ödslighet och dysterhet bidrar ytterliga-

re till karakteriseringen av norra Norden som ett område av snö och is: 

‖stern […] icebergs‖, ‖Arctic gloom‖, ‖bleak and barren ocean tracts‖ (3). 

Men när Dufferin slutligen kommer i kontakt med drivisen väcker hans be-

skrivning snarare positiva associationer: 

                                                             
10 W. D. K[night], The Mosquito Country: A Holiday Tour in Norway, Lapland and, Sweden, in the Summer 

of 1873 (London: Printed and published for the Author by Wyman & Sons, 1874) , 40. Ett liknande exempel på 

hur en önskebild tränger undan den faktiska upplevelsen finns i S. H. Kent, Within the Arctic Circle: Experi-

ences of Travel through Norway, to the North Cape, Sweden, and Lapland, 2 vol. (London: Richard Bentley 

and Son, 1877), vol. 2, 84, där författaren önskar att hon hade fått se Lappland i vinterskrud i stället för under 

sommaren. 
11 Lord Dufferin, Letters from High Latitudes (1857; London: Dent, u. å.), 1. Fortsatta hänvisningar till detta 

verk ges inom parentes i texten. 
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In quaintness of form, and in brilliancy of colours, these wonderful 
masses surpassed everything I had imagined; and we found endless 
amusement in watching their fantastic procession. (120) 

I stället för att framhålla det farofyllda i situationen i enlighet med den bild 

han tecknat i inledningsdikten jämför han färden genom isbältet med att 

navigera genom ett övermöblerat rum: havet var lika fullt med is som ‖a 

lady‘s boudoir is with furniture‖ (130). 

Dufferin ansluter sig alltså inte till äventyraridealet och försöker inte 

framställa sig själv som någon hjältemodig upptäcktsresande. Tvärtom ger 

han en bild av sig själv som bildad gentleman med högt ställda krav på livets 

goda. Hans betjänt är självklart med på resan och väcker honom varje mor-

gon med att bära in varmt vatten för hans morgontoalett, och under vistelsen 

på Island ser Dufferin nogsamt till att kocken får gott om tid att förbereda 

utsökta middagar (184; 60). Ändå verkar kopplingen mellan krävande köld 

och nordlighet vara så stark att snön och kylan ständigt återkommer som en 

referensram i texten – till och med när Dufferins förväntningar går stick i 

stäv med hans erfarenheter: 

The snow, however, beyond, serving as an ornamental fringe to the 
distance, plays but a very poor part at this season of the year in Icel-
and. While I write, the thermometer is above 70˚. Last night we re-
mained playing at chess on deck till bedtime, without thinking of 
calling for coats, and my people live in their shirt sleeves, and ― as-
tonishment at the climate. (24) 

Den kanadensiske geografen Louis-Edmond Hamelin framhåller att företeel-

sen nordlig måste förstås på ett begreppsmässigt såväl som ett geografiskt 

plan, och Dufferins resebeskrivning visar att graden av vinternärvaro är en 

avgörande beståndsdel i begreppet – oavsett om vintern är verklig eller en-

bart förväntad.12 

Dufferin använder sig också av isbjörnarna som symboler för nordlighet 

när han beskriver hur den isländske juridikstudenten Sigurdr travar ‖up and 

down the coffee-room like a Polar bear‖ i väntan på avfärden (5). Kopplingen 

är förmodligen helt meningslös om avsikten är att ge en tydlig beskrivning av 

Sigurdr, eftersom vare sig Dufferin eller hans läsare torde ha sett isbjörnar i 

verkligheten, men jämförelsen bidrar till att framhäva islänningens ‖arktis-

ka‖ bakgrund på samma sätt som snön och isen – även när den inte är när-

                                                             
12 Se Louis Edmond Hamelin, The Canadian North and its Conceptual Referents (Ottawa: Dept. of the 

Secretary of State of Canada, 1988). 



Isbjörn i snöstorm 

 

 21 

varande – fungerar som nordlighetsskapande ingredienser i texten.13 Sådana 

förväntningar och modeller styr sedan framställningen så att t ex de trä-

byggnader som Dufferin och hans medresenärer stöter på under en ridtur på 

den isländska landsbygden beskrivs som ‖ice-houses‖ trots att ingen is finns 

i sikte. 

Den franske prinsen Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822-

1891) företog en forskningsresa till Island, Grönland, Norge och Sverige år 

1856 och besökte Island vid samma tidpunkt som Lord Dufferin. Prins Na-

poléons korvett Reine Hortense och Dufferins skonare Foam slog sedan följe 

på färden från Reykjavik till Hammerfest. När de båda skeppen närmade sig 

Jan Mayen bjöd fransmännen in Dufferin och hans besättning till en fest på 

temat ‖Le Pére Arctique‖ där de bland annat pepprade sina gäster med ärter 

som skulle föreställa hagelkorn och pudrade varandra med mjöl för att efter-

likna snö, allt för att påminna om att de hade nått ‖the latitude of snow‖ 

(118, kursivering i originaltexten). Trots alla indikationer på motsatsen mås-

te resan norrut alltså tolkas och beskrivas som en resa mot snö, is och kyla. 

Verkligheten visar sig dock vara mindre eftersträvansvärd än festligheterna 

till den arktiske faderns ära ger vid handen. När Dufferin till sist får uppleva 

den nordliga kölden jämför han upplevelsen med skildringen av den Nionde 

Kretsen i Dantes Inferno där de allra grövsta syndarna tvingas tillbringa 

evigheten fastfrusna i is: samma eviga is finns på Spetsbergen, och klimatet i 

norr ‖ would not have been unworthy of Dante‘s Inferno‖ skriver Dufferin 

(180, 101). 

*** 

 

Den nordliga kylan som en försmak av helvetet finns i många framställning-

ar av nordlighet och är den underliggande modellen i skildringar där den 

nordliga regionen används för att framhäva människors inre kyla. Den idéhi-

storiska bakgrunden till den envisa kopplingen mellan yttre och inre kyla 

finns bland annat i den del av Montesquieus klimatlära som gör gällande att 

                                                             
13 Det finns dock exempel på texter där uttrycket ‖att vanka fram och tillbaka som en isbjörn‖ används utan 

nordlig referens. En novell i Bentleys‘s Miscellany från 1854 innehåller t ex beskrivningen ‖‘There‘s a gentle-

man been a-waiting hours and hours to see you, sir,‘ said Mary as she opened the door to me; ‘and he‘s a-

walking up and down the room like a tiger or a polar bear‘‖. Alfred W. Cole, ‖The Effects of an Empty Purse‖, 

Bentley‘s Miscellany 36 (1854), 509. I romanen Margaret Capel från 1846 används isbjörnen som bild för en 

man som är svår att locka till att framföra ett frieri: ‖‘But you are not going to die an old maid. I have my wits 

about me; and I will take any bet that any body pleases to offer, you don‘t go back single. Everard Gage comes 

her this very day, does not he, Lucy?‘ ‘Yes, but Everard─ ‘ said Lady Raymond. ‘I know he will be as hard to 

rouse as a polar bear,‘ said Harriet; ‘but I pique myself on doing wonders‘‖. Ellen Wallace, Margaret Capel: A 

Novel, 3 vol (London: Richard Bentley, 1846), vol. 3, 182. 
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ett kallt klimat gör människor modiga och härdiga, men bedövar deras emo-

tionella kapacitet: 

I kalla länder är huden sammandragen och papillerna hoptryckta; de 
små tofsarna är på något sätt förlamade; sinnesintrycket förmedlas 
knappt till hjärnan annat än när det är ytterst kraftigt och kommer 
från hela nerven på samma gång. Men det är av ett oändligt antal 
små förnimmelser som fantasin, smaken, känsligheten, livfullheten 
beror.14 

De svaga nervimpulserna innebär att man måste ‖flå en moskovit‖ för att 

denne överhuvudtaget ska känna smärta, menar Montesquieu, men av sam-

ma orsak är sinnet för nöjen och kärlek outvecklat i nordliga länder.15 Enligt 

hans teori kännetecknas folken i norr av både fysisk och psykisk okänslighet. 

Sambandet mellan inre och yttre kyla är följaktligen ett närliggande tema i 

litteratur om nordliga regioner. En mönsterberättelse är H. C. Andersens 

‖Snödrottningen‖ som gavs ut på danska 1844 och kom i engelsk översätt-

ning 1847, i samlingen The Shoes of Fortune and Other Tales.16 Sagan byg-

ger på konflikten mellan ont och gott och handlar om pojken Kaj som får en 

skärva från en trollspegel i sina ögon och sitt hjärta och förvandlas så att han 

blir känslokall och aggressiv. Någon tid senare möter han Snödrottningen 

som får honom att glömma sin familj och sin vän Gerda och sedan tar ho-

nom med sig till sitt palats på Spetsbergen. Eftersom Kaj inte längre har 

några känslor är han nöjd med sin tillvaro i palatset och tillbringar sina da-

gar med att försöka lägga ett pussel av isbitar för att forma ordet ‖evigheten‖. 

Hans lekkamrat Gerda lyckas slutligen finna honom och tar sig in i Snö-

drottningens slott genom att be Fader Vår. När hon når fram till Kaj lyckas 

hon befria honom genom att hon gråter över hans öde och kysser honom. 

Det är alltså kärlek och empati som leder till att Kaj till sist kan återvända till 

sitt hem och sitt tidigare liv. Enligt Peter Davidson är berättelsen en av de 

narrativa modellerna för en färd norrut, med Snödrottningens palats som 

centrum för både metaforisk och reell kyla, den yttersta kontrasten till 

                                                             
14 Charles Louis de Secondat de La Brède et de Montesquieu, Om lagarnas anda eller det förhållande som 

bör råda mellan lagarna och respektive styrelses författning, seder, klimat, religion, handel etc, vartill 

författaren fogat nya forskningar över de romerska successionslagarna, de franska lagarna och feodalla-

garna, inl. och urval Stig Strömholm, övers. Dagmar Lagerberg (1748; Stockholm: Ratio, 1998), 128-29. 
15 Montesquieu, 129. 
16 H. C. Andersen, The Shoes of Fortune and Other Tales. With Four Drawings by Otto Speckter, and Other 

Illustrations, transl. Charles Boner (London: Chapman & Hall, 1847). Se Viggo Hjørnager Pedersen, Ugly 

Ducklings? Studies in the English Translations of Hans Christian Andersen‘s Tales and Stories (Odense: 

University Press of Southern Denmark, 2004), 90 för uppgifter om de engelska översättningarna av Ander-

sens sagor. 
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mänsklig värme, gemenskap och kärlek.17 De många ord som understryker 

ödslighet, hopplöshet och tomhet i Dufferins inledningsdikt är exempel på 

samma tematik och visar paradigmets genomslagskraft. 

Snödrottningsmönstret återfinns till exempel i Selina Gayes versberättelse 

The Maiden of the Iceberg från 1867. Dikten bygger på konflikten mellan 

värme och kyla i symbolisk såväl som bokstavlig mening och berättar om 

vattenanden Nerina som tas tillfånga av Nevado, Isbergens Konung. Den 

som blir fast i den kalla Norden riskerar att förfrysa både kroppsligt och 

känslomässigt och kan till och med förlora viljan att leva. Liksom lille Kaj i 

H. C. Andersens berättelse glömmer Nerina sitt tidigare liv så snart hon 

fängslats på isberget. När hennes älskade Mervarid slutligen hittar henne har 

hon förändrats till oigenkännlighet. I stället för liv och värme utstrålar hon 

nu avmätthet, kyla och en sval, behärskad skönhet: 

She it was. Yet, ah! it was not 
His Nerina; his no longer. 
Fair she was, but fair as winter, 
Like a clear cold day in winter, 
Like the still blue sky of winter, 
Pitiless, serene, and placid.18 

I sin emotionellt frusna form som The Maiden of the Iceberg blir Nerina en 

motsvarighet till Snödrottningen – obarmhärtig och känslomässigt död.  

Snödrottningen fungerar som symbol för emotionell förlamning också i 

sammanhang där den nordliga miljön inte används som förstärkning, som i 

Alice Hoffmans roman The Ice Queen (2005) eller i Camille Paglias artikel 

om Hillary Clinton, ‖Ice Queen, Drag Queen‖.19 Modellen är dock särskilt 

effektiv i texter där en kall yttre miljö får motsvara en kallt eller till och med 

dött känsloliv hos personerna. Detta samspel mellan yttre och inre kyla präg-

lar till exempel beskrivningen av den Vita Häxan Jadis i C. S. Lewis‘ serie om 

Narnia (1950-56) liksom porträttet av barnarövaren Mrs Coulter i Philip 

Pullmans trilogi Den mörka materian (1995-2000). Paradigmet återfinns så 

sent som i Vendela Vidas roman Let the Northern Lights Erase Your Name 

från 2007.20 Romanens huvudperson är tjugoåttaåriga Clarissa Iverton från 

New York, och handlingen kretsar kring hennes försök att finna sin far. Cla-

                                                             
17 Peter Davidson, The Idea of North (London: Reaktion, 2005), 67. 
18 Selina Gaye, The Maiden of the Iceberg. A Tale in Verse (London: Saunders, Otley, and Co., 1867), 29. 
19 Alice Hoffman, The Ice Queen (2005; New York: Back Bay, 2006); Camille Paglia, ‖Ice Queen, Drag 

Queen‖, New Republic 214: 10 (1996), 24-26 
20 Vendela Vida, Let the Northern Lights Erase Your Name (New York: Ecco, 2007). Fortsatta hänvisningar 

till detta verk ges inom parentes i texten. 



Regionernas bilder 

 24 

rissas mor lämnade familjen när dottern var fjorton år, och efter faderns 

begravning upptäcker Clarissa att den man hon betraktat som sin far i hela 

sitt liv inte var hennes biologiske far. När hon dessutom får klart för sig att 

hennes fästman kände till detta förhållande rämnar hennes trygghet och hon 

ger sig av, i en upprepning av moderns beteende fjorton år tidigare (10). 

Hennes födelseattest leder henne till finska Lappland där hon får veta att 

hon föddes som resultat av en våldtäkt (97-98). 

I romanens efterord förklarar Vida att boken kom till som en reaktion på 

Galen Strawsons artikel ‖Against Narrativity‖ som gjorde henne nyfiken på 

‖the kind of person who would see their past as unconnected to their pre-

sent‖ (u. p.). Strawsons artikel publicerades i filosofitidskriften Ratio 2004 

och är ett angrepp på den allmänt accepterade idén att människor upplever 

sina liv som någon form av berättelse och att detta i sig är något positivt. 

Enligt Strawson finns det två människotyper, den diakroniska som ser sig 

själv som en produkt av sin bakgrund och är på väg mot sin framtid och den 

episodiska som inte nödvändigtvis upplever att det ‖jag‖ som fanns igår är 

samma ‖jag‖ som existerar i nuet och kommer att finnas i framtiden, även 

om dessa ‖jag‖ utgör en mänsklig varelse som har kontinuitet över tid.21 En 

människa med en diakronisk självuppfattning har förutsättningar att ge sitt 

liv narrativ form medan en episodisk självuppfattning bör leda till en icke-

narrativ förståelse av livet, även om blandformer existerar. James L. Bat-

tersby förkastar Strawsons modell helt, men medger att det självfallet är sant 

på en trivial nivå att människor inte har samma självuppfattning idag som 

igår – på samma sätt som det inte är möjligt att kliva ner i samma vatten i en 

flod två gånger.22 I sin roman koncentrerar sig Vida på att försöka beskriva 

den episodiska människotypen och att utröna de etiska konsekvenserna av 

att inte se sig själv som huvudpersonen i en livsberättelse. 

Clarissas mor Olivia är den främsta representanten för den episodiska 

människotypen i romanen. Som ung forskare och aktivist deltog hon i sa-

mernas kamp mot byggandet av Altadammen, men alla romantiska före-

ställningar om den vita medelklassens roll i urbefolkningarnas kamp för sin 

framtid undermineras genom avslöjandet att hon våldtogs i samband med 

demonstrationerna. Dagens parallell till dammprotesterna blir djurrättsakti-

vister i London som bekämpar rennäringen under parollen ‖Save Rudolph‖ 

(155), en verksamhet som åtminstone ur samiskt perspektiv måste betraktas 

som kontraproduktiv. Trots att romanens persongalleri innefattar potentiella 

                                                             
21 Galen Strawson, ‖Against Narrativity‖, Ratio 17 (2004), 428-430. 
22 James L. Battersby, ‖Narrativity, Self, and Self-Representation‖, Narrative 14.1 (2006), 43, 29. 
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stereotyper som en samisk läkekvinna och en ung renskötare lyckas Vida 

förmedla en komplex bild av människor i norr och hon visar också hur unga 

kvinnor flyr de nordliga delarna av Finland och Skandinavien på grund av de 

patriarkala strukturer som genomsyrar de traditionella näringarna: ‖They 

don‘t stay in the family business, because it‘s not women‘s business‖ (159). 

Någon urfolksromantik finns inte i skildringen och till sist avslöjas också att 

våldtäktsmannen som är hennes far är same. 

Samma komplexitet kännetecknar dock inte beskrivningen av regionen. 

Någon tid efter Clarissas födelse lämnar Olivia sin första man, utan att med-

dela vart hon beger sig (99). Att gå vidare utan att se tillbaka är ett åter-

kommande mönster i hennes liv, och hon beter sig på samma sätt mot sina 

vänner som hon ägnar total uppmärksamhet under en kort period och sedan 

lämnar bakom sig (44). Clarissas sökande efter fadern för henne slutligen till 

ishotellet i Alta där hon i stället hittar sin mor som återvänt till Lappland. 

Olivia bor i en stuga i vildmarken, utan nära kontakter med människor. Inför 

utsikten till en återförening reflekterar Clarissa: ‖What kind of woman 

leaves her family to live above the Arctic Circle?‖ Men frågan leder henne 

också till att ifrågasätta sig själv och sin egen emotionella frusenhet: ‖What 

kind of woman pretends to be asleep when her fiancé tells her he loves her? 

(192, kursivering i originaltexten). Enligt Strawson kan den diakroniska 

människotypen uppleva den episodiska livsstilen som ‖chilling, empty and 

deficient‖, och Vida använder den nordliga miljön som en symbolisk för-

stärkning av den känslomässiga kyla som präglar Olivia och i någon mån 

också Clarissa.23 I en recension av romanen i tidningen Observer beskriver 

Kasia Boddy Olivia som en ‖ice maiden worthy of Lapland‖. Madison Smartt 

Bell i New York Times kommenterar ‖wherever her mother is becomes an ice 

hotel‖.24 Den ogästvänliga miljön ses som ett självklart kännetecken för den 

nordliga regionen också av Donna Rifkind i Washington Post: ‖Vida has 

aptly located her tragedy of parental abandonment in the most remote, un-

forgiving landscapes of Finland and Norway‖.25 Det är uppenbart att den 

narrativa struktur Vida använder sig av är berättelsen om Snödrottningen.  

                                                             
23 Strawson, 431. 
24 Kasia Boddy, ‖Lovelorn? Go to Lapland‖, Observer 4 mar. 2007, 

http://books.guardian.co.uk/reviews/generalfiction/0,,2025937,00.html, 13 mar. 2007; Madison Smartt 

Bell, ‖Are You My Mother?‖, New York Times, 

http://nytimes.com/2006/12/31/books/review/Bell.t.html?ei=5090&en=47bb01, 13 mar. 2007. 
25 Donna Rifkind, ‖Love in a Cold Climate‖, Washington Post 16 jan. 2007, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/15/AR2007011500862.html, 13 mar. 

2007. 

http://books.guardian.co.uk/reviews/generalfiction/0,,2025937,00.html
http://nytimes.com/2006/12/31/books/review/Bell.t.html?ei=5090&en=47bb01
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/15/AR2007011500862.html


Regionernas bilder 

 26 

Det blir inget känsloladdat möte mellan mor och dotter; ‖I don‘t have 

anything to say to you‖, säger Olivia. ‖That was not my life. I had every rea-

son to seek something else‖ (203). Olivias känslokalla inställning förstärks 

ytterligare i en beskrivning av hur hon har skadat sig i tummen och inte tål 

att vara i närheten av några värmekällor (199, 203). Liksom lille Kaj i berät-

telsen om Snödrottningen kunde Clarissa ha blivit fast i kylan, men till skill-

nad från honom räddas hon inte av empati och kärlek utan av det faktum att 

hennes snödrottning inte vill ha henne. Som Rifkind påpekar blir parallel-

lerna mellan ett kylslaget mänskligt beteende och de frusna miljöerna ibland 

lite väl prydliga.26 

I enlighet med Strawsons modell vägrar Olivia se något samband mellan 

sin bakgrund och den person hon är i nuet. Hon erkänner inte processen 

orsak och verkan. Samtidigt visar Vida att ett orsakssamband ändå existerar. 

Efter mötet med sin mor reflekterar Clarissa: ‖You could not erase a rape – 

you would always be either victim or survivor. But victimhood requires wit-

nesses, and my mother chose to leave hers behind‖ (223). Olivia kan lämna 

sin historia bakom sig endast genom att också lämna dem som bevittnade 

händelserna i hennes förflutna. Den fråga som Clarissa brottas med är om 

hon är dömd att återupprepa sin mors handlingar – hon har också utsatts för 

en våldtäkt tidigare i livet, och liksom Olivia har hon nu lämnat sin fästman 

utan att meddela sin uppehållsort. 

En av de frågor Strawson ställer i sin artikel är varför det ska anses mora-

liskt eller etiskt bättre att leva sitt liv enligt ett narrativt i stället för ett icke-

narrativt mönster. Genom porträttet av Olivia visar Vida att en icke-narrativ 

livsmodell leder till en avsaknad av empati och en bristande känsla av ansvar 

för andra människor. Hennes slutsats är att det är nödvändigt för Clarissa att 

konfrontera både sin mors och sin egen kyla för att kunna gå vidare, men att 

det sedan är möjligt att börja om på nytt utan att fördenskull helt förneka sin 

historia. Clarissa flyttar till Hong Kong, gifter sig med en man från Australi-

en och föder det barn vars far är den fästman hon lämnade i USA. Vida visar 

på ett nästan övertydligt sätt hur Clarissa skapar om sig själv genom att flytta 

till en ny världsdel och ett liv med en man från en kontinent där klimatet är 

en direkt motsats till förhållandena i den nordliga miljö hon lämnar: 

I didn‘t know that I would be so successful at becoming someone 
new. I was not different – I knew who I was and what had happened 
─  but still, in the eyes of my husband and child and everyone I 

                                                             
26 Rifkind. 
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would come to know on the other side of the world, I was neither vic-
tim nor the product of an act of violence. (225) 

Den avgörande skillnaden mellan Clarissa och hennes mor är att Olivia väljer 

att helt skära av kontakten med sina tidigare erfarenheter medan Clarissa 

lyckas lyfta sig över sitt tidigare liv. De framträdande parallellerna mellan 

platsens kyliga klimat och Olivias kyliga karaktär producerar dock en pro-

blematisk bild av Lappland. Denna bild förblir oemotsagd, eftersom Clarissa 

kan forma sitt nya liv endast genom att lämna bakom sig de människor och 

platser som är förknippade med hennes tidigare historia. 

*** 

 

I slagdängorna som producerades i samband med Pearys och Hensons nord-

polsexpedition liksom i föreställningarna i St. George‘s Hall och på teatern 

Hippodrome 1909 fungerade isberg, snöstormar och isbjörnar som exotiska 

men värdemässigt neutrala nordlighetsmarkörer. I framställningar som ock-

så är avsedda att fungera på ett symboliskt plan ligger en negativ värdeladd-

ning av sådana markörer nära till hands eftersom förbindelsen mellan yttre 

och inre kyla är så allmänt accepterad. Även i skildringar som bygger på 

kontrasten mellan yttre kyla och inre värme får det kalla klimatet ofta spela 

en negativ roll, både på symbolplanet och i beskrivningar av den faktiska 

miljön. En sådan kontrast karakteriserar till exempel Charles Edes Warm 

Hearts in Cold Regions: A Tale of Arctic Life (1862), en skildring av livet 

bland en grupp européer runt den moraviska missionsstationen i Upernavik 

på Grönland i mitten på artonhundratalet. Isbjörnarna återkommer bland 

annat i bokens båda titelplanscher där de får representera det farliga och 

ociviliserade livet i norr.27 

Vendela Vidas roman utforskar en människotyp som lever sitt liv i ett 

ständigt nu, utan att snegla vare sig bakåt eller framåt. Texten inordnar sig 

däremot i en välkänd struktur och det finns en inbyggd konflikt mellan det 

etablerade narrativa formatet och Vidas projekt att undersöka hur ett icke-

narrativt sätt att förhålla sig till livet skulle te sig. Genom den nära koppling-

en till berättelsen om Snödrottningen väcker romanen också frågor om hu-

ruvida platsberättelser och platsdefinitioner på samma sätt ska anses vara 

narrativa eller episodiska till sin natur och vad detta i så fall får för konse-

kvenser för förståelsen av en region. Vidas roman är ett exempel på hur svårt 

                                                             
27 Charles Ede, Warm Hearts in Cold Regions: A Tale of Arctic Life (London: T. Nelson & Sons, 1862), u. p. 
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det är att fjärma sig från en välkänd berättelsemodell till och med när syftet 

är att visa hur en livsstil utan berättelsen som ryggrad kan se ut. Det främsta 

problemet med den episodiska livshållningen som Vida framställer den är att 

den endast kan skapa mening och betydelse i nuet. Det narrativa formatet 

behövs för att ge djup och sammanhang åt livsberättelser eller överfört på 

geografiska regioner, ge förklaringar och innehåll åt platser och naturförete-

elser. ‖Making sense is what we are obliged to do‖, skriver James L. Batters-

by, ‖and making sense is a form-finding activity, and wherever there is form 

there is story potential‖.28 Bilder och texter från och om regionen producerar 

och traderar narrativa strukturer som skänker betydelse åt platser och om-

råden. Det är knappast möjligt att avstå från berättelsen och samtidigt fram-

ställa regionen som meningsfull. Det som är viktigt är att granska och ifråga-

sätta metonymier som isbjörnar och snöstormar och mästarmodeller som 

berättelsen om Snödrottningen för att skapa utrymme och acceptans för 

lokala, subjektiva, motstridiga berättelsemönster och det myller av tolkning-

ar de kan ge upphov till. 

 

                                                             
28 Battersby, 38. 



 

Anders Öhman 

 
”Att sjunga opp landet” –  

Norrland och gestaltningsproblemet 
 

I sin bok om Helmer Grundström påpekar Gunnar Balgård att det är med 

Grundströms dikter som övre Norrlands inland träder in i litteraturen. Före 

honom existerade inte trakten, landskapet i en avspeglad, bekräftad bemär-

kelse, menar Balgård, och skriver att all konst i djupare mening syftar till 

bekräftelse och synliggörande.1  

Iakttagelsen påminner om den engelske författaren Bruce Chatwins skild-

ring av hur Australiens urinvånare aboriginerna orienterar sig i landskapet. 

Med hjälp av rituella sånger sjunger de världen till liv genom att skapa song-

lines som Chatwin kallar dem. Chatwin konstaterar att åtminstone teoretiskt 

sett: 

kunde hela Australien tolkas som ett partitur. Det fanns knappast en 
klippa eller en flodarm i landet som inte kunde eller hade blivit 
sjungen. Man borde kanske se sånglinjerna som ett slags spagetti-
virrvarr av iliader och odysséer, slingrande hit och dit, där varje ‖epi-
sod‖ gick att utläsa i geologiska termer.2 

Det fascinerande är att aboriginerna inte kunde tänka sig att landet existera-

de innan de såg det och sjöng det. Först genom att införlivas i sången kunde 

landet och platsen bli till och existera. 

Det finns ett antal lockande analogier till vår egen kultur som vore möjliga 

att göra från exemplet med aboriginerna, och Chatwin själv utvecklar ett 

resonemang kring flera av dem. Inte minst gäller det kopplingen till littera-

turens och, kanske främst, poesins betydelse. Genom att sjunga världen till 

liv, menar Chatwin, hade aboriginernas förfäder varit poeter i den ursprung-

liga betydelsen av ordet poiesis som ju betyder ‖skapelse‖. Det som emeller-

tid attraherar mig i berättelsen om aboriginerna är hur sånglinjerna fungerar 

som kartor utifrån vilka landskapet kommer till liv och verklighet.  

Det finns dock en rad problem förknippade med ‖att sjunga fram landet‖, 

eller att gestalta landskapet, kanske i synnerhet om det handlar om länder 

                                                             
1 Gunnar Balgård, Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktning, (Stockholm: Leopard förlag 

2006), 512. 
2 Bruce Chatwin, Drömspår, övers. Olof Hoffsten (Stockholm: Brombergs 1996), 21. 
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och landskap som varit koloniserade, förtryckta eller befunnit sig i periferin. 

I fallet med aboriginerna tycks det som om deras sånglinjer, åtminstone tills 

Bruce Chatwin kom och skrev en bok om dem, bara hade haft en rituell, ma-

gisk funktion för dem själva. I andra fall har det varit tydligt att den litterära 

gestaltningen fungerat som en beskrivning av det koloniserade, okända lan-

det för kolonialmakten, ungefär som kartan var ett sätt att kontrollera de 

länder man hade koloniserat. Gestaltningen och kartan var beskrivningen av 

och bruksanvisningen för de platser man hade lagt sig till med och, kan man 

kanske formulera det som, själva kvittot på vad man nu hade i sin ägo. 

Att skriva från en periferi har alltså mycket att göra med vem som är 

adressaten för det skrivna och även med vem som har tolkningsföreträdet. 

Relationen centrum och periferi är en maktrelation och präglar det sätt på 

vilket litteraturen från periferin både skrivs och läses. En utgångspunkt för 

mig är att Norrland utgör en periferi i relation till södra Sverige, och att detta 

har präglat den norrländska litteraturen på olika sätt. Det handlar om det jag 

kallar för gestaltningsproblemet. 

I den tidiga norrlandslitteraturen är det exotismen som dominerar. Man 

kan ta Frans Michael Franzén som exempel. Redan innan han 1834 blev 

biskop i Härnösand, hade han intresserat sig för Norrland och i synnerhet 

samerna. Versberättelsen Emili eller en afton i Lappland från 1810 handlar 

om den nyutnämnde prästen Carl från Stockholm, som tillsammans med sin 

nyblivna hustru Emili blivit stationerad i Lappland. Det tycks till en början 

som dystra framtidsutsikter, men snart ändrar sig både Carl och Emili. Sär-

skilt för Emili är den vilda naturen lockande. Kjell-Arne Brändström menar i 

sin analys av dikten att man i den hittar både en romantisk idealisering av 

‘vilden‘ i naturtillståndet, och en strävan efter att införliva samerna i kyrkans 

rätta lära.3  

Det är ingen tvekan om att adressaten för Franzéns versberättelse i hu-

vudsak var den bildade läsaren från södern. Det var han, för nästan alltid var 

det en man, som kunde tänkas finna nöje i den romantiskt sublima skild-

ringen av den vilda naturen och det vilda folket. Det var ingen dikt som rik-

tade sig till samerna eller till de andra som levde i Norrland. Generellt sett 

var detta representativt för det tilltal som präglade mycket av den tidiga 

norrlandslitteraturen. Dess mottagare var inte norrlänningarna själva, utan 

det var andra som skulle läsa om dem. 

                                                             
3 Kjell-Arne Brändström, ‖Bilder av det samiska i den svenska 1800-talslitteraturen‖, Bilden av det samiska. 

Samerna och det samiska i skönlitteratur, forskning och debatt, red. Kjell-Arne Brändström, Rapport från 

forskningsprojektet Norrlands litteraturhistoria (Umeå: Umeå universitet, Institutionen för Litteraturveten-

skap och Nordiska språk, 2000), 59. 
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I slutet av 1800-talet uppstår det emellertid en litteratur med ett annor-

lunda tilltal. Det beror på att Norrland på kort tid förvandlas till ett industri-

ellt centrum i Sverige. Framväxten av skogsindustrin, järnmalmen, vatten-

kraften och byggandet av en infrastruktur i form av järnvägar, skogsvägar 

etc, gjorde att befolkningen ökade dramatiskt. I sin tur ledde expansionen till 

att självkänslan hos norrländska intellektuella växte. Hos två av de främsta 

författarna, Pelle Molin och Olof Högberg, som bägge debuterar kring sekel-

skiftet 1900, hittar man därför ett helt annat tilltal än tidigare. Det är inte så 

att det är ett helt förändrat tilltal, som nu bara riktar sig till norrlänningarna, 

utan snarare kan man i en postkolonial mening tala om ett dubbelt tilltal, 

dvs. det är ett tilltal som både försöker förhålla sig till centrum och till norr-

länningarna.  

Pelle Molins tidiga död vid 32 års ålder hindrade honom från att förverkli-

ga de flesta av sina visioner, men det som utmärkte dem är utan tvivel vad 

man idag skulle kalla en strävan till ett identitetsskapande eller ett nations-

skapande. Det var ingen tillfällighet att Pelle Molin föresatte sig att samla in 

berättelser och sagor från sina hemtrakter för att få dem utgivna i ett kultur-

historiskt arbete.4 

I det brev han skrev i mars 1896, en månad före sin död, och som brukar 

kallas hans litterära testamente, blir det ännu tydligare att han syftar till att 

öka den kulturella självkänslan hos de norrländska invånarna genom att 

hävda att de har en historia och en tradition, att Norrland inte är ett oskrivet 

blad. I brevet deklarerar han att han har tre projekt som han tänkt genomfö-

ra som författare. Det första var ägnat åt det muntliga berättandet. Han sä-

ger sig vilja samla ‖de gamla skatterna af allmogediktning och verklig histo-

ria‖.5 Ångermanland, skriver han, var ett ‖historieland – sagoland‖, och han 

skulle vilja publicera berättelserna innan de försvann för gott. Det andra 

projektet var ett ‖härskri‖ riktat mot det faktum att samerna lever under 

förtryck, det tredje projektet var ett ‖härskri‖ riktat mot att Norrland blev 

utplundrat av sågverksägarna. 

De litterära projekten visar för mig att det är självklart att Pelle Molin var 

en norrländsk intellektuell som i sitt författarskap försökte att skapa vad vi 

idag skulle kalla en norrländsk kulturell identitet. Det var emellertid inte så 

Pelle Molin kom att uppfattas av sin samtids litterära etablissemang. Det var 

ju åttitalisten Gustaf af Geijerstam som lanserade Pelle Molin som författare, 

                                                             
4 Se bl.a. Gösta Attorps, Pelle Molin: Hans liv och diktning, diss. (Stockholm: Norstedt 1930), 102-108. 
5 Pelle Molin, Brev 26 mar. 1896, citerat från Gustaf af Geijerstam, ‖Ett svenskt skaldeöde‖, Pelle Molin, 

Ådalens poesi. Efterlämnade skrifter, (1897; Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1904), 22-25. 
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genom att efter hans död samla hans noveller och berättelser i Ådalens poe-

si. Det som Geijerstam finner tilltalande hos Pelle Molin är emellertid inte en 

kämpande norrländsk intellektuell, utan en exotisk naturskald. Geijerstams 

beskrivning av Molin i förordet till Ådalens poesi är en med koloniala förhål-

landen besläktad bild av den ädle vilden vars dikt är ‖naturlig‖ och instinktiv. 

Geijerstam skriver: 

Han var en fjällman till hela sitt väsen, och han kände i hela sitt lif 
lockelsen af den trolldom, med hvilken vildmarken fängslar de stora 
skaldenaturer, hvilka födts i fjällen och för hvilka det är lika omöjligt 
att finna sig till rätta i civilisationens förhållanden som det är omöj-
ligt för lommen att trifvas i en zoologisk trädgårds konstgjorda insjö-
ar.6 

I synnerhet är det berättelsen ‖Historien om Gunnel‖ som Geijerstam hyllar. 

Den är det främsta i Molins novellkonst; i dess ord återfinner han ‖forsens, 

skogens och den tysta ödemarkens klang‖.7 

Nu kan man kunna tycka att det just var bilden av Molin som naiv och in-

stinktiv och det norrländska landskapet som uteslutande vildmark som den 

efterföljande reaktionen mot Geijerstam skulle ha tagit fasta på. Det vill säga, 

att man hade framhävt Molin som just intellektuell. I stället kommer man att 

främst rikta sig emot det man uppfattade som det romantiska och förljugna 

hos både Geijerstam och Molin. Det handlade om att erbjuda en sannare 

gestaltning av Norrland än den som Pelle Molin och de andra tidiga norr-

landsförfattarna stod för. Och denna sanning bestod i stor utsträckning av en 

realistisk skildring av de sociala problem och de materiella näringar som 

kännetecknade Norrland. 

Ett bra exempel på hur denna reaktion kunde te sig bland författarna är 

den Stockholmsfödde Martin Koch och hans arbete med norrlandsromanen 

Timmerdalen från 1913. I samband med de s.k. forskningsresor han gjorde i 

Norrland skrev han brev till sin fästmö, och där kommer attraktionen för det 

okända Norrland fram, samtidigt som han tar avstånd från det han betraktar 

som Molins försköning av det norrländska. Han skriver:  

Jag har börjat mitt Norrlands-arbete. […]. Nu måste jag ner i svarta 
djupet. […]. Nu stiger den fram och tar mig fången – nu förs jag till 
Timmerdalen, till helvetet. Farväl, ljusa liv därute! Till bröderna i 

                                                             
6 Gustaf af Geijerstam, ‖Ett svenskt skaldeöde‖, Ådalens poesi, 8-9. 
7 af Geijerstam, 10. 
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helvetet går min själ. […]. Och vad har jag sett? Ådalens poesi utan 
skönhet. En dikt utan skönhet!8 

Att gestalta det sanna Norrland verkar således för Martin Koch ha varit sy-

nonymt med att skildra det naket, eller som han skriver tidigare i brevet, han 

‖reser till Lappland för att se människodjuren nakna i natten‖.9 Det liknar 

trots allt Geijerstams exotisering, även om den har en mera avskalad och 

hotfull karaktär. 

Vem är då adressaten till Martin Kochs skildring? Det är klart att det är en 

skildring som på ett sätt kan fungera som en spegel, som en bekräftelse för 

dem som arbetar i sågverksindustrin, att så här ser er verklighet ut, men jag 

tror att den i första hand är ägnad att beskriva Norrland för en läsekrets som 

bara sett regionen som det främmande och okända, som det Andra. Den 

realistiska, nakna, skildringen kan visa på missförhållanden, men den kan 

även bli ett – ibland fördomsfullt – sätt att beskriva en verklighet för dem 

som står utanför den. 

Geijerstam var som sagt mycket förtjust i Pelle Molins ‖Historien om 

Gunnel‖, men det är karakteristiskt att det var de realistiska berättelserna, 

exempelvis ‖Kams‖, som tilltalade de kritiker och litteraturhistoriker som 

därefter behandlade Molin. ‖Historien om Gunnel‖ blev kanske en av de 

mest förkättrade novellerna i den norrländska litteraturhistorien. Jag vill ta 

ett par korta exempel på hur man läste berättelsen.  

Gösta Attorps menar i sin avhandling om Molin från 1930 att denne i allt 

väsentligt är realist, men att ‖Historien om Gunnel‖ är ett egendomligt av-

steg från realismen. Berättelsen fick, skriver han, ‖ett tillskott av falsk 

romantik‖, vilket dessutom fick ett olycksaligt inflytande på senare författare 

som Attorps kallar epigoner.10 

Detta omdöme har stått sig. När Eric Uhlin skriver sin avhandling om Dan 

Andersson blir hans upprördhet över det falska i Molins diktning så stark att 

språket blir tautologiskt. Han skriver: 

Det mest observerade draget i den snabbt växande norrlandsskolans 
verk var de falskt romantiska accessoarerna i Sago-Gunnels Norr-
land, Fäbod-Norrland, som Thorsten Jonsson kallar det. […] snart 
dominerade den kritiska inställningen mot Gunnelromantiken. Den 

                                                             
8 Citerat efter Hans O. Granlid, Martin Koch och arbetarskildringen, diss. Stockholm: Tiden, 1957, 220-221. 
9 Granlid, 199-200. 
10 Attorps, 196. 
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oäkta norrlandsromantikens falska tongångar genljöd i de norr-
ländska arbetardiktarnas första alster […].11 

Man lägger märke till hur det ‖falskt romantiska‖ i Molins diktning har fått 

feminina drag; ‖accessoarer‖, ‖Sago-Gunnel‖ och ‖Gunnelromantik‖. Det är 

ett exempel på det vanliga greppet att förbinda det populära med det kvinn-

liga, och här förknippas det ‖dåliga‖ hos Molin med bägge. Två sätt att ex-

kludera och marginalisera litteratur som man inte finner önskvärd är att 

hänföra den till populärlitteraturen eller kalla den kvinnolitteratur.12 

Det anmärkningsvärda är att det finns så få analyser av ‖Historien om 

Gunnel‖, med tanke på att den blivit så negativt behandlad. Ett skäl är att 

novellens estetik, som inkluderar både det extatiska språket och skildringen 

av övernaturliga ting såsom vittra, att bli bergtagen etc., har stuckit kritiker-

na i ögonen. Berättelsen säger inte något om vad Norrland i deras ögon 

egentligen är, dvs. fullt av slit, fattigt, ödemark, hårt arbete etc. Därför ser 

man inte det som jag skulle vilja kalla det dubbla tilltalet i Pelle Molins be-

rättelse.  

Jag är nästan säker på att han själv var medveten om att han brottades 

med ett gestaltningsproblem, med en historia som var magisk och attrahera-

de dem som betraktade Norrland som det exotiska, men som samtidigt tala-

de om det främmande och annorlunda och det Norrland som med hans egna 

ord blivit utplundrat. Lösningen blev att forma berättelsen så att den funge-

rar nästan som en allegori eller palimpsest, vilket kunde tillfredsställa dem 

som i likhet med Gustaf af Geijerstam i norrlandsskildringen sökte ‖skogens 

och den tysta ödemarkens klang‖, på samma gång som den berättade histo-

rien om utnyttjande och förtryck och ett möjligt uppror. Jag vill här peka på 

de viktiga punkterna i en sådan läsning. 

Berättelsen börjar mitt i ett samtal och en resa. Samtalet förs mellan en 

ung man och en äldre professor, om vilken man så småningom får veta att 

han är geolog och bosatt i Stockholm eller Uppsala. Platsen för samtalet är 

en ångbåt på väg norrut uppför en älv. 

Den unge mannen, som vi snart får veta är diktare, berättar om sin mor, 

Sago-Gunnel. Han har vuxit upp faderlös och redan här anar läsaren att pro-

fessorn är hans far och att han med sin berättelse om modern syftar till att 

                                                             
11 Eric Uhlin, Dan Andersson före Svarta ballader. Liv och diktning fram till 1916, diss. (Stockholm: Tiden, 

1950), 266. 
12 Se Anders Öhman, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia (Lund: Studentlittera-

tur, 2002), 14. 
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plåga den äldre, väcka hans dåliga samvete och kanske även hämnas på ho-

nom.  

Den unge berättar att modern är död sedan lång tid tillbaka och att det 

som dödade henne var den tunga bördan av att ha svikits av sin älskare. Han 

berättar att modern innan han föddes varit levnadsglad och ljus, och liksom 

de andra i hembyn omgett sig med historier, dikter och sägner. Han karakte-

riserar bygden på följande sätt:  

Märkligt folk hela högen, skall ni tro. Det diktades mycket i denna af-
sides fjällvärld och där lefde folket två lif. Det ena gick med dem i 
dagligdags stök hemma vid de grå husen. Det andra följde dem i sko-
gen, bodde med dem på sätervallen, var samman med dem i de små 
vattensågarna och skvaltkvarnarna […].13 

Denna passage har tagits till intäkt för att Pelle Molin är orealistisk och ‖ro-

mantiserande‖. Det intressanta är emellertid att den unge mannen i novellen 

förutser en sådan reaktion hos den äldre professorn, som han menar saknar 

förståelse. Han avbryter sig mitt i sin redogörelse och utbrister: ‖Tänk om ni 

kunde begripa allt det där!‖ (61). Det kommer att visa sig att denna oförmåga 

att förstå det som inte är synligt och rationellt gripbart är en bidragande 

orsak till Gunnels ‖olycka‖. Den unge berättar sedan den tragiska historien 

om hur den levnadsglada och historieberättande Gunnel bara blivit en skug-

ga av sitt forna jag sedan hon under svåra omständigheter fött sitt barn. 

Därpå går han över till att redogöra för den mest centrala händelsen, nämli-

gen vad som skedde under det möte mellan professorn och Gunnel som blev 

hans livs upphov.  

Gunnel är ensam på sätervallen, vilket enligt den unge är orsaken till att 

‖de osynliga‖ också är där, dvs. vittra och andra övernaturliga väsen. Då den 

vid denna tid unge professorn/geologen gått vilse och kommer fram till sä-

tern, befinner sig Gunnel i ett tranceliknande tillstånd där de ‖osynliga‖ för-

bereder ett bröllop mellan henne och en ung man från de ‖osynliga‖. Det 

professorn ser är alltså en ung vacker kvinna som inbjudande kommer emot 

honom med öppna armar. Gunnels son inser visserligen att professorn kun-

de tolka Gunnels beteende på det viset, men påpekar samtidigt att profes-

sorns förståelse var ofullständig eftersom han saknade förståelse för den 

‖andra‖ verklighet som Gunnel vid tillfället befann sig i. Han visste inget om 

hennes övernaturliga upplevelse och att hon var glad att bli ‖räddad‖ från de 

                                                             
13 Pelle Molin, ‖Historien om Gunnel‖, Ådalens poesi, 61. Fortsatta hänvisningar till novellen ges inom 

parentes i texten. 
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osynliga. Det Gunnels son säger är alltså att professorn i allt väsentligt drog 

nytta av hennes tillstånd. Det var visserligen förståeligt, med tanke på pro-

fessorns bristande kunskap om folket i norr, men likafullt gränsar det till 

våldtäkt.  

När professorn erkänt att det är han som är den unge diktarens far, säger 

han att hans avsikt var att söka upp Gunnel, men att han kom för sent. I 

stället erbjuder han sonen att följa med honom tillbaka till södern med en 

formulering som visar att han fortfarande räknar med att norr ligger bortom 

civilisationens gräns: ‖Jag följer dig till obygden och du följer mig tillbaka. 

Du är ju min son och hennes‖ (68). Den unge vägrar. Dels menar han att det 

ligger alltför mycken sorg emellan honom och fadern, och dels ser han sig 

som självständig: ‖Jag har icke kämpat mig fram hittills, för att nu, då jag 

känner min egen kraft, bli en pappas gosse‖ (68). Sedan går han stolt sin väg. 

Det är svårt att bortse från den allegoriska betydelsen av detta. Det hand-

lar om att förebåda en diktning som angår modersmålet snarare än fadersar-

vet. Det handlar om ett uppror mot fadern, eftersom denne visat sig vara 

både enögd och svekfull. Då den unge vägrat följa fadern tillbaka till ‖civili-

sationen‖ förklarar han vad han ser som sin uppgift i livet: ‖Min väg går till 

fjällen och till min diktning. Hvad Gunnel kände, där hon sprang fridlös i 

hembygden, skall jag dikta. Jag har historier i blodet … jag är ju Gunnels 

gosse‖ (68). 

Uttryckligen tillkännager han alltså att det är till modern han hör, inte till 

fadern. Det är ett av de första uttrycken för ett norrländskt självmedvetande 

som Pelle Molin här formulerar. När den unge diktaren som sitt sista ord till 

fadern innan de skiljs åt profetiskt säger ‖[n]i skall få höra om mig‖, innebär 

det en förhoppning om att det norrländska skall framträda i sin egen rätt, 

med en egen röst, och bli synligt i litteraturen (69).  

Det ligger också nära till hands att placera de litteraturkritiker som fram-

härdat i att betrakta ‖Historien om Gunnel‖ enbart som ett utslag av falsk, 

oäkta romantik i professorns oseende position. Även dessa har Pelle Molin 

förunderligt nog bemött i sin novell. Man kan se det som en profetia om det 

öde han anade skulle möta honom och hans diktning, men det syftar natur-

ligtvis också på Norrland som det barn som aldrig blivit erkänt som legitimt. 

Så här säger diktaren trotsigt till sin far, professorn från södra Sverige, vilket 

också kan läsas som en uppmaning till alla framtida kritiker av Pelle Molins 

s.k. falska vildmarksromantik: ‖Oäkta kalla de mig – äkta säger jag. Jag går 

till fjällbygden och händelserna‖ (69).  

När Pelle Molins berättelse publicerades var det 1890-tal, och den exotis-

ka synen på Norrland var den som dominerade i det litterära etablissemang-

et. Snart kom emellertid den realistiska reaktionen på denna provinsialism 
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och nyromantik och det påverkade även norrlandslitteraturen. Den realistis-

ka gestaltningen av Norrland, som Martin Koch t.ex. formulerade den, blev 

det dominerande estetiska paradigmet. Även om realismen på ett vis är för-

ståelig, riskerade även den att bli normativ och erbjuda makten den kartbild 

av Norrland som den efterfrågade. Litteraturprofessorn Henry Olsson for-

mulerade det på följande vis i en uppsats om Pelle Molin: ‖det okända landet 

i norr innehöll faktiskt så mycket av nya, egenartade och lockande förhållan-

den, att det även och inte minst med avseende på det sociala ansågs tarva en 

litterär presentation‖.14 

Exemplet Pelle Molin menar jag visar på det jag vill kalla gestaltningspro-

blemet. Det är en problematik som drabbar periferier som varit eller upplevt 

sig ha varit objekt för centrums projektioner och reducerade till att passa in i 

rådande föreställningar. Kan det vara så att bägge de estetiska paradigm som 

dominerat norrlandslitteraturen sedan början av 1800-talet varit, var och en 

på sitt vis, lika ensidiga och reduktionistiska? Romantiserandet av Norrland 

var möjligt bara så länge landsdelen ännu var det främmande Andra, så 

länge dess invånare själva inte gavs röst och verklighet.  

Men den realistiska reaktionen mot det romantiska var, om än förståelig, 

minst lika reduktionistisk. Den naglade fast Norrland i bilden av en landsdel 

som var ödemark, natur och karghet, och en befolkning som var fattig, utsli-

ten och okultiverad. Det gjorde att man inte förmådde se vad Pelle Molin 

faktiskt ville skapa i sin historia om Gunnel; nämligen ett norrländskt själv-

medvetande och en norrländsk kulturell identitet. Och det gör han genom ett 

slags dubbelt tilltal. Det är inte bara en projektion av exotiska föreställning-

ar, men det är inte heller bara en spegel för norrlänningarna att se sig själva 

i. Det är både och, men också mycket mer.  

På ett sätt liknar det dubbla tilltalet aboriginernas sånglinjer. Det är aktivt 

tilltalande. Det är inte bara ett återgivande av regionen, utan det skapar och 

formar den också. Som aboriginerna i baksätet säger till chauffören som 

förklaring till sin sång: ‖Sjunger opp landet, boss. Få landet att dyka opp 

fortare‖.15 Deras sång är inte bara ett sätt att känna igen sig i landskapet, 

utan att också ingripa i det, skapa det, även om det i detta fall bara handlar 

om att förkorta en bilresa. Man ska aldrig underskatta konsten. Den kan 

också vara mycket praktisk. 

                                                             
14 Henry Olsson, ‖Pelle Molin och Norrlandsskildringen‖, Från Wallin till Fröding. Studier i svensk aderton-

hundratalsdikt (Stockholm: Geber 1939), 114 (Första gången tryckt i Svensk tidskrift 1930). 
15 Chatwin, 22. 
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Regioner, det globala och konsten – 

en problematisk historia 
 

Konst och konsthistoria är präglade av frågor rörande regionala och globala 

estetiska uttryck och varje student i ämnet kommer snabbt i kontakt med 

dessa samt kopplingarna mellan de till synes svårförenliga polerna. I studiet 

av antiken är ett centralt inslag de klassiska kolonnordningarna. Dessa re-

presenterar enligt mitt förmenande det främsta uttrycket för att konsten och 

arkitekturen till sitt uttryck är global. Kolonner går att möta i så skilda miljö-

er som Rom och London, Skellefteå och New York och där de står påminner 

de om både den klassiska grund som konsten vilar på och den kanon konst-

historia skrivits utifrån. Samtidigt som dessa kolonner utgör ett globalt ut-

tryck har de olika geografiskt ursprung.1 Där finns de tre grekiska ordning-

arna, den doriska med sitt ursprung på Peleponnesos, den joniska från Joni-

en, eller om man så vill Mindre Asiens västkust, och den korintiska från Ko-

rint. Till dessa ska läggas de två senare italiska ordningarna med den to-

skanska också kallad den italo-doriska och den komposita, romerska ord-

ningen som är en samkomponering av de korintiska och joniska ordningarna 

men trots detta till sitt uttryck lika romersk som någonsin valvet eller den 

gjutna betongen.2 Detta spänningsförhållande mellan det globala och det 

regionala har präglat hela konsthistorien och det globala har ofta utgjorts av 

olika regionala uttryck som på ett eller annat sätt givits en högre status och 

fått representera andra värden än ‖bara‖ sin region. Samtidigt har uttalat 

lokala eller regionala uttryck lika ofta varit delar av en större internationell, 

global händelseutveckling.3  

                                                             
1 Det är här på sin plats att påpeka att vad som allmänt har betraktats som globala arkitekoniska uttryck är 

förknippade med en västerländsk tradition, se vidare Johan Mårtelius ‖‘Architectus ingenio‘‖, Konsthistorisk 

tidskrift 77: 1-2 (2008), 77-83. 
2 För den antika kontexten se exempelvis Vitruvius, Om arkitektur: Tio böcker, Granskning och kommenta-

rer Johan Mårtelius (Stockholm: Byggförlaget, 1989). För antikreceptionen under renässansen och barocken 

se exempelvis Sebastiano Serlio, Tutte l'opere d'architettura, et prospetiva (1619; Ridgewood N.J.: Gregg, 

1964) eller Giacomo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque ordini d'architettura (1607; Milano: Forni, 

1988). Se även Erik Forssman, Dorisch, jonisch, korintisch: Studien über den Gebrauch der Säulenordnung 

in der Architektur des 16-18 Jahrhunderts (Stockholm: Stockholm Studies in History of Art, 1961) och Peter 

Liljenstolpe, Studies in Roman Architecture: Configuring the Classical Orders, diss., Uppsala (Uppsala, Dept. 

Of Archeology and Ancient History, 2000). 
3 Om globaliseringen av det sena 1900-talets konst se Charlotte Bydler, The Global Art World Inc.: On the 

Globalization of Contemporary Art, diss., Uppsala (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Figura Nova 

Series 32, 2004). 
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Den joniska kolonnordningen ur Claude Perraults (1613-88) utgåva av Vitruvius (c: a 70 f. Kr.- c: a15 e. Kr.) 

arkitekturtraktat, Les dix livres d'architecture de Vitruve, Corrigez et trad. nouvellement en François, avec des 

notes et des figures (Paris 1673) 85. Teckningen, som är utförd av Perrault visar en av de kolonnordningar 

som trots deras under antiken geografiska konnotationer idag står för något både tidlöst och universellt. 

Bidragande till detta har varit den klassiska antikens hegemoni och publikationer som exempelvis denna av 

Perrault. Detta har lett till att vi idag kan möta kolonner i så skilda platser som New York och Skellefteå. 

Giorgio Vasaris Le vite de più eccelenti pittori, scultori ed architetti, utgi-

ven i Florens 1550 och i en betydligt utökad utgåva 1568 är ett av konsthisto-

rieskrivningens centrala verk.4 Där karakteriserar Vasari (1511-74), själv 

konstnär men kanske framförallt arkitekt med Ufficierna i Florens som 

främsta verk, epokens konstnärer. Kritiken av Vasari har tagit fasta på hans 

något yviga omdömen och hans klart darwinistiska hållning, om detta ut-

tryck kan användas om någon som levde 300 år före Darwin.5 För Vasari var 

Michelangelo kronan på verket och den tidigare konsten ses som en väg mot 

                                                             
4 Giorgio Vasari, Berömda renässanskonstnärers liv I-II, övers. Ellen Lundberg Nyblom (1550, 1568; Göte-

borg: Ponte, 1984). 
5 Om Vasari se exempelvis Patricia Lee Rubin, Giorgio Vasari: Art and History (New Haven: Yale University 

Press, 1995). 
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denna fulländning. De som verkade efter Michelangelo ges hos Vasari ofta 

nedsättande epitet. Det finns också ett annat spår i hans skrift – det regiona-

la. Det är tydligt att Vasari inte bara var ett barn av sin tid utan också ett 

barn av sin stad. Det senare ledde till det faktum att det var det florentinska 

som lyftes fram på andra regioners bekostnad. Då den florentinska renäs-

sansen har en speciell ställning i konsthistorien och då Vasaris arbete har 

varit en viktig milstolpe i konsthistorien, kan det vara intressant att leka med 

tanken på hur konsthistorien skulle ha sett ut om han kommit från någon 

annan ort, låt oss säga Bologna. Skulle då konstnären som Francesco Francia 

(1450-1517), eller Lorenzo Costa (1460-1535) ha haft en starkare ställning i 

ämnet konsthistoria idag? 

Åren 1894 – 1907 publicerade den amerikanske konsthistorikern Bern-

hard Berenson (1865-1959) sitt mycket inflytelserika verk Italian Painters of 

the Renaissance. Det publicerades först som fyra separata uppsatser och 

utkom som bok första gången 1952.6 Verket kan i mångt och mycket ses som 

en vetenskaplig kommentar till Vasaris arbete. De fyra originaluppsatserna 

behandlade de olika regionerna Venedig, Florens, Centralitalien och Nord-

italien. Att på detta sett dela upp stoffet geografiskt kan inte ses som något 

unikt men Berenson gick ett steg längre och hävdade att det konstnärliga 

uttrycket skilde sig åt i de olika regionerna och att detta berodde på såväl 

historiska som geografiska faktorer. Han menade vidare att det fanns olika 

betydelsebärande delar i den regionala konsten och förde fram att det vene-

tianska måleriet byggde på färgen som uttrycksmedel medan det florentins-

ka var beroende av linjeteckningen och rumsgestaltningen. Måleriet i Cen-

tralitalien hade starka band till antiken genom dess närvaro i form av arkeo-

logiska fynd medan det norditalienska måleriet präglades av ett bysantinskt 

inflytande. Det är inte långsökt att tolka Berensens påståenden som en för-

längning av romantikens tankar om folksjäl och nationalkaraktärer och upp-

lysningens idéer om miljöns in-flytande på kulturen.7 Trots att Berensons 

studier är föråldrade och hans minst sagt njugga inställning till konsten efter 

renässansen gör att man har svårt att ta hans utsagor om andra förhållanden 

på allvar fäster han vår uppmärksamhet på något väldigt viktigt: en region är 

                                                             
6 Bernhard Berenson, The Italian Painters of the Renaissance (London: Phaidon, 1952). 
7 Se exempelvis Johann Gottfried von Herder & Johann Wolfgang Goethe, Von deutscher Art und Kunst: 

Einige fliegende Blätter (Hamburg: Ben Bode, 1773) och Charles Louis de Secondat de La Brède et de Mon-

tesquieu, Om lagarnas anda eller det förhållande som bör råda mellan lagarna och respektive styrelses 

författning, seder, klimat, religion, handel etc, vartill författaren fogat nya forskningar över de romerska 

successionslagarna, de franska lagarna och feodallagarna, inl. och urval Stig Strömholm, övers. Dagmar 

Lagerberg (1748; Stockholm: Ratio, 1998). 
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inte bara en plats utan det är också hur denna plats skapar ett uttryck och 

hur detta uttryck läses av omvärlden i såväl samtid som senare tid. 

Berensons studie gavs ut under samma tid som det moderna konsthisto-

rieämnet grundläggs. I Sverige kom den första professuren i ämnet att till-

sättas 1889 och dess förste innehavare var Viktor Rydberg (1828-95). Ryd-

berg hade 1884 tillträtt en professur i kulturhistoria vilken efter en donation 

omvandlades till J. A. Bergs professur i de bildande konsternas teori och 

historia vid dåvarande Stockholms högskola.8 Under århundradet före inrät-

tandet av den första professuren i konsthistoria präglades studiet av konst av 

den spekulativa estetiken där man sökte svar på frågor som det skönas ka-

raktär. Allt eftersom seklet fortgick kom antikvariska och empiriska intres-

sen att få en starkare ställning, en utveckling som i mångt och mycket liknar 

vad som skedde inom andra akademiska discipliner.9 Centralt för denna 

utveckling är Henrik Schücks (1855-1947) innehav av professurerna i estetik 

i Lund 1890-98 och i Uppsala 1898-1917. Schück arbetade målmedvetet för 

en uppdelning av estetikämnet och en starkare empirisk förankring.10 Detta 

är av största betydelse för frågor rörande studiet av det globala eller det regi-

onala. Så länge som man inom ämnet ägnade sig åt frågor rörande det skö-

nas karaktär blir diskursen av nödvändighet global då det var sådana frågor 

man sökte svar på. Men när man allt mer sökte studera empiri och artefakter 

är det fråga om en helt annan konkretion. Detta gör att den regionala kon-

texten blir en allt starkare komponent mot slutet av 1800-talet. 

En möjlig ingång till att studera vad tidigare generationers konsthistoriker 

intresserat sig för är ett bibliografiskt studium. Genom ett sådant angrepps-

sätt går det att se mönster som exempelvis vad man valt att studera och när 

olika ämnesområden har haft sina respektive storhetsperioder. I 8 kapitel 

om konsthistoriens historia i Sverige förtecknas avhandlingar i ämnet fram 

till 2000.11 Även om naturligtvis avhandlingar inte är det enda sättet att stu-

dera olika forskningsfälts aktualitet ger de en fingervisning om tendenser i 

ett ämne. För att se hur starkt det regionala intresset varit valde jag att stu-

dera i hur stor andel av de totalt 375 förtecknade avhandlingarna som någon 

form av regionbegrepp används i titlarna. Jag definierade region som ett 

geografiskt område som inte är liktydigt med stad eller nation, vilket tur 

                                                             
8 Hans Pettersson, ‖Konsthistoria som universitetsdisciplin‖, 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, 

red. Britt-Inger Johansson och Hans Pettersson (Stockholm: Raster, 2000), 71. 
9 Solfrid Söderlind, ‖Konsthistorieämnets förhistoria‖, 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, red. 

Britt-Inger Johansson och Hans Pettersson (Stockholm: Raster, 2000), 9-40. 
10 Hans Pettersson, 66-68. 
11 ‖Konsthistoriska avhandlingar‖, 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, red. Britt-Inger Johansson 

och Hans Pettersson (Stockholm: Raster, 2000), 224-247. 
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innebär att regionerna kan vara både större och mindre än en nation. Exem-

pelvis kan Norden vara en region likväl som Uppland kan vara det. Det tål att 

understrykas att då jag enbart arbetat med avhandlingarnas titlar kan det 

mycket väl finnas avhandlingar som behandlar en regional problematik men 

där detta inte framgår av titeln. Dessa har då fallit utanför de jag har för-

tecknat som studier av det regionala. 

Det är lätt att konstatera att den regionalt intresserade konsthistorien 

hade sin storhetstid under de första årtiondena av 1900-talet. Det är under 

denna period som unga studenter i ämnet beger sig ut i landet för att inven-

tera det materiella kulturarvet i form av kyrkor, slott och herresäten och 

konstsamlingar.12 Den konsthistoriska verksamheten under perioden går till 

stora delar att likna vid etnologiska karteringar. Denna period kan kontras-

teras med 1800-talet som, i varje fall då det gäller titlar på avhandlingar, är 

totalt ointresserat av den regionala kontexten. Jag vill hävda att detta är ett 

utslag av en övergång från teori till empiri. Senare under 1900-talet sjunker 

intresset för det regionala till sin absolut lägsta nivå decennierna efter andra 

världskriget. Det är möjligt att detta avspeglar en rädsla för att förknippas 

med allt vad som kan liknas vid nationalism, ett mycket känsligt ämne direkt 

efter kriget. Detta kan ha lett till att valet föll på internationella ämnen som 

var politiskt ‖ofarliga‖. Det sjunkande regionala intresset ska också ses mot 

det faktum att åren efter kriget präglades av en kosmopolitisk idévärld där 

regionerna inte riktigt passade in. Från 1970-talet och framåt ökade åter 

intresset för den regionalt rotade konsthistorien. Möjligen kan detta förkla-

ras med ‖gräv där du står‖-tanken som skapade ett ökat intresse för hem-

bygdsforskning vilket i sin tur troligen påverkade universitetsämnen såsom 

konsthistoria.13 

 

Tidsperiod Avhandlingar med 

region i titlar 

Avhandlingar 

totalt 

Procentuell 

fördelning 

-1899 0 19 0 

1900-09 1 4 25 

1910-19 8 14 57 

                                                             
12 Hans Pettersson, 80-87. Se även Marta Järnefeldt-Carlsson, Gerda Boëthius: Konsthistoriker och musei-

chef bland idel män (Umeå: Antecknat Avbildat, 2008), 25-30. 
13 Sven Lindqvist, Gräv där du står: Hur man utforskar ett jobb (Stockholm: Bonnier fakta, 1978). Till 

denna bok som användes flitigt inom olika studieförbund finns också flera studiehandledningar utgivna, se 

exempelvis, Sven Lindqvist, Jan Norman och Jan Ahltorp, Gräv där du står: Hur man utforskar ett jobb, 

Studiehandledning (Stockholm: Brevskolan, 1979). 
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1920-29 4 21 19 

1930-39 3 30 10 

1940-49 2 21 10 

1950-59 1 30 3 

1960-69 1 16 6 

1970-79 9 81 11 

1980-89 9 61 15 

1990-2000 8 78 10 

Totalt 46 375 12 

Fig. 1. Avhandlingar i konstvetenskap i Sverige med ‖region‖ i titlarna, fördelning över tid. 

Det mönster som framträder vid ett studium av hur de olika lärosätena för-

hållit sig till regionalt grundad konsthistoria visar att Umeå är det lärosäte 

som haft den största andelen avhandlingar med regionalt fokus. Fram till 

2000 omnämndes någon region i nära var tredje titel. Även i Lund har det 

funnits ett starkt intresse för det regionala. Det är också tydligt att olika lä-

rosäten hade olika regionalt fokus och att det var närområdet som priorite-

rades i forskningen. Följaktligen har man i Umeå studerat Norrland, i Lund 

Skåne, i Uppsala Uppland medan forskningen kring Gotlands medeltid haft 

en stark ställning i Stockholm. 

 

Lärosäte Avhandlingar med 

region i titel 

Avhandlingar  

totalt 

Procentuell  

fördelning 

Göteborg 2 32 6 

Linköping 0 4 0 

Lund 14 80 18 

Stockholm 17 147 12 

Umeå 5 17 29 

Uppsala 8 95 8 

Totalt 46 375 12 

Fig. 2. Avhandlingar i konstvetenskap i Sverige med ‖region‖ i titlarna, fördelning mellan lärosäten. 

Konsthistorien präglades under 1800-talet av den spekulativa estetiken och 

efter hand ökade det empiriska intresset. Men hur var det med konsten? 

Under det tidiga 1800-talet var nyklassicismen den allt överskuggande 

smakriktningen. Då denna bygger på det klassiska arvet är den till sin karak-
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tär global och det är detta förhållande som gör att klassiska kolonner åter-

finns i såväl Köpenhamn som Skellefteå. Den nationalistiska vågen i sam-

band med Napoleonkrigen bäddade, tillsammans med den filosofiska om-

svängningen, för det romantiska genombrottet, där nation och region kom 

att utgöra centrala begrepp under hela seklet.14 Då romantiken bygger på 

nationella arv av olika slag är frågan om vi fick olikartad utveckling i olika 

delar av Europa. Svaret måste bli nej. Det är istället så att det nationella ro-

mantiska rörelsen är extremt internationell för att inte säga global. I Schweiz 

målade t ex Johann Heinrich Füssli (1741-1825) delar av den fornnordiska 

gudavärlden i en stil som i mångt och mycket påminner om den som Johan 

Gustaf Sandberg (1782-1854) använder sig av då han målar stridande valky-

rior. Joseph Anton Koch (1768-1839) målar sina sublima landskap från Al-

perna medan Adolph Tidemand (1814-1876) finner samma landskap i Norge, 

och mot slutet av århundradet står vurmandet för den nationella mytologin 

på sin höjdpunkt runt om i Europa. Det är tydligt att det är något internatio-

nellt och i det närmaste globalt som gör att konstnärer som Mårten Eskil 

Winge (1825-96) målar scener ur den nordiska mytologin med samma vilja 

att lyfta fram det egna som i Akseli Gallen Kallelas (1865-1931) framställ-

ningar av den finska mytologin. De svenska konstnärer som av eftervärlden 

kallats för nationalromantiker tillhörde den stora gruppen parisersvenskar 

som studerade i den franska huvudstaden under 1880-talet. Det var till stora 

delar samma personer som tog strid med den dåvarande Akademiens led-

ning och som då kallades för opponenterna. Ett led i denna strid var just att 

de ville göra den konstnärliga utbildningen i Sverige mer internationell, men 

några år senare ses de ändå som nationalromantiker. Deras konst skulle 

dock knappast ha varit densamma om de inte påverkats starkt av franska 

konstnärer som Paul Gaugin (1848-1903) eller Paul Cézanne (1839-1906), 

något den amerikanska konsthistorikern Michelle Facos visat.15 

Den i många avseenden internationella nationalismen under 1800-talet 

förde med sig ett mycket större intresse för det regionala. I konsten kan detta 

exempelvis ses i det så kallade Düsseldorfmåleriet.16 Under en relativt lång 

period runt mitten av 1800-talet utgjorde Düsseldorf den kanske viktigaste 

studieorten för skandinaviska konstnärer. De svenska konstnärer som stude-

                                                             
14 William Vaughan, Romanticism and Art (London: Thames and Hudson, 1994). 
15 Michelle Facos, ‖Gauguin, van Gogh and Swedish Painting in the 1890s‖, Gazette des Beaux-Arts (1994), 

137-148. 
16 Om Düsseldorfmåleriet se exempelvis Eva-Lena Bengtsson, ‖Svenskarna och Düsseldorf‖, Skandinavien 

och Tyskland 1800 - 1914: Möten och vänskapsband, red. Bernd Henningsen, Janine Klein, Helmut Müsse-

ner och Solfrid Söderlind (Stockholm: Nationalmuseum, 1997), 313-319. 
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rade här gjorde många och långa resor hem under somrarna och försökte då 

kartlägga sitt eget land och dess allmogekultur. Det intressanta är att de i 

nästan samtliga fall gjorde detta utifrån sin egen regionala kontext. Ett av de 

snabbaste sätten att attribuera en Düsseldorf-målning är utifrån titeln som 

nästan alltid innehåller en regional geografisk bestämning och handlingar i 

allmogekontext: Som exempel kan nämnas Kilian Zolls ‖Midsommardans i 

Rättvik‖ eller Bengt Nordenbergs ‖Tiondemöte i Skåne‖. Men varför sker 

detta under åren kring 1850? 

 

 

Kilian Zoll, Midsommardans i Rättvik, 1852, olja på duk, 31,5 x 41 cm, NM 2428. Kilian Zolls (1818-60) 

målning utgör ett uttryck för det så kallade düsseldorfmåleriet där allmogen framhölls som ett ideal. Detta ska 

också ses mot bakgrunden av ett allt starkare intresse för regioner som en viktig komponent i 1800-talets 

nationsbyggande. 

                                                                    *** 

 

Såväl den finländske geografen Anssi Paasi som den norske historikern Ei-

nar Niemi och dennes landsman statsvetaren Stein Rokkan har studerat 

regional mobilisering. En av deras slutsatser är att denna långt ifrån alltid 

och speciellt inte under 1800-talet kan ses som regionalistisk i en separatis-

tisk mening utan istället som ett uttryck för ett regionsbygge för ett nations-
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bygge.17 Genom att stärka regionerna kulturellt och ekonomiskt skulle de 

delar som sammantaget utgjorde nationen bli än starkare. Detta stämmer väl 

med en annan central tankefigur under 1800-talet – frontiertanken. Då 

Fredrick Jackson Turner (1861-1932) hävdade att varje nation hade att söka 

utveckla sin periferi annars var den mer eller mindre dömd till undergång 

var detta en uppmaning till kolonisation av glesbygden men också en upp-

maning att söka ge dessa regioner en kulturell skrud som stämde med det 

moderna samhället.18 Detta var en av grunderna för det starka regionala 

intresset inom konsten under 1800-talet. Men samtidigt som regionerna, och 

inte minst Norrland, sågs som framtidslandet var de intressanta ur precis 

den omvända aspekten, som reliktområden.19 I en värld som omvandlades i 

mycket snabb takt var det väsentligt att slå vakt om bestående världen och i 

regioner som Norrlands inland med sina samer eller Dalarna där skiftesre-

formerna inte genomförts såg konstnärer och museimän sådant som var värt 

att dokumentera och försvara. Följden av detta blir ett mycket ambivalent 

förhållande till regionerna i 1800-talets konstliv, där man å ena sidan ska 

använda konsten för att lyfta upp regionerna ur deras kulturella efterbliven-

het men samtidigt till en viss del ska bevara just denna efterblivenhet. 

En organisationsform som uppvisar denna dubbelhet är konstförening-

arna som grundades runt om i Europa under 1800-talet.20 Dessa rymde ett 

flertal olika syften och utgjorde bland annat ett kollektivt mecenatskap som 

möjliggjorde för konstnärer att leva på sin konst samtidigt som de sökte 

sprida konst till nya och bredare grupper än vad som hade varit fallet under 

tidigare epoker. I Sverige bildades den första konstföreningen i Stockholm 

1832. Under mitten av 1800-talet grundades det i Sverige inte mindre än åtta 

regionala konstföreningar. Dessa verkade alltså lokalt eller regionalt och 

genom deras verksamhet kom utställningar att hållas på orter där detta inte 

varit så vanligt förekommande tidigare. Samtidigt går det, om man studerar 

vad det var som ställdes ut, att konstatera att det till stora delar var samma 

konstnärer som ställdes ut i Södra Sveriges konstförening som det var i Gäv-

                                                             
17 Anssi Paasi, ‖The Finnish regional system and regional identities‖, Det kongelige norske videnskabers 

selskab skrifter 1 (Trondheim 1997), 213-220; Stein Rokkan, State Formation, Nation-Building, and Mass 

Politics in Europe (Oxford: Oxford University Press, 1999) och Einar Niemi, Trekk fra Nord-Norges historie 

(Oslo: Gyldendal, 1978). 
18 Fredrick Jackson Turner, The Significance of the Frontier in American History (1894; Ann Arbor: March 

of America facsimile series, 1966). 
19 Om Norrland som framtidsland se Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturre-

surserna under det industriella genombrottet, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, Acta Regiæ Skyt-

teanæ Nr 33. diss., Umeå (Stockholm: Carlsson 1988). 
20 Följande avsnitt bygger på Lennart Pettersson, Norrlands konstförening: Ett bidrag till konstbildningens 

historia (Umeå: Johan Nordlander-sällskapets skrifter 25, 2005). 
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le-Dala konstförening. Detta betyder att dessa regionala konstföreningar 

blev ett medel att sprida en nationell kultur. En följd av detta blev 1887 att 

Stockholms konstförening tillsammans med Föreningen för nordisk konst 

och Norrlands konstförening gick samman som Sveriges allmänna konstfö-

rening. 

 

 

Karl Nordström, Ovädersmoln, 1893, olja på duk, 72 x 80 cm, NM 1893. I Nordströms (1855-1923) skildring 

av ett västsvenskt landskap framgår tydligt att det svenska nationalromantiska måleriet från det sena 1800-

talet påverkades starkt av internationella strömningar. Förhållandet var detsamma i många olika länder och 

det gå därigenom att tala om en internationell nationalism. 

Precis som konstföreningarna var en del av det moderna konstliv som väx-

te fram under 1800-talet var också museerna det. Dessa hade, och har, ett 

ambivalent förhållande till det regionala och det globala. Samtidigt som de 

verkade för att visa konst och andra materiella uttryck för den egna regionen, 

hur stor eller liten den än var, ville de ha de internationella mästerverken. 

Ett museum med självaktning kunde inte nöja sig med det egna landets 

konstnärer utan dessa skulle kompletteras eller i varje fall relateras till inter-

nationella storheter som Fidias (ca 460-430 f. Kr), Michelangelo (1475-

1564), Peter Paul Rubens (1577-1640) och Francisco de Goya (1746-1828).21 

En följd av detta blev en omfattande handel av konst där museer köpte för 

                                                             
21 Görel Cavalli-Björkman, ‖Bildidéer i nationalmusei utsmyckning‖, Nationalmuseum: Byggnaden och dess 

historia, Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 23, red. Thomas Hall (Stockholm: Nationalmuseum, 

1976), 104-121. 
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att kunna visa dessa internationella storheter medan en annan följd var de 

enorma gipssamlingar av den internationellt gångbara antika skulpturen 

som byggdes upp.22 Dessa gipsavgjutningar kom tillsammans med de gamla 

kungliga samlingarna, inköpt konst och då levande konstnärers verk att ut-

göra basen för museiväsendet. För dåtidens museimän var det uppenbarli-

gen av mycket stort värde att kunna sola sig i glansen av vissa verk eller 

konstnärer som var i stort sett desamma oavsett var man befann sig i värl-

den. Jag skulle vilja säga att samma förhållande råder idag då varje modernt 

museum ska ha vissa internationellt kända konstnärer representerade. 

Norrland får utgöra ett avslutande exempel på förhållandet mellan det 

globala, regionerna och konsten.23 Under 1800-talet är Norrland Sveriges 

mest expansiva region vilket hade sin grund i att naturresurserna började 

utnyttjas i allt högre grad. Till en början gällde detta trävaruhandeln vars 

utveckling i Norrland under 1800-talet saknar motstycke i världen vilket 

kom att ha en oerhörd betydelse för uppbyggandet av nationen Sverige, en-

ligt ekonomhistorikern Eli F. Heckscher.24 Åren 1850-75 fördubblades den 

svenska trävaruexporten och mer än hälften av det som exporterades skep-

pades ut via hamnar i Norrland. Denna snabba industrialisering ledde till 

både en stark befolkningsökning och en stark urbanisering. Vid sekelskiftet 

1800 bodde var tionde svensk i Norrland men hundra år senare hade Norr-

lands befolkning ökat till 16 %. Sett till urbaniseringen uppvisar trävarucent-

ret Sundvall den mest extrema utvecklingen med en tiodubbling av sin be-

folkning under 1800-talet. 

Det var denna sociala och ekonomiska utveckling som utgjorde grunden 

till att Norrland på allvar trädde in i konstvärlden under 1800-talet. Detta 

inträde skedde först genom att Norrland blev ett motivområde och det går 

att tvista om det var Anders Fredrik Sköldebrands (1757-1834) vyer från 

Torneå eller Johan Fredrik Höckerts (1826-66) skildringar av samer som ska 

ses som de första. Oavsett vilket är det tydligt att dessa regionala bilder var 

en del av en global rörelse med rötterna i romantiken där det rurala och det 

som låg bortom tidigare uppmärksammade områden fick en allt starkare 

ställning i konsten. Efterhand fick också Norrland sina egna konstnärer i så 

måtto att de både kom från Norrland och uppmärksammades som specifikt 

norrländska. Om någon ska lyftas fram framför andra är det Johan Tirén 

                                                             
22 Om gipsavgjutningar se Gips: Tradition i konstens form, Nationalmusei årsbok 45, red Solfrid Söderlind 

(Stockholm: Nationalmuseum, 1999). 
23 Följande avsnitt bygger till stora delar på Lennart Pettersson, 2005. 
24 Eli F. Heckscher, Svenskt arbete och liv: Från medeltid till nutid, Med kompletterande tillägg av professor 

Arthur Mongomery och fil. lic. Bengt Svensson (Stockholm: Bonnier, 1957), 264. 
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(1853-1911). I hans bildvärld möter vi den samiska befolkningen skildrad 

med stor empati, även om det finns ett starkt inslag av idén att ‖lapp ska vara 

lapp‖ i hans inställning till samerna.25 Hans stil har med fog betraktats som 

realistisk och det var detta som lyftes fram i hans samtid. Men, och det är ett 

viktigt men, hans verk är minst lika globala som någonsin någon annan 

konstnär som påverkades av den franska realismen under 1880-talet. Detta 

ger vid handen att frågan om regionalt och globalt ofta är en fråga om per-

spektiv. 

Det fanns också en vilja att ta den internationella konsten till Norrland. År 

1886 arrangerade konsthandlaren Theodor Blanche (1835-1911) en vand-

ringsutställning med den ungerske konstnären Mihály Munkácsys (1844-

1900) ‖Kristus på korset‖. Verket visades i Sundsvall och fick stor uppmärk-

samhet. Detta var ett uttryck för idéen om att god konst förädlar människan 

vilket blir tydligt då sågverksarbetarna fick reducerat inträde till utställning-

en.26 Några år tidigare, 1882, hade den stora Industri och lantbruksutställ-

ningen hållits i Sundsvall, med en tillhörande konstutställning där närmare 

300 verk exponerades. Denna utställning rönte stor uppmärksamhet och 

ledde bl a till grundandet av Norrlands konstförening. Denna förening hade 

som uttalat syfte att höja den kulturella nivån i Norrland och ser man till 

föreningens verksamhet kan man inte annat än imponeras. Föreningen hade 

över 1000 medlemmar spridda över hela Norrland. Den arrangerade under 

sina fyra verksamhetsår utställningar i Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, 

Söderhamn och Gävle och i samband med dessa utställningar såldes ett stort 

antal verk. Vidare arrangerades lotterier där föreningen köpte in verk som 

senare lottades ut bland medlemmarna. Totalt förmedlades konst till ett 

värde som översteg 50 000 kronor genom föreningens försorg. Den var med 

andra ord en stark regional kraft i konstlivet och förde in Norrland i den 

moderna konstvärlden. Centralt för förståelsen av denna förening är det 

faktum att den 1887 gick upp i Sveriges allmänna konstförening. 

Att Norrlands konstförening gick upp i en nationell struktur, att klassiska 

kolonner finns spridda över hela världen eller att den nationellt färgade 

romantiken uppvisar slående likheter oavsett var den finns visar tydligt att 

det regionala är en del av något globalt. Vidare visar det att det behövs 

                                                             
25 Om Tiréns ambivalenta förhållande till den samiska befolkningen se Lennart Pettersson, ‖Samer sedda 

genom två par konstnärsögon‖, Människor i Norr: Samisk forskning på nya vägar, red. Peter Sköld (Umeå: 

Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet, 2008), 449-482. 
26 Lennart Pettersson, ‖Till bildning och nöje: Om konstens plats och roll i åtta norrlandstidningar under 

1880-talet‖, Oknytt 1-2 (2004), 58-91. 
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forskning på till synes regionala förhållanden eftersom dessa säger något om 

ett mycket större sammanhang. 

 



 

Peter Stadius 

 
Om bilder och branding 

i nordliga regioner 
 

Vid ankomsten till Helsingfors-Vanda flygfält, fäster resenären förr eller 

senare blicken på någon av de stora affischerna med texten ‖Four seasons, 

many reasons‖. Med denna slogan och vackra naturmotiv från fyra årstider 

hälsas främlingen välkommen till Finland. På Arlanda möts man av kända 

svenska ansikten som tillhör ‖Stockholm Hall of Fame‖. Förutom kungaparet 

skyltas stora namn som Björn Borg, ABBA och Astrid Lindgren, men också 

internationellt kanske mindre kända ansikten, allt i den demokratiska mång-

faldens sympatiska tecken. Hösten 2007 kunde jag i Paris metro upprepade 

gånger glida förbi reklamplanscher med en praktfull bild av vattenfallet Gull-

foss på Island. ‖Islande naturellement‖ lät devisen som skulle inspirera 

fransmän till att göra Island till sitt nästa semestermål. ‖Iceland naturally‖ 

blir samma sak på engelska och en titt på webbplatsen med samma namn 

avslöjar en samordnad marknadsföringsansats där den statliga turistbyrån 

samarbetar med åtta företag, bland dem en bankirfirma, ett vodkamärke, ett 

flygbolag, ett spa-företag och ett klädmärke. De förenar sina krafter för att 

sälja sig själva genom att sälja sitt land.1 

Dessa slogans och deviser är skapade i marknadsföringsbyråers mötes-

rum. De är alla exempel på place branding, dvs. skapandet av en enkel och 

slagkraftig image som är så enhetlig som möjligt och som skall hjälpa landet, 

regionen eller staden i fråga att hävda sig i globaliseringens mångfald och 

tävlan.2 Oftast är det nationella regeringar och lokala ledningsorgan som 

beställer utredningar och handlingspaket av privata place branding-företag. 

Fenomenet är intressant på många sätt. Det är typiskt för ett s.k. post-

politiskt samhälle där essentialistisk självhävdelse inte är gångbar, utan där 

image-marknadsföringen – dvs. branding – skall vara slipad på ett sätt som 

är globalt gripbart men samtidigt på något sätt unikt.3 I ett post-politiskt 

samhälle uppträder termer som branding, positionering och marknadsande-

                                                             
1 www.icelandnaturally.com, 12 nov. 2007, se även www.icelandnaturellement.fr 12 nov 2007. 
2 Peter van Ham, ‖The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation‖, Foreign 

Affairs Sep/Oct (2001), 3. 
3 Melissa Aronczyk, ‖New and improved nations: branding national identity‖, Practicing Culture, red. Craig 

Calhoun and Richard Sennett (London/ New York: Routledge, 2007), 105. 

http://www.icelandnaturally.com/
http://www.icelandnaturellement.fr/
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lar. Termerna har sina ursprung i marknadsföring och business, vilket redan 

i sig gör dem kontroversiella ur ett akademiskt perspektiv. Frågan är om det 

är möjligt att tala om ett post-politiskt samhälle, som om ovan nämnda fe-

nomen inte skulle ha en politisk innebörd? Pauli Kettunen talar, med ut-

gångspunkt i Anthony D. Smiths nationalismteorier, om den globala ekono-

mins nya nationalism. Han syftar på hur det nationella tänkandet och den 

nationella retoriken fortlever i en ny skepnad som är anpassad till globalise-

ringens krav och verklighet.4 Globaliseringens tidevarv har alltså inte gjort 

nationalismen överflödig. 

Ett annat kritiskt argument är att själva branding-processen inom mark-

nadsföring handlar om att skapa ett starkt och enhetligt varumärke där vissa 

positiva egenskaper accentueras medan andra tonas ner.5 Det blir mycket 

‖business and investment opportunity‖ och knappt någon diskussion om 

‖globala/lokala problem‖. Det blir också mycket av det globala lingua franca 

engelska, och ofta känns det inte angeläget att översätta eftersom fenomenen 

orden står för är bundna till ett globalt sammanhang. Akademiska forskare 

och globaliseringskritiska röster som Michael Billig och Naomi Klein har 

påpekat att branding-fenomenet vittnar om statens förminskade roll och 

makt i att upprätthålla en samlande nationell identitet.6 Möjligen uppfattas 

det också som en skymf mot nationer och deras medborgare att marknadsfö-

rare, ofta dessutom med skattemedel, tillåts forma bilden av deras land. De 

som däremot argumenterar för platsmarknadsföringen menar dels att feno-

menet inte är något nytt i sig och dels att det i många fall inte bara är nyttigt 

utan också ger platsen dess rätta och riktiga värde när den tidigare utan or-

sak haft ett dåligt rykte.  

Wally Olins, en av platsmarknadsföringens pionjärer, har påpekat att re-

geringar och regenter alltid har myntat och omskapat bilden av sina länder 

efter behov. Ett exempel han ofta återkommer till är revolutionen i Frankrike 

1789 (antagligen väl medveten om hur detta exempel provocerar det vänster-

liberala etablissemanget). Trikoloren ersatte den bourbonska liljan – fleur de 

lys – och den revolutionära Marseljäsen blev (med tiden) en allmänt accep-

terad nationalhymn. Därtill infördes det metriska systemet och en tid hade 

man t.o.m. en egen ny revolutionskalender med egna månader och dagar. 

                                                             
4 Pauli Kettunen, ‖Globaalin talouskilpailun nationalismi‖, Nationalismit, red. Jussi Pakkasvirta och Pasi 

Saukkonen (Helsinki: WSOY, 2005), 436. 
5 Aronczyk, 115. 
6 Michael Billig, Banal Nationalism (London: Sage Publications, 1995), 131; Naomi Klein, No Logo: Taking 

Aim at the Brand Bullies (Toronto: Random House of Canada Limited, 2000), 439–446. 
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‖In other words the entire French package was changed‖ hävdar Olins.7 Att 

han i grund och botten har rätt är ingen nyhet för humanister och samhälls-

vetare, och att hans historiska analysgrund trots detta är lika tunn som hans 

språkbruk är provocerande vulgärt torde också stå rätt klart. Det intressanta 

med Olins argument är att han ställer en del vedertagna forskningsideologis-

ka fundament i ett nytt och kanske paradoxalt ljus. Här kanske man inte 

borde förblindas eller låta sig störas av hans marknadsföringsjargong. 

Den kritiska och på marxistiska teorier grundade nutida nationalism-

forskningens tradition betonar det konstruerade i nationers heliga mytologi. 

Den nationella dekonstruktionspraktikens flitigt citerade stora namn som 

Eric Hobsbawm, Terence Ranger och Benedict Andersson påvisar uttryckli-

gen det politiskt konstruerade i nationers självbild. Den i post-koloniala 

forskningsteorier grundade forskningen synliggör i sin tur det förvrängda i 

‖blicken på det andra‖. I båda fallen finner vi ett antagande om en diskre-

pans mellan bild och verklighet, samt en medveten eller kanske oftare omed-

veten produktion och reproduktion av denna diskrepans. Bilden av Orienten 

i Västerlandet är inte objektiv hävdade Edward Said, och Larry Wolff har 

påvisat hur Östeuropa har konstruerats som en nödvändig motbild till Väst i 

trehundra år.8 I båda fallen är Orienten och Östeuropa objekt, som blir fel-

behandlade av ett subjekt, Västerlandet. I branding-cirkusen dikteras villko-

ren av ‖den globala marknaden‖, vilket i praktiken betyder toppen av en 

ekonomisk och politisk hierarki, eller en specifik marknadskultur där det 

lokala och exotiska har en kringskuren och definierad plats. Med hjälp av 

ofta internationellt opererande branding-företag skapas en bild där platsen 

själv kommer till tals med förmodad egen röst och själv- påverkad image. 

Frågan är då i vilka situationer detta är möjligt och meningsfullt och vilka 

hierarkier som styr innehållet i varumärket? Ur ett nordiskt perspektiv är 

Estland det kanske mest intressanta exemplet på nutida nation branding. 

Det perifera, det ociviliserade, det exotiska, det osannolika, inhumana och 

magiska har alltid funnits som en del av bilden av det nordliga. Om histori-

ens fatabur av nordliga teman och latenta bilder skulle tas i bruk, kunde en 

modern branding kunna se ganska vild ut: När får vi se vattenkraftsbolaget 

som marknadsför sig genom Rudbecks historier om Magog som efter synda-

floden kom med sitt folk till Lappmarken? Eller när skall vi få se ett vind-

kraftsbolag marknadsföra sig genom gamla renässansföreställningar om 

                                                             
7 Wally Olins, ‖Branding the Nation – the Historical Context‖, Journal of Brand Management 4-5 (2002), 

242. 
8 Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment (Stan-

ford: Stanford University Press, 1994). 
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nordliga trollkarlar som säljer vind? ‖Öppna energiproblemens knutar, men 

försiktigt en i taget!‖ Detta kommer antagligen inte att kunna bevittnas, ef-

tersom dessa associationer saknar en länk till modernitet och framtid, ofta 

centralt i nordisk självimaginär retorik. Knappast skulle det heller vara poli-

tiskt korrekt att marknadsföra Skandinavien som alla folks moderssköte à la 

Jordanes och Rudbeck. Annat är det med den likaså under sent 1600-tal 

etablerade bilden av midnattssolen, vilken en nordlig turismretorik utan 

problem har kunnat anamma. Polstjärnan och midnattssolen, Karl XI:s per-

sonifikationssymboler med vilka han konkurrerade både med Solkungen och 

den turkiska halvmånen, har stannat hos oss.9 Frågan är om det finns någon 

nordlig symbol som haft samma framgång som midnattssolen som så smi-

digt under 1800-talet övergick till en folklig turismretorik? 

Vilka potentiella berättelser, egenskaper, drag och symboler sammanlän-

kade till det nordiska kan definieras? Hur ser deras idéhistoria ut? En grund-

läggande indelning av det nordliga inom den västerländska kultursfären kan 

sägas utgå från tre olika tanketraditioner: 

1. Renässansmodellen: Södern, eller snarare centrum står för ci-
vilisation och kultur och är normgivande. Norr är perifert, exotiskt 
och på en lägre nivå. Den klassiska grekisk-latinska kulturen är mått-
stock. 

2. Upplysningens modell: Norr står för frihet, framsteg och friska 
fakulteter vad gäller både kropp och själ. Det nordliga utmanar och 
förskjuter normeringen av det europeiska/västerländska norrut. 
Norr blir förnuftets, vetenskapens och framstegets väderstreck. 

3. Romantikens Norden: Periferin, dess vilda natur och förmodat 
ofördärvade ädla folk är ett föredöme för den dekadenta centrum-
civilisationen. 

Upplysningens mentala kartografi opererar alltså inte enbart på en väst-

östlig axel, vilket Larry Wolff något förenklat hävdar i sin ofta citerade In-

venting Eastern Europe utan etablerade en minst lika starkt nord-sydlig 

figur.10 Upplysningsfilosofer som Montesquieu uppfann i lika hög, eller kan-

ske i ännu högre grad, Södern.11 Inom ramen för det jag kallar renässansmo-

                                                             
9 Kurt Johannesson, I polstjärnans tecken: Studier i svensk barock (Uppsala: Lychnos bibliotek, 1968), 108-

110. 
10 Wolff, 357. 
11 Peter Stadius, Resan till norr. Spanska reseskildringar från Norden kring sekelskiftet 1900 (Helsingfors: 

Finska Vetenskaps-Societeten 2005), 40–41. 
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dellen kan man inbegripa hela Europa, men också nationella nord-sydliga 

indelningar, och då främst i norr. Jag tänker på England, Norge, Sverige och 

Finland. Den motsatta bilden där norr står för framsteg och ledarskap finner 

man starkt i länder som Italien, Spanien och Frankrike för at nämna några 

exempel. I Amerika fungerar denna indelning mellan Nordamerika och Syd-

amerika sällsynt väl för att exemplifiera just denna nordsydliga retorik. Det 

nordliga kan alltså finnas i det nationella eller regionala långt ifrån det nor-

diska rådets medlemsländer. Vi har länder som är en del av framstegets norr, 

men där samtidigt den inomnationella södern är kärnområde. I de utpekade 

sydiga länderna är det det nordliga inom nationen som definierar modernitet 

och framstegsinitiativ. Detta antyder givetvis ett europeiskt tankemönster av 

centrum och periferi. Samtidigt är det något klurigt i att ett förmodat ‖un-

derutvecklat‖ södra Frankrike ligger norr om det nordliga ‖Framstegs-

Katalonien‖ och i bredd med den italienska industrins vagga, Piemonte.   

En bred definition av det nordliga är ett gott utgångsläge för studiet av det 

nordiska. Att rycka det nordliga ur sitt geografiska sammanhang och abstra-

hera det till en tanke, eller snarare ett flertal tanketraditioner, öppnar hori-

sonter bortom den exakta kartografin. En intressant nordenskildrare, 

schweizaren Carl-Victor Bonstetten, skrev om den nordliga och sydliga män-

niskan i Europa kring sekelskiftet 1800. För honom var det klart att det 

nordliga inte alltid fanns bara i norr, utan lika väl kunde finnas någon an-

nanstans: ‖den polära höjden är endast ett av flera klimatelement. Den verti-

kala höjden är en annan. I de schweiziska alperna hittar man både Lappland 

och Grönland.‖12 

För Genève-romantikern Bonstetten var det klart att det nordliga var idén 

om det naturliga i ett kallt och kargt klimat, oberoende av i vilket väderstreck 

det fanns. För honom var det också i positiv bemärkelse den nya och fräscha 

litteraturens och estetikens väderstreck. Här fanns den ossianska motpolen 

till den klassiska traditionens homeriska epik. I den romantiska nordenvur-

men blir det vilda och ociviliserade positivt genom sin organiska kraft, my-

stik och allmänna renhet och naturlighet.  

Samtidigt fanns upplysningens utilistiska blick på landskapet kvar. Under 

1830- och 40-talen skrivs det allt flera reseskildringar där en s.k. encyklope-

disk genre kommer till uttryck.13 Den av människan byggda omgivningen 

bedöms då enligt civilisationens kvalitetsmåttstock, utan större romantisk 

                                                             
12 Carl-Victor Bonstetten, L'homme du Midi et l'homme du Nord, ou l'influence du climat (Genève/Paris: 

Chez J. J. Paschoud, 1824), 15-16. 
13 Stadius, Resan till norr, 22. 
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vurm. Redan under 1820-talet hittar man exempel på hur romantikens sen-

sibilitet tonats ner till förmån för en sociopolitisk analys. Att undersöka och 

analysera samhällets tillstånd blev för många viktigare än den självbiogra-

fiskt-existentiella diskursen. Den av romantiken omhuldade tanken om fol-

kets, kulturens, klimatets, historiens och samhällsskickets organiska helhet 

övergick så småningom med positivistiska förtecken till en geografisk och 

rasideologisk determinism. De eurocentriska resevittnesmålen blev ofta en 

betygsättning av framstegets närvaro eller frånvaro i perifera resemål, och de 

byggde på så sätt vidare på upplysningsfilosofernas arv. Den romantiska 

bilden av ett naturnorden kompletterades med beskrivningar av ett perifert, 

eller semiperifert, potentiellt framtidsland som dock hade en lång väg att 

vandra ännu. 

Blicken är omutlig när den brittiske officeren Charles Colville Frankland 

på 1830-talet beskriver Danmarks armé som en hög clowner så illa utrustade 

att nästa krig förmodligen skulle bli rikets slut. Denne Frankland lyfter över-

lag fram ett miserabelt och underutvecklat Skandinavien där folket är rena 

bondtölpar. Om danskar och svenskar säger han: ‖I never saw any thing yet 

equal to the lazieness of these Swedes; they seemed to be as stupid as the 

Danes, and twice as indolent.‖ När han väl kommit till Finland konstaterar 

han om lokalbefolkningen: ‖One would not have believed in such stupidity 

had one not seen it.‖14 Hans landsman Samuel Laing såg i sin tur Norge och 

Sverige som alternativ till den nya världen för brittisk emigration, då både 

land och arbetskraft var så billig här.15 Även den väl intet illa menande Selina 

Bunbury fann på 1840-talet att området kunde ha nytta av lite utomstående 

hjälp: 

the antique ploughs, and rude farming implements, all worthier of a 
simpler age than the nineteenth century. I could not help thinking 
what a mutual-advantage system it might prove if English or Scotch 

                                                             
14 Charles Colville Frankland, Narrative of a Visit to the Courts of Russia and Sweden, in the Years 1830 and 

1831 (London: Henry Colburn & Richard Bentley, 1832), vol. 1, 38, 89. Detta tema har jag tidigare behandlat i 

artikeln ‖Bilden av Norden‖, Det nya Norden efter Napoleon, red. Max Engman och Åke Sandström, (Stock-

holm: Almqvist & Wiksell International, 2004), 228-259 
15 Samuel Laing, Journal of a Residence in Norway, during the Years 1834, 1835, and 1836; Made with a 

View to Inquire into the Moral and Political Economy of that Country, and the Condition of its Inhabitants 

(London: Longman, Brown, Green & Longmans 1836), 326. Se även Mark Davies, A Perambulating Paradox: 

British Travel Literature and the Image of Sweden c. 1770–1865 (Lund: Historiska institutionen, 2000), 174-

175. 
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farmers were encouraged to settle in this agricultural country. But 
some one told me Sweden did not like such settlements.16 

Denna kavalkad av inte speciellt romantiska bilder, från tiden innan Skandi-

navien hade ryckt upp sig till en del av den västerländska modernitetens och 

samhällsplaneringens elit, kunde avslutas med den tyske geologen Leopold 

von Buch, känd Norge- och Lapplandsskildrare. Han konstaterade torrt om 

den nordiska friheten att det var bättre att vara en fri och lycklig människa 

än att vara en fri och lycklig samojed.17 Sammantaget har vi här en räcka 

exempel på en världsbild där det viktiga är att vara en del av den värld som 

går framåt på modernitetens väg. Denna modernitet har sina specifika vari-

abler där framsteget mättes. 

I fransmannen Alexandre Daumonts reseskildring Voyage en Suède från 

år 1834 finns ett representativt exempel för den encyklopediska reseberättel-

sen.18 Denne tämligen okände fransman, som var hemma från bernadottar-

nas Pau i sydvästra Frankrike rubricerade sin Sverigeskildring med en de-

taljrikedom som illustrerar den encyklopediska stilens formkrav. 

En resa i Sverige, 
som innehåller 

utförliga kommentarer 

om handeln, industrin, jordbruket, gruvorna, vetenskaperna, 
konsten och litteraturen i detta kungadöme; 

beteende, invånarnas seder och bruk; 

dess regerings historia, 
finansinstitutionerna, handelsflottan, land- och sjöstridskrafterna, 

råvarorna; 

Den mest fulländade beskrivningen av dess territorium, 
fysiska geografi samt geologiska och naturalhistoriska förhållanden, 

med 
detaljer om kung CARL XIV JOHAN (Bernadotte), och om orsakerna 

som ledde till hans erhållande av Sveriges tron 

                                                             
16 Selina Bunbury, Evelyn; or a Journey from Stockholm to Rome in 1847–48 (London: Richard Bentley, 

1849), vol. 1, 134. 

17 Leopold von Buch, Reise durch Norwegen und Lapland (Berlin: O. C. Nauch, 1810). Se Ivar Sagmo, ‖Norge 

– et forbilde eller et utviklingsland?‖, Jakten på det norske: Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal 

identitet på 1800-tallet, red. Øystein Sørensen (Oslo: Gyldendal, 1998), 86. 
18 Se Stadius, ‖Bilden av Norden‖, 240. 
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Titelbladets minst sagt fylliga rubrik är talande och andra liknande exempel 

finns en masse från denna tid. De innehåller liksom exemplet ovan de vikti-

gaste mätbara variablerna inom näring, politik, kultur och historia. Den en-

cyklopediska bilden står för ett västerländskt kunskapsideal typiskt för 1800-

talet, där världen kartläggs av kloka män. Långa och oftast ganska tradiga 

informationspaket var det yttersta beviset på kunskap. I dagens branding-

kultur gör man ofta det motsatta, nämligen skapar enkla, rappa och fyndiga 

slogans eller symboler som får människor att associera på ett delvis nytt sätt 

till en gammal bekant eller halvbekant. I grunden är det mätinstrument som 

i hög grad påminner om Daumonts titelblad som står som grund för vår tids 

mätningar av platsers attraktionskraft. Encyklopediska reseskildringar eller 

nutida index för platsers attraktion handlar i hög grad om den egna tidens 

normer. Noteras kan att både Stockholm Hall of Fame och Daumonts titel-

blad inkluderar rikets monark som en del av en god Sverige-bild. I ett av de 

ledande place branding-företagen, Anholt Branding, bedöms och rankas 

både nationer och städer enligt ett Nation Brands Index där sex faktorer 

beaktas: turism, export, människor, styre, kultur och kulturarv samt inve-

steringar och immigration.19 Måttstocken är nu den globala marknaden.  

På 1800-talet mättes civilisationers och nationers inbördes hierarki kan-

ske annorlunda och med andra variabler. Det sena 1800-talets modernitets-

inkluderande faktorer var åtminstone järnvägen, elektrifiering, telefonnät, 

postgång, industri och handel. Stabila statliga infrastrukturer och nationens 

råvaror både i människor och naturprodukter var viktiga indikatorer i en 

mellanstatlig kamp som alltmer kom att uppfattas i en darwinistisk anda 

runt sekelskiftet 1900. I det sena 1800-talets nationella projekt, eller ska-

pandet av en upplevd gemenskap, betonades också det regionala påtagligt. 

Nils Holgerssons Sverige var avlångt och stäckte sig från Skånelängorna i 

söder upp till Kebnekajse och Malmberget i norr, sammanskrivet till en stor 

enhetlig nationell pedagogisk berättelse. Då var en inkludering av det regio-

nala i det nationella lämpligt ur ett nationellt perspektiv, men i dagens glo-

bala verklighet verkar den mindre ändamålsenlig. 

Det slår en också att allt det som konstituerade ett nationellt framtidsbyg-

ge kring år 1900, såsom elnät, tåg som gick i tidtabell flaggade iväg av en 

nitisk stins som stolt stod på sin post, eller regelbundna postleveranser i 

glesbygden, i dag genomgående uppfattas som betungande och föga kost-

nadseffektivt ur statsförvaltningens numera globala perspektiv. 2000-talets 

                                                             
19 http://www.nationbrandindex.com/, 20 nov. 2007. Företaget använde hösten 2007 ett intervjuunderlag 

på 25 000 personer i 35 länder. 

http://www.nationbrandindex.com/
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överlevnadsstrategi för regioner och länder i den nordliga periferin finner 

hopp i turism, bredband och dotcom-visioner. Tillgångarna är vild, ren och 

ofördärvad natur samt ett kunskapssamhälle med högutbildade människor. 

Intet nytt under midnattssolen med andra ord. Romantikernas norden-vurm 

för en ofördärvad och ädel civilisation har i dag förvandlats till bilden av fred 

och ekologiskt hållbara energilösningar. Detta är åtminstone den bild man 

aktivt tänker sig vilja omvårda. En norsk marknadsföringsbyrå har nyligen 

lanserat en ny tjänst, Branding Norway, som erbjuder stöd för företag med 

intresse att profilera sig internationellt med norskhet som en del av sitt va-

rumärke. Företaget har listat tre egenskaper som de är beredda att inkludera 

i detta Norge-paket: grön energi, fred och vild natur.20 Det är med hjälp av 

dessa som man är redo att hjälpa företag och organisationer, såväl privata 

som offentliga, som önskar positionera sig i ett större internationellt sam-

manhang. Tanken är att det skall uppstå en symbiotisk cirkel där företagen 

och organisationerna drar nytta av Branding Norway, medan företagen 

förstärker varumärket. Detta är ett gott exempel på vad man kunde kalla soft 

power branding, eller brand management. Branding Norway vårdas och 

hålls i trim för att ge privata och offentliga organisationer ett välbehövligt 

stöd i internationella sammanhang. De globalt agerande företagen antas i sin 

tur tillföra Branding Norway en god position inom den globala platshierar-

kin. Hela processen är utpräglat avlägset från politiskt beslutfattande. 

‖Welcome to Estonia!‖ är ett av de mest uppmärksammade nation bran-

ding-projekten i den nordliga regionen under de senaste åren.21 För Estland 

är branding-projektet av helt annan och större betydelse än för Norge. Att 

repositionera det nationella varumärket har varit högaktuellt för forna sov-

jetrepubliker och öststater, och de utgör ett slags skolexempel på vad denna 

verksamhet kan åstadkomma. I Estlands fall är målen tydliga. Man vill inte 

associeras med sitt sovjetförflutna, utan inkorporeras i det europeiska och 

västerländska, och gärna då med en nordisk profil. Denna nordiska profil 

inbegriper politisk stabilitet, god utbildning och högteknologiskt kunnande, 

men saknar, vilket många kritiska röster har påpekat, det nordiska välfärds-

byggets fundament och appellerar snarare till en öppen och fri liberalistisk 

global marknad. Brand Estonia vill komma bort från sitt förflutna som ‖Tal-

lin-Stalin‖ och återuppstå som ‖eEstonia‖. Ungefär så menar Toomas Henrik 

Ilves, som kanske bäst förkroppsligar det estniska samhällets och den estnis-

ka statens ‖Welcome to Estonia‖-falang. Ilves, född i Sverige 1953 och upp-

                                                             
20 http://www.flyingpigs.no/cat.aspx?cat=99501, 20 nov. 2007. 
21 van Ham, 3. 

http://www.flyingpigs.no/cat.aspx?cat=99501
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vuxen i USA, valdes till Estlands president 2006, men det var som utrikes-

minister i två omgångar 1996 till 1998 och 1999 till 2002, som han formule-

rade behovet att förvandla Estland i fråga om landets rykte.  

I december 1999 höll utrikesminister Ilves ett anförande vid Utrikespoli-

tiska Institutet i Stockholm under rubriken ‖Estonia as a Nordic Country‖.22 

Han framförde en rad argument för att Estland skulle ses som ett nordiskt 

land och varken som en post-sovjetisk eller baltisk stat. Den sistnämnda 

etiketten var inte eftersträvansvärd, och liksom Finland hade gjort på 1930-

talet pläderade Ilves för att Estland skulle associeras till den nordiska grup-

pen av länder. Han hänvisade bl.a. till att internet-anslutningarnas täthet i 

Estland var bland de högsta i Europa och framför allt till en rad egenskaper 

som han ansåg att esterna hade gemensamt med nordbor och även i någon 

mån med Europas anglosaxer. Därför, hävdade Ilves, var det orättvist mot 

Estland att man fortfarande degraderade landet i den västerländska mental-

geografiska diskursen, där korruption och andra olägenheter automatiskt 

färgade förväntningarna på landet. För att rycka loss Estland både från ett 

otillfredsställande baltiskt epitet och en ovälkommen sovjetisk koppling lan-

serade han tanken om ett s.k. Yule-land. Med detta Yuleland syftade Ilves på 

det område där julfirandet kopplas till både den kristna traditionen och den 

hedniska midvintertraditionen. Länder där ordet för jul kan härledas till 

Yule kan räknas till denna kultursfär, och inbegriper Estland och Finland 

(Jõul, Joulu) i öst och Sverige, Norge, Danmark, Island samt de Brittiska 

öarna med sitt Yule-ord. Detta är de geografiska gränserna för Yuleland, och 

Ilves konstaterar: ‖Clearly the case is to be made that these Protestant, high-

tech oriented countries form a Huntingtonian subcivilisation, different from 

both its southern and eastern neighbors‖.23 Han hittar ett medelbeteende i 

detta område där invånarna själva uppfattar sig som rationella, logiska, oe-

mottagliga för emotionella argument, envisa och flitiga. Uppenbarligen med-

veten on stereotypifieringen hävdar Ilves att esterna själva endast kan identi-

fiera sig med sina nordliga och väsliga grannar, men inte med sina södra och 

östra. 

Hur allvarliga Toomas Ilves resonemang varit menade kan säkert diskute-

ras, men faktum kvarstår att Estland aktivt har arbetat med sitt varumärke 

jämsides med en tydlig och medveten politik att liera sig med och bli en del 

av väst. Inför Estlands stundande medlemskap i den Europeiska Unionen 

2004 arrangerade den estniska staten fotoutställningen ‖Estonia – Nordic 

                                                             
22 http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html, 25 nov. 2007. 
23 http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html, 25 nov. 2007. 

http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html
http://www.vm.ee/eng/nato/1210.html
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with a twist‖ i Bryssel.24 Vikten av att göra Estland känt och att göra Estland 

till en del av den västliga och moderna delen i globaliseringens mentala kar-

tografi bör inte underskattas, och den systematiska strategiuppläggningen 

och dess implementering som ett led i politiskt handlande är ett intressant 

och illustrativt exempel på hur bilder och branding faktiskt kan spela en 

central roll i politiska processer. 

 

                                                             
24 http://www.sm.ee/eng/pages/goproweb0689, 25 nov. 2007. 

http://www.sm.ee/eng/pages/goproweb0689
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Ingress 

 

I sin serie föreläsningar om det nordliga påpekar Margaret Atwood att nor-

den som en geografisk riktning är relativ. Det är en plats vars gränser skiftar 

och det är också, kanske mer än något annat, en sinnesstämning.1 Atwood 

pratar om nordlighet i en kanadensisk kontext, men eftersom betoningen 

ligger på att det är i uppfattningen, inte nödvändigtvis i ‘verkligheten‘, det 

nordliga konstrueras kan hennes argument appliceras på olika former av 

nordlighet oavsett vilket geografiskt område som avses. 

År 1856-57 reste amerikanen Bayard Taylor i Skandinavien. Hans resebe-

rättelse publicerades 1858 och den svenska, anonyma, översättningen kom 

året därpå. Taylor arbetade som korrespondent bland annat för The New 

York Tribune och hade innan sin resa i Sverige, Norge och Finland i artikel-

form berättat om sina resor i Europa, Centralafrika, Asien, och det egna 

hemlandet. Tidningsartiklarna arbetades vid hemkomsten om till reseböck-

er, och även hans skandinaviska äventyr såg dagens ljus som brev till The 

New York Tribune.2 I den här inledningen till texter om så vitt skilda ting 

som en kvinnas resa i Finland, riskens estetik, och skapandet av ‘Skansen-

lappen‘ fungerar Taylors reseberättelse som en subtext, dels för att visa på 

vanligt förekommande beröringspunkter mellan texter som på olika vis be-

handlar det nordliga, dels för att återigen poängtera att de nordliga regio-

nerna kan ses som en idé snarare än en faktisk plats. 

Även i Taylors text är det nordliga nämligen i högsta grad relativt. Hans 

tidigare resor är av vikt här eftersom han ofta gör jämförelser mellan syd och 

nord. Han säger att inspirationen för resan tillkom på sydligare breddgrader 

och han gör denna reflektion i en nordlig kontext:  

Här voro vi ändtligen under Norra Polarcirkeln midt i vintern – en 
dröm var nu förverkligad, som ofta hade sväfvat för min själ, medan 

                                                             
1 ‖Until you get to the North Pole, ‘north‘, being a direction, is relative […] it‘s a place with shifting bounda-

ries. It is also a state of mind.‖ Margaret Atwood, Strange Things: The Malevolent North in Canadian Litera-

ture (Oxford: Clarendon, 1995), 8. 
2 ‖Bayard Taylor‖, Dictionary of Literary Biography, Vol. 189, American Travel Writers, 1850-1915, red. 

Donald Ross and James J. Schramer, (Detroit: Gale Research Inc, 1998), 321-335. 
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jag vistades under tropikernas palmer. Så naturligt är det, att den 
ena ytterligheten leder tankan på den andra.3  

En ytterlighet, tropikernas palmer, har alltså lett Taylor att fundera på en 

annan och till drömmar och idéer som först senare kan testas i en verklighet. 

Intrycken från de södra hemisfärerna dröjer sig kvar och Taylors text inne-

håller ett stort antal jämförelser mellan syd och nord. Paralleller dras på 

flera plan: mellan människor i södern och i norden och mellan byggnader, 

stallar liknas till exempel något oväntat vid egyptiska gravar (15). Även detal-

jer i hans text har ett jämförelseperspektiv som då snö liknas vid sanden i 

den Nubiska öknen (110). Då han beskriver olika landskap återkommer han 

gärna till mer traditionella paralleller mellan Skandinaviens fjäll och bergiga 

europeiska länder som Schweiz och Tyskland. Det inom reselitteraturen 

vanliga epitetet ‖Nordens Venedig‖ appliceras också på Stockholm, även om 

hans slutsats är att staden inte är ‖denna adriatiska hafvets svan… utan en 

nordisk örn‖ (150).4 De återkommande jämförelserna har två funktioner. 

Dels kan de underlätta läsarens förståelse av det berättade; genom att jämfö-

ra det nordliga med platser läsaren tidigare läst om eller kanske till och med 

sett skapas större möjligheter för förståelse av det beskrivna, dels skapas ett 

förtroende för Taylor som reseberättare i och med hans resvana.5 Taylors 

slutsats angående Stockholm antyder också att tidigare resenärer och beskri-

vare på ett eller annat vis misstagit sig, vilket förlänar hans egen text en extra 

tyngd. 

Då det nordliga ursprungligen konstrueras från Taylors perspektiv i tropi-

kerna kan man anta att hela Skandinavien till en början utgör en samman-

hängande nordiskhet för honom. Väl i Sverige (hans första destination) för-

flyttas dock dessa gränser och det blir de arktiska områdena som utgör det 

verkliga nordliga. Detta flyttande av gränser sammankopplas med moderni-

tet och de arktiska regionerna, hur de än konstrueras geografiskt, utgör ett 

slags gränszon mellan det igenkännbara och det exotiska, det korrumperade 

                                                             
3 Bayard Taylor, Nordisk resa: Sommar- och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige, övers. okänd 

(Stockholm: P. G. Berg, 1859), 55. Fortsatta hänvisningar till reseberättelsen ges inom parentes i texten. 
4 Närheten till vattnet och de många öarna gör jämförelsen mellan Stockholm och Venedig tämligen naturlig 

och uttrycket ‖Nordens Venedig‖ förekommer i ett antal texter, publicerade både före och efter Taylors resa. 

Se till exempel Selina Bunbury, Evelyn: or a Journey from Stockholm to Rome in 1847-48 (London: Richard 

Bentley, 1849), vol. 1, 1. Det kan också tilläggas att epitetet även används i anknytning till andra städer där 

kanaler och vatten spelar en framträdande roll i stadsbilden, till exempel S:t Petersburg och Amsterdam. 
5 I artikeln ‖Istappar i skägget: Bayard Taylors norrländska resa‖ påpekar Heidi Hansson att: ‖De nordligaste 

delarna av Skandinavien blir ett okänt område av samma dignitet som trakter på andra sidan jorden och 

Taylor får legitimitet som uttolkare av regionen eftersom han framställs som auktoritet på dessa andra främ-

mande platser.‖ Oknytt 1-2 (2004), 42. 
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och det autentiska.6 För Taylor går denna gräns vid Sundsvall, även om det 

naturligtvis kan debatteras hur pass arktiskt detta område är. Om Stock-

holms kvinnor skriver han att ‖knappt tio bland hundrade äro kyska‖. Män-

nen ‖äro naturligtvis vida sämre än qvinnorna‖ och han fortsätter med att 

konstatera att han ‖aldrig varit på något ställe der liderligheten bedrifvits så 

öppet och der ändock skriket om en falsk sedlighet så mycket var rådande‖. 

Denna slutsats baseras på avsaknaden av bordeller (Taylor kallar dem ‖pro-

stitutionshus‖) i huvudstaden, parat med den ‘liderlighet‘ som kommer till 

uttryck på restauranter (där män handgripligt närmar sig uppasserskorna) 

och på allmänna bad där kvinnor, ‖visserligen fruktansvärdt fula … med 

största kallblodighet förrätta den vanliga gnidningen och borstningen‖. Han 

säger till sist att ‖[m]an kan ej förundra sig då man hör, att unga män, som i 

Berlin och Paris hafva bestått eldprofvet, slutligen i Stockholm blifvit för-

störda‖ (166-67). Jämförelsen med Paris och Berlin ger naturligtvis vid han-

den att Stockholm skiljer sig från dessa metropoler, men också att den 

svenska huvudstaden kan ses som en del av, eller kanske snarare en förläng-

ning av den europeiska kontinenten. Samma typ av ‘eldprov‘, antyds det, kan 

genomgås även i Tyskland och Frankrike men dessa mer beskedliga varian-

ter kan lättare motstås där än i Stockholm, möjligen på grund av att den 

senare stadens innevånare invaggar besökaren i en falsk trygghet.  

Trots hotet från sexualiteten som kommer till dessa försåtliga uttryck vill 

Taylor inte se svensken närma sig fransmännen i sitt beteende. De ‖höflighe-

ter, som anstå den glade, rörlige, qvicksilfversnabbe fransosen, få tycke af 

narraktighet då den alfvarsamme svensken skall använda dem‖ anser han 

(161). Den falskhet som blir följden är även den förbehållet storstäderna i 

söder. Istället är det så, rapporterar Taylor, att ‖[l]and och folk sågo bättre 

ut, ju längre vi kommo åt norr‖ (21). I Sundsvall är ‖alla friska, kraftiga och 

rättframma – männerna med långt blondt hår, stora näsor och blå ögon, och 

fruntimmerna med rosenröda kinder och yppigt utvecklade till lif och lem-

mar‖ (22-23).  Det är alltså inte bara till utseendet folk förbättras utan även 

till kynne: narraktigheten från områdena kring huvudstaden har ersatts av 

en rättframhet. Samma tendens kan spåras i hans text då han påföljande vår 

                                                             
6 Liksom många andra koloniala, binära konstruktioner måste ‖det exotiska‖ och ‖exotism‖ förstås som 

eurocentriska idéer. I Chris Bongies studie Exotic Memories: Literature, Colonialism, and the Fin de Siècle 

(Stanford: Stanford University Press, 1991) återfinns följande definition av exotism: ‖a nineteenth-century 

literary and existential practice that posited another space, the space of an Other, outside or beyond the 

confines of a ‘civilization‘ … that, by virtue of its modernity, was perceived by many writers as being incompa-

tible with certain essential values – or, indeed, the realm of value itself‖, 4-5. En liknande kvalificering bör 

göras angående det ‖autentiska‖. Här avses ingen inneboende kvalitet (en dylik skulle vara omöjlig att definie-

ra) utan snarare en konstruktion från resenärens sida som ofta bygger på föreställningar kring det ‖oförstör-

da‖ och ‖originella‖. 
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reser längs Norges kust. I Oslo-trakten är människorna oärliga och baksluga; 

han går faktiskt så långt att han påstår: ‖att jag i intet land i Europa, med 

undantag af Italien, har upplefvat så många försök att bedraga mig‖ (294-

95). Längre norrut återtar dock norrmännen samma positiva drag som 

svenskarna. Taylor rapporterar: ‖Vi märkte likväl en väsendtlig förändring 

till det bättre hos menigheten i den mån vi kommo längre mot norr. De voro 

bättre klädda, bättre till seder samt mer oafhängiga och förståndiga‖ (219). 

Återigen märks en tydlig förbättring vad gäller både yttre och inre kvaliteter. 

Beskrivningarna av det autentiska, som blir mer påtagligt ju längre norrut 

Taylor reser, kan ses som en önskan att understryka resenärens egen origi-

nalitet. Till de korrumperade södra huvudstäderna kommer alla, till och med 

turister, men till de norra regionerna vågar sig endast den äventyrlige rese-

nären. 

Den primitiva norden är även den relativ visar det sig dock, och moderni-

teten utgör en fara för den behållning resenären kan få av sin resa. Ingen-

stans är detta tydligare än i mötet med de till kristendomen omvända sa-

merna, ‘lapparna‘ i Taylors vokabulär. Förändringen har varit dem till gagn 

‖såsom menskliga väsenden‖ i det att den nya livssynen medfört en högre 

moral, måttlighet då den gäller alkoholförtäring och ett större mått av all-

män utbildning, men Taylor anser att förändringen bara ligger på ytan, och 

att de endast ‖utbytt den ena vidskepelsen mot den andra‖. Detta ersättande 

av en livssyn med en annan har följder för resenärens upplevelse och Taylor 

rapporterar att: ‖Hvad lapparna hade egendomligt, har försvunnit med deras 

hedendom. […] Romantiska resande söka derföre nu fåfängt hos dem mate-

rialet till trollhistorier och vilda äfventyr‖ (101). De representationer och 

konstruktioner Mattias Bäckström analyserar kan här spåras i Taylors besvi-

kelse över hur det exotiska undflyr betraktarens öga även om denna exotism 

till och med i Taylors ord är en konstruktion sammankopplad med ‘trollhi-

storier‘ och äventyrligheter. Då samerna inte längre kan sägas representera 

en olikhet, en exotism, i förhållande till den övriga befolkningen eller till 

resenären minskar deras värde i besökarens föreställningsvärld. Bäckström 

diskuterar hur ‘lapparna‘ på ett likartat vis kommer att representera min-

nesmärken över en svunnen tid snarare än den verklighet som iakttas under 

Hazelius och Samzelius expeditioner 1891. Moderniseringens hot mot sa-

mernas egenart är således lika aktuellt för Taylor som för resenärerna tret-

tiofyra år senare. 

Vetenskapligheten i Taylors text kan naturligtvis debatteras och han an-

klagades ofta för att bara ytligt beskriva det han såg. Denna åsikt uttrycktes 

bland annat av den namnkunnige resenären Alexander Humboldt och i By-

Ways of Europe håller Taylor till och med med honom. Men då de två möts 
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rapporterar Taylor att Humboldt också uppskattar sättet att se omgivningar-

na vilket kan komplettera ett mer vetenskapligt förhållningssätt.7 Ett par 

detaljer som hänger samman med ett visst mått av vetenskaplighet har dock 

vidare beröringspunkter med Bäckströms artikel, då främst den levande 

forskningen. Att Taylor ser det folkfostrande i sina observationer är tydligt 

genom att delar av hans text skrevs för en tidning (det upplysande finns in-

byggt i projektet). Han lär också genomgående ut ord på originalspråk så att 

läsaren till sist har ett litet ordförråd av Skandinaviska uttryck. Tuuli Fors-

gren uppmärksammar samma tendens i sin kartläggning av författarinnan 

Annie Margaret Clive Bayleys resa i Finland och det är en är inte ovanlig 

konvention inom reselitteraturen. Liksom Clive Bayley utnyttjar Taylor sina 

språkkunskaper ytterligare för att komma människorna han möter närmare, 

och han tar även hjälp av de perspektiv han har från sina resor i sydligare 

trakter och av människor som levt länge i de norra regionerna. Han avslutar 

till exempel sina långa beskrivningar av färden i lappmarken och mötet med 

dess folk med att tacka naturforskaren John Wolley som ledsagat dem. Wol-

ley har vid denna tidpunkt levt flera år i norra Sverige och hans kunskaper 

gör det möjligt, säger Taylor, att ‖pröfva riktigheten af mina intryck och till 

mognad bringa de åsigter som jag eljest efter min egen korta erfarenhet skul-

le ha tvekat att nedskriva‖ (122-23). Åsikter kontrasteras på detta vis mot 

intryck och Taylor är medveten om sin egen mer skissartade förståelse av 

regionen. För att kunna belägga riktigheten i observationerna och på det 

viset uppnå en högre grad av vetenskaplighet behövs alltså trovärdiga infor-

manter. 

I Forsgrens analys uppdagas vidare intressanta ting, både om forsknings-

processen och frågor rörande vad för slags information resenären i själva 

verket har och i vilket sällskap han eller hon rör sig. Kontakten med familjen 

Furuhjelm underlättade säkerligen vissa aspekter av Clive Bayleys resa och 

informanterna möjliggjorde en större kunskap om land och folk. Taylors 

beskrivningar av samerna är ett exempel på hur andra människors, i det 

fallet John Wolleys, kunskap påverkar och kompletterar hans text och han 

                                                             
7 ‖But when, during my last interview with that great student of Nature, I remarked that he would find in my 

volumes nothing of the special knowledge which he needed, it was very grateful to me when he [Humboldt] 

replied: ‗But you paint the world as we, explorers of science cannot. Do not undervalue what you have done. It 

is a real service; and the unscientific traveler, who knows the use of his eyes, observes for us always, without 

being aware of it‘‖. Bayard Taylor, By-Ways of Europe (New York: G Putnam & Son, 1869), 14. Avsaknaden av 

vetenskapliga fakta uppvägs enligt Taylor även av den poesi som kommer till uttryck i hans text. Han rappor-

terar att poeten Tennyson en gång sagt honom att: ‖A book of travels may be so written that it shall be as 

immortal as poetry‖, By-Ways of Europe, 16. Se vidare analyser av Taylors roller som vetenskapsman kontra 

observatör och av de poetiska inslagen i hans text i Heidi Hanssons ‖Istappar i skägget: Bayard Taylors norr-

ländska resa‖. 
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reser också beväpnad med introduktionsbrev och bakgrundsinformation 

hämtad från både skönlitteratur och vetenskapliga verk indikerad via inter-

textuella referenser. I texten antyds det att han befinner sig nära landet och 

nära de enkla innevånarna. Han skriver till exempel i textens inledning att 

‖[J]ag har så mycket som möjligt lefvat såsom det folk, inom hvars område 

jag rest. […] och jag önskar blott att den obereste läsaren … är i tillfälle att se 

dem med tillhjelp af mina ögon…‖. I formuleringen märks även Taylors öns-

kan att inte bara distanserat berätta utan att involvera läsaren även rent 

fysiskt i upplevelsen. En verklig uppfattning om landet och människorna kan 

alltså bara fås och förmedlas om resenären på alla vis lever sig in i de rätta 

omständigheterna.  

I kontrast till de hemman, bondgårdar och lappkåtor han inhyses i och de 

dagliga kontakterna med den ‘vanliga‘ människan inkluderar Taylor referen-

ser till möten av en annan art. Han nämner kontakter med H C Andersen 

(178) och säger sig vid ett tillfälle ha presenterat sig för den svenska kunga-

familjen på ‖ett helt formlöst sätt‖. Denna inofficiella introduktion äger rum 

då han på en hotelltrappa möter ‖en stor svartskäggig fransman‖. Frans-

mannen (senare identifierad som kronprinsen) blir mottagare av ‖den fulla 

laddningen af ett rökmoln, som [Taylor] just då stötte ifrån [sig]‖. Men, fort-

sätter han: ‖då min cigarr var en äkta havannah och han skall vara en känna-

re af denna vara, så skadade det intet‖ (164-65). Även om denna kontakt inte 

leder till något vidare informationsutbyte framkommer en koppling mellan 

resenären och kronprinsen i deras delade exklusiva smak och kontakter även 

med aristokrati och kulturelit uppfyller Taylors mål att ge en övergripande 

bild av de nordiska folken. 

Risktagande, vilket Lisbeth Lewander behandlar mer ingående genom att 

analysera både estetiska aspekter av och genusordning i polarexpeditioner är 

en viktig del av Taylors resa. Han påstår att till och med hans nationalitet gör 

honom extra lämpad för resan till områden som även bland infödda svenskar 

ger upphov till oro: ‖svenskarne fruktade Norden, och få ibland dem hade 

någonsin rest dit uppåt om vintern, men amerikanare och engelsmän låta ej 

af någonting afskräcka sig från att resa hvart som helst‖ (17). Här indikeras 

också att det inte bara är den nordliga regionen som kan uppfattas som risk-

fylld, utan även att farorna i området ökar på vintern. Taylor återger med 

förtjusning de varningens ord han får av omvärlden om farorna med klima-

tet, de obekväma färdsätten och den oaptitliga samt enligt somliga oätliga 

maten. De två sistnämnda kan väl i enlighet med Lewanders analys sam-

mankopplas med osäkerhet snarare än risk och i Taylors beskrivning blir de 

också äventyrliga snarare än hotande även om bristen på mat kan få farliga 

följder och hans experiment med diverse olika slädar och dragdjur allt som 
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oftast resulterar i att han landar med huvudet före i en snödriva. Klimatet 

norr om polcirkeln tas dock på största allvar. Taylors resa norrut tar sin bör-

jan vid jultid och temperaturerna noteras med vad som skulle kunna liknas 

vid en besatthet. Till en början kommer hans reskamrat ivrigt hojtande in-

springande på mornarna med besked om den sjunkande temperaturen, men 

då kvicksilvret till sist fryser ger äventyrligheten vika för något mer allvarliga 

funderingar över hur farlig kylan faktiskt är. De större beröringspunkterna 

med verkliga risker medför också en viss riskbedömning: åtgärder för att 

minska risken kan och bör tas vilket uttrycks i följande uppställning: 

30° under noll [= ca -35] – mycket kallt; akta synnerligen din näsa, 
äfvensom händer och fötter, ät så fet mat som möjligt och det rikligt. 

40° under noll [= ca -50] – häftig köld. Håll dig framför allt vaken, 
svep om dig ända upp till ögonen och gif ofta akt på blodomloppet, 
att det icke står stilla någonstäds, innan du vet ordet af. 

50° under noll [= ca -60] – strid mellan lif och död. (148).8 

Naturligtvis speglar Taylors text en önskan om att vara heroisk – han reser 

trots allt genom en trakt som inte är tillgänglig för kolonisering eller erövring 

– istället blir klimatet den ‖fiende‖ han måste besegra och övermanna. Även 

om det inte uttryckligen sägs är det underförstått att resenären som demon-

strerar sitt hjältemod är man och att ‘fienden‘ på samma sätt ofta är av man-

lig art. Taylors text är, i Lewanders ord, ingen entydigt ‖enkönad diskurs‖, 

tvärtom kodas naturen som både kvinnlig och manlig och resenärens roll 

fluktuerar i enlighet med detta. Tendensen är dock att sydligare delar, eller 

platser som besöks i sommarens mildare klimat, framställs som feminina, 

medan den nordliga norden och det bistra klimatet får maskulina drag.9 

Vintern, till exempel, ‖hade hittills varit oss en mild herskare, men han visa-

de sig som despot, innan vi hunno skiljas från honom‖ (55). Överdrifter, 

emfasen på faror och risker, och originaltextens genuskodning genom vilken 

klimatet, ‘fienden‘, gestaltas ger anledning att påstå att delar av Taylors rese-

                                                             
8 Taylor använder Reamurskalan; för att omräkna i Celsius multiplicerar man med 5 och dividerar sedan med 

4. ‖Reamur‘s temperature scale.‖http://www.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/camilla/temperatur.htm, 27 mar. 

2008. 
9 I sin analys av genuskodningen i Taylors text drar Heidi Hansson slutsatsen att trots att Nordisk Resa 

presenterar mångtydiga bilder både av regionen och resenären märks ändå en skillnad mellan söder och norr. 

‖On the whole, the north of Sweden emerges as a more masculine space, partly because the encounter with 

the North challenges [Taylor‘s] maculinity and to a certain extent feminises him, but paradoxically partly also 

because the ordeal provides him with an opportunity to test his stamina and prove his own manliness‖. Heidi 

Hansson, ‖Bayard Taylor and the Genders of the North‖, Edda 1 (2006), 25. 

http://www.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/camilla/temperatur.htm
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berättelse liksom de polarforskares texter Lewander studerat speglar en öns-

kan om att avbilda en viss ‖machoverksamhet‖. I de genusordnade skildring-

arna framkommer dock en intressant skillnad mellan det engelska originalet 

och den svenska översättningen. Så här skriver Taylor om isen i dess egen-

skap av fiende:  

Death was in the sparkling air, in the jewelled trees, in the spotless 
snow. Take off your mitten, and his hand will grasp yours like a vice; 
uncover your mouth, and your frozen lips will soon acknowledge his 
kiss.10  

Döden är otvivelaktigt av maskulin art här. I den svenska översättningen 

återfinns dock följande, könlösa beskrivning:  

Död var i den gnistrande luften, i de juvelbeklädda träden, i den 
fläcklösa snön. Drag af dina handskar, och dess hand skall gripa dina 
händer som en skrufstock; täck af din mun och dina frusna läppar 
skola känna dess kyss. (131) 

Taylors egna ord understryker entydigt det manliga i den motståndare som 

ska tas an men den svenska översättaren förefaller betydligt mindre säker i 

könsbestämningen.11  

Genom Taylors resa har gränsen till det nordliga, det autentiska och det 

exotiska flyttats men hur flytande den än är både före, under och efter resan, 

sätter de mer generella skillnaderna mellan det sydliga och det nordliga tyd-

liga spår hos honom. För att summera sina intryck av de arktiska områdena 

säger Taylor att:  

Jag måste likväl tillstå att, så intressant resan var och så lyckligt vi 
hade bestått dess faror, så skulle jag likväl icke önska göra om den. 
Det är godt att besöka norden, till och med efter södern, men likasom 
ingen har besökt tropikerna utan att sedermera alltjemt längta att dit 
få återvända, likaså finnes det, tror jag, ingen, som, då han tillbragt 
en vinter i den arktiska vändkretsen, skulle önska att der tillbringa 
ännu en. (146) 

                                                             
10 Bayard Taylor, Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Lapland and Norway (London: 

okänt förlag, 1858), 149.  
11 Tuuli Forsgrens tidigare forskning (ej publicerad) ger vid handen att den svenska texten förmodligen 

baserats på en tysk översättning (publicerad 1858) i vad som kan benämnas en kedjeöversättning. Det kan 

därför vara troligt att genuskodningen gick förlorad redan i ett tidigare steg. För läsaren av den engelska 

respektive svenska texten blir resultatet av skillnaden dock detsamma. 
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Hans slutsats är sålunda att en ytterlighet – den sydliga, framkallar en läng-

tan att återvända medan den andra – den nordliga snarast framkallar det 

motsatta. Då Taylor i sin beskrivning av resan i den nordliga norden åter-

kommit till de avskräckande, farliga aspekterna för att understryka sitt eget 

hjältemod blir denna slutsats tämligen logisk. De nordliga regionerna förblir 

en geografisk plats och idé som trots modernisering och utveckling förblir 

exotisk. 

 



 

 

Mattias Bäckström 

 
Att skapa lappar 

Om en debatt och två expeditioner till 
lappmarkerna 

 
Hur skapades den lapske nomaden, och varför blev han en intressant figur i 

det sena 1800-talets museisfär? Hur formade denna generella och monoli-

tiska figur en lapsk identitet som rättfärdigade undersökningar och rädd-

ningsaktioner från musealt, vetenskapligt och samhälleligt håll? Den lapske 

nomaden, det var ett objekt för kunskap som aldrig har haft, eller snarare, 

aldrig borde ha haft speciellt mycket med samerna att göra, och som inte ska 

sammanblandas med de samer som levde i norra Finland, Norge, Ryssland 

och Sverige under sent 1800-tal. 

År 1891 skickades två expeditioner ut för att utforska och bevara den laps-

ke nomaden. De människor som påträffades användes med andra ord av 

museimännen och deras ombud som råmaterial för en kunskapsproduktion 

och en expansion av museisektorn. Den första färden, Arktiska lapp-

etnografiska expeditionen till Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands 

lappmarker, leddes av extra jägmästaren Hugo Samzelius i Luleå. På order 

av Artur Hazelius i Nordiska museet tillryggalade han under mars och april 

1891 mer än 207 mil på 53 dygn och samlade in 1044 nummer.1 Det handla-

de om en insamling av ‖folkliga minnen‖, i detta fall om lapp-etnografika, 

det vill säga det som Hazelius år 1898 beskrev som materiella uttryck och 

‖hjälpmedel för forskningen, hvilka ännu erbjödo sig i dessa gamla boningar, 

som refvos, eller i dessa bohag, som ringaktades, och i dessa dräkter, som 

bortlades‖.2 Den andra expeditionen företogs samma år av språkmannen 

Karl Bernhard Wiklund. Han bedrev framför allt språk- och kulturstudier 

under sin långvariga vistelse hos Jämtlands och Härjedalens samer men 

samlade även in etnografika för Nordiska museets räkning.3 

Kunskapsproduktionen vid dessa expeditioner var en förutsättning för 

formandet av Skansen-lapparna och deras nomadiska leverne i frilufts-

                                                             
1 Nordiska museets arkiv (NMA), Artur Hazelius och Nordiska museets och Skansens tidiga arkiv (HNSA), 

E2B:2/20, Inkomna handlingar, Hugo Samzelius, 1890-1893. 
2 Artur Hazelius, ‖Ur Nordiska museets historia‖, Meddelanden från Nordiska museet 1898 (Stockholm: 

Nordiska museet, 1900), 271. 
3 Uppsala universitetsbibliotek, K. B. Wiklund samling, Vol. 23, Cb 25, Dagbok för mina resor 1891.  
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museets lappläger under 1890-talet. Eftersom Hazelius ansåg att lapp-

familjen och lapplägret kunde representera samerna i Jämtland utan att 

någon betydelsemässig förvrängning uppkom, menade han sig kunna fram-

ställa folklivet i levande tillstånd på Skansen. Det gällde endast att finna, dvs 

konstruera, det typiska för folken i de nordiska länderna, och det hade han 

alltså lyckats med på sitt friluftsmuseum: ‖Här färdas lappen med sina klöf-

jade renar. Där drager en skara dalfolk upp till sina fäbodar‖.4 För att kom-

ma nära verkligheten använde han representation som verktyg och skapade 

den generelle nomaden och bonden. Han utgick ifrån den etablerade musea-

la och vetenskapliga ordningen, det vill säga kulturutvecklingen, som gav 

honom de tecken och redskap han behövde för att kunna identifiera de vär-

defulla folkminnena bland all värdelös bråte hos samerna i de nordliga land-

skapen. 

Expeditionerna 1891 handlade således inte om att söka efter samiska fö-

remål och människor som var unika och därigenom representativa i förhål-

lande till sig själva, sitt eget liv och leverne. Vid dessa resor reducerades 

människornas unicitet för att de skulle bli representativa i förhållande till 

den accepterade kunskapsordningen vid sådana institutioner som Nordiska 

museet och Uppsala universitet. Det gällde att söka efter uttrycken för denna 

representativitet, efter dragen i samernas ansikten, efter tecknen i deras hem 

och bohag, vilka gjorde dem till ett musealt och vetenskapligt hanterligt ma-

terial, således till folkminnen. Först i dessa ordnade serier på kulturhistoris-

ka museer och i universitetsinstitutioner, i folkminnets inbördes förhållande 

till andra folkminnen i utvecklingskedjan, kunde de undersökta människor-

nas identitet som lapska nomader fastställas. Det var denna figur som ‖i 

lefvande drag‖ mötte besökarna på Skansen och förmedlades genom veten-

skapliga verk och folkbildande småskrifter. 

Den lapske nomaden var en mycket viktig figur för de vetenskaper som ut-

forskade kulturutvecklingen i de nordiska länderna, t ex den skandinaviska 

etnografin och språkforskningen. Denne figur befann sig nämligen nära na-

turmänniskans primitiva ståndpunkt. Han hade visserligen, enligt Wiklund, 

redan i en grå forntid tagit steget från ett egendomslöst och ‖mycket primi-

tivt jägare- eller ‘samlare‘-stadium‖ där jaktbytena, renarna, förföljdes. Men 

alltsedan dess hade han förblivit i en kultur av nomadiserande ägande där 

egendomen, renarna, följdes på sina vandringar.5 Samma figur, om än mind-

                                                             
4 Hazelius, ‖Ur Nordiska museets historia‖, 288-289. 
5 Karl Bernhard Wiklund, De svenska nomadlapparnas flyttningar till Norge i äldre och yngre tid (Uppsala: 

Almqvist & Wiksell, 1908), 2-4, 7, 231. 
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re nyanserad, dök också upp i Samzelius resedagbok från den norska delen 

av expeditionen: fisketuristerna, skrev han, sökte finna ro i naturens sköte 

‖och att der skåda finnmarkens mysterier: fjäll och skummande forsar, renar 

och lappar!‖6 Dessa lappar var minnesmärken från tiden som hade föregått 

den västerländska kulturens sådd i den nordiska jorden, samtidigt som de 

fanns inskrivna i den jäktade individen i samtiden som ett eko av hans eget 

rofyllda urtillstånd. 

När Wiklund hade utforskat och klassificerat lapparna i Sverige hade han 

lyckats särskilja åtminstone två nomadiserande lappklasser, fjällapparna och 

skogslapparna. Han var mer osäker på om de fiskarlappar som han hade sett 

skulle inordnas i den primitivare ståndpunkten, eller om de, liksom socken-

lapparna, tillhörde dem som genom yttre influenser övergivit sitt nomadise-

rande levnadssätt och därigenom skulle hänföras till den antikvariskt oin-

tressanta klassen lapska nybyggare. Wiklund lutade liksom andra etnografer 

i samtiden åt det senare svaret och förde fiskarlapparna samman med land-

strykare och sockenlappar – lappar som hade förlorat sin lapska identitet 

och endast med svårighet kunde särskiljas från de svenska bönderna och 

tiggarna.7 

Lapparna var med andra ord intressanta så länge som de kunde represen-

tera nomadiskheten i förhållande till svenskarna och norrmännen som re-

presenterade bofasthetens ståndpunkt i kulturutvecklingen. Det rörde sig 

således om två figurer, nomaden och bonden, där termen nomad och dess 

avledning nomadisera i samtiden definierades som både ett levnadssätt och 

ett tidsskede då människor vandrade från plats till plats, medan ordet bonde 

härleddes till fornsvenskans betydelse av boende och bofast man. Dessa två 

innehållsmättade figurer hade upptäckts i sen tid av den förnuftsdrivna och 

historiskt medvetna individen, den moderne vetenskaps- och museimannen. 

Termen individ, i betydelsen enskild person var av modernt datum och hade 

lanserats i svenskan i slutet av 1700-talet, men innebörden ‖verkligt person-

lig varelse‖, i motsats till den gamla hjordmänniskan, introducerades så sent 

som vid sekelskiftet 1900.8 

Förutom den primitiva naturmänniskan återfanns här de ståndpunkter i 

kulturutvecklingen som forskarna och samlarna vid Nordiska museet grun-

                                                             
6 NMA, HNSA, E2B:2/20, Samzelius, 1890-1893. 
7 Karl Bernhard Wiklund, Om lapparna i Sverige, Studentföreningen Verdandis småskrifter 82 (Stockholm: 

Albert Bonniers förlag, 1899), 6-9. 
8 ‖Nomad‖, Svenska Akademiens ordbok (Lund: Svenska Akademien, 1947), sp. N 634-636; ‖Bonde‖, SAOB, 

1919, sp. B 3845-3877; ‖Individ‖, SAOB, 1933, sp. I 362-364. Se ang. Hazelius som föregångare för folklivs-

forskningen med materiell inriktning: Hazelius 1900, 271-2; Bernhard Olsen, ‖Dansk Folkemuseum‖, Illu-

streret Tidende, den 16 aug. 1885, 573. 
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dade sin verksamhet på. Dessa figurer utgjorde de enkla ursprung de kunde 

finna en säker grund att bygga sin utvecklingshistoria på, en vetenskaplig 

serie som gick från det enkla till det komplexa. Det var också endast denna 

enklaste form som de kunde uppfatta oberoende av någon annan form: de 

följande utvecklingsstegen etablerades efter sina ökande olikheter – det vill 

säga från den näst enklaste till den mest komplexa formen. Expeditionsle-

darna behövde med andra ord dels den grundläggande formen och äkta 

identiteten – lapparna var nomader, det svenska folket bönder, stadens hög-

re skikt fria individer – dels en komparativ metod där varje minnesmärke 

kunde jämföras med de andra i utvecklingsserien. 

De ständigt närvarande blandningarna av de olika stadierna var av ondo 

ur folkminnessynpunkt. Mötet med den nordiska bondekulturen förstörde 

den lapske nomaden som rent minnesmärke, medan bondens nedärvda tra-

ditioner förstördes i mötet med den nivellerade internationella samtidsan-

dan. Samzelius beskrev i sin dagbok över expeditionen avarterna som upp-

stod i dessa möten: ‖Nybyggen, der alla innevånarne städse gå lappklädda – 

de äro också oftast af lappsk, ehuru kroiserad extraction‖. Dessa korsningar 

hade givit upphov till märkliga variationer. Samzelius hade exempelvis lagt 

märke till att lapska nybyggare använde oxar som dragare vilket inte före-

kom någon annanstans i de svenska och norska finnmarkerna.9 Dessa tre 

figurer, nomaden, bonden och individen, var etablerade uttryck för innehåll i 

den samtida vetenskapen och användes också som analytiska redskap under 

expeditionerna 1891. Det var utifrån denna grundläggande kunskapsordning 

som Samzelius och Wiklund läste landskapet och människorna. 

Periferins landskap var centralt för folklivsforskningen och den etnogra-

fiska insamlingsverksamheten och således för Hazelius, Samzelius och Wik-

lund. Men även om de erkände kulturutvecklingen med sina ståndpunkter 

som en fundamental ordningsprincip, så fanns det ingen större samsyn dem 

emellan när det gällde praktiken i fält och hur en expedition skulle organise-

ras och genomföras. Här stod nämligen en problemcentrerad vetenskapssyn 

mot en komparativt induktiv metod. Dessa två positioner blev också ytterligt 

tydliga i en samtida animerad debatt i Norge gällande just expeditioner och 

den större frågan om samlingar och forskning. I denna debatt blir det dess-

utom klart att de svenska expeditionsledarna befann sig i en mer allmän 

diskussion runt sekelskiftet om vetenskaplighet. 

Den 6 oktober 1904 infördes en kort notis i Morgenbladet i Kristiania. 

Notisen var utformad som ett upprop för vetenskapen och skriven av Yngvar 

                                                             
9 NMA, HNSA, E2B:2/20, Samzelius, 1890-1893. 
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Nielsen, professor i etnografi och föreståndare för universitetets etnografiska 

samling. Det var hög tid, skrev Nielsen, att sända ut en norsk vetenskaplig 

expedition till tropiska länder med uppgift att samla för fäderneslandets 

geologiska, botaniska, zoologiska och etnografiska museer. En sådan expedi-

tion skulle bli till vetenskaplig nytta för landets vetenskapliga samlingar och 

även en metod för att utbilda yngre forskare. Dessa få rader visade sig myck-

et snabbt vara kontroversiella. Redan efter några dagar, den 11 oktober, sva-

rade den norske naturforskaren Fridtjof Nansen med en flerspaltig artikel, 

‖Videnskabelige Expeditioner og Museer‖, och därefter följde en månadslång 

debatt i Kristiania-pressen.10 

Nansen formerade sina artiklar som ett generalangrepp på Nielsens upp-

rop för en expedition, men också och framför allt på tanken bakom samling-

ar och museer överhuvudtaget. Han skrev: ‖Jeg tror, vi er paa Afveie her, og 

hvad værre er, dette vort Afguderi med Museer ser ud at være i Tiltagende‖.11 

Nielsen hade alltså uppmanat det norska folket att stödja en insamlingsex-

pedition. Men sådana expeditioner, menade Nansen, var knappast en god 

vetenskaplig uppfostringsmetod. Snarare präglades de av ett kringflackande 

resande vilket lätt kunde leda till vetenskaplig konturlöshet och vidare till 

just ickevetenskapliga avvägar. God vetenskaplig uppfostran, klargjorde 

Nansen, lärde i stället ut fördjupning och intensitet. Detta nåddes genom 

bestämda uppgifter som var värda arbetet, och genom en koncentration av 

forskarens hela intellektuella förmåga på dem. 

Nansen slog fast en motsatsställning mellan forskning och insamling, mel-

lan levande och sterilt, och denna figur förde han sedan över på de veten-

skapliga museerna. Dessa museer, menade han, ledde inte heller till en le-

vande forskning, snarare slukades en massa arbetskraft av skötsel av deras 

stora samlingar. Det var således ett avguderi, och museimännen var så att 

säga avgudadyrkare som dansade runt guldkalven, runt sina kostsamt inred-

da och utformade men obarmhärtigt innehållslösa museipalats. Det fanns ett 

nytt och rikt utsmyckat Historiskt museum i Kristiania, det fanns ett kost-

bart Kunstindustrimuseum, etc. Mot dessa folktomma museer med sina 

                                                             
10 Detta och stycken nedan är grundade på följande artiklar: Yngvar Nielsen, ‖En norsk videnskabelig Expedi-

tion til Troperne‖, Morgenbladet, 6 okt. 1904; Fridtjof Nansen, ‖Videnskabelige Expeditioner og Museer‖, 

Morgenbladet, 11 okt. 1904; Yngvar Nielsen, ‖Vore Museer‖, Morgenbladet, 16 okt. 1904; Fridtjof Nansen, 

‖Videnskabelige Expeditioner og Museer‖, Morgenbladet, 18 okt. 1904; Nordal Wille, ‖Museer: Deres Betyd-

ning‖, Aftenposten, 21 okt. 1904; Yngvar Nielsen, ‖Vore Museer‖, Morgenbladet, 22 okt. 1904; Fridtjof Nan-

sen, ‖Museer‖, Morgenbladet, 23 okt. 1904; Nordal Wille, ‖Museerne endnu engang‖, Aftenposten, 25 okt. 

1904; Henrik Grosch, ‖Museer‖, Aftenposten, 27 okt. 1904; Gerhard Armauer Hansen, ‖Museerne og levende 

Forskning‖, Aftenposten, 12 nov. 1904. Dessa artiklar återfinns även i Norsk Folkemuseums arkiv i Oslo, 

Klippbøker, 1903-1914. 
11 Fridtjof Nansen, ‖Videnskabelige Expeditioner og Museer‖, Morgenbladet, 11 okt. 1904. 
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sterila och kostnadskrävande samlingar ställde Nansen den levande forsk-

ningen med sina myllrande universitetsinstitutioner. Här arbetade flitiga och 

kunniga vetenskapsmän med viktiga vetenskapliga problem, men de arbeta-

de i trånga och otidsenliga lokaler eftersom pengarna planlöst gick till muse-

erna. 

Nielsen kunde inte gå med på denna skildring. Den moderna arbetsfor-

men för expeditioner, konstaterade han, innebar inte Nansens ytliga ande-

fattigdom och mer eller mindre tillfälliga samlingar, utan ett på förhand 

ordnat arbete och en planmässighet i studier och insamling. Dessutom sam-

lade inte etnograferna på vetenskapligt värdelösa rariteter, utan skapade just 

representativa föremålssamlingar vilka skulle fungera både som objekt för 

vetenskapsmän och som folkfostrande verktyg för den breda massan. Nan-

sen kunde dock inte finna att någon etnografisk vetenskap hade uppstått ur 

samlingarna, och inte heller att någon vetenskaplig litteratur hade publice-

rats under de 30-40 år som de hade existerat. I stället hade föremål etikette-

rats och numrerats, för kommande släkter, sades det, och för de män som 

skulle komma att skapa en norsk etnografisk vetenskap. 

Nielsen hade tydliggjort att ett samlande museum behövdes för att en et-

nografisk vetenskap skulle kunna uppstå, och denna tågordning var den 

norske etnografen inte ensam om att förfäkta. Ungefär 30 år före denna de-

batt hade samma ordningsföljd beskrivits av konstkännaren Christofer Eich-

horn, en av de första i Sverige som fäste avseende vid vetenskapligt ordnade 

samlingar. I en artikel från 1875, om Skandinavisk-etnografiska samlingen i 

Stockholm, klargjorde han att samlingar var nödvändiga för den naturveten-

skapligt influerade induktiva metoden: 

Men första villkoret för tillämpningen af detta arbetssätt är – sam-
lingar, ju rikare, ju mångfaldigare dess bättre. Der hafva vi den inre 
orsaken till detta samlingsväsen på alla områden, hvilket utgör ett af 
vår tids mest framstående kännetecken i fråga om vetenskap och 
konst. Utan samlingar ingen möjlighet att forska, att jemföra, att i 
hvarje enskildhet undersöka; och utan dessa arbeten ingen veten-
skap, ingen konst!12 

Slutsatsen var tydlig: Utan en stor etnografisk samling ingen etnografi i Sve-

rige, eller för den delen i Norge. Men, menade Nansen 1904, kunde man vara 

säker på att det var just dessa insamlade föremål som kommande veten-

skapsmän behövde? Var det inte bättre att använda tid och krafter på att 

                                                             
12 Christofer Eichhorn, ‖Skandinavisk-etnografiska samlingen I‖, Svenska Familj-Journalen II (1875), 55. 
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utnyttja det redan insamlade kapitalet? Var det inte bättre att skicka enskil-

da forskare till utländska samlingar, som var så mycket mer fullständiga, än 

att hålla kostbara samlingar i landet? Var det inte bättre att anställa veten-

skapsmän som kunde uträtta sin forskning i naturen själv? 

Hazelius etnografiska samling från 1873 och Eichhorns artikel från 1875 

markerade att ett nytt kunskapsfält hade etablerats, ett område med kunska-

pande subjekt och en naturvetenskapligt influerad metod, med kunskapsob-

jekt och offentliga institutioner. Nansens debattartiklar 1904 kan i stället ses 

som en markering av att den etablerade metoden i kunskapsfältet nu hade 

kommit att bli starkt ifrågasatt ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Hazelius 

och Nielsens komparativt induktiva metod stod således mot Nansens pro-

blemcentrerade. Medan Hazelius och Nielsen hade strävat (och strävade) 

efter att skaffa fullständiga samlingar från enskilda stammar eller hela folk, 

vilka gav hela och representativa kulturbilder för komparativa studier, ville 

Nansen inte tillstå att ett sådant musealt mellanled var nödvändigt mellan 

etnografen och naturen. 

Nansens motsatspar i debatten utgjordes av en forskares levande veten-

skap ställd mot en museimans sterila insamling. I förhållande till expeditio-

nerna 1891 var dessa positioner alltför polemiska. Här handlade det istället 

om en skillnad mellan en insamlingsexpedition som museimannen Nielsen 

beskrev den och en vetenskaplig expedition som naturforskaren Nansen 

beskrev den. Samzelius ansågs exempelvis vara en förlängning av Hazelius 

samlande hand, och därför kunde en insamlingsexpedition utföras snabbt 

och systematiskt. Den vetenskapliga reflektionen hade nämligen skett före 

expeditionen: det fanns en serie vars luckor skulle fyllas av Samzelius. När 

väl museets serie var komplett skulle den utgöra en ovärderlig grund för 

komparativa studier. Men dit var det ännu en mycket lång väg, och därför 

behövdes Samzelius.13 Först samlingen sedan vetenskapen, således. 

Wiklund låg å andra sidan nära Nansens vetenskapsideal i debatten. Han 

var inte hantlangare åt Hazelius utan hade formulerat egna vetenskapliga 

frågor att besvara under expeditionen. Han hade också en kritisk hållning 

när det gällde tidigare vetenskapliga verk som den etnografiska studien Om 

Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske från 1873 av Gustaf von 

Düben, vid denna tid läkare och professor i patologisk anatomi, anatomi och 

fysiologi vid Karolinska institutet.14 Wiklund var ett vetenskapande subjekt 

                                                             
13 NMA, Hugo Samzelius arkiv, Brev H:1, Artur Hazelius, 1890-1900. 
14 Se vederläggningen av von Düben: Karl Bernhard Wiklund, Lapparnes sång och poesi, Norrland I: 2, 

Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening, No. 3 (Uppsala: W. Schultz, 1906), 52, 
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med en specifik metod men även han utgick från museernas och universite-

tens etablerade ordning och grundläggande förståelse av historien som en 

utveckling från primitivt till komplext. Men trots att han delade denna histo-

riesyn med Samzelius befann sig hans expedition till Jämtland och Härjeda-

len ändå mycket långt ifrån jägmästarens i de arktiska lappmarkerna. 

Samzelius expedition hade planlagts utifrån en systematisk insamling av 

folkminnen. Denna verksamhet grundades i antropologiska figurer som 

språkmannen Wiklund kallade för ‖kammarspekulation‖ men som jägmästa-

ren översatte direkt på samerna i sin närhet.15 Samzelius fick också gång på 

gång kritik för de svepande generaliseringar som han fäste vid de samer, 

finnar och svenskar han beskrev. Vid en tidningsdebatt hösten 1893 kände 

sig även Wiklund manad att träda fram för att ställa till rätta några av de 

lapska ordformer som Samzelius hade använt i en artikel om Gällivare.16 Det 

viktiga vid denna insamlingsexpedition var emellertid inte vilken utgångs-

punkt expeditionsledaren hade eftersom Samzelius ansågs vara en neutral 

förlängning av Hazelius vetenskapssyn och samlargärning. Det avgörande 

var just hans kapacitet som systematisk insamlare av folkminnen utifrån den 

etablerade ordningen som hade uttryckts i Dübens lappetnografiska studie. 

När det å andra sidan gällde Wiklunds vetenskapliga expedition, var fors-

karens person och kritiska hållning av avgörande betydelse. Wiklund hade 

förberett dylika expeditioner under åratal av universitetsstudier, och han 

hade också levt tillsammans med samer i Jokkmokk till och från under ett 

helt år för att lära sig kulturen och språket. Han hade med andra ord både 

självständiga vetenskapliga verk bakom sig och relevanta frågeställningar 

med sig, och dessa styrde hans resor i Jämtland och Härjedalen. Ett själv-

ständigt utforskande av lapparnas språk och kultur var det centrala i hans 

expeditioner, inte en regelstyrd insamling av folkminnen för att kunna eta-

blera en vetenskaplig samling som i sin tur skulle föda en vetenskap. Det 

museala mellanledet mellan forskaren och lappen var således inte relevant 

för Wiklund. Den insamling som han ändå företog för Nordiska museet var 

något som han gjorde vid sidan om forskningen, och på grund av hans snävt 

definierade urval kom den också att bli numerärt liten i förhållande till Sam-

                                                                                                                                               
55-6. Jfr: Gustaf von Düben, Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske: Ethnografiska studier 

(1873; Stockholm: Gidlunds, 1977), 97, 336. 
15 Wiklund, Lapparnes sång och poesi, 45. 
16 Hugo Samzelius, ‖Gellivara: En kulturort i svenska Lappland‖, Ord och Bild: Illustrerad månadsskrift, N:o 

5 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1893), 193-202; Fredrik Svenonius, ‖Några ord om Jägmästaren H. 

Samzelius‘ uppsats ‘Gellivara‘‖, Malmberget, No 73, 14 sep. 1893; Hugo Samzelius, ‖Några ord till försvar‖, 

Malmberget, No 85, 26 okt. 1893; Karl Bernhard Wiklund, ‖Hr redaktör!‖, Malmberget, No 89, 9 nov. 1893. 

Tidningsartiklarna återfinns även i Uppsala universitetsbibliotek, K. B. Wiklunds samling, Tidningsurklipp, 

1890-1900. 
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zelius inköp – endast traktens typiska och säregna lapp-etnografika köptes 

in, alltså det som inte var alltför påverkat av den norska eller svenska bonde-

kulturen. I ett brev till Hazelius den 1 april 1892 kunde Wiklund sammanfat-

ta sina intryck av sina dubbla roller, som språkforskare och insamlare av 

etnografika: ‖Jag ser nästan en sak – det går inte riktigt bra att uppköpa 

etnogr. föremål på en resa i språkvetenskapligt ändamål bland ett folk, som 

bor så spridda som lapparna, enär man å hvart dialektområde som oftast 

endast kommer i beröring med några få i st. f. med alla familjer. Men att 

jämte sina språkresor göra särskilda, särskilt bekostade etnografiska resor, 

det skulle gå bra och utan svårighet‖.17 

Samzelius hade å sin sida givit sig ut som Nordiska museets stipendiat den 

8 mars 1891, och i Muorjevaara utanför Gällivare ‖begyntes razzia‘n efter 

allt, som kunde äga spår af etnografiskt värde och intresse!‖18 Det som kom i 

dagen när han systematiskt avverkade gård efter gård, viste efter viste, var 

över all förväntan. Redan efter tre dagar hade han samlat in 239 nummer, 

men också hunnit etikettera, packa och sända vidare till Nordiska museet. 

Denna effektiva inhöstning av folkminnen hade emellertid föregåtts av en 

inlärningsperiod där Hazelius givit Samzelius läxor att lära sig. I ett brev den 

23 februari 1891 skriver Hazelius: ‖Dübens arbete har ni väl studerat och har 

det kanske också med eder. Det innehåller nog många väckelser, som äro af 

värde för eder‖, varvid han beordrade honom: ‖Detta är mycket viktigt. Skrif 

härom!‖19 I detta etnografiska arbete klassificerades lapparna bland annat 

utifrån levnadssätt och arbete, utseende och kroppsbeskaffenhet, psykiska 

och sociala egenskaper: skallform, ansiktstyp, kroppslukt, sångsätt, kläde-

dräkt, byggnadstyp – allt hörde samman på i boken angivna vetenskapliga 

sätt och kunde med andra ord avslöja för en främling vilken lappklass han 

stod inför.20 Här beskrevs i text och bild de spår som Samzelius sökte efter 

bland all bråte hos lapparna i Muorjevaara, Karasjok och Utsjoki, det vill 

säga identifikationsmarkörerna hos de bevarandevärda folkminnena, och 

därför skulle expeditionsledaren använda boken som en mönstersamling att 

läsa verkligheten utifrån. 

 

                                                             
17 NMA, HNSA, E2B:19/538, Inkomna handlingar, K. B. Wiklund, 1891-1900. 
18 NMA, HNSA, E2B:2/20, Samzelius, 1890-1893. 
19 NMA, Hugo Samzelius arkiv, Brev H:1. Artur Hazelius, 1890-1900. Kursivering i original. 
20 von Düben. 
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Lappar, dräkter och kåta som etnografiska objekt, personer avbildade i profil, halvprofil och framifrån för att 

visa upp ansiktstyp. Beskrivs i Düben som en ‖bild ur Lappens hvardagslif‖. 

Ett par veckor efter den arktiska lapp-etnografiska expeditionens start 

publicerades utvalda och representativa scener i huvudstadspressen. Dessa 

berättelser handlade emellertid inte om det effektiva uppspårandet av folk-

minnen, om hur Samzelius med ett ögonkast kunde särskilja det värdefulla 

från det värdelösa hos lappar, nybyggare och samlare. Berättelserna forma-

des istället som en äventyrlig historia i flera delar om en hängiven ung man 

som ensam banade sig väg genom ödemarker, och som trotsade yrande snö-

stormar för att få en riklig skörd av lapp-etnografika: ‖Färden troddes ej 

blifva utan äfventyr, då vidsträckta ödemarker måste passeras, där man 

bland annat kunde vänta sig att möta skaror af de i dessa nejder ofta talrika 

vargarne. Men hr S. hade försett sig med ett par utmärkta revolvrar och af-

reste med friskt mod och stora förhoppningar‖.21 

Hazelius hade inte bara försett Samzelius med nycklar för att finna ut-

trycken för den bevarandevärda lapska identiteten. Det var också han som 

gav Samzelius en identitet som den ensamme upptäcktsresanden i vildmar-

ken vilken i elfte timmen räddade den lapska kulturen från evig glömska. 

Denna identitet försökte Samzelius efter bästa förmåga upprätthålla med 

hjälp av sina resebeskrivningar. Här fanns med andra ord både bilden av den 

försvinnande nomaden och den historiskt medvetne hjälten som räddade 

minnena åt eftervärlden. En sådan identitet ville emellertid inte Wiklund 

begåvas med, han var vetenskapsman och hans expedition 1891 var en var-

                                                             
21 ‖Forskningsresorna i Lappland‖, Vårt Land 78, 7 apr. 1891. 
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dagssyssla: ‖Någon egentlig korrespondens om mina resor med afseende å 

verksamheten för Nordiska museet torde jag knappast kunna lemna, emedan 

de resor jag för mina ändamål behöfver göra, icke på något vis äro något 

märkliga och mitt uppehåll på de resp. platserna måste räknas i veckor, un-

der hvilka veckors förlopp jag så småningom anskaffar det, som skall anskaf-

fas‖.22 

Ifrån en nutida blickpunkt kan man se att Samzelius‘ arktiska expedition 

hängde samman med Lappvistet på Skansen på ett helt annat sätt än Wik-

lunds resor. I ett upprop från den 27 november 1890 för att ‖bewara den 

lappska etnografien från glömska‖ hade Samzelius formulerat skälen till 

varför en insamlingsexpedition var viktig.23 Utgångspunkten var synen på 

lappen som en levande antikvitet, ett representativt folkminne som lät sig 

klassificeras utifrån en vetenskaplig serie där de levande samerna hade om-

formats till serieavsnitt, i huvudavdelningar och geografiska varianter av 

dessa avdelningar. Den egentliga representanten för den lapska folktypen 

och det lapska kynnet var fjällappen, skrev Samzelius. I denna figur och klas-

sificering fann Samzelius den lapska identiteten, men också att tiden höll på 

att rinna ut för honom: fjällappen irrade omkring vilsen i modernitetens 

landskap, på ett helt annat civilisationsstadium än den övriga nationen. Det 

var en uråldrig nomad som hade överlevt bortom civilisationens landskap 

men som nu kommit under dess hägn. Och eftersom han stod under trycket 

av en längre driven civilisation, de nordiska nybyggarna, för att inte tala om 

de utländska turisterna, var han dömd att gå under. 

Redan i dag, skrev Samzelius vidare, var han att betrakta som en intres-

sant antikvitet. Samzelius redogjorde här för en lag inom utvecklingsläran, 

en allmän lag som erkändes av etnografer och antropologer, och som gällde 

trots att tillfälliga statistiska kalkyler visade något annat. En tillfällig bild av 

fjällappen som näringsdrivande entreprenör gavs av Samzelius under expe-

ditionens norska del. Här framställdes lappen som god förhandlare: om pri-

serna från insamlingsexpeditionen inte var de rätta sålde han sina etnografi-

ka till de fiskande engelska turisterna som mer än gärna betalade vad han 

begärde. Men trots denna aktiva entreprenör i turistbranschen, beskrevs 

situationen som en konkurrens enbart mellan museisamlaren och den ut-

ländske turisten. Lappens medfödda girighet i kombination med en avsak-

nad av historisk pietet lurade honom att bli kommersiell.24 

                                                             
22 NMA, HNSA, E2B:19/538, Wiklund, 1891-1900. 
23 Hugo Samzelius, ‖Propaganda‖, Malmberget 94, 27 nov. 1890. 
24 NMA, HNSA, E2B:2/20, Samzelius, 1890-1893. 
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Enligt Samzelius hade representanterna för denna primitivare civilisa-

tionsnivå trängts ut i periferin av mer civiliserade folk. Det rörde sig alltså 

om en kulturkamp, en strid för existensen. Denna uppfattning om att lap-

parna stod inför sin snara utrotning menade Wiklund vara en onyanserad 

beskrivning som var vanlig i kammarspekulationen. Inte heller föreställ-

ningen om att lapparna hade trängts längre och längre norrut av svenskarna 

kunde hålla stånd mot historikernas och språkforskarnas mer ingående stu-

dier. I själva verket, skrev han 1895, hade lapparna snarare vandrat söderut 

och etablerat sig i Jämtland vid medeltidens slut och i Dalarna så sent som 

1881.25 Wiklund kunde också några år senare klargöra att det specifikt lapp-

ländska inte bestod i en fruktlös och glädjelös kamp för tillvaron utan i en 

lätt och skämtsam ton och en träffsäker blick på naturen. Det karakteristiska 

för lappen, skrev Wiklund, var att han var ostadig som person och alltför 

mottaglig för nya intryck. Han levde endast i nuet, han var liksom glada barn 

som härmade sina föräldrar, de mer högtstående kulturerna, men som gjor-

de det utan djup och förståelse: ‖Dessa lån ha lapparne emellertid icke för-

stått att tillgodogöra sig. De stå där blott som bleka, förvirrade minnen och 

reminiscenser af något, som lapparne väl hört, men ej kunnat smälta eller 

efterbilda‖.26 

Hotet mot lappen återfanns således inte i kampen för tillvaron eller i dess 

utträngning av andra kulturer, utan i en identitetsförlust. Wiklund tog i en 

folkbildande skrift från 1906 med sig läsarna på en resa genom hela det 

lapska landet, från det mest primitiva nordöst till det mest utvecklade syd-

väst, och kunde visa hur det enkla och formlösa i den ursprungliga jojken 

hos den isolerade koltlappen på Kolahalvön hade ersatts av en stadigare 

visform med mer bestämd meter och medvetna rim i Piteå lappmark. Men 

även om lapparna inom landets gränser sedan länge hade gått ifrån naturfol-

kets stadium och inträtt i kulturutvecklingens ståndpunkt, gällde detta en-

dast den inre kulturella utvecklingen. Schamanerna var döda och den exta-

tiska dansen försvunnen men i yttre avseende förde nomaderna ungefär 

samma liv som för 350 år sedan. Detta var ett primitivt liv som avspeglade 

sig i deras folkminnen och som var intressant för etnografer, inte för konst- 

eller litteraturhistoriker. 

Det fanns ett nationellt intresse att bevara dessa folkminnen och att visa 

upp den lapska kulturen innan den försvann, vare sig det gällde Wiklunds 

                                                             
25 Karl Bernhard Wiklund, ‖Nationaliteterna i Norrland: Litet historia och några framtidsvyer‖, Nordisk 

Tidskrift för vetenskap, konst och industri (Stockholm: Letterstedtska föreningen, 1895). 
26 Wiklund, Lapparnes sång och poesi, 5, 45-46, 52, 56. 
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yttre former eller Samzelius hela civilisation. Därför skulle en lapp-

etnografisk utställning anordnas på Kungl. Djurgården i Stockholm hösten 

1891 med karakteristiska minnesmärken, byggnader, bohag – och männi-

skor. I denna kulturutvecklingens serie var nämligen föremål och människor 

jämförbara delar, planschverket Afbildningar af föremål i Nordiska museet, 

som Hazelius gav ut mellan 1888 och 1899, hade exempelvis undertiteln 

‖äfvensom af nordiska ansiktstyper, klädedräkter och byggnader.‖27 Gränsen 

för detta kunskapsfält, vari Hazelius, Wiklund och Samzelius ingick, gick 

således inte mellan det döda tinget och den levande varelsen, utan mellan 

det representativa folkminnet och den unika personens livshistoria, det vill 

säga mellan lappen och samen. 

Under planeringen av utställningen kunde Samzelius därför föreslå att en 

representativ lappkaravan skulle bestå av lappar av olika kön och åldrar för 

att kunna visa upp en stams alla uttryck. Karavanen och lappvistet skulle 

således bestå av åtta personer och fyra eller fem renar: en gammal lapp, två 

yngre lappar, en moder med barn, en mindre lappflicka i 12-årsåldern och en 

fullväxt flicka. I detta förslag återfanns alla olika variationer av en särskild 

geografiskt avgränsad lappstam, och dessutom huvudklassens, den noma-

diska lappens, olika byggnadstyper – bland annat olika kåtaformer och den 

utdöda visthusboden, njallan. Visserligen fick en viss ersättning utgå till 

personen som skulle anskaffa dessa lappar, och även till den vetenskapligt 

ordnade lappfamiljen själv, men, funderade Samzelius vidare, ‖skulle de ej 

såsom ‘etnographica‘ kunna gå fraktfritt på järnvägarne?!‖ Det var ju just 

som levande folkminnen som lapparna skulle resa till Stockholm, och med 

tanke på att Hazelius hade utverkat fri frakt på statsbanorna för alla etnogra-

fiska sändningar till Nordiska museet borde det väl fungera.28 

Medan Samzelius skissade på en utställning som visade upp en lappstam i 

dess rena uttryck, utgick Wiklund på ett helt annat sätt från de lapska kåtor 

som han hade sett under sina expeditioner. I ett brev till Hazelius den 26 

april 1891 tydliggjorde han att det typiska i de härjedalska kåtorna inte var 

det rent lapska utan det blandade och funktionella: 

Jag ser af aftrycket ur Stockholms Dagblad, att Er mening är att 
framdeles skaffa lappkåtor med alla tillbehör ifrån flera håll – såle-
des väl också härifrån. Då detta senare sker, måste naturligtvis, för 
att bilden skall bli fullständig, äfven anskaffas en fullständig upp-

                                                             
27 Artur Hazelius, Afbildningar af föremål i Nordiska museet, äfvensom af nordiska ansiktstyper, kläde-

dräkter och byggnader af hvilka teckningar förvaras i Nordiska museets arkiv, No. 1–7 (Stockholm: Nor-

diska museet, 1888-1899). 
28 NMA, HNSA, E2B:2/20, Samzelius, 1890-1893. 
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sättning af det svenska husgeråd, som härvarande lappar ha utan 
lapska motsvarigheter, äfvensom sådant, som är gemensamt för flera 
lappmarker.29 

Denna mer komplexa men fortfarande representativa bild av lapparna var 

inte intressant för Hazelius. När Lappvistet invigdes på Skansen 1891 stod  

 

 

Familjen Macke Årén  från Frostviken, anställda 1892-1899 som Skansen-lappar för att leva nomadliv i 

lapplägret. Vykort frånSkansen.. 

nomaden framför huvudstadens publik, en ren och ursprunglig figur från 

vildmarken, ett folkminne som fortfarande var levande och som nu fanns 

bevarat på Nordiska museet i sitt representativa uttryck: sejtar, akkjor, ren-

hudar, skidor, renlokor, ostformar – och lappfamiljen Macke Årén från 

Frostviken i Jämtland. De anställdes sommaren 1892 just för att vara levan-

de folkminnen, eller som det benämndes i samtiden, för att vara Skansen-

lappar.30 

 

                                                             
29 NMA, HNSA, E2B:19/538, Wiklund, 1891-1900. 
30 Skansens arkiv, Lappvistet 6, Inredningen, inventarieförteckningar; NMA, HNSA, E2B:8/128, Inkomna 

handlingar, Lappfolk, 1892-1900. 



 

 

Tuuli Forsgren 

 
Finland –  

ett land av smultron? 

 

Av de kvinnliga resenärer under perioden 1775–1914 som skrev reseberättel-

ser var det få som skildrade en resa i just Finland.1 En av dessa är Annie 

Margaret Clive Bayley, men frågan är vems bild av Finland hon egentligen 

redovisade. Clive Bayley beskriver i sin bok Vignettes from Finland, or, 

Twelve Months in Strawberry Land (1895) de resor hon gjorde i Finland 

från juli 1893 till någon gång under 1894. Hon beskriver och kommenterar 

Finland och finländska förhållanden och är till synes väl insatt i det finländs-

ka samhället och i dess historia. Hon är tydligt förtjust – för att inte säga 

överförtjust – i landet. De missuppfattningar och språkfel som senare när-

läsningar avslöjade märkte jag knappast vid den första läsningen, förmodli-

gen därför att jag i förväg kände till kontexten. Om jag håller mig till enbart 

kotexten, dvs bara det som uttryckligen framgår av texten, så är det åtskilligt 

i Vignettes som förblir diffust. Denna effekt av förkunskaper på förståelsen 

av en text bör beaktas men jag känner inte till någon objektiv metod att sys-

tematiskt undersöka den. Själv har jag försökt iakttaga mina egna reaktioner 

vid närläsningen och bl.a. försökt upptäcka både de informationsluckor jag 

kan se i texten och de eventuella konkreta fel eller deras motsats – förvånan-

de detaljkunskaper – som finns.  

Vem var författaren då? Vad hade hon för bakgrund? Varför reste hon till 

just Finland? Hur kom det sig att hon stannade ett helt år, troligen drygt ett 

år? Vilka kontakter försåg henne med information? Hur kom det sig att hon 

skrev och utgav en bok om sin tid i landet? Varför fick den tilläggstiteln […] 

or Twelve Months in Strawberry Land? Grep hon ‖smultronlandet‖ ur egen 

fatabur? För att förstå varför boken är skriven som den är, bör man skaffa sig 

ett svar på ovanstående frågor. 

                                                             
1 Några engelskspråkiga kvinnliga reseskildrare som beskrivit Finland är Selina Bunbury, A Summer in 

Northern Europe, Including Sketches in Sweden, Norway, Finland, The Aland Islands, Gothland & c. vol. I-

II (London: Hurst and Blackett, 1856), Lady Elizabeth Rigby Eastlake, Letters from the Shores of the Baltic 

(London: John Murray, 1842) och Mrs. Alec Tweedie (Ethel Brilliana Tweedie), Through Finland in Carts 

(London: A. & C. Black, 1897). 
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I arkivet the Templehouse Papers (MIC/597) framgår att Annie Margaret 

Clive Bayley tillhörde den brittiska adeln.2 Hennes föräldrar var Sir Edward 

Clive Bayley och Emily Anne Theophila Metcalfe som hade gift sig 1850. 

Annie Margaret föddes 1852 och dog 1924. Att familjen Clive Bayley överhu-

vudtaget finns med i detta irländska arkiv beror på att modern var född Met-

calfe, en adelssläkt med anknytning till släkterna på Temple House, Irland.3 

Det finns förmodligen en del att hämta i exempelvis sparade brev i detta 

arkiv, som. skulle sprida ljus över Anne Margaret Clive Bayleys barndom. 

Fadern var stationerad i Indien under större delen av sitt yrkesverksamma 

liv. Han skrev brev hem och dessutom åtskilliga artiklar om indiska ämnen 

och moderns självbiografiska anteckningar har givits ut postumt.4 I arkivbe-

skrivningen finns även den korta anmärkningen om att där återfinns ‖obitu-

ary material on Miss Annie Margaret Clive Bayley (1852–1924) of Weymouth 

and her work in reviving the craft of tapestry‖.  

Annie Margaret Clive Bayleys namn och födelse- och dödsår nämns också 

på hemsidan ‖A Celebration of Women Writers. Writers from England‖. 

Inget verk av henne nämns dock, något som förekommer under en del av de 

övriga namnen, t.ex. under Selina Bunburys namn.5 Clive Bayleys namn 

finns också i en bibliografi över kvinnliga resenärer under den viktorianska 

och edwardianska tiden och det enda verk som nämns på den listan är boken 

Vignettes.6 I de upplysningar som jag senare funnit om A. M. Clive Bayley 

finns uppgifter som indirekt kan tolkas som att det skulle finnas ytterligare 

en utgiven reseskildring från Finland av hennes hand. Jag har dock inte fun-

nit någon sådan. 

Tre artiklar i The Times nämner eller handlar om Annie Margaret Clive 

Bayley. Den tidigaste notisen talar bara om att hon blivit presenterad vid 

hovet, den tidsmässigt andra artikeln nämner helt kort hennes samarbete 

                                                             
2 Public Record Office of Northern Ireland, http://www.proni.gov.uk/records/private/temph.htm#clive, 25 

okt. 2007. 
3 www.templehouse.ie, 25 okt. 2007. 
4 Fadern skrev ett femtontal artiklar om indiska inskriptioner, skulpturer och mynt i Journal of the Bengal 

Asiastic Society och postumt utgavs Edward Clive Bayley, The History of India as Told by its Own Histori-

ans: The Local Muhammadan Dynasties. Gujarát. Partially based on a translation by the late professor 

John Dowson. Forming a sequel to sir H.M. Elliot‘s History of the Muhammadan Empire of India (London: 

W. H. Allen & Co, 1886). Moderns självbiografiska anteckningar har givits ut under titeln The Golden Calm: 

An English Lady‘s Life in Moghul Delhi: Reminiscences by Emily, Lady Clive Bayley, and by her Father, Sir 

Thomas Metcalfe; edited by M.M. Kaye (Exeter: Viking Press, 1980). Annie Clive Bayleys syster Mary Clive 

Bayley utgav The Making of Modern Italy (London: Casell and Company, 1919). 
5 http;//digital.library.upenn.edu/women/ generate/ENGLANDhtml, 25 okt. 2007. 
6 John Theakstone (sammanst.), An Alphabetical Bibliography of Books by Victorian and Edwardian Wo-

men Travellers published between 1837 and 1910. http://victorianresearch.org/wtravelbib2003.pdf, 26 feb. 

2010. 

http://www.proni.gov.uk/records/private/temph.htm#clive
http://www.templehouse.ie/
http://victorianresearch.org/wtravelbib2003.pdf
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med en organisation, som arbetade för att ge kvinnor möjligheter att yrkes-

arbeta och den mest informativa artikeln är hennes dödsruna, som försöker 

ge en bild av hela hennes liv.7 

Hon var 17 år gammal, då hon 1879 hörde till den rad av unga adelsfrök-

nar som uppgavs ha blivit presenterades vid hovet. Artikeln från 1903 har 

rubriken ‖The Employment of Women‖ och redogör för två årsmöten, båda 

med anknytning till arbetet att hjälpa kvinnor ut på arbetsmarknaden. I 

samband med årsmötesredogörelsen för den organisation som bär namnet 

Society for Promoting the Employment of Women meddelas i slutet av arti-

keln följande: 

In the meeting room were exhibited several specimens […] and also 
specimens of hand weaving from Miss Clive Bayley‘s School at Bu-
shey, Herts, to which institutions among others the society sends 
students.8 

Clive Bayley fick en ganska lång dödsruna i The Times, vilket kan ses som ett 

tecken på att hon hade en viss ställning i tidens samhälle.9 Dödsrunans ru-

brik lyder ‖Revival of Tapestry. Miss Clive Bayley‘s Work‖. Den första fjärde-

delen av texten redogör för hennes anor och där får vi bl.a. veta att hon var 

sina föräldrars dotter nummer två men den äldsta överlevande. Hennes för-

sta tjänst var som sekreterare vid Froebel Society, ett sällskap grundat i Lon-

don 1874.10 Det var genom denna anställning som hon insöp de pedagogiska 

principer som kom att genomsyra hela hennes senare verksamhet i samband 

med handikappade flickor. Hon hjälpte till att grunda Froebel-sällskapets 

tidskrift Child Life och var också ett tag dess redaktör. Vidare berättar runan 

att hon tidigt på 1890-talet blev intresserad av vävning och därmed besläk-

tade hantverk. Och här tycks sedan den direkta orsaken till att hon reste till 

just Finland framgå: ‖From a Finnish friend she found that while these in-

dustries were fast dying out in other lands, in Finland they were still an 

integral part of the life of the countryside‖.  Hon reste alltså till Finland och 

tillbringade ‖the best part of two years‖ där för att studera vävning. Enligt 

artikeln blev hon en av pionjärerna för revitalisering av vävkonsten i Eng-

land. Hon öppnade en vävskola i London och därifrån kom många av de 

                                                             
7 ‖The Queen‘s Drawing-Room‖, The Times 9 maj 1879, 10, kol A; ―The Employment of Women‖, The Times 

15 maj 1903, 15, kol. A; ‖Revival Of Tapestry. Miss Clive Bayley‘s Work‖, 17 maj 1924, 14, kol. E. 
8 ‖The Employment of Women‖.  
9 ‖Revival Of Tapestry‖.  
10 Om Froebel, hans pedagogik och dess historia finns åtskillig information tillgänglig. Om International 

Froebel Society och dess verksamhet idag, se www.intfroebelsoc.org/, 26 feb. 2010. 

http://www.intfroebelsoc.org/
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lärare som undervisade vid vävcentra inom samväldet och utomlands. Hon 

hjälpte till att starta vävcentra i både Skottland och Irland. 

Hennes stora intresse låg dock på att träna handikappade flickor i avsikt 

att inte bara ge dem en möjlighet till försörjning utan också till mental trä-

ning och utveckling. Hon bekostade ett hus för dessa flickor under många år 

– först i Bushey, sedan i Shottery, Stratford-on-Avon – och levde själv till-

sammans med dem, enligt runan ‖spending herself and her private fortune 

without stint in their service‖. Hon var övertygad om att bästa sättet att ut-

veckla barn mentalt var att hjälpa dem att utveckla de artistiska sinnena. 

Den sista fjärdedelen av runan ägnas åt hennes vistelse i Finland och be-

rättar bland annat att hon samlade på finska ordstäv och gamla runor men 

senare i livet inte hade tid att översätta och ge ut dem. Under sin vinter i 

Helsingfors ska hon – enligt runan – också ha lärt sig svenska. Under Hel-

singforsvistelsen översatte hon Sonia Kovaleskys självbiografi till engelska 

och den kom ut samma år som hennes Vignettes.11  

Artikeln kommer sedan med något förbryllande upplysningar. Clive Bay-

ley ska under ett andra år i Finland ha gjort en äventyrlig resa till en del av 

Lappland, ‖where no foreign lady had hitherto penetrated‖ och där tillsam-

mans med två trogna guider tagit sig igenom myrar och stora skogar. Runan 

återger också andra händelser, som jag inte funnit beskrivna i Vignettes. Den 

mest fantasifulla är den, där en postmästare – osäker på hennes säkerhet 

under skjutsen – officiellt ska ha sänt iväg henne som ett postpaket med krav 

på mottagarkvitto. Någonstans ifrån måste ju den som skrev runan ha fått 

uppgiften, men varifrån? Finns det ett opublicerat men tidigare känt manus 

någonstans? Hela runan slutar med lovord över Clive Bayleys briljanta ta-

langer, hennes generositet och osjälviska tjänande, ‖without seeking recogni-

tion or reward‖.12 

I Vignettes namnges inte det ressällskap/de tolkar Annie Margaret Clive 

Bayley hade under det första halvårets resor och sällan de människor hon 

möter, med vissa undantag. Att hon behövt tolkar sägs dessutom inte alltid 

rakt ut, men framgår ibland indirekt. Hon umgås med en familj, vars hem 

beskrivs ganska detaljerat i början av boken, men det är bara ortnamnet 

Urdiala och förnamn på tjänstefolk som nämns. Boken är fylld av beskriv-

ningar av det finska samhället och även av dess språkliga förhållanden och 

historia, men ingenstans ges någon uppgift om vem som givit författaren 

(muntligt eller skriftligt) alla dessa upplysningar. Däremot finns det en dedi-

                                                             
11 Översättningen gjordes tillsammans med Annie Furuhjelm som kunde ryska. 
12 ‖Revival Of Tapestry‖. 
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kation och ett förord, som hjälpte mig till ny information om Annie Margaret 

Clive Bayley och dessutom ledde mig till ett foto av henne.  

Dedikationen i Vignettes lyder: ‖In Loving and Grateful Memory of Ma-

dame Anne Elizabeth de Furuhjelm, née de Schultz, who died suddenly, at 

Helsingfors, December, 1894‖. I förordet skriver Annie Margaret Clive Bay-

ley att det var den i december 1894 avlidna väninnans dotter som reste till-

sammans med henne under det första halvåret i Finland och hon nämner 

också deras släktgård Hongola i Urdiala som en av sina fasta punkter före 

påsken 1894, varefter hon mestadels gästade sin goda vän fru Neovius i 

Borgå eller befann sig på resande fot med henne. Släkten Furuhjelm är en 

känd finländsk släkt, men den enda jag kände till närmare var kvinnosaks-

kämpen Annie Furuhjelm. Var hon möjligen dotter till den avlidna vänin-

nan? Åldern kunde stämma. Annie Furuhjelm gav ut en självbiografi i tre 

delar som innehåller värdefulla upplysningar.13 Den första delen försåg mig 

med familjen Furuhjelms släktträd, som visade att den avlidna väninnan haft 

två döttrar, Annie f. 1859 och Mary född 1869.14 Vem av döttrarna hade följt 

med Clive Bayley på resorna i Finland? Trots att Furuhjelm i sina innehålls-

rika memoarer, som också innehåller mycket om hennes kontakter med An-

nie Margaret Clive Bayley, märkligt nog inte alls nämner resorna med den 

sistnämnda, finns svaret på vem som reste med henne med 100-procentig 

säkerhet i en berättelse i Vignettes, där Clive Bayley – utan namns nämnan-

de – säger att den som reste med henne är samma person som hjälpte fattiga 

barn i Kajana under ett nödår.15 Den personen var Annie Furuhjelm, vars 

självbiografi detaljerat återger hennes arbete i Kajana under hungeråret. 

Boken innehåller även ett fotografi av Annie Margaret Clive Bayley. 

Sländan i handen på Clive Bayley tyder på hon så småningom lärde sig var 

att spinna. Vad vi ser på bilden är en mycket mager kvinna. Annie Furuhjelm 

beskriver henne som ‖blek, färglös och till ytterlighet mager‖ och säger vida-

re att medan hennes fem systrar var skönheter, ‖hade skönhetens gåva inte 

fallit på hennes lott, men väl begåvning, litterära intressen och ett stort livs-

mod‖. Hon säger också att ‖mer hjälpsam vän har jag ej ägt än Annie Clive 

Bayley, av familjen kallad Peggy‖.16 

                                                             
13 Annie Furuhjelm, Människor och öden (Helsingfors: Söderström & Co förlagsaktiebolag, 1932), Den 

stigande oron (Stockholm: Fahlcrantz & Co, 1935) och Gryningen: efterlämnade minnen ur kvinnorörelsens 

historia (Helsingfors: Söderström & Co förlagsaktiebolag, 1938). 
14 Furuhjelm, Människor och öden, 26-27. 
15 Annie Margaret Clive Bayley, Vignettes from Finland or Twelve Months in Strawberry Land (London: 

Low, Marston & Company, 1895), 263-265 och Furuhjelm, Den stigande oron, 181-195. Fortsatta hänvisning-

ar till Clive Bayleys reseberättelse ges inom parentes i texten. 
16 Furuhjelm, Den stigande oron, 126. 
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Av Furuhjelms memoarer framgår att hon och Annie Margaret Clive Bay-

ley var avlägset släkt med varandra via Furuhjelms mor. De träffades i Lon-

don i början av 1890-talet, då Annie Furuhjelm, försedd med ett presskort 

från Nya Pressen i Helsingfors, reste dit för första gången för att deltaga i en 

journalistkurs. Det var Clive Bayley som tog emot henne och introducerade 

henne hos de personer som hon var intresserad av och behövde under sin 

vistelse.17 Även om det inte någonstans sägs vem den finska vän var som 

enligt dödsrunan gjorde Clive Bayley uppmärksam på den finska vävkonsten, 

så kan man troligen utgå från att det var Annie Furuhjelm. Furuhjelm åter-

kom till London sommaren 1892. Då Clive Bayley kom till Finland 1894 var 

det därför naturligt att hennes resa från Åbo hamn gick med tåg direkt till 

familjen Furuhjelm på Hongola i Urdiala i närheten av Tammerfors (13-21). 

 

 

Annie Margaret Clive Bayley. Foto från Den stigande oron av Annie Furuhjelm, Stockholm:Fahlcrantz & C:o, 

1935. Bilden placerad mellan s. 176-177. 

Familjen Furuhjelm var finlandssvensk, fadern (amiral) hade en guver-

nörskarriär i Alaska (som då hörde till det ryska riket) och Amur-området 

                                                             
17 Furuhjelm, Den stigande oron, 122-123. 
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bakom sig, och familjen räknades säkert till de bildade och i politik och hi-

storia väl insatta. Inget sägs om vilka språk den unga Annie Furuhjelm be-

härskade men familjen talade inom sig förmodligen svenska, i Alaska måste 

det förutom ryska ha förekommit en hel del engelska, i Amur-provinsen kan-

ske ryskan förstärktes, och slutligen måste tyskan ha fått en rejäl skjuts, ef-

tersom flickorna Furuhjelm sattes i skola i Tyskland ett år, sedan de åter-

kommit till Europa. Då de hämtats hem till Finland gick de i skola i Helsing-

fors.18 

Förordet till Vignettes är förvirrande för en fenno-ugrist. Författaren för-

mår i en mycket kort text dels ge intryck av att känna till åtminstone vissa 

delar av finsk kultur mycket väl, dels vara slarvig med detaljer, t.ex. namn. 

Bayley uttrycker en kärlek till finska språket, ‖the most musical of tongues, 

and the most poetic of languages‖ (vii), och framför denna åsikt i olika orda-

lag genom hela boken, men ingenstans framgår det klart om hon själv hade 

lärt sig finska. Hon nämner eposet Kalevala och dess skapare Lönnrot, men 

stavar namnet ‖Lönrot‖ och kallar eposets huvudhjälte ‖Wainominen‖, istäl-

let för ‖Väinömöinen‖. Det handlar inte främst om att prickarna på ä och ö 

saknas (de finns nämligen i övrigt i texten) eller att initialen är W (något som 

hörde tiden till) utan det intryck av okunnighet som de borttappade bokstä-

verna gör på den läsare som känner till förhållandena (vii-viii).  

Förordet inleds med upplysningen att boken huvudsakligen bygger på 

brev som Clive Bayley sänt till släktingar och vänner under sin vistelse i Fin-

land. Sant eller osant i detta fall, så var det vad man vid den här tiden oftast 

påstod – förväntades påstå – om sina reseberättelser. Det är knappast san-

nolikt att Clive Bayleys långa och detaljerade utläggningar om t.ex. den fins-

ka lantdagen var något som hennes vänner fick del av per brev. 

Vare sig i förordet eller i bokens text sägs det i klartext att Clive Bayley 

reste till Finland för att lära sig vävkonst eller för att samla ordstäv och ru-

nor. Av berättelsen framgår det dock att hon under resans gång köper olika 

slags vävnader och kapitlen om runosångerskan Paraske låter ana ett stort 

intresse för runor. Finska ordstäv använder hon sig ofta av i texten, men att 

det förelegat ett systematiskt insamlande framgår ingenstans. Det enda ställe 

där det anges ett direkt skäl till hennes resa i Finland är faktiskt i dödsrunan. 

Det framgår inte av bokens text, att Clive Bayley hade några andra avsikter 

med vistelsen i Finland än att eventuellt skriva en reseberättelse. Den passus 

i boken som tydligast låter förstå att hennes intresse för vävkonst och dess 

produkter var stort, är de två sidor som ägnas ett besök på Sordavala muse-

                                                             
18 Furuhjelm, Människor och öden. 
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um och på en vävskola i samma stad (204-5). Hennes förälskelse i – och 

kännedom om – finska ordstäv framgår bl.a. i den senare delen av bokens 

titel. Bokens titel får en förklaring under rubriken till det första kapitlet, där 

hon uppger att det kommer från ett finskt ordstäv, som hon ger i översätt-

ningen ‖‘My Land is Strawberry Land; the Stranger‘s Land is Bilberry Land.‘ 

‘One‘s own is always best.‘ – Finnish Proverbs‖ (1)‖.19 Clive Bayley ger en 

mycket initierad och positiv – närmast idyllisk – bild av storfurstendömet 

Finland i mitten av 1890-talet, strax innan den riktigt hårda russifierings-

processen satte in. 

En teknik att ge autenticitet och lokalfärg åt en reseberättelse är än idag 

att strö in benämningar på vardagsting eller speciella företeelser på det språk 

som talas i det land, där man färdas. Clive Bayley ger en god beskrivning av 

språkförhållandena i Finland och gör läsaren fullt medveten om att det se-

dan gammalt talas både finska och svenska och numera också ryska i Finland 

(7, 56-75).20 Hon säger själv i början av sin bok att hon inte kan svenska, 

men hon säger inte att hon kan finska (5). I hennes dödsruna sägs det ju, att 

hon lärde sig svenska under sin vinter i Helsingfors. När hon själv strör in 

enstaka ord på något av de inhemska språken i sin text, så är det nästan un-

dantagslöst svenska men inte alltid rättstavad sådan. I boken finns några få 

finska respektive ryska ord.21  

Alla ortnamn återges i texten i sina officiella svenska varianter, om sådana 

finns.22 Den karta som ingår i boken som lös bilaga hopvikt i en liten ficka 

längst bak, har rättstavade namn, trots att den inte tycks följa några princi-

per för vilket språk som ska användas utan blandar friskt. Då boktexten 

återger namn som officiellt bara har en finsk variant, stavas de påfallande 

ofta fel, så författaren har inte kontrollerat sina uppgifter mot kartan eller 

någon finskkunnig person.23 Eftersom hennes resväg finns inritad på kartan, 

torde hon ha sett den i förväg. 

Clive Bayley tycks ha en del goda teoretiska kunskaper i finska och känne-

dom om svenskt uttal. Bl.a. nämner hon detaljer som att finsktalande har 

svårt att uttala mer än en konsonant i början av låneord och därför blir det 

                                                             
19 På finska lyder ordstävet ‖Oma maa mansikka, muu maa mustikka‖('eget land smultron, annat land blå-

bär') och motsvaras på svenska närmast av ‖Borta bra, men hemma bäst‖.  
20 Samerna och samiskan nämns helt kort på s. 46. 
21 Fi. t.ex. pukkos (felstavat för puukko=kniv + den engelska pluraländelsen -s); Clive Bayley, 198. Ry. isvot-

shiks har också fått engelskt plural-s och ordet är en benämning för droskkusk, 148. 
22 Dagens språkregler säger att en svensk text ska använda de officiella svenska varianterna, t.ex. Helsingfors 

och Åbo, medan andra språk ska använda de officiella finska varianterna, t.ex. Helsinki och Turku. 
23 T.ex. de felstavade Joensu, Tavasthüs och Järnis Järvi i stället för de på kartan rätt stavade Joensuu, 

Tavastehus och Jänisjärvi. Clive Bayley, 292, 145-147 och 292. 
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folkliga finska uttalet av ett från svenskan inlånat ord som trilla i stället ‘ril-

la. Hon markerar t.o.m. det bortfallna t:et med en apostrof (164). Det svens-

ka ordet kärra återges med stavningen cherra, vilket ju är ett ur engelsk 

synpunkt enkelt sätt att lära ut uttalet av det svenska kärra. Trots att cherra 

förekommer mer än en gång i texten, skrivs ordet aldrig med svensk stavning 

eller avslöjas som svenskt (187, 188, 190, 191).24 Dock säger hon i samband 

med stadsnamnet Tammerfors att ‖fors, in Swedish means ‘rapid‘‖ (90). 

Det finns åtskilligt som tyder på att Clive Bayley satt sig in i tidens för-

härskande teori om finskans och finnarnas härkomst. Hon redogör för ‖the 

Turanian tribes‖, dit finnarna räknades, den ural-altaiska teorin som enligt 

de flesta av dagens västerländska språkvetenskapsmän anses förlegad (43).25 

Hon berättar också om finska kulturpersonligheter och besöker en av Fin-

lands största kvinnliga författare, Minna Canth, som hon benämner ‖Mina 

Canthe‖ eller ‖Mme Canthe‖(293). Hon hävdar att Finland har tre stora må-

lare: ‖Gallen, Järnfeldt and Edelfeldt‖ (258). Den förstnämnde avser Axel 

Gallén, som ändrade sitt namn till Gallen-Kallela, den andre avser Eero Jär-

nefelt och den tredje Albert Edelfelt. Stavningen för t-ljudet i slutet av de två 

sista namnen tycks variera i olika källor, men det borttappade e:t i ‖Järn-

feldt‖ är slarv eller okunnighet och inte tryckfel, eftersom namnet nämns 

flera gånger i felaktig form. Tre gånger nämner hon den svenska konstnären 

greve Sparre (ingift i den finska societeten) och varje gång kallas han ‖Count 

Sparré‖(108, 118, 127).  

Den märkligaste varianten av felstavningar är alla de inströdda ‖svenska‖ 

ord som har fått en tysk form. Den finska lantdagen (korrekt beskriven) kal-

las ‖Landtag‖, senatshuset ‖Senatehus‖ och senaten ‖Senate‖, riddarhuset 

kallas ‖Ridderhus‖, stadshuset ‖Stadthuset‖ och stuga ‖stuba‖ (53, 132, 200, 

267). En del av dessa tydligt tyskpåverkade stavningskonstigheter kan möjli-

gen vara influerade av information från Annie Furuhjelm, som låter sin tyska 

skolgång slå igenom, såvida inte Clive Bayley på just dessa punkter fått sin 

information från en tyskspråkig informant eller en bok på tyska. 

Utmärkande för användningen av alla de inhemska språken är att Clive 

Bayley nästan aldrig säger vilket av språken det handlar om. Inte ens i sam-

band med citerandet och översättningen till engelska av en lång dikt på 

svenska talar hon om vilket originalspråk dikten citeras på (64-6). Den läsare 

                                                             
24 På sidan 206 förekommer också ordet chöt bulla utan upplysningen att det är svenskt och med fonematisk 

stavning. 
25 Enligt den ural-altaiska teorin är de uraliska folken (de finsk-ugriska och de samojediska) släkt med de 

altaiska, dit bl.a. mongoliska och turkiska hör. Dagens teorier om ‖Turanian people‖ återfinns on-line under 

sökordet ‖Turanian‖. 
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som inte kan skilja på de språk det handlar om kan svårligen veta vilket 

språk som är aktuellt. Och detta från en författare som inte underlåter att 

upplysa oss om att i Åbo satt det gatuskyltar på tre språk, svenska, finska och 

ryska, och som sjunger det finska språkets lov i nästan alla tonarter! (8).26 

Det förblir också en gåta för läsaren vilket eller vilka språk Clive Bayley 

egentligen talar med sina finländska vänner. Vad ska man dra för slutsatser 

av ett uttalande om Helsingfors som det nedanstående?  

The very servants are well informed, and the air breathes education. 
English, French and German are very commonly spoken, and anyone 
who knows a foreign language is very willing to speak it. The only 
language my friends avoided was Swedish, and therefore I did not 
progress rapidly in the accomplishment of speaking it. (246)  

Enligt alla vittnesbörd som jag hitintills sett kan man dra slutsatsen att hen-

nes närmaste vänkrets i Finland bestod av finlandssvenskar. I de brev jag 

funnit, ställda till finländare har engelska använts.27 I Vignettes säger hon att 

hennes guide på resan (Annie Furuhjelm) ‖besides the ordinary European 

languages‖ också kunde svenska, finska och ryska (228). Att Clive Bayley 

behövde tolkning till och från finska framgår indirekt (92). Troligen kunde 

alla hennes finlandssvenska kontakter engelska och/eller tyska och troligen 

var språkkunskaper i dessa språk förutsättningen för att ha en närmare rela-

tion till henne. Enligt boken får man indirekt uppfattningen att Clive Bayley 

också behärskade tyska.28 

Clive Bayleys vän Annie Furuhjelm blev med tiden en mycket känd repre-

sentant för kvinnokampen och rösträttsfrågan sådan den fördes i Finland, 

men hade ännu inte börjat utveckla den sidan av sin karriär, då de båda möt-

tes på 1890-talet.29 Om ‖women‘s rights‖ säger Clive Bayley ‖[a]s far as I 

understand the matter – it is not one that has ever  agitated my soul, for 

personally I have every ‗right‘ I desire – [...]‖ (262). Någon militant kvinno-

sakskämpe var Clive Bayley aldrig men i sin praktiska livsgärning kämpade 

hon för kvinnornas rättigheter, i synnerhet deras rätt till utbildning och ar-

bete. I Vignettes förekommer dessutom ofta kommentarer som visar att hon 

var intresserad av jämställdhet mellan män och kvinnor och ansåg att den 

                                                             
26 Så fort Clive Bayley tar upp det finska språket i någon form, inleder eller avslutar hon resonemanget med 

att tala om hur vackert, välklingande och melodiöst det är. Se t.ex. viii och 60. 
27 Brev till Annie Furuhjelm, Hampus Furuhjelm och Julio Nathanael Reuter, Åbo Akademis bibliotek, 

Handskriftsavdelningen BREVSAM 2, 3 och 4 och till Z. Topelius, Helsingfors universitets arkiv (Topelius-

samlingen). 
28 Se Clive Bayley, 219, där hon säger ‖I remember well the German translation of the runo [...].‖ 
29 Se Furuhjelm,Gryningen. 
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kommit långt i Finland. ‖Women‘s rights have a very large number of uphol-

ders‖ säger hon på ett ställe (262). På ett annat finns en passus där det är 

svårt att avgöra om den senare delen är allvarligt eller ironiskt menad: 

Though there are four classes which form the Diet, it must not be im-
agined that outside that assembly there is a sharply-defined social 
line between them. At all events, theoretically, man is man's equal in 
Finland, and to a certain extent the idea passes current that woman 
is very nearly man‘s equal. (72) 

Om studenter och skolelever i Helsingfors säger hon: 

There are women as well as men students. They wear similar caps, 
but this badge of studentship is not compulsory. They attend lectures 
together, and are on a perfect footing of equality in every respect. 

(250) 

Det är uppenbart att hon är observant på förhållanden som har med jäm-

ställdhet mellan könen att göra. Att hennes kommentarer blir åt det ljusa, 

ibland rent idylliska hållet, hänger säkerligen samman med att hela hennes 

bok speglar en idealiserad syn på Finland och dess folk. Den faktainforma-

tion som ges är dock riktig utom då hon slarvar i smådetaljer (t.ex. namn-

återgivning). De enda gånger man finner något som åtminstone kommer i 

närheten av en negativ utsaga om landet eller folket är när Clive Bayley åter-

ger de stereotypa föreställningar som finns om folk i olika delar av Finland. I 

vissa delar dricker man mer än i andra och sägs dra kniv, i andra är man glad 

och pratsam men ogillar fast arbete, på ett ställe är man renligare än på ett 

annat o.s.v. (132-33, 186). De stereotyper hon drar fram är sådana som ofta 

lever än idag. 

Eftersom Clive Bayley inför, under och kanske efter resan i Finland verkar 

ha skaffat sig god information om många företeelser inom finskt samhällsliv, 

med andra ord troligen haft goda informanter, blir det slarv som man kan 

avläsa i smådetaljer desto märkligare. Hon har varit beroende av tolkar men 

har uppenbarligen också försökt skaffa sig kunskaper i både finska och 

svenska. Hennes närmaste vänkrets var finlandssvensk och det är genom 

denna krets hon får sin information och sina kontakter. Den bild hon får och 

ger av Finland blir en idyllisk målning med få skuggor. Detta kan delvis ock-

så bero på att det verkligt hårda ryska förtrycket ännu inte satts in i Finland 

då hon gjorde sin resa. 

Annie Margaret Clive Bayley förblev ogift hela sitt liv. Hon hade en förmö-

genhet som hon disponerade efter eget tycke. Hon hörde inte till suffraget-

terna och tycks inte ha uttryckt någon som helst förståelse för den militanta 
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sidan av kvinnorörelsen. Hon tyckte att hon själv hade den frihet hon behöv-

de för att kunna utöva den verksamhet som intresserade henne, vilket var 

handikappade kvinnors möjligheter att försörja sig själva. Clive Bayley hörde 

alltså inte till de kvinnor, som drev rösträtts- och kvinnokamp, men betrak-

tar man den praktiska livsgärning som hon mycket målmedvetet tycks ha 

genomfört måste hon betraktas som en av kvinnosakens tidiga banérförare. 

Ibland är det gärningarna och inte teorierna som talar. 

 



 

 

Lisbeth Lewander 

 
Att bedöma risker i polarlandskapet – 

riskens estetik 
 

Att forska i polarområdena Arktis och Antarktis ger omedelbara associatio-

ner till faror, uppoffringar och vedermödor i vetenskapens tjänst.1 Den ark-

tiska hjältediskursen som har kännetecknat polarskildringar gör att tanken 

på manliga stordåd ligger på lur hos alla som inte själva är praktiserande 

polarforskare. Kostnader, nyttoaspekter i relation till de organisatoriska 

ansträngningarna i samband med forskningsplanering och transporter fram-

träder däremot efterhand, ju mer initierade vi är. Utgångspunkten för tan-

karna om faror, oavsett vem de tillhör, är emellertid själva platsen/erna för 

forskningen. Betraktaren må vara polarforskare, journalist eller forsknings-

administratör. Men vägen till forskningsstationen, stationen som tillfälligt 

hem för experimenten, rutterna för fältforskningen och materialinsamlingen 

undkommer inte det landskap som breder ut sig framför betraktarens ögon. 

Denna artikel handlar om vad som sker i mötet mellan uppfattningar om 

landskapet och om dess faror. De relevanta aspekterna av detta möte kan 

sammanfattas med de moderna termerna riskbedömning och i viss mån 

krishantering. Vidare vill jag ganska tentativt väcka frågan om på vad sätt ett 

slags riskens logik och estetik är relaterad till polarlandskapets rumsliga 

aspekter. Med estetik menar jag endast en ordboksmässig förståelse av sättet 

att låta ett slags perception få vila på de omedelbara kvaliteterna av själva 

den kontemplativa erfarenheten. Perceptionen i sig har därför inget att göra 

med någon faktisk information som direkt kan avkrävas de föremål, den 

situation, eller det landskap som gestaltas genom perceptionen. Inte heller 

har detta slags perception att göra med någon praktisk nytta. 

De flesta människor gör som sagt ett slags instinktiv bedömning av faror, 

och därmed indirekt av risker, med att bedriva polarforskning. En del frågar 

sig om det överhuvudtaget är lönt att medvetet utsätta människor, och dyr-

bar utrustning, för faror, som är så påtagliga i områden präglade av extrema 

temperaturer, vindar och snö/isförhållanden. Andra hävdar att det är nöd-

                                                             
1 Författaren till denna artikel för liknande resonemang i ‖The Aesthetics of Risk in Polar Exploration‖, 

Gender Delight Science, Knowledge, Culture and Writing...for Nina Lykke, The Tema Genus Series of Inter-

disciplinary Gender Research in Progress and Transformation, No 1, red. Cecilia Åsberg (Linköping, Linkö-

pings Universitet, 2009), 47-61. 
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vändigt att ta vissa risker för att ‖utvecklingen ska gå framåt‖. Det i efter-

hand konstruerade hjältemodet har i många fall också varit en nödvändig 

ingrediens, tillskriven utvecklingens fromma, i såväl historisk som modern 

polarforskning. Hjältemodet finns som ett genomgående tema både i de 

självbiografiska berättelserna och i de många biografierna. Min utgångs-

punkt är att förståelsen av riskbenägenhet, riskbedömning och planering, 

eller brist på sådan, är ett centralt område inom polarhistorien och att denna 

föränderliga förståelse självfallet är ett socialt, historiskt och rumsligt feno-

men. Samtidigt som risker och kriser är ett underbeforskat, för att inte säga 

ett nästan obeforskat område i polarhistoriska studier överhuvudtaget. Min 

övertygelse är dessutom att faror och risker måste relateras till människors 

förståelse och begreppsliggörande av själva polarlandskapet, vare sig detta 

sker genom tidigare beskrivningar av landskapet och/eller genom egna erfa-

renheter av detsamma. Reseskildringar, både verklighetsbaserade och fikti-

va, från Arktis och Antarktis från tidernas begynnelse och framöver har i 

första hand tillhandahållit texter om landskapet men också tecknade bilder, 

gravyrer och sedan foton. Från modern tid finns ett antal filmer och mer 

eller mindre stiliserade framställningar med hjälp av datorprogram. Med 

undantag för personliga brev och dagböcker har framställningarna i de olika 

expeditionernas officiella reseberättelser varit mer eller mindre kontrollera-

de av expeditionsledarna till långt in på 1900-talet. Således har det varit 

medvetet redigerade bilder av landskapet som fått dominera de estetiska 

budskapen kring det vetenskapliga värvet i det farofyllda landskapet.  

Det finns en distinktion mellan begreppen risk och osäkerhet. Det senare 

är svårare att på förhand aktivt försöka motverka varför försiktighet är den 

åtgärd som i första hand bör övervägas. Risk är däremot det slags händelse 

som åtminstone delvis kan förutses. Risker kan vidare hanteras givet upp-

ställda mål och inte minst i relation till de olika intressenterna. I polarforsk-

ningen ser vi utöver forskarna också en stor andel personal med tekniska och 

servicemässiga funktioner. Säkerheten för de olika personalkategorierna är 

förstås delvis avhängigt de olika anslagsgivarnas uppfattningar om faror och 

risker. Riskbedömningens sociala och politiska dimensioner har först under 

de senaste decennierna hamnat mer och mer i fokus. Om tidigare forskning 

till större delen behandlade risker som fysiska och materiella och därmed 

beräkningsbara storheter med hjälp av sannolikhetslära, visar nyare forsk-

ning på risker såsom socialt och historiskt konstruerade. Vidare är riskbe-

dömning inte enbart längre en fråga för experter och politiker, utan även 

lekmän och allmänhet har med tiden fått ett allt större utrymme inom dis-

kursen. Gradvis har tanken på att risker bär på kulturellt specifika meningar 

och innebörder för olika sociala grupper och individer förts fram. Osäkerhe-
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ter sorteras inte längre bort omedelbart utifrån kriteriet att de inte stämmer 

med sannolikhetsmodellerna och opposition betraktas inte som irrationella 

störningsmoment.2 Dagens förståelse av begreppet risk vilar på ett begrepps-

liggörande där risk uppfattas som ett relationellt begrepp. Risk uppstår i 

skärningspunkten mellan en upplevd potentiell fara/skada, de personer eller 

de materiella ting som kan skadas och utvärderingen av eventuella konse-

kvenser. Samtidigt är representationer av risk inte längre en fråga för exper-

ter som kommunicerar med andra experter. Idag förekommer istället regel-

rätta förhandlingar om tolkningsföreträde mellan allmänhet, icke-statliga 

organisationer och media då såväl de riskdrabbade som de riskskapande 

träder ut i offentligheten. Dessa insikter menar jag dessutom öppnar för mer 

systematiska studier av rumslighetens dimensioner i relation till riskbedöm-

ning, så att det blir möjligt att tala om en rumsligt förankrad ‖riskernas 

estetik‖ – eller brist på sådan. Rum, till skillnad från plats, är något som 

erövrats och blivit till en domän för vissa personer men inte för andra.3 Där-

till vill jag hävda att en tankefigur som rymmer plats i relation till risk också 

medger en i tid och rum situerad genusordning. Denna ordning är så sakteli-

ga på väg att synliggöras inom nyare samhälls- och kulturvetenskaplig risk-

forskning och polarforskning. 

Föreställningar om kön är enligt min mening nära förknippade med fak-

tiska konstruktioner av risker. Detta kan tydligt och frekvent i tid och rum 

utläsas i reseberättelser, och brev, det vill säga i polarfararnas egna texter. 

Dessutom kan det även på en institutionell nivå förekomma regler och för-

hållningsorder som uttryckligen reglerar förhållandet mellan könen i själva 

forskningsverksamheten. Media förstärker än idag i sin rapportering polar-

forskningen i dess egenskap av enkönad, riskfylld verksamhet. Av särskilt 

intresse är att föreställningar om kön i sig länge tycktes utgöra en fond för 

att tydliggöra riskmedvetenhet och illustrera konkreta faror av olika slag i 

diskurser där risker annars inte diskuterades särskilt öppet eller utförligt. 

Här syftar jag särskilt på de olika teknokratiska diskurser som var rådande 

från 1920-talet och fram till 1960-talet och som var ytterst framträdande på 

polarforskningens område. Regelverken runt om i världen innehöll direkta 

hinder för kvinnor att delta i polarexpeditioner. Argumenten känns igen från 

andra starkt mansdominerade verksamheter och rum som armén, polisen 

och brandkåren. Kvinnor är för svaga, både psykiskt och fysiskt. Det finns 

                                                             
2 Ortwin Renn, ‖40 years of risk research‖, Paper presented to Riskcom, New perspectives on Risk Communi-

cation: Uncertainty in a complex society (Göteborg: u.u, 2006). 
3 Christer Eldh, ‖Passagerarfartyg som könskodande praktik‖, Speglingar av rum om könskodade platser och 

sammanhang, red. Tora Friberg, (Stockholm: Symposium, 2005). 
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inte toaletter och omklädningsrum. Kvinnor påverkar arbetsklimatet genom 

att skapa spänningar mellan män som per definition konkurrerar om det lilla 

antal kvinnor som deltar i exempelvis en forskningsexpedition. Istället för att 

öppet benämna farhågor för mäns diskriminering och sexuella trakasserier 

så görs kvinnorna till några som ställer till problem. De skapar både fysiska 

och mentala risker för de män som är där för att göra det ‖riktiga‖ jobbet.   

De två kvinnor som satte sin fot på en amerikansk forskningsstation i Ant-

arktis under sent 1940-tal hade på nåder fått lov att följa med sina män, som 

var forskare respektive tekniker. Kvinnornas arbete med journalföring, dag-

boksskrivande och författande av reseberättelser fick av myndigheterna, vid 

expeditionens hemkomst, beskrivas såsom särskilt personligt hållna. På 

1950-talet medföljde kvinnor på de ryska expeditionerna under det geofysis-

ka året, några få radiotekniker men också i intendenturen. Dessa förlöjliga-

des, trots sina ganska traditionella uppgifter med service, mat och städ om-

bord på fartygen. När kvinnor från Australien, Nya Zeeland och USA från 

och med det sena 60-talet till sist blivit utvalda att delta i polarexpeditioner 

så fick kvinnor vara med på sommarexpeditioner, däremot inte övervintra på 

stationer belägna långt in på kontinenten. Detta dröjde ytterligare ett tiotal 

år men för Storbritanniens del ända fram till 1987. Genussensitiv forskning 

om polarhistoria är fortfarande ett litet fält men flera författare inklusive 

undertecknad vill understryka att den teknokratiska mentaliteten i sig är ett 

uttryck för olika former av västerlandets maskulinitetsideal.4  Sammantaget 

menar jag att studiet av riskernas estetik inte låter sig göras utan att ta hän-

syn till lokala genusordningar samt till de platser – faktiska och samtidigt 

imaginära – som riskbedömningar skapas i.  

Gemensamt för reseskildringar, expeditionsberättelser och medias rap-

portering, med flera källor från polarfarare och forskare är de oftast mycket 

utförliga skildringarna av just platser i polarlandskapen. Naturförhållanden 

– geografi, topografi, växtlighet och djurliv samt människor och deras lev-

nadsvillkor skildras med stor detaljrikedom, liksom de skiftande väderför-

hållandena. Klimatet var och är extremt i fråga om vindar, temperatur och 

uthärdlighet och männens beskrivningar har ofta speglat sitt värv i detta 

särpräglade klimat. Fram till 1950-talet handlade det rent forskningsmässigt 

till stor del om kartläggning och deskription av naturfenomen och mer i un-

dantagsfall om direkta hypotesprövningar. Samtidigt ägde forskningen även 

rum i ett politiskt sammanhang för att stärka territoriella och gradvis även 

                                                             
4 Lisbeth Lewander, Polariseringens politik, en studie av nation och kön, diss. (Karlstad: Karlstad University 

Studies, 2004). 
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säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen. Systematiskt över tid och rum 

har naturskildringarna emellanåt varit starkt könsladdade, såsom exempel-

vis den norske polarfararen Fridtjof Nansens skildringar men också av mo-

derna vetenskapsjournalister.5 Naturen har ansetts vara en kvinna med för-

ödande och förgörande krafter, mot vilken mannen dock har kunnat pröva 

sin egen styrka. Det klassiska temat om den okända kontinenten som ska 

utforskas och penetreras är också ett ofta återkommande tema. Ett paradex-

empel ges redan i titeln på en bok under storsatsningen på det internationel-

la geofysiska året, Walter O‘Sullivans Assault on the Unknown.6 

Det har alltid funnits en medvetenhet om att polarexpeditioner av olika 

skäl är farofyllda. Äldre tiders expeditioner visar också en stark medvetenhet 

om risken för att helt enkelt frysa fast och därför fanns tidigt planering för en 

extra säsong i fråga om förnödenheter och självfallet var också de som hyrde 

ut fartygen väl medvetna om att deras ägodelar enbart på grund av den osäk-

ra tidsfaktorn betingade höga hyror. Inför Otto Nordenskjölds expedition till 

Antarktis 1901-03 förelåg ett skriftligt avtal mellan en tillförordnad expedi-

tionsledare för fartygsexpeditionen och fartygets kapten om hur fartyget 

skulle hämta upp andra expeditionsdeltagare på fältarbete. Alternativa rutter 

fanns utarbetade men ingen hade velat tänka tanken att fartyget skulle kun-

na förlisa, vilket de facto skedde. Således fanns en hög grad av medvetenhet 

om de särskilda farorna i ett strängt klimat och om ett svårforcerat landskap, 

men det otänkbara förblev utanför riskupp-fattningarnas spektrum.7 

Under den allra första eran med flygningar över Arktis uppstod en kontro-

vers mellan Roald Amundsen och Umberto Nobile. Medan den senare valde 

att utifrån upplevelser av landskapets karaktäristika noggrant reflektera 

kring risker hånade Amundsen Nobiles förhållningssätt med både rasistiskt 

grundade motiveringar men också utifrån ett mer traditionellt manlighets-

ideal. Musklernas tyranni, den fysiska styrkan, var inte längre så viktigt i den 

numera flygbaserade polarforskningen. Istället framträdde förnuftet, på 

musklernas bekostnad. Samtidigt kvarstod emotionerna som utgjorde en 

viktig del av rådande manlighetsideal.8 Amundsen planerade visserligen sina 

                                                             
5 Lewander, Polariseringens politik. 
6 Walter O´Sullivan, Assault on the Unknown: the International Geophysical Year (New York: McGraw-Hill, 

1959). 
7 Lisbeth Lewander, ‖To remember and restore the memory of the Argentine rescuers of the Nordenskjöld 

expedition 1901-1903‖, Antarctic Peninsula & Tierra del Fuego: 100 years of Swedish-Argentine scientific 

cooperation at the end of the world . Proceedings from a symposium in Buenos Aires March 2-7, 2003, red 

Jorge Rabassa och Maria Laura Borla (London: Taylor & Francis, 2007). 
8 Roald Berg, ‖Gender in Polar Air: Roald Amundsen and his Aeronautics‖, Acta Borealia 23: 2 (2006), 130-

144. 
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färder utifrån gedigna kunskaper om det arktiska landskapet men enligt 

Roald Berg stod rådande manlighetsideal i vägen för en mer fullständigt 

utvecklad riskmedvetenhet hos Amundsen. Om själva landskapet och natur-

förhållandena framstår som något som bör besegras snarare än något man 

bör ta hänsyn till så framträder enligt min mening tydligt två skilda förhåll-

ningssätt till risktagande. När Amundsen sedan försvann i Arktis, så fick 

amerikanskan Loise A. Boyd som organiserade, finansierade och deltog i en 

sökexpedition efter den norska ikonen finna sig i att i den norska pressen bli 

reducerad till en kvinna som mest av allt längtade efter de tysta, starka män-

nen som gett hennes liv en ny mening.9  

Richard Byrd hade på sin sydpolsexpedition 1925-27 upprättat ett stort 

basläger för hela expeditionen, men valde att helt på egen hand lämna bas-

lägret och ge sig i väg på ett flera månader långt fältarbete. Av hans dagbok 

framgår att detta fältarbete hade mycket lite att göra med vetenskaplig 

forskning men desto mer med en längtan om att pröva de egna personliga 

gränserna.10 Här undertryckte expeditionens ytterst ansvarige man de flesta 

tänkbara bedömningar av faror och risker trots god kännedom om landska-

pet och klimatet. Efter allvarliga problem med uppvärmningen på forsk-

ningsstationen kom till slut Byrds kollegor till hans räddning – med stor risk 

för sina egna liv. Här saknades på förhand auktoriserade planer för säkerhet 

samtidigt som ignorerandet av faror och risker var i det närmaste total i rela-

tion till projektet att förverkliga sig som man. Denna önskan att mäta sina 

krafter med naturen, att erövra sina egna gränser var förvisso ett gammalt 

tema, men med flygets hjälp var det nu möjligt att leva ut nya, teknologiskt 

grundade passioner på ett nytt sätt. Samtidigt hade risktagandet antagit nya 

former, dock fortfarande i en helt homosocial miljö, det vill säga männens 

värld. 

År 1950 föddes tanken på att genomföra en i det närmaste global satsning 

på att närmare utforska geofysiska fenomen. Mera kunskap behövdes för 

säkrare flygtransporter, både civila och militära, och bättre väderprognoser. 

Samtidigt ville man undersöka isens tjocklek och försöka få svar på frågan 

om det vore möjligt att utvinna råvaror i Antarktis. Från sovjetisk och ameri-

kansk sida fanns långtgående tankar om att helt enkelt använda kärnenergi. 

Båda polarområdena intog en särställning i denna satsning.  

                                                             
9 Berg, 32. 
10 Richard E. Byrd, To the Pole: The Diary and Notes by Richard E. Byrd 1925-27, red. Richard Goerler 

(Columbus: Ohio State University Press, 1998). 
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Av olika skäl fick Sverige en relativt nedtonad roll i det geofysiska året 

men den svenska Kinnvika-expeditionen till Arktis 1957 var ett bidrag.11 

2007 gjorde jag en kort intervju med en av de medverkande forskarna, nu-

mera framlidne, Eric Dyring. Av denna framgick att det egentligen inte fanns 

några som helst på förhand utarbetade planer för olyckor, än mindre någon 

tanke på det vi idag kallar för riskbedömningar. De planer som fanns gällde 

säkerhetsbestämmelser för själva fartygstransporten till Arktis, och dessa 

planer sorterade under kaptenens ansvar. På frågan om hur man hade tänkt 

kring eventuella risker fick jag svaret att eventuella svåra situationer som 

skulle kunna uppstå finge lösas med ‖det sunda förnuftet‖. Återigen förlitade 

man sig på deltagande expeditionsmedlemmars förmåga, expertis och lämp-

lighet att agera på rätt sätt när så behövdes. Detta trots att mycket av forsk-

ningen innebar betydande risker. Detta kan jämföras med idag då polar-

forskningsfartyget Oden har en säkerhetsansvarig person. 

De flesta länder erhöll logistiskt stöd från sina respektive militära styrkor, 

i första hand flottan, marinen och armén. Dessa hade sedan länge standard-

rutiner för hur manskap och utrustning skulle skötas på bästa sätt. Säker-

hetstänkandet ombord var i första hand en fråga för befäl, sedan för man-

skap och i sista hand för dem längst ner i fartygshierarkin, de personer som 

skötte mat och städning. Liknande hierarkier återskapades också på själva 

forskningsstationerna. Tidens manlighetsideal innehöll dels fragment från 

äldre tiders hjältemannaideal, dels innefattade den nyare ‖teknorationalite-

ten‖ där intelligens, kunnande, expertis, rationalitet utgjorde viktiga ingredi-

enser i att vara en ‖riktig man‖. Samtidigt skulle pojkars lekfullhet få ut-

rymme. Karaktärsdragen var fortsatt viktiga. Bertil Frödin, en svensk polar-

farare, hävdade att det inte var tillräckligt med en gedigen teknisk utrustning 

för att kunna genomföra en lyckad polarexpedition. Det var lika viktigt med 

kvaliteten på männen. De lämpliga egenskaperna enligt Frödin var framför-

allt humöret – helst bergsbestigarmän med en lämplig ‖fighting spirit‖ till-

sammans med en vilja att utforska okänd terräng. Allt annat var av under-

ordnad betydelse och vedermödorna för att nå målen var irrelevanta. Frödin 

framhöll för det första ett ganska förlegat manlighetsideal där den individu-

ell karaktären fortfarande starkt stod i fokus, tillsammans med benägenhe-

ten att bortse från risker. Samtidigt var han bland de få som öppet ställde 

frågan vad forskarna egentligen förväntade sig att finna i de svårforcerade 

antarktiska landområdena. Till skillnad från många andra deltagare under 

                                                             
11 Aant Elzinga, ‖Geopolitics, science and internationalism during and after IGY‖, Proceedings from Scientific 

Committee for Antarctic Research (SCAR) Working Group of History, 1st meeting Munich 2-3 June 2005 

(Hamburg: Alfred Wegener Institut, 2007). 
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det geofysiska året undrade han huruvida det verkligen var värt att riskera 

liv, kapital, arbete och tid i en steril isöken med ett fruktansvärt hårt klimat. 

I sin framställning ställer han vidare farorna med den individuelle forska-

rens verksamhet i relation till riskbedömningar gällande valfångst och fiske, 

mineralutvinning, turism och användningen av Antarktis som testområde 

för atomvapen.12 

Nyligen kom den första sammanställningen av hur många män som förlo-

rade livet under den stora satsningen på det geofysiska året. 77 personer i 

militär tjänst, män som arbetade med transporter och underhåll samt 22 

forskare/civila avled till följd av olyckor under perioden 1957-1959. Få av 

personerna med militär status hade haft något val i fråga om stationerings-

ort, uppdrag eller ifråga om vilka säkerhetsrutiner som skulle användas. 

Istället hade de att agera utifrån budgettänkande och andra ramar ifråga 

manskap, utrustning och tidens teknologi för operationer i extrema klimat. 

Eftermälena handlade om de liv som gått förlorade i vetenskapens tjänst. Ett 

alternativt synsätt är att dåtida riskbedömning var starkt underordnat andra 

hänsynstaganden tillhörande de sammanhang som det geofysiska året var en 

integrerad del av, nämligen 50-talets kalla krig och stormaktsrivalitet. Ut-

tryck för genusordningen är också omskrivna i dessa sammanhang. Forsk-

ningen kring på vad sätt de stora frågorna om krig och fred uppvisar en insti-

tutionaliserad genusordning utgör ämnet för den snabbt växande forskning-

en kring internationella relationer.  

Tanken på det geofysiska året växte fram mitt under stormaktskonflikten 

mellan USA och dåvarande Sovjetunionen som utspelade sig i Korea under 

åren 1950-51. För båda supermakterna, med avsikten att etablera stora sta-

tioner på Antarktis, var all slags riskbedömning underordnad det huvudsak-

liga intresset att kontrollera och övervinna motparten. Farorna bestod i de 

mycket påtagliga riskerna för manskap och forskare på plats i Antarktis, men 

också av mer svårfångade risker som en försämring av relationerna mellan 

de båda supermakterna. Riskbedömning blev i stort sett reducerad till tek-

niska beredskapsplaner givet rådande konfliktmönster. På den amerikanska 

sidan spelade försvarsdepartementet och flottan en huvudroll när det hand-

lade om att definiera USAs intressen och agerande under det geofysiska året. 

Flottan stod för ett slags ‖chain of command thinking‖, det vill säga en lyda 

order-kultur som de flesta forskare stod ganska främmande inför. Denna 

teknokratiska och hierarkiska mentalitet lämnade mycket litet utrymme för 

att ifrågasätta procedurer i samband med transporter, utrustning och utfö-

                                                             
12 Bertil Frödin, Den okända kontinenten (Stockholm: Bonniers, 1956). 
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rande av forskning. Vidare spelade utrikesdepartementet en viss roll då frå-

gan om USAs territoriella krav på delar av Antarktis hade väckts. En av för-

grundsfigurerna under det geofysiska året, en forskare med nära band till 

arméns forskningsprogram beskriver hur IGY i tid sammanföll med ett för-

nyat intresse för territoriella krav. Detta fick till följd av forskare inom ramen 

för vetenskapliga kommittér skulle samsas och förhandla med representan-

ter från de olika inblandade departementen, instanser som hade nationens 

intresse som första prioritet.13 

Ifråga om USAs armé och flotta menar jag att riskbedömningar fanns in-

byggda i det gängse militära livet enligt principen ‖standard operating pro-

cedures‖. Beslutet från säkerhetsrådet NSC och den så kallade Master-

planen uttrycker rådande säkerhetskultur i anslutning till den enorma sats-

ningen inför det geofysiska året. I denna saknades till exempel en överord-

nad instans med mandat att ansvara för samtliga operationer i Antarktis. Det 

handlade inte enbart om forskning och logistik för forskarna utan också an-

vändningen av kärnenergi. Men det fanns inga explicita uttryck för ett tän-

kande kring risk eller riskbedömningar. Mål, handlingsprogram, erfordrad 

utrustning, tillgångar, budget och tidsplan fanns på pränt medan riskbe-

dömningar endast fanns i implicit form. Till exempel hade man tagit med 

utrustning och material för två säsonger istället för en. Citatet nedan visar 

vilka prioriteringar som sedan kom att genomföras i realiteten: 

we told of the kinds of equipment, such as planes, dog teams and ra-
dios, we would be able to make available in case of emergency. But 
far more important than these were the discussions as to methods of 
making simultaneous standardized scientific observations in our var-
ious fields of activity.14 

Inte heller fanns några tankar på långsiktiga konsekvenser i form av miljö-

påverkan från alla de 1000 personer som plötsligt kom att befolka Antarktis. 

Skador på människor såsom psykiska sjukdomstillstånd saknades i referens-

ramen, med undantag från att man gjorde regelrätta experiment om vad som 

kunde hända med människor som var isolerade tillsammans med andra på 

en liten yta under en längre tid. 

Lokaliseringen av de båda stormakternas stationer visar på att riskbe-

dömningar helt och hållet saknade betydelse i relation till de symbolvärden 

som själva platsen/läget för respektive station producerade. USAs beslut att 

                                                             
13 Paul Siple, 90°South (New York: Putnam, 1959). 
14 Siple, 99. 
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lokalisera sin station vid den geografiska sydpolen föranleddes av att Sovjet-

unionen hade deklarerat sina avsikter att upprätta en station på samma stäl-

le. Efter en insats präglad av diplomatins konster valde Sovjetunionen att 

istället placera sin station på den magnetiska sydpolen. Man lyssnade inte på 

de få personer som hade kännedom om de extrema klimatförhållandena och 

om landskapets topografi. Deras varningar för de enorma riskerna för både 

manskap och materiel ignorerades. Stormakterna hade andra prioriteringar. 

En av deltagarna i de så kallade Operation Deep Freeze, de amerikanska 

expeditionerna under det internationella geofysiska året, beskriver hur 

olyckorna var åtta gånger fler inom den antarktiska flygskvadronen i jämfö-

relse med annan flygverksamhet. Med tanke på riskerna fick därför både 

forskare och andra personalkategorier räkna av sin tjänstgöring såsom värn-

plikt. Dessutom fick de 25 procent högre lön än om de hade arbetat på annat 

håll. Kartorna var mycket bristfälliga, vid en flygoperation användes två år 

gamla kartor som helt enkelt inte var pålitliga. Trots detta flög man efter 

dessa, rakt in mot ett bergsmassiv i dåligt väder. Säkerhetstänkandet var 

föga utvecklat och kvinnorna var totalt frånvarande.15 

Polarforskningen fram till och med 1970-talet, då fler kvinnor började del-

ta i de olika ländernas expeditioner uppvisar i likhet med andra starkt köns-

segrerade verksamheter och platser en rad redan kända och omskrivna fe-

nomen. Bland dessa kan nämnas en stark homosocialitet; i de här fallen en 

stark gemenskap mellan män som uppfattade sig som centrala för att kunna 

uppfylla plikter gentemot fosterlandet. En rädsla för att kunna tillskrivas fel 

sorts manlighet, alternativt bli beslagna med feminina drag och en tillhöran-

de rädsla för allt som liknade homosexualitet uppstod också. En av de ame-

rikanska förgrundsfigurerna bland forskningsadministratörerna såg det till 

och med som en logisk utväg för en tekniker då denne efter en obesvarad 

romans sedermera begick självmord. Denna incident rapporteras i en själv-

biografi om det geofysiska året.16 Kvinnor sågs helt enkelt inte passa in för 

att lösa de uppgifter som var förelagda forskarna, vare sig uppgifterna hade 

att göra med istjocklek, resurser eller militära strategier av olika slag. I äldre 

tider så var det självfallet inga kvinnor som enligt gängse föreställningar 

kunde agera upptäckare och erövrare av jungfrulig mark i polaromådena på 

motsvarande sätt som männen. De få kvinnor som de facto ändå gjorde det-

ta, i de arktiska landskapen, fick länge göra det i det tysta. Det är först genom 

                                                             
15 John C. Behrendt, The Ninth Circle A memoir of Life and Death in Antarctica 1960-62 (Albuquerque: 

University of New Mexico Press, 2005). 
16 Siple, 38. 
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den moderna genusforskningen som deras aktiviteter och drömmar har 

uppmärksammats.17  

Vad gäller riskens estetik tror jag det är viktigt att understryka de starka 

känslor av pliktmedvetenhet som delades av såväl forskare som militärer och 

service personal. Och på vad sätt denna relativt lyckade disciplinering av 

mäns känslor och agerande har att göra med den föränderliga manligheten. 

Kontroll, ansvar, plikt och förutsägbarhet har blivit alltmer efterfrågade i den 

moderna manligheten i både det civila och militära sammanhangen. Över tid 

och rum bör man förstås också skilja mellan frihetsgraderna för forskarna, 

vilket i sin tur hade att göra med vem som organiserade och finansierade 

respektive expedition. Känslorna förknippade med äventyr, lek och passio-

nen för maskiner och utrustning verkar emellertid ha varit bestående över 

tid, liksom fascinationen inför mötet med ‖det farliga‖ landskapet. När tre 

personer, en mörk kväll, körde ner i havet med en scooter i drottning Mauds 

Land, Antarktis 1950, så var det lek och sprit som föranledde dödsfallen, inte 

plikten.18 Idag finns ett betydligt mer utvecklat säkerhetstänkande och fors-

kande personal får åka på träningskurser, läsa manualer om säkerhetsföre-

skrifter med mera. Men på något sätt tycks den mänskliga faktorn fortfaran-

de ha ett stort spelrum. Ingen har ännu forskat om likheter och skillnader i 

kvinnors respektive mäns riskbenägenheter i polarforskningssammanhang.  

Om perceptioner får vila på de omedelbara kvaliteterna av själva den levda 

erfarenheten, vilken roll spelar då den egna könstillhörigheten och den ge-

nusordning i vilken alla människor ingår i? Från svensk horisont vet vi dock 

att polarforskningen fortfarande av en del anses vara lite av en machoverk-

samhet! 

 

                                                             
17 Barbara Kelcey, Alone in Silence, European Women in the Canadian North before 1940 (Winnipeg: 

McGill-Queen‘s University Press, 2006). 
18 Charles Swithinbank, Foothold on Antarctica (Lewes: Book Guild, 1999). 
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Ingress 

 

Om jag med några få ord försöker formulera en minsta gemensam nämnare 

för de fyra texter som följer måste det bli: föreställningarna om plat-

sen/regionen och konstruktionen av platsen/regionen. Min kortfattade på-

fart till de fyra texterna kommer att handla om platsens betydelse och kom-

plexa innebörd i några skönlitterära texter. Det visar sig att kartritandet, 

alternativt benämnandet av platser eller kombinationen av båda, har en 

stark hemvist i den norrländska litteraturen. Jag kommer här att ge exempel 

från tre västerbottensförfattare, Per Olov Enquist, Torgny Lindgren och Sara 

Lidman. 

Den första texten är hämtad ur P O Enquists essä ‖Kartritarna‖ ur boken 

med samma namn. Där beskriver Enquist den unge pojkens kartritande, som 

han ägnade sig åt innan han kunde skriva och som inledningsvis endast be-

stod av Sverigekartor. 

Men det var roligt att rita, och jag var noga med att rita in byn, som 
hette Hjoggböle, på rätt plats så man kunde känna sig trygg. I sydän-
dan satte jag också in Stockholm i periferin, för att man skulle känna 
avståndet. 

Det var början. Jag ritade något hundratal Sverigekartor, till slut 
mycket exakt. Jag var nu helt säker på Sverige, det var inritat och 
under total kontroll, men med mittpunkten, som var byn, alltid ut-
satt.1 

 

Från början innefattade kartritandet ett exakthetskrav eller sanningskrav 

som relateras till bygdens väckelsefromhet, men eftersom sanningskravet 

primärt gällde Ordet och orden lärde sig pojken så småningom att kringgå 

sanningskravet och ‖började nedteckna påhittade landskap.‖ Det kunde vara 

pittoreska landskap där det ‖låg ängar ner mot ljugsjön‖ men det kunde ock-

så vara gåtfulla landskap, åtminstone för att vara i det låglänta västerbott-

niska kustlandskapet, där höjdkurvorna förtätades‖ till en närmast livsfarlig 

brant‖.2 Att essän ‖Kartritarna‖ är en allegori över skrivandet och författan-

                                                             
1 Per Olov Enquist, Kartritarna (Stockholm: Norstedts Förlag, 1992), 296. 
2 Enquist, 297. 
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det framstår som tydligt men den säger också något om vårt mångtydiga och 

komplexa förhållande till platsen. 

En munter version av kartritningstematiken återfinns i Torgny Lindgrens 

roman Pölsan, där notisskrivaren ritar en karta för att leda Linda rätt i hen-

nes sökande efter Avaberget. Här kombineras kartritandet med ett använ-

dande av byanamnen som det är väl värt att reflektera över. 

Och han sökte fram den rätta röda färgen, karmin, och märkte ut 
människornas boningar, alla som han sett och mindes eller som han 
hört omtalas och beskrivas, och han skrev deras namn med samma 
dunkelt lysande blodröda färg: Avabäck, Inreliden, Lillåberg, Kull-
myrliden, Ristjöln, Åmträsk, Björknäset, Lakaberg, Finnträsk, Gran-
träskliden, Nyklinten, Kläppmyrliden, Burheden, Morken, Lillsjöli-
den, Gammbrinken, Ensamheten, Lillvattnet och Granbergsliden. 
Även Matilda Holmströms nedbrunna hus uppförde han på nytt.3 

Det råder inget tvivel om att ortnamnssammanställningen får lyriska kvalite-

ter, särskilt de regelbundet återkommande liden-namnen bidrar till detta 

intryck: Inreliden, Kullmyrliden, Granträskliden, Kläppmyrliden, Lillsjöliden 

och Granbergsliden. Här skulle ortnamnen kunna riskera att mista sitt sam-

band med platserna och enbart bli ortnamnspoesi. Därför ser jag en viktig 

poäng i att ortnamnslistan omedelbart går över i återuppbyggandet av ‖Ma-

tilda Holmströms nedbrunna hus‖. Det handlar inte bara om de poetiska och 

vackert klingande byanamnen utan om platserna och de människor som 

levde där: ‖Husen och byarna och ensamställena och myrodlingarna band 

han samman med vägar och stigar och broar och spänger i lysande kromgult, 

båtlänningarna och postväskornas platser och lyckselebussens väg över kar-

tan utmärkte han med den ockrafärgade kritan‖.4 Vid sidan av byanamnens 

lyriska kvaliteter framträder med samma kraft deras identitetsbärande funk-

tion, där namnen blir bärare av människornas historia och berättelserna om 

människorna. 

Men samtidigt är det viktigt att tillägga att både Enquist och Lindgren 

skriver in drag av magisk realism i sina kartor. I samma anda som den kart-

ritande pojken i Enquists ‖Kartritarna‖ infogade det livsfarliga berget med 

hisnande stup i sin karta, så ritar också notisskrivaren i Pölsan in Avaberget i 

kartans mitt. Detta berg går inte att hitta i ‖Gröna kartan från Lantmäteriet‖ 

eller i ‖generalstabskartan eller Lantmäteriets Gula‖, utan enbart notisskri-

                                                             
3 Torgny Lindgren, Pölsan (Stockholm: Norstedts Förlag, 2002), 157. 
4 Lindgren, Pölsan, 57. 
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varens karta hjälper Linda att slutligen hitta Avaberget och ‖det riktiga och 

sanna och äkta guldet‖.5 

Ortnamnen som bärare av byarnas identitet framträder med samma tyd-

lighet i Sara Lidmans roman Lifsens rot. I kapitlet ‖Cash crop‖ förekommer 

en lång uppräkning av byanamn som täcker flera sidor, av vilken jag här 

endast återger det avslutande partiet. 

Brandfors Djupfors Quarnfors 
Renfors Ribbfors Strandfors 
Stryckfors Strinne 
Falkström Renström 
Brännbacka Tallbacka Fjellboda 
Fjellboheden Högdal Säljedal 
Nybäck Hebbersholm Granhult 
Kåtasel Blanksele Strycksele 
Bränna Brännäs Bergnäs 
Stornäs Näset Ånäset Nordanås 
Storklinta Klintå Ålycka 
Nygård Lejontorp Nybo 
Nyborg Åkulla Skärudden 
Hwithatten Jörn Månen 
Snipp Snapp Snorum 
Hej Basalorum Villkoret 
Ensamheten6 

Det man först noterar är att uppräkningen är komponerad som en lyrisk text. 

Det finns en tydlig uppdelning av texten i olika versgrupper. Ortnamnen är 

dessutom kombinerade på ett sätt som ger påtagliga musikaliska effekter. 

Här vimlar det av vackert ljudande allitterationer, till exempel ‖Strandfors / 

Stryckfors Strinne‖ som omedelbart härefter övergår i assonanser: ‖Strinne / 

Falkström Renström‖. Längre ner i det citerade partiet återfinns ytterligare 

ett fint exempel på kombinationen av allitteration och assonans: ‖Stornäs 

Näset Ånäset Nordanås‖. 

Detta skulle också kunna vara ett exempel på ortnamnspoesi i en uttun-

nad bemärkelse, där namnen bara står där på grund av sina lyriska kvalite-

ter. Men det är uppenbart att så inte är fallet. Dels ger kapitelrubriken ‖Cash 

crop‖ starka marknadsekonomiska associationer, dels föregås den långa 

uppräkningen av följande ingress: ‖Av byar vars befolkning hade den huvud-

sakliga uppgiften att förse skogsindustrien med timmer och massaved kunna 

                                                             
5 Lindgren, Pölsan, 218. 
6 Sara Lidman, Lifsens rot (Stockholm: Bonnier, 1996), 102. 
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nämnas byarna i Lillvattnet Socken som – före motorsågens och de moderna 

kartornas tid – voro etthundrafemtio till antalet; så lydande…‖.7 Varje namn 

på listan återspeglar således ett brutalt socialt och ekonomiskt förflutet med 

tydlig koppling till skogsbolagens plundring av bondeskog. Dessutom kom-

mer ortnamnslistans avslutning bokstavligen att bidra till berättelsen om 

byarnas och bybornas beska levnadsvillkor: ‖Villkoret/Ensamheten‖. Denna 

handfasta verklighet stöter samman med textens lyriska kvaliteter. Här 

handlar det åter om ortnamnens i närmast gammaltestamentlig mening 

identitetsbärande funktion.  

Tre av texterna som följer har konstvetenskaplig anknytning. Jag vill där-

för gärna avsluta med en text som fortfarande handlar om platsens betydelse 

och med tydlig anknytning till bildkonsten, nämligen Torgny Lindgrens no-

vellsamling I Brokiga Blads vatten. I den novell som givit namn åt boken 

skildras mötet mellan prins Eugen och Brokiga Blad. Brokiga Blad eller 

Herman Andersson som var hans riktiga namn, var känd som snabbmålare 

och kunde enligt egen uppgift ‖måla tio tavlor på en timme‖, vilka sedan 

såldes för en billig penning. Hans samlade produktion brukar uppskattas till 

minst en halv miljon tavlor ‖varav många finns i norrländska hem‖.8 Mötet 

mellan Brokiga Blad och prins Eugen äger rum på ett pensionat i Norsjö, där 

följande samtal om landskapsmåleriet utspelar sig: 

 

Mot himlarna lade han mjukt rundade, snöklädda fjäll. Framför fjäl-
len placerade han bergen, de var pariserblå. Hitom bergen lär han 
skogen, eller möjligen myrmarken, breda ut sig, den sträckte sig ned 
till vattnet och förlängdes framåt i bildens vänstra kant, så att den 
kunde återkomma och skapa en vik i vattnet. Samtidigt bildade den 
fast mark från tavlans underkant upp till vattnet. 

Två sorters träd ställde han i förgrunden: gran och lövträd. 
Jag har alltid trott, sade prins Eugen, att det var viktigt att skilja 

de olika trädslagen från varandra. Så som den gamle Schirmer lärde. 
Att eken bör betecknas på ett visst sätt, lönnen på ett annat och lin-
den på ett tredje. Och så vidare. För att inte tala om barrträden. […] 

Mina träd, sade Brokiga Blad, föreställer två sorters träd, lövträd 
och granar. Mer behövs inte. Konstpubliken vill inte bli förvirrad. 
Tavlorna ska också vara lika giltiga i övre Norrland som i Östergöt-
land.9 

                                                             
7 Lidman, 100. 
8 Norrländsk uppslagsbok, band 1 (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1993), 22. 
9 Torgny Lindgren, I Brokiga Blads vatten (Stockholm: Norstedts Förlag, 1999), 213-214. 
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Det kan tyckas som om Brokiga Blads slutreplik på allt sätt skulle upphäva 

tesen om platsens unika karaktär. Men när Brokiga Blad och prins Eugen ger 

sig ut på försäljningsturné visar det sig att köparna själva återskapar platser-

nas unika innebörd genom sina minnen och sina berättelser, som när sko-

makare Hedström erbjuds en tavla för sex kronor: 

Det är mycket pengar, sade skomakare Hedström medan han oav-
vänt såg på tavlan. Det är tre halvsulningar och en klackning. 

Men sedan sade han: 
Fast det ser jag ju, att där har jag varit. Förr i tiden var jag där 

många gånger. De där träden glömmer jag aldrig. 
Just så! sade Brokiga Blad. Just så! 
[…] 
Zakri Hägg brukade ha en mjärde just där tavlan slutar, sade sko-

makare Hedström. Och i den där båten sitter Evald Dalberg från 
Finnäset, han hade en vase på det stället, jag känner igen honom. 

Jag har ofta undrat, sade Brokiga Blad, vem som egentligen bor i 
det lilla huset inne på näset? 

Jo, sade skomakare Hedström, hon hette Stenberg och var änka 
efter en sågställare från Släppträsk. Om sommarkvällarna satt hon 
på trappan och visslade på fåglarna. 

Nå, suckade Brokiga Blad, vi får väl säga fem kronor. På sätt och 
vis har den redan övergått i er ägo.10 

Plats och region kan beskrivas i geografiska termer, men de är samtidigt 

bärare av våra egna och andras föreställningar om platsen. Platsen är på en 

och samma gång fysisk och föreställd eller, för att låna det begrepp som An-

nelie Bränström Öhman använder för att karakterisera Sara Lidmans speci-

ella förhållningssätt till platsen – mytografisk. Efter Bränström Öhmans 

litteraturvetenskapliga bidrag följer tre texter om plats/region ur ett konst-

vetenskapligt perspektiv. Ann-Catrine Eriksson skriver om staden Glasgows 

användning av Charles Rennie Mackintoshs och Margaret Macdonalds 

konst, formgivning och arkitektur för att marknadsföra Glasgow som turist-

stad, kulturstad och storstad. Per Strömberg skriver om mytologiseringen av 

Torneälven och Jukkasjärvi i anslutning till marknadsföringen av Icehotel, 

där olika föreställningar om det arktiska spelar en central roll. Slutligen föl-

jer Katrin Holmqvist-Stens bidrag om det komplexa sambandet mellan arki-

tektur och regionalt uttryck, där Mittuniversitetets Campus Sundsvall utfor-

mas i spänningsfältet mellan dåtid och framtid, mellan Sundsvall som indu-

stristad och Sundsvall som kunskapsstad.  

                                                             
10 Lindgren, I Brokiga Blads vatten, 219-220. 



 

 

Annelie Bränström Öhman 

 
Mytologi eller mytografi? 

Om platsens magi i Sara Lidmans och 
Kerstin Ekmans Norrlands-romaner 

 
I vår föreställning om ett modernt liv spelar bilder för ljus och upplysning en 

mycket viktig roll. Med ljusbilderna följer ofta automatiskt föreställningar 

om hur en modern miljö ser ut och vilka rum de moderna människorna be-

bor. Om man skulle beskriva moderna platser och rum och välja mellan, säg, 

ett neonljusinramat kafé på Kungsgatan i 1920-talets Stockholm och ett väs-

terbottniskt kronotorp intill myren vid fonden av granskogen från samma tid 

skulle nog de flesta av oss spontant välja kaféet. Detta trots att kronotorpet 

är en minst lika viktig pusselbit om man vill förstå resan från fattigsverige till 

det moderna folkhemssverige. Kronotorpets historia är en annan än det upp-

lysta kaféets, men båda rymmer härvtrådar till två av modernitetens stora 

berättelser. Den som utspelas på asfalterade stadsgator, under gatlyktornas 

strålkrets – och den som utspelas i myrmark och skogsland i den s.k. provin-

sen, vars främsta och mest schablontyngda litterära landskap kan lokaliseras 

till Norrland.  

Att förstå avståndet mellan dessa berättelser, och de maktordningar de 

bär med sig, är en av de starkaste drivkrafterna i Sara Lidmans mäktiga ro-

mansvit om den västerbottniska byn Lillvattnet, som till slut kom att omfatta 

sju romaner och samlas under den gemensamma titeln Jernbanan (1977-

1999). Tanken på att upphäva avståndet mellan myren och moderniteten är 

bokstavligen huvudpersonen Didrik Mårtenssons hävstång för att formulera 

sin vision om Jernbanan som ska knyta samman Lillvattnet med det moder-

na ‖Schwärje‖. I hans vision sammanlöds, skulle man kunna säga, platsens 

potentiella modernitet med dess inneboende mytologiska magi. Den riktiga 

dynamiken i Lidmans berättelse aktiveras emellertid först i mötet – och frik-

tionen – mellan visionen om Jernbanan och dess systervision om kärleken 

som demokratitankens bärare, den som först formuleras av Didriks hustru 

Anna-Stava och sedan går i arv, som ett subversivt morsarv, på tvärs mot 

blodsbanden. Kärleken är facklan, stafettpinnen, den beständigt oroande 

livsfrågan, som förs från hand till hand, från generation till generation, från 

den första till den sista romanen i sviten. Kärleken är den förbindande glöd-
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skriften som ristar sina avtryck på bark och hud; mellan landskap och män-

niska liksom mellan räls och myr.1  I den här artikeln vill jag pröva att kalla 

denna narrativa strategi, som Sara Lidman så mästerligt behärskade, för en 

mytografisk stil.  

Ett liknande, men på vissa viktiga punkter ändock annorlunda, narrativt 

mönster avtecknar sig i Kerstin Ekmans jämtlandstrilogi Vargskinnet (1999-

2003), som utspelar sig i trakterna kring byn Svartvattnet och vars handling 

löper genom hela 1900-talet. Precis som man ofta brukar nämna Lidmans 

västerbottensromaner från 1950-talet som tillhöriga samma del av författar-

skapet som Jernbanan, kan man gärna till Ekmans Svartvattnet-romaner 

även räkna Händelser vid vatten (1993) och den säregna sagoberättelsen 

Urminnes tecken (2000). 

Att sammanföra Sara Lidmans och Kerstin Ekmans norrlandsromaner 

under samma rubrik är egentligen lika självskrivet som omöjligt. Av samma 

skäl är det fullt möjligt att beskriva förhållandet mellan romansviterna Jern-

banan och Vargskinnet som präglat både av distans och gränsmarkeringar 

och av en varsamt framprövad dialog. I det här sammanhanget betingas 

jämförelsen därför i lika hög grad av bärande skiljelinjer som av litterära 

släktskapsförbindelser. Genom att ställa dem bredvid varandra blir det helt 

enkelt möjligt att fördjupa samtalet om modernitetens berättelser och sär-

präglade svenska landskap i riktningar som annars vore stängda – eller 

mindre framkomliga.  

Om man inte påtalar skillnadernas närvaro i bilden skulle den nivellering 

som ofta är konsekvensen av historieskrivningens perspektiviska förkort-

ning, möjligen ge vid handen att Lidman och Ekman förvaltar två tämligen 

närstående författarskap. Men boskillnaden är tydligt artikulerad – om än 

inte alltid motiverad – också i handbokslitteraturen. De underförstådda re-

virmarkörerna omfattar både klass, ideologi och geografi.  Å ena sidan ser vi 

bonddottern Lidman som blev politisk agitator med världssamvete och som 

mitt i medelåldern hittade hem till Västerbotten och skrev in sin hemby i 

litteraturhistorien. Å andra sidan den intellektuella borgarflickan Ekman 

som blev deckarförfattare och akademiledamot mot strömmen, men stadigt 

höll fast vid det svenska och stakade ut två alternativa episka hemvisten i 

Katrineholm och i Jämtland. Går vi något lite närmare ser vi naturligtvis att 

det är fråga om två mycket skissartade porträtt. 

                                                             
1 Se vidare Annelie Bränström Öhman, ‖kärlek! och någonting att skratta åt! dessutom‖: Sara Lidman och 

den kärleksfulla blicken (Säter: Pang förlag, 2008). 
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Här finns dock inte utrymme för en fingranskning. Vi får nöja oss med att 

hålla insikten om skillnaderna i medvetande och att se vilka farleder och 

färdvägar som förbinder de litterära kartor som vecklas ut ur och mellan 

författarskapen. Det låter sig utan vidare sägas att vägen till Svartvattnet, 

Jämtland – geografiska fakta till trots – går via Lillvattnet, Västerbotten. 

Den motsatta riktningen är däremot mindre upptrampad. Min avsikt här är 

emellertid inte att vara spårfinnare – ett sådant försök har jag tidigare pre-

senterat i artikeln ‖Lillvattnet – Svartvattnet tur och retur. Om Sara Lidmans 

och Kerstin Ekmans platser‖.2 Låt oss nu istället vända blicken mot själva 

landskapet, trakten, platsen eller fenomenet Norrland. 

Innan vi närmar oss de litterära orterna Lillvattnet och Svartvattnet måste 

vi dröja en stund vid frågan om  hur föreställningen om platsen Norrland – 

eller kanske till och med platsen Norrland som kliché – påverkar vår läsning. 

Som Göran Greider påpekade i en artikel för några år sedan, om svensk små-

stadslitteratur, är det nämligen inte givet att en berättelse om en norrländsk 

småstad verkligen i läsarens ögon ter sig som en urban miljö, vilket han illu-

strerade med exemplet Populärmusik från Vittula: ‖Säg Pajala och Mikael 

Niemi – och få tänker på småstadslitteratur. Man tänker på granskog.‖3 

Helt krasst tror jag att den här, som man kunde kalla den, granskogseffek-

ten ger en god sammanfattning av hur vårt vanetänkande och vaneseende 

fungerar: de platser som syns är de som finns. Och de platser som syns är i 

stor utsträckning dem man förväntar sig att se. Tänker man Norrland tänker 

man granskog – eller myr. Tänker man modernt tänker man stad och platsen 

Norrland är en plats av natur, mer än kultur. Drastiskt uttryckt: Norrland 

förknippas mer med sina granskogar än sina kuststäder, trots att dess mo-

derna historia omöjligen kan förstås utan att inbegripa båda miljöerna.  

Från mellankrigstiden och fram till våra dagar har modernitet och stadsliv 

kommit att bli i stort sett liktydiga begrepp. Det ‖riktiga‖ moderna livet har 

närmast per automatik antagits ha staden som sin privilegierade arena och 

sanna hemort. Underlaget för modernitetens berättelser är asfalt eller anlag-

da gräsmattor, inte myrmark och skog. I den moderna norrlandslitteraturen 

har myrarna och granskogen otvivelaktigt tett sig mer iögonenfallande än 

den stadsplanerade moderniteten, inte minst genom de norrländska förfat-

tarnas försorg – och kanske i synnerhet den västerbottniska trion Sara Lid-

man, Torgny Lindgren och P O Enquist.  

                                                             
2 Annelie Bränström Öhman, ‖Lillvattnet - Svartvattnet tur och retur: Om Sara Lidmans och Kerstin Ekmans 

platser‖, Provins : Norrländsk litterär tidskrift 3 (2006), 48-52. 
3 Göran Greider, ‖Ser ni inte? Göran Greider läser deckare och annat och hittar livet utanför litteraturtolkar-

nas innerstäder‖, Aftonbladet 27 okt. 2003, 4. 
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Författarna och deras böcker kan dock inte hållas ansvariga för att sagda 

myrar och skogar fått tränga ut gatunät, stadsbebyggelse och villakvarter 

från den dominerande bilden av Norrland. Från ett norrländskt inlandsper-

spektiv är skogen och myren lika givna delar av miljön som utsikten över 

Mälaren från Stockholms broar, eller vindväxlingarna över fjället i Hemavan, 

eller doften av hav i Luleå.  

Ordet mytografi är inte nytt, men möjligen är den användning jag kommer 

att föreslå en utveckling av den gängse betydelsen. Redan i sin etymologi 

synliggör ordet mytografi den avgörande förbindelsen mellan berättande och 

skrivande, jämför grekiskans μύθος – mythos: tal, ord, berättelse och γράφω 

– graphō: att skriva/inskriva. Ofta brukar skiljelinjen mellan mytologi och 

mytografi förbindas vid det berättande, skapande momentet. Det vill säga: 

att mytografin inte i första hand, som mytologin, samlar mytiska berättelser 

och figurer för att analysera och förstå dem, utan för att berätta dem, ge dem 

ny fiktiv och/eller symbolisk gestalt och form. Mytografen förhåller sig såle-

des med författarens eller konstnärens frihet till de mytiska förlagorna, utan 

anspråk på autenticitet eller realistisk återgivning.4  

Det ska emellertid tilläggas att distinktionen mellan begreppen, mytologi 

och mytografi, i praktiken är minst sagt flytande. Inte sällan används de som 

mer eller mindre synonyma. Men jag menar att just denna sammansmält-

ning ger anledning till en förnyad undersökning. I den gestaltningsmässiga 

betydelse jag vill pröva att utforska, i relationen mellan de två syskonbegrep-

pen, handlar det följaktligen mer om en verkningsfull dynamik än en polari-

tet. Brasklappen ska också fogas in: utrymmet tillåter mig bara att här sugge-

rera ett grovmaskigt nät av innebörder i en möjlig förståelsebakgrund. I 

denna är mitt viktigaste tillskott den litterära Platsen, som jag tänker mig 

som en förmälning mellan mythos och tophos, mellan mytologi och topogra-

fi. Kort sagt: en lika ‖gjord‖ som ‖jordad‖ förankringspunkt, ett rotfäste både 

för berättelsen och för det språk som tas i bruk för dess gestaltning. 

Låt mig backa ett par steg för att tydligare peka ut min tankeväg: förståel-

sen av platsen, den litterära orten, innefattar både den pragmatiska aspekt 

där romanens skog och myr har blivit skog och myr för att de faktiskt finns 

                                                             
4 Se vidare Nationalencyklopedin, (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1994 el senare). Jfr även Mike Bode 

och Staffan Schmidt, ‖Etnologi som konst, eller Rädslan för det samma‖, Spatial Expectations: Faculty of 

Fine and Applied Arts (Göteborg: Göteborg University, 2006), 2. Exemplet som diskuteras är distinktionen 

mellan ‖etnografen‖ och ‖konstnären som etnograf‖, där den senares fria rörlighet i förhållande till represen-

tationens sannings- eller autenticitetsanspråk emellanåt har uppgetts gränsa till ‖ren mytografi‖. Diskussio-

nen ger en god inblick i hur ‖mytografin‖, i poststrukturalismens kölvatten, kan lokaliseras till en plats i ett 

oavgjort, begreppsligt och språkligt ‖mellanrum‖, vars betydelse inte låter sig statiskt fixeras – just eftersom 

det handlar om fiktionsskapande; en attityd, eller berättarstrategi, utan anspråk på vare sig realism eller 

representativitet. 
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där. Det handlar om geografisk situering, om växtlighet och klimatförhållan-

den. Den andra och mer komplexa aspekten är den som knyter samman 

topografi med mytografi. Alltså det sätt på vilket myten – eller om man så 

vill: de kulturellt betingade föreställningarna – om en plats beskaffenhet och 

befolkning skrivs in i den fysiska platsen som en osynlig men ständigt närva-

rande referensram. Denna ram utökas med det för varje författare och berät-

telse unika tillskott som vi kan benämna levda eller lästa erfarenheter.  

Den mytografi som skrivits in i – eller av läsarens eller kritikern lagts som 

ett raster över – de fiktiva norrländska landskapen kan därför i sig själv be-

skrivas som en Plats som berättandet och berättelsen situeras i och som för-

fattaren medvetet eller omedvetet måste förhålla sig till. I det avseendet in-

nefattar valet av Platsen också ett val av knutpunkt mellan historia och nu, 

en mötesplats för en dialog med nuets alla pågående berättelser och de synli-

ga eller osynliga trådar som de förgrenas sig i och förenar dem med det för-

flutnas berättelser. Sammantaget utgör de trådarna i den väv, eller kanske 

rättare: det nätverk av färdvägar, historier och människoöden som samman-

strålar på den Plats som romanen utgör för sin läsare. 

I läsningar av norrlandslitteratur har dessa Platsens besläktade men olik-

artade betydelseaspekter ofta förbisetts. Generalisering snarare än nyanse-

ring har präglat synvinkeln.  Eller annorlunda uttryckt: platsens mytografi 

har gång på gång förblandats med platsens mytologi. Ty, om man betraktar 

platsen som mytologi, ligger ofta den optiska villan, granskogseffekten, och 

lurar någonstans i synfältet. Platsen blir skenbart ett med sin myt, med sin 

föreställning eller legend.  

Jag vill dock än en gång stryka under: gränserna är flytande. Den avgö-

rande skiljelinjen ligger nu, som alltid, i betraktarens ögon. Det viktiga att 

hålla fast vid är det gestaltande momentet och dess avsedda, liksom ibland 

också oönskade, konsekvenser. Som Harry Slochower skrev redan 1970 i sin 

studie Mythopoesis: Mythic Patterns in Literary Studies har det ofta varit i 

historiska brytningstider, under socialt eller på annat vis turbulenta skeen-

den, som myterna verkar ha utövat störst lockelse på konstnärer och förfat-

tare. Det är i sådana perioder som den tidlöst allegoriska funktion, som de 

klassiska myterna brukar tillmätas, allra tydligast visar sin begränsning. De 

måste re-situeras – i en ny tid, på en ny plats, i en ny berättelse – för att på 

nytt bli brukbara för existentiell reflektion. Slochower laborerar följaktligen, 

som titeln avslöjar, med det egna ordet mythopoesis, härlett från grekiskans 
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‖poiein‖, att skapa, för att betona den ny- eller återskapande aspekten i det 

konstnärliga eller litterära gestaltningsarbetet.5 

Den brytpunkt mellan gammalt och nytt som lokaliseras till den stora 

transformationsperiod i Västerlandets kulturhistoria som vi svepande brukar 

benämna ‖moderniteten‖, spelar också en viktig roll för Karen Armstrongs 

resonemang i A Short History of Myth. 6 Hon föreslår, helt frankt, att myter 

och mytskapande först och främst ska betraktas som en konstform.  Det 

fiktiva, skapade, draget i myterna har alltid funnits där, men i modern tid 

har det framträtt allt tydligare, i takt med sekulariseringen. Armstrong kon-

staterar att frigörelsen från gudarna såtillvida har alstrat en god kreativ 

jordmån. Hon går till och med så långt som att tilldela författarna, och ro-

manförfattarna i synnerhet, en roll jämbördig med forna tiders religiösa 

mytuttolkare, präster och liturger.  Och hon betonar, precis som jag också 

försökt göra här, gestaltningens beroende av samspelet mellan läsare och 

författare; mellan läsande och skapande: 

If it is written and read with serious attention, a novel, like a myth or 
any great work of art, can become an initiation that helps us to make 
an rite of passage from one phase of life, one state of mind, to anoth-
er. A novel, like a myth, teaches us to see the world differently; it 
shows us how to look into our own hearts to see our world from a 
perspective that goes beyond our own self-interest.7 

Det är nu hög tid att åter vända blicken mot Sara Lidmans fiktiva ort Lill-

vattnet och ställa den bredvid Kerstins Ekmans dito Svartvattnet, såsom de 

framträder i romansviterna Jernbanan respektive Vargskinnet.8 Förhållan-

det dem emellan är inte alldeles lätt att mäta och beskriva, närmast kan den 

karakteriseras som en position mitt emellan närhet och avstånd. Navet i mitt 

resonemang, återfinns dock också nu i valet av Plats och dess betydelse för 

båda författarnas gestaltning av moderniteten. 

                                                             
5 Harry Slochower, Mythopoesis: Mythic Patterns in Literary Classics (Detroit: Wayne State University 

Press, 1970), 15. 
6 Karen Armstrong, A Short History of Myth (Edinburgh, New York & Melbourne: Canongate, 2005). 
7 Armstrong, 149. Armstrongs bok inledde förlaget Canongates serie The Myths, som mycket väl kan rubrice-

ras som ett modernt ‖mytografiskt‖ projekt. Serien i övrigt omfattar romaner med olika arter av mytiskt stoff 

eller om- eller nydiktningar av klassiska myter, av bl. a Margaret Atwood, Jeanette Winterson, Klas Östergren, 

David Grossmann och Chinua Achebe. 
8 Sara Lidmans svit Jernbanan kom i sin slutliga utformning att omfatta sju romaner: Din tjänare hör (1977), 

Vredens barn (1979), Nabots sten (1981), Den underbare mannen (1983), Järnkronan (1985), Lifsens rot 

(1996) och Oskuldens minut (1999), samtliga utgivna på Bonniers förlag, Stockholm. Romansviten finns även 

i samlingsutgåvan Jernbanan 1-2, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2003), varifrån mina citat är hämtade. 

Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet består av Guds barmhärtighet (1999), Sista rompan (2002) och Skrap-

lotter (2003), samtliga Albert Bonniers förlag, Stockholm. 
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Det är knappast någon överdrift att säga att Sara Lidmans Jernbanan har 

givit ett tungt vägande bidrag till formandet av bilden av det moderna Norr-

land i det samtida medvetandet. Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet har 

ännu inte entydigt etiketterats som norrlandslitteratur men dess jämtländs-

ka huvudperspektiv gör det tveklöst möjligt att inkludera den i den läsart 

som jag här vill pröva. Beröringspunkterna mellan verken är förbluffande 

många, men skiljelinjerna lika avgörande. Platsen, i den bemärkelse jag här 

försöker ringa in, är av betydelsemättad dignitet hos dem båda.  

I uppfattningen om Platsens relation till berättelserna, liksom till männi-

skornas självsyn och förankring i tiden och i historien, intar Lidman och 

Ekman diametralt motsatta ståndpunkter – vilka i sin tur kan fångas med de 

två förhållningssätt som jag tentativt vill benämna som mytografi kontra 

mytologi. I mer övergripande ordalag är det en skillnad som handlar om 

rotfäste kontra flyktighet, om bofasthet kontra rörelsetvång, om tillit kontra 

‖Med mera sådant‖, för att citera Sara Lidman. Krångligare uttryckt: det 

handlar om det moderna livets fundamentala motsägelsefullhet, dess ständi-

ga ‖både och‖ och nödtvungna uppgivande av ‖antingen-eller‖. 

I Ekmans Vargskinnet får läsaren i en rad olika variationer bevittna en 

främlings ankomst eller återkomst till byn och hennes eller hans mer eller 

mindre lyckade försök att finna sin väg genom landskapet. ‖Vem äger en 

skog?‖ är den retoriska fråga som ekar genom berättelsen. Svaret är aldrig 

givet, stridslinjerna skiftar och skiljer småfolk från människa lika givet som 

känslan från kapitalet, kunskapen från lagfarterna. På så vis är det inte i 

första hand människorna utan landskapet och dess myter och sagor som bär 

kontinuiteten mellan berättelserna; den namnlösa skogen, fjället Gielà och 

den stora sjön vars svartmörka vatten har givit byn sitt namn. Synsättet kan 

sammanfattas med baksidestexten till Urminnes tecken, där Platsen lokali-

seras till ett oskrivet mellanrum mellan karta och verklighet, myt och berät-

telse. Den är redan bebodd, befolkad av ‖de andra‖, som osedda själva ser 

allt. Det mänskliga bidraget, att ta med ‖språk och minne‖, till skogen väger, 

anar man, lätt som en fjäder i jämförelse med insikten om den gräns som 

oundvikligen kringskär berättelsens och berättarens möjlighet att återge 

historien – ‖Allting kan man inte berätta‖: 

Fjället heter inte Giela och sjön heter förstås inte Svartvattnet. All-
ting kan man inte berätta. Var och en måste hitta fram till den här 
skogen på egen hand. Annars blir det för mycket folk. 

Man kan inte åka bil dit fast det finns så många och långa skogs-
bilvägar i Sverige att de snor sig åtta varv runt jorden. Om man läg-
ger ut dem. 

Man måste gå. 
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Sen måste man lyssna noga och se sig för. Man ska röra sig försik-
tigt men ovälkommen är man inte. Det finns ingenting som livar opp 
de andra som när språk och minne kommer till skogen.9 

Ekmans förståelse av relationen mellan människa och plats är på den här 

punkten en väsenskilt annan än den man möter i Jernbanan. Med en något 

drastisk förenkling skulle man kunna beskriva skillnaden så här: hos Lidman 

blir byn den privilegierade Plats som förbinder människans nu med hennes 

historia och ursprung medan den hos Ekman primärt är ett med sitt land-

skap och sin myt. Det är en mytologisk berättarhållning som hos Lidman 

motsvaras av vad man skulle kunna kalla en mytografisk ambition. Till 

skillnad från mytologen införlivar mytografen medvetet myten – eller scha-

blonen – om landskapet (exempelvis granskog/vildmark som synonym för 

Norrland) och skriver in den i platsen som en osynlig men ständigt närva-

rande referensram. 

Distinktionen kan te sig subtil, men är avgörande. Platsens mytologi låter 

sagostoff och skrönor skarvlöst flyta samman med geografiska och sociokul-

turella miljöbetingelser. Vitterspår och rävspår korsar oupphörligen var-

andra i samma dimension. Berättelsen öppnar därmed även en frestande 

dörr på glänt för att låta sig läsas allegoriskt. De mytiska mönstren och figu-

rerna tycks peka ut en suggestiv rad av jämförelsepunkter mellan symboliska 

sammanhang och verkliga relationer. Ett snötäckt landskap är ett snötäckt 

landskap, men rymmer också ett Som Om, som kräver att dechiffreras – som 

det Andra eller det Vilda. 

Betraktad som mytografi menar jag att man istället, som hos Lidman, kan 

förstå platsen som ett nätverk eller vitt förgrenat rotsystem av berättelser. 

Kort sagt: det är berättelserna, inte landskapet, som särskiljer och avgränsar 

platsen och ger den ett rotfäste i historien lika väl som en förankring i nuet. 

På samma sätt präglar platsen människan och hennes språk, ger det rötter 

och livsdjup, vilket vackrast förklaras av den åldrande Anna-Stava, i ett ofta 

citerat parti ur Lifsens rot:  

Att ha hört ett ställes språk före orden, dess sus och råmanden och 
brus och porlanden […] det finns en närvaro, en kännedom från fö-
delseorten så oförneklig som den egna huden. 10 

                                                             
9 Kerstin Ekman, Urminnes tecken (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2000), baksidestext. 
10 Sara Lidman, Lifsens rot: Jernbanan 2, 575. 
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I Ekmans Svartvattnet är människas närvaro reducerad till ett permanentat 

undantag; ett slags existentiellt transittillstånd under ständig omprövning. I 

Urminnes tecken vecklas denna orsaksordning, som framgår av citatet ovan, 

ut i full synlighet. Där är landskapet bebott och besjälat av en bortommänsk-

lig närvaro; en oberäknelig flock av ‖de andra‖. Den som vill ta del av sko-

gens kunskap måste sålunda välja andra sträckningar än modernitetens lin-

jära tusenmilavägar. Och inte minst, ha förstånd att göra halt vid gränsen till 

det outsägliga, oavsett om den löper mellan litteratur och verklighet eller 

mellan mänsklig civilisation och natur. 

I Vargskinnet finns följaktligen ingen motsvarighet till Jernbanans trotsi-

ga hävdande av Lillvattnets status som världens och ‖Schwärjes‖ alternativa 

mittpunkt och konsekvent nog inte heller någon glorifiering av byns hem-

vändande söner eller döttrar. De människor som från tid till tid befolkar 

Svartvattnet är alla i någon mening i rörelse, på resa eller till och med på 

flykt. Utan att det någonsin sägs rakt ut får man en känsla av att människan 

har sin legitima hemortsrätt i staden, om ens där. Sina rötter kan hon bara 

pröva att söka och, i lyckliga undantagsfall även finna, i språket och berättel-

serna. 

Förvisso finner man också i Jernbanan ett rikt förgrenat mönster av färd-

vägar från och till byn, via anhalterna ‖Skjellet‖ och Stockholm. Genom hela 

berättelsen fortplantas historier om resor, irrfärder och flykt- och flyttvägar 

som ringar på vattnet. Men precis som ‖Schwärje‖ får sitt korrektiv i Lill-

vattnet får också de oftast förödmjukande och ofärdshärjade stadsresorna 

sin motvikt i berättelserna om de resor och vandringar som företas i kärle-

kens eller åtråns namn och som ofta rymmer ett moment av möjlig upprät-

telse eller en utsikt om en vidgad livsrymd, även om de knappast heller är 

förskonade från förluster och nederlag. Även i dessa berättelser står platsen i 

samklang med känslan. Ingen som har läst Lifsens rot kan väl glömma den 

magiska natt på myren när Isak Mårten och Rönnog lealöst faller in i var-

andras famnar som ‖två armlösa stollar, som två heta stolpar, som skulle ha 

fallit om de inte råkat luta mot varandra‖.11 

Utifrån de exempel som jag här har lyft fram, blir det tydligt att litteratu-

ren på en och samma gång fungerar som en medskapare och en störningszon 

för det vanetänkande som alstrar de här märkvärdigt livskraftiga schablo-

nerna om Norrland och norrlänningar. Och det finns inget enkelt sätt att 

skilja det ena verkningssättet från det andra. Gränserna korsar och överlap-

par varandra, hela tiden.  

                                                             
11 Sara Lidman, Lifsens rot: Jernbanan 2, 546. 



 

 

Katrin Holmqvist Sten 

 
Arkitekturen och det regionala uttrycket 

– om Campus Sundsvall 

 

Vid sluttningen ner mot Selångersån, precis där den gör en krök innan den 

fortsätter mot Sundsvalls centrum, ligger ett oansenligt uthus. Rödfärgat och 

knuttimrat hukar det inför den betydligt nyare bebyggelse som omger det. 

Här vid Åkroken grundades på 1600-talet det första Sundsvall. En kyrka, ett 

rådhus och några gårdar utgjorde den första stadsbildningen som emellertid 

tvangs flytta till åmynningen efter endast några decennier. Senare växte en 

fabriksverksamhet fram, vårdinrättningar etablerades på platsen och det var 

också här som den förödande stadsbranden 1888 startade, en brand som 

kom att ödelägga stora delar av centrala Sundsvall. Väster om uthuset har ett 

nytt kvarter som inrymmer Mittuniversitetet1 växt fram under det senaste 

decenniet. Campus Sundsvall, som namnet lyder, ligger i Storgatans förläng-

ning ungefär en kilometer från den del av gatan som tillhör de centrala 

stadskvarteren. Om ordet campus annars antyder en betydelse av fält eller 

åtminstone öppna ytor, så är detta icke fallet i Sundsvall. Campus Sundsvall 

utgör snarare ett mindre stadskvarter men är med sin historiserande arkitek-

tur och geografiska läge på en udde kringränd av Selångersån ändock lätt 

urskiljbart i förhållande till den omgivande bebyggelsen.  

Om man fortsätter västerut på Storgatan, förbi infarterna till campus 

kommer man strax fram till en bro som leder trafiken över Selångersån. Vi-

desbron utgör en gränspost för Sundsvalls centrala delar och det var här som 

den medelpadska armén under ledning av major Fieandt mötte motstånd en 

majdag 1721, då den ryska armén härjade längs Norrlandskusten. Sundsvall 

sattes i lågor, major Fieandt flydde in i skogarna och det dröjde decennier 

innan staden reste sig ur förödelsen.2 Ett minnesmärke är uppställt vid Vi-

desbrons östra fäste som minner om major Fieandts insatser. Uthuset och 

minnesstenen utgör tillsammans med det före detta mentalsjukhuset Väst-

hagen inramningen till Campus Sundsvall. Västhagen ligger norr om cam-

                                                             
1 Mitthögskolan bildades 1993 genom en sammanslagning av Högskolan i Östersund och Högskolan i Sunds-

vall/Härnösand. 2005 erhöll Mitthögskolan universitetsstatus och blev Mittuniversitetet.  
2 Nils Ahnlund, Sundsvalls historia: del 1 Tiden 1621-1721 (Sundsvall: J. Sunessons Bokhandel AB, 1921), 

199-212. 
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pus, på andra sidan såväl Selångersån som Universitetsallén och är en tydlig 

representant för det tidiga 1900-talets institutionsarkitektur med fasader i 

rött tegel, tätspröjsade fönster och återkommande spetsiga gavelmotiv. 

Dessa tre platser inramar Mittuniversitetets campus i Sundsvall och före-

faller skapa ingångar från svunna tider in i framtidens byggda miljö där nya 

byggnader samsas med äldre bebyggelse. 

 

 

Monumentet över major Johan Henrik Fieandt. 

 

Vid en rundvandring på Campus Sundsvall uppmärksammar man framför 

allt den historiserande arkitekturen där associationerna vid en första anblick 

går till medeltida stadsbildning. Ett centralt torg kring vilket gavelställda 

byggnadsvolymer trängs bildar mittpunkt på campus. Branta takfall för tan-

karna till Visbys gamla bebyggelse. De trånga gränderna som löper ut från 

torget ner mot Selångersån får tanken att vandra än längre söderut, till Lü-

beck, en annan medeltida stadsbildning och tillika Hansastad vars vägnät 

kännetecknas av just detsamma, trånga gränder som löper ner mot hamnen. 

Universitetskvarteret tycks dessutom ha förskansat sig på den udde, Åkro-

ken, kring vilken ån kröker sig och träbroar fungerar som kommunikations-

leder över vallgraven som ån tycks utgöra. Från andra sidan Selångersån 

upplevs Mittuniversitetet som ett varierat och tätbebyggt kvarter. 
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Det är därför inte överraskande att läsa professor Anders Åmans kom-

mentar till den första byggnadsetappen av dåvarande Mitthögskolan i tid-

skriften Arkitektur där han gör en stor poäng av arkitekturens lokala förank-

ring. I kommentaren skriver Åman bland annat att det bjuder emot att tänka 

sig dessa kvarter placerade i en annan stad och utvecklar resonemanget till 

att läget har varit en utgångspunkt för arkitekterna, vilket medför ett tydlig-

görande av platsens kvaliteter.3 I den beskrivning av projektet, författad av 

de ansvariga arkitekterna Torbjörn Einarsson och Peer-Ove Skånes som 

föregår Åmans kommentar i samma tidskrift preciseras också denna ut-

gångspunkt. ‖De nya kvarteren har tagit form av befintliga hus och arkivens 

gatumönster.‖4 Och de utvecklar detta genom att nämna såväl utseendemäs-

siga som materialmässiga förebilder: ‖Utseendemässigt anknyter Åkroken 

till svensk magasinstradition. Gavelställda mot ån minner byggnaderna om 

den norrländska sjöfartens storhetstid likaväl som de norska bryggorna på 

andra sidan Kölen. Västhagen på andra sidan ån och Kulturmagasinet tvärs 

över ån är andra lokala sundsvallska inspirationer‖.5  Einarsson och Skånes 

avrundar sin anmälan genom att påpeka att Åkrokens nya utbildningskvar-

ter inrymmer såväl historia som framtid.6 

Ytterligare en intressant punkt gällande planeringen och gestaltningen 

som indirekt har att göra med arkitekturens lokala förankring är att Campus 

Sundsvall såväl i arkitekternas presentation som i Åmans kommentar fram-

ställs som kontrasterande eller åtminstone olikt i förhållande till 1960- och 

70-talens högskole- och universitetsutbyggnad, men också tidigare århund-

rades universitetsarkitektur. Arkitekterna uttrycker det i följande passus 

kring bebyggelsemönstret: ‖Mönstret är valt som kontrast till ‘det externa 

universitetet‘, ‘högskolan som institution‘, ‘högskolan som tempel‘ eller ‘hög-

skolan som fabrik‘, vilka under de senaste decennierna och seklen varit 

gängse typologier inom universitets- och högskolebyggandet‖.7 Medan Åman 

i sin kommentar menar att högskolan är ‖ett positivt tillskott i staden på ett 

helt annat sätt än 70-talets högskolebyggen‖.8 

Vad består den lokala förankringen i egentligen och hur lokal är den? 

Sundsvall är ju knappast en medeltida stadsbildning utan fick sina stadspri-

vilegier först på 1620-talet. Kan vi tyda denna medvetenhet och hänsyn till 

                                                             
3 Anders Åman, ‖Två högskolor, två sorters arkitektur‖, Arkitektur 3 (1998), 26-27. 
4 Torbjörn Einarsson och Peer-Ove Skånes, ‖Mitthögskolan, Sundsvall‖, Arkitektur 3 (1998), 10. 
5 Einarsson och Skånes, 10. 
6 Einarsson och Skånes, 12. 
7 Einarsson och Skånes, 10. 
8 Åman, 26. 
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platsens förutsättningar och historia som en reaktion mot en tidigare plane-

ringsideologi och arkitektursyn? Och slutligen vilken bild av platsen, lokalt 

och regionalt, skapas genom arkitekturen?  

För att återgå till själva platsen och arkitekturens fysiska uttryck inleder 

jag med att diskutera den första frågan kring den lokala förankringen, något 

som redan påbörjades i inledningen där associationerna snarare gick till 

medeltida motiv inom stadsplanering och arkitektur och det lokala lämnades 

därhän. Den bild som tecknas av staden Sundsvalls första århundraden är 

fylld av svårigheter och bildar en diametral motsats till den blomstring som 

skedde under 1800-talet i och med sågverksindustrins intensiva utveckling 

och expansion. Sundsvall utmärkte sig knappast bland städerna längs den 

norrländska kusten under 1600- och 1700-talen. Trots det gynnsamma läget 

mellan två älvar, Indalsälven i norr och Ljungan i söder, och i Selångersåns 

dalgång var det svårt för Sundsvall att etablera sig efter grundandet 1621. 

Detta faktum kan förklaras av ett lokalt etablerat motstånd till staden men 

också av att grannstaden Härnösand, som grundades redan 1585, hade an-

nekterat ett stort omland och därmed etablerat sig som en handelsstad i 

vilken såväl medelpadingar som ångermanlänningar gjorde sina affärer.9 

Det verkar också som om platsen för staden, en kilometer uppströms Se-

långersån där Campus Sundsvall idag är placerat, var illa vald då ån med 

tiden blev allt mindre seglingsbar på grund av uppgrundningen, det som vi 

idag beskriver som landhöjning. De så kallade kronobodarna där stadens 

insamlade skatter förvarades placerades därför redan från början utanför 

staden vid åmynningen.10 Nils Blomkvist påpekar i sin historieskrivning över 

den tidiga staden att det knappast går att kalla Sundsvall för en stad vid den-

na tid utan att det snarare rörde sig om ‖… en storby med ett fyrtiotal hus-

håll, vilka drev åkerbruk med boskapsskötsel, samtidigt som de fått kontrol-

len över några av kustens bästa strömmingsfisken…‖11. Inger Liliequist be-

skriver en något mer stadsliknande miljö där tullstaketet, dess två portar, 

tullstugor och bommar över ån förmodligen var det största byggnadsverket. 

Men här fanns även en rådstuga centralt placerad samt en tullbod med till-

                                                             
9 Nils Blomkvist, ‖När blev Sundsvall stad?: Om stadsbildningens förutsättningar, föregångare och slutliga 

förverkligande‖, Sundsvalls historia del 1 red. Lars-Göran Tedebrand (Sundsvall: Stadshistoriska Kommittén, 

Sundsvalls Kommun, 1996), 115. 
10 Inger Liliequist, ‖Stadsplanering och bebyggelseutveckling från 1621 fram till branden 1888‖, Sundsvalls 

historia del 1 red. Lars-Göran Tedebrand (Sundsvall: Stadshistoriska Kommittén, Sundsvalls Kommun, 

1996), 117. 
11 Blomkvist, 115. 
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hörande stuga vid ån. En kyrka, belägen innanför tullstaketet men utanför 

kvartersbebyggelsen, stod färdig 1630.12  

 

 

Vy över Campus Sundsvall. 

På Nicodemus Tessins karta över den gamla staden, det som vi idag kallar 

Åkroken, syns dessa delar tydligt och iögonfallande är också torget vid vilket 

Rådstugan var placerat. Denna för staden så centrala plats vittnar om ett 

offentlig liv med handel som den viktigaste ingrediensen. Liliequist menar 

att den problematiska placeringen av staden uppströms Selångersån tyder på 

att man utnyttjade en handelsplats av ett tidigare datum än själva staden.13 I 

den av Sundsvalls Museum utgivna boken Staden åt skogen: Sundsvalls 

bebyggelse 1940-tal – 1990-tal skriver den tidigare anförda arkitekten bak-

om Campus Sundsvalls första etapp Torbjörn Einarsson: ‖Genom att staden 

tillhandahåller denna stadens vagga med både vackra hus och minnen har 

högskolan nu fått rotfäste i stadens ursprungligaste mylla‖.14 Men det finns 

inte längre några rester kvar från denna svunna tid. Fieandts minnessten, 

det gamla uthuset i sluttningen och Västhagens sjukhus är ju inte lämningar 

från denna tidiga epok. Ändock utgör Åkroken som stadens vagga, enligt 

arkitekten, en stabil grund åt högskolan. Men hur gestalta byggnader med 

rotfäste i denna mylla? 

                                                             
12 Liliequist, 119. 
13 Liliequist, 117. 
14 Torbjörn Einarsson, ‖Tillbaka till staden med Mitthögskolan som exempel‖, Barbro Björk, Bengt Bygdén 

m.fl. Staden åt skogen: Sundsvalls bebyggelse 1940-tal – 1990-tal (Sundsvall: Sundsvalls museum, 1998), 

72. 



Regionernas bilder 

 132 

Såväl arkitekterna som Åman nämner den norrländska magasinsbebyg-

gelsen som en förebild och inspirationskälla. Att det har funnits magasins-

byggnader i hamnanläggningarna längs Norrlandskusten går ej att betvivla 

även om de flesta idag antingen har rivits eller förstörts av bränder. Dessa 

var med alla säkerhet uppförda i trä, åtminstone fram till 1800-talets mitt, 

och förmodligen få i jämförelse med de betydligt mindre sjöbodarna som 

upptog merparten av ytorna längs hamnen, något som kan säkerställas med 

hjälp av gamla stadskartor. Det finns emellertid en bild av Sundsvalls hamn-

kvarter som visar på högrest magasinsbebyggelse med gavlar vända mot 

vattnet. Denna återfinns i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna men är 

lätt att avslöja som förskönande och upphöjande av staden, dels i jämförelse 

med förlagorna och dels i jämförelse med samtida lantmäterikartor.15 

Sundsvall stoltserar emellertid än idag med ett helt kvarter bestående av 

just hamnmagasin som dock inte härrör längre tillbaka än ur det sena 1800-

talets återuppbyggnad av den år 1888 nedbrunna staden. De fem kvarvaran-

de magasinen i anslutning till såväl den närliggande E4:an som Inre hamnen 

utnyttjas idag dels som busstation och dels som kulturkomplex då fyra av 

byggnaderna genom över- och inglasningar sammanställdes till Kulturmaga-

sinet på 1980-talet. Detta innehåller bland annat Stadsbibliotek och Sunds-

valls museum.16 Emellertid är dessa magasinsbyggnader inte av medeltida 

karaktär utan är istället iklädda olika varianter av den stilhistoriskt blandade 

dräkt som slutet av 1800-talet påbjöd, samt inplacerade i det strikta rutnäts-

system som ända sedan 1600-talet varit grunden för Sundsvalls stadsplan.17 

Men det går inte att betvivla det faktum att arkitekterna har inspirerats av 

Kulturmagasinets glaspartier till de uppglasningar som fungerar som ett kitt 

mellan byggnadsvolymerna på Campus Sundsvall. 

Om vi återvänder till Åkroken och korsar Selångersån på en av de tidigare 

nämnda träbroarna och dessutom fortsätter över Universitetsallén står vi 

snart framför gamla Västhagens sinnessjukhus som användes av högskolan 

redan före Campus Sundsvalls tid och som nämns av arkitekterna som en 

inspirationskälla.18 Byggnaden är från 1920-talet och kan med sina röda 

tegelfasader och symmetriskt placerade fönster beskrivas som en företrädare 

för den tidens reducerade klassicism och sakliga uttryck. Ändock finner vi 

här ett motiv som också upprepas i Åkrokens nya bebyggelse och det är gav-

larna och sadeltaken med relativt branta takfall. Men medeltida är Västha-

                                                             
15 Ahnlund, 107 samt Liliequist, 122. 
16 Esse Fahlman, ‖Kulturmagasinet, Sundsvall‖, Arkitektur 2 (1987), 43 
17 Blomkvist, 115. 
18 Einarsson och Skånes, 10. 
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gen emellertid inte. Snarare en solitär byggnad på platsen än en representant 

för en lokal tradition. 

Varför då detta intresse för att lyfta fram en lokal förankring och detta 

som en kontrast till 1960- och 70-talets universitets- och högskolemiljöer? 

Att arkitekter arbetar med platsens historia, sammanhang och förutsättning-

ar som utgångspunkt är naturligt. Men i vissa fall tycks betoningen vara 

starkare än i andra som till exempel Campus Sundsvall. Andra norrländska 

projekt där arkitekter genom arkitekturen försökt skapa eller förstärka en 

bild eller en berättelse kring platsen är Turisthotellet i Borgafjäll från 1948, 

ritat av Ralph Erskine. Arkitekturhistorikern Eva Rudberg kallar anlägg-

ningen för ‖en slags väldig terrängskulptur‖19 och fortsätter: ‖En stor del av 

materialet – sten, trä och sand till betongen – är hämtat från området för att 

hålla kostnaderna nere, men har också utnyttjats för att visuellt förstärka 

knytningen till platsen‖.20 Platsen förtydligas genom takets lutningar och 

vinklar som kopierar det bakomliggande fjällets toppar och sluttningar. Ers-

kine skapade en dubbelexponering genom att till och med låta taket, precis 

som fjället i bakgrunden, utgöra en skidbacke. Stenåldersmuseet i Vuollerim 

av MAF Arkitektkontor från 1990 är ett annat exempel där arkitekturen får 

berätta platsens historia. Isranden löper genom byggnaden som en vit vägg 

och avrinningen från densamma möter besökaren redan vid parkeringen i 

form av en bäck utformad likt en tidsaxel vilken låter besökaren att prome-

nera mot tiden för att slutligen nå fram till byggnaden och stenåldern. Isran-

den utgör därmed år noll i Vuollerims tideräkning. Även här är det lokalt och 

för stenåldersmänniskorna känt material som använts till byggnaden; skiffer 

och furu som de mest framträdande materialen men även älgskinn i inred-

ningsdetaljer.21  Sameskolan i Kiruna av arkitekt Lars Sundström är ett mer 

samtida exempel från 2001. I en kommentar till byggnaden skriver Mats 

Winsa att skolan ‖är en bild av samekulturens ohierarkiska samhälle‖22 och 

fortsätter med inspirationen från den omgivande naturen: ‖Det vågiga tak-

landskapet bär skolans starkaste karaktärsdrag som vore den en del av det 

större fjällandskapet eller sprungen ur sin södervända sluttning. Denna 

                                                             
19 Eva Rudberg ‖Folkhemmets välfärdsbygge:1940-60‖, Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur, 

red. Claes Caldenby (Stockholm: Arkitekturmuseet och Arkitekturforskningsrådet, 1998), 131. 
20 Rudberg, 131. 
21 Claes Caldenby ‖Stenåldersmuseum‖, Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur, red. Claes Cal-

denby (Stockholm: Arkitekturmuseet och Arkitekturforskningsrådet, 1998), 352. 
22 Mats Winsa ‖Jag kom förbi... Sameskolan i Kiruna‖, Arkitektur 6 (2001), 69. 
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sluttning erbjuder snön att vila landskapslikt‖.23 Natur och kultur samsas 

därmed enligt Winsa i denna arkitektoniska gestaltning. 

I arkitekturens postmoderna fält som tog form under sent 1960-tal funge-

rade kritiken av modernismen som en stark drivkraft; en modernism som 

påstods vara elitistisk, alienerande, hänsynslös mot sammanhanget. Finn 

Werne, professor i arkitektur, menar att den moderna arkitekturen blev ‖den 

intellektuella elitens identitetsstärkande och självbekräftande objekt, medan 

den stora massan berövades den approprierade regionala bebyggelsens vär-

den och mening‖.24 I skenet av detta har en tydlig rörelse med många för-

greningar inom arkitekturfältet syftat till återerövra platsen och samman-

hangets olika aspekter. Igenkännbarhet och orienterbarhet var viktiga be-

ståndsdelar av retoriken och uppmanade till en arkitektur som ibland låg 

nära reklamens formspråk och direkta tilltal men som andra gånger anknöt 

till ett mer kulturhistoriskt arv. I den senare och möjligen mer subtila frak-

tionen kan man placera den brittiske arkitekturhistorikern Kenneth Framp-

ton som med boken Modern Architecture: A Critical History25 introducera-

de begreppet kritisk regionalism som ett recept mot modernismens dogma-

tik: ‖Den kritiska regionalismens grundläggande strategi är att söka mildra 

den universella civilisationens genomslagskraft genom att använda element 

som är indirekt hämtade ur den specifika platsens särdrag‖.26 Möjligen är 

det denna kritiska regionalism som vi finner exempel på i Sundsvall där arki-

tekturmotiven inte tycks ha sina förebilder direkt i platsens tidigare bebyg-

gelse utan snarare i en motivvärld som indirekt pekar mot Åkroken; en äldre 

stadsbildning med släktskap och färdvägar som sträcker sig mot såväl söder-

ut som västerut belägna hamnstäder. Åkrokens kontext vidgas därmed till att 

utgöras av ett större sammanhang, en kollektiv idé om hur en gammal 

hamnstad kunde ha sett ut. 

Werne diskuterar begreppet kontext i en något annorlunda och vidare 

bemärkelse då han i boken Arkitekturens ismer (1997) sökte sig fram i 1960, 

70- och 80-talens strömningar genom att ta avstamp i modernismen och 

dess rötter. Redan i inledningskapitlet tar Werne avstånd från synen på arki-

tektur som en produkt skapad i mer eller mindre slutna rum och enbart ut-

ifrån vedertagna modeller och fastslår istället att: ‖Hur arkitekters uppfatt-

ningar och synsätt förändras är på ett helt annat sätt kopplat till förändring-

                                                             
23 Winsa, 69. 
24 Finn Werne, Arkitekturens ismer (Stockholm: Arkitektur Förlag, 1997), 262. 
25 Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History (London: Thames and Hudson Ltd., 1980). 
26 Kenneth Frampton ‖Mot en kritik regionalism: Sex punkter för en motståndets arkitektur‖, Arkitekturteo-

rier, Skriftserien Kairos nr. 5 (Stockholm: Raster förlag, 1999), 126. 
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ar i samhället och kulturen i helhet‖.27 Och för att visa på detta fenomen 

använder han begreppet kontext men differentierar dess betydelse genom en 

tudelning i extentionell respektive intentionell kontext. Den extentionella 

kontexten innebär: ‖… sammanhang med och referenser till den förehavande 

världen, sådan den är eller uppfattas vara…‖28 vilket utgörs av platsens för-

utsättningar och historia men också mer allmänna förhållningssätt och arki-

tekturhistoriska referenser. Vad gäller den intentionella kontexten så syftar 

den snarare till att förändra den förehavande världen än att anpassa sig till 

den och refererar därmed istället ‖till något mentalt, till en tanke, till en 

dröm eller en vision‖.29 Werne försöker därmed komma åt arkitektens avsik-

ter och hur dessa synliggörs i arkitekturprojektet men med förbehållet att: 

‖intentionella meningar och betydelser förhåller sig alltid, mer eller mindre 

medvetet, till den extentionella kontexten i avsikt att förändra den eller helt 

enkelt genom att etablera eller upprätthålla en skillnad‖.30 

I ljuset av detta synsätt framstår Campus Sundsvall som ett försök att be-

fästa Mittuniversitetet som en del av en historisk kontinuitet genom att dels 

betona platsens historia i beskrivningarna av arkitekturen och dels i de fysis-

ka gestaltningarnas referenser till äldre tiders arkitektur. Denna extentionel-

la kontext beledsagas av en intention om ett annorlunda universitet som 

pekar mot framtiden. Ett universitet som inte är ett tempel, en fabrik, en 

institution eller externt beläget likt äldre tiders anläggningar för högre ut-

bildning. Jag vill förstå denna ambivalens mellan dåtid och framtid som ett 

försök att skapa en egen identitet åt Mittuniversitetet i en tid då profilering 

av verksamhet likaväl som skapandet av en attraktiv studiemiljö handlar om 

är marknadsföringsstrategier. 

Etnologen Per-Markku Ristilammi diskuterar och problematiserar i boken 

Mim och verklighet: En studie av stadens gränser31 hur hans hemstad 

Malmös identitet vuxit fram och förändrats över tid och hur den idag medve-

tet produceras i form av storslagna och påkostade byggnadsprojekt där 

Malmö tillskrivs en identitet som framåtsträvande, kontinentalt och kreativt. 

Ristilammi fastslår att ‖Representationer som skänker oss en känsla av iden-

titet hämtas från historien eller framtiden i form av utopier och visioner‖.32 

                                                             
27 Werne, 9. 
28 Werne, 13. 
29 Werne, 14. 
30 Werne, 14.  
31Per-Markku Ristilammi Mim och verklighet En studie av stadens gränser (Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings bokförlag Symposion, 2003). 
32 Ristilammi, 16. 
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Men modifierar denna tanke senare i texten då han skriver att dessa identite-

ter ‖bygger på avlagringar som inte försvinner helt men som också överlag-

ras av nya erfarenheter‖.33 Det förefaller som om identitet, enligt Ristilammi, 

är en entitet av erfarenheter, historiska fakta och framtidsvisioner som be-

finner sig i ständig förändring. 

En sådan avlagring av historiska fakta och erfarenheter utgörs av de cen-

trala kvarteren, den så kallade Stenstaden, i Sundsvall. Få städer i Norrland 

bär på en sådan stolthet över sin arkitektur som Sundsvall där Stenstaden 

reste sig som ‖... en Fenix ur askan‖.34 Möjligtvis går det att jämföra med 

Kiruna i fråga om intresse för stadens utformning och arkitektur. I Kiruna 

handlade det emellertid om en helt ny stadsbildning vid det förra sekelskif-

tet, medan det i Sundsvall, något decennium tidigare, rörde sig om en åter-

uppbyggnad efter en förödande och omfattande stadsbrand. En återupp-

byggnad som kom att resultera i en stadskärna uppförd helt i sten och där-

med den första av sitt slag i Norrland.35 Den centrala stadsdelen Stenstadens 

fascinerande historia åskådliggör för en arkitekturintresserad i mångt och 

mycket slutfasen av 1800-talets vurm för nystilar och eklekticism som jag 

tidigare nämnde i samband med magasinsbyggnaderna. Det som emellertid 

skiljer Sundsvall från många andra svenska städer är att staden idag lyfts 

fram som ett gott exempel på bevarande av stadskärnan i motsats till de 

många exemplena på söndersanerade stadscentra, resultat av den omdaning 

av stadscentra som pågick under främst 1950- och 60-talen i landet.36 I detta 

sammanhang återfinns den dåvarande stadsarkitekten Hans Schlyter (1910-

80) som en stark försvarare av Stenstaden. Redan i mitten av 1950-talet 

inledde han en försiktig och omsorgsfull bevarandeplanering av kvarteren. 

För Stenstaden innebar detta att planerade rivningar ej kom till stånd och att 

en restaureringsvåg istället inleddes.37 Detta skeende i Sundsvalls historia 

där bevarandefrågan ställdes i förgrunden samtidigt som andra svenska stä-

der istället rev och byggde upp nya stadscentra utgör förmodligen en viktig 

markör vad gäller frågan om Campus Sundsvalls lokala förankring. 

Det regionala uttrycket i arkitekturen kan därmed sägas vara inte bara ett 

sökande efter direkta förebilder som likt Kulturmagasinet och Västhagen 

                                                             
33 Ristilammi, 130. 
34 Eva Eriksson Den moderna stadens födelse: Svensk arkitektur 1890-1920 (Stockholm: Ordfronts förlag 

1990), 107. 
35 Barbro Björk ‖Stadsplanering, bebyggelse och arkitektur 1888-1930‖, Sundsvalls historia vol. 3, red. Lars-

Göran Tedebrand (Sundsvall: Stadshistoriska Kommittén, Sundsvalls Kommun 1997), 7. 
36 Kristina Berglund, John Sjöström och Birger Åström Hela staden: Från mellanrum till stadsrum (Stock-

holm: Svensk Byggtjänst, 2004), 54. 
37 Hans Schlyter, ‖Bevarandeplanering i Sundsvall‖, Stadsbyggnad 11-12 (1975). 
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visar på tydliga likheter med Campus Sundsvalls nya arkitektur. Det handlar 

också om att implementera en indirekt bild, i detta fall frammanad genom 

den historiserande arkitekturen av ett Sundsvall som värnar om det historis-

ka arvet. Här görs det i ett nytt sammanhang, ett campusområde, där en ny 

funktion, högre utbildning, möjliggör framtida blomstring och expansion. 

Kunskapsstaden träder in i industristaden och en äldre identitet överlappas 

av en ny. 

 



 

 

Per Strömberg 

 
Naturlandskapet  

som kommersiell resurs 
– Icehotels mytologi om Torneälvens 

vatten1 

 

 

Torneälvens rena vatten marknadsförs med devisen ‖CLEANER THAN WATER‖. Foto: The Absolut Company 

(Magnus Skoglöf). 

‖GENUINE TORNE RIVER ICE‖ och ‖CLEANER THAN WATER‖ stod det 

med infrysta bokstäver på isbarens vägg på Nordic Sea Hotel i Stockholm 

hösten 2005. Att sälja drinkar ‖in the rocks‖ i arktisk scenografi tillhör 1990-

talets verkliga gimmicks. Såväl isglasen som isdekoren levereras i kylbilar 

                                                             
1 Delar av diskussionen i denna artikel har tidigare publicerats i Per Strömberg, ‖Arctic Cool: ICEHOTEL and 

the Branding of Nature‖, Cold Matters: Cultural Perceptions of Snow, Ice and Cold, red. Heidi Hansson och 

Cathrine Norberg (Umeå: Northern Studies Monographs 1, 2009), 223-236. 
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från nordligaste Sverige och Icehotel i Jukkasjärvi där konceptet har sitt 

ursprung. Sedan 2002 återfinns Absolut Icebar inte bara i Jukkasjärvi utan  

 

På Absolut Icebar serveras drinkar ‖in the rocks‖. Foto: The Absolut Company (Jonas Ingerstedt). 

även i Stockholm (2002), Milano (2004), London (2005), Tokyo (2006), 

Köpenhamn (2007) och Shanghai (2007). Konceptet går ut på att sälja Abso-

lut vodka i scenografiskt dekorerade isbarer inrymda i kylrum på designho-

tell. För Icehotel handlar det inte bara om att leverera den arktiska dekoren. 

Av de inledande parollerna att döma syftar ABSOLUT ICEBAR-projektet 

även till att marknadsföra moderskeppet i Jukkasjärvi, medan det för Abso-

lut Company handlar om att skapa intresse för företagets produkter. För det 

ändamålet är idén om Torneälvens renhet, isens naturlighet och visuella 

kvaliteter av största betydelse. Detta visar sig även i många andra marknads-

föringssammanhang där isen har fungerat som bärare av föreställningar om 

äkthet, regionalitet och nationalitet. Idag kan man tala om en veritabel isin-

dustri där isglasen måste produceras industriellt för isbarprojektet. Men hur 

gick det egentligen till när is förvandlades till estetisk artefakt och kommer-

siell produkt under 1990-talet och vilka värden är is, snö och kyla kapabla att 

uttrycka? 

*** 

 

Allting började med att några turistentreprenörer experimenterade med snö- 

och isarkitektur. Vintern 1992-93 uppfördes det första riktiga ishotellet. Det 

huvudsakliga byggnadsmaterialet är en blandning av snö och is, s.k. ‖snis‖,  

 



Regionernas bilder 

 140 

 

Ishotellet i Jukkasjärvi. Foto: Per Strömberg, 2004. 

 

dvs. konstgjord snö, som tillverkas av snökanoner. Snisen slungas ut över 

stora spetsbågiga metallformar som sedan avlägsnas. Den spetsbågiga vin-

keln på valvet är framtagen genom praktisk erfarenhet då både konstruk-

tionsteknik och redskap är utarbetade och patenterade av Icehotel. 

Det mediala genombrottet för Icehotel skedde efter att den arktiska bygg-

naden använts som kuliss i flera uppmärksammade reklamkampanjer, spel-

filmer och musikvideor. Den pressbild som initialt skapade denna enorma 

uppståndelse var en exotisk bild med en grupp människor kring en isbar, 

däribland en same med ren som fungerar som ett slags regional markör i 

blickfånget. Icehotel hade dessutom strategiskt radat upp ett antal Absolut 

vodkaflaskor i förgrunden i syfte att locka in Absolut i projektet. Bara i Tysk-

land publicerades pressbilden över 200 gånger under fjorton dagar, och i 

USA hamnade man på Newsweeks topplista över världens häftigaste barer 

samt i en mängd andra tidningar, TV- och radioinslag. Icehotel har allt sedan 

dess varit den av utländska media överlägset mest bevakade turistattraktio-

nen i Sverige. 

Icehotel har verkligen lyckats att förädla snö, is och kyla till ett säljande 

koncept. Icehotels upplevelsekoncept införlivar Torneälven i en varufie-

ringsprocess där Icehotel inte bara drar nytta av vattnet som konstruktions-

material utan även föreställningarna om det. I inledningen till Icehotels ma-

gasin beskriver man ishotellets tillblivelse i närmast bibliska ordalag genom 

Torneälvens genesis: ‖In the beginning was the Ice Age. Then, about ten 
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thousand years ago, meltwater from the inland ice carved a new channel and 

the Torneälv River was born. Now, the Ice Age has returned – in Jukkasjär-

vi‖.2 Att Torneälven inte är utbyggd med vattenkraft lyfter man också fram 

som ett positivt värde. Genom ishotellet kanaliseras naturkrafterna på annat 

sätt, förtäljer texten. Älven beskrivs som en rörelse, ett flöde som stannar 

upp när vattnet fryser till, tiden avstannar, människan lånar vattnet för ett 

tag och återbördar det till kretsloppet med vårsolens hjälp.3 Allusionerna till 

naturen är många: Torneälven beskrivs som en moder till ishotellet. Liksom 

bonden på vetefältet skördar man isen varje år.4  

Det finns en historisk kontinuitet i sättet att betrakta Sveriges nordligaste 

territorium genom geologin och den arktiska isen alltsedan de första glaciär-

forskarnas expeditioner till Lappland på 1800-talet. Forskarna betraktade 

inlandsisen som den enskilt viktigaste faktorn till hur den svenska naturen 

uppkommit. Därmed ansågs även förutsättningarna givna för kulturland-

skapets karaktärsdrag. Nationen och Sverige blev ett ‖istidens land‖ och 

landets nordligaste område kunde identifieras och formuleras i naturveten-

skapliga termer. På så sätt kunde de centrala institutionerna knyta regionen 

närmare det moderna nationsbygget.5  

Flykten från storstadens larm och oro under 1890-talet till den oförvans-

kade landsbygden karaktäriseras av ett sökande efter naturen och ett kultur-

historiskt ursprung. De bakomliggande idéerna till autenticitetsbegreppet 

inom turism står att finna i 1800-talets nationsbyggande och i den framväx-

ande borgerligheten. Semester- och fritidslandskapet försågs med värden 

som i vissa fall stod i motsats till en urban borgerlig livsföring. Naturen kom 

i likhet med idéerna om den utpräglade bondekulturen att stå för det äkta 

och oförvanskade, ett återtåg till ett nedärvt och orört produktionslandskap 

som kontrast till den moderna vardagen i staden. I naturen bortom stadens 

produktionssfär behövde inte känslorna kuvas: naturen legitimerar avdiscip-

linering, känsloyttringar accepteras och får fritt spelrum. I denna existentiel-

la omförhandlingsprocess blev naturen naturlig, naturen blev autentisk.6 

Icehotel kapitaliserar i hög grad denna föreställningsvärld, som ett eko 

från de första glaciärforskarna. Det är också tydligt hur geologin utgör en 

                                                             
2 Osign., Icehotel 2 (2004), 7. 
3 Osign., Icehotel 2 (2004), 8-9.  
4 Osign., Icehotel 1 (2006), 9. 
5 Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella ge-

nombrottet (Stockholm: Carlsson, 1988), 82-86, 131, 154-155. 
6 Jonas Frykman och Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (1979; Malmö: Gleerups Utbildning AB, 

2004), 57-73. 
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primär källa till kreativitet. Företagets senaste konstprojekt heter ‖Magnetite 

Heavy Art‖. Det är ett samarbete med Kiruna kommun och lokala mineralfö-

retag inom gruvnäringen som syftar till att omvandla magnetit till en export-

produkt och en anledning att besöka trakten: 

Med innovativa idéer kan det svarta, ferromagnetiska mineralet från 
gruvorna i Malmfälten, benämnt MagnaDense, användas i helt nya 
sammanhang – i nya produkter, offentliga miljöer, konstinstallatio-
ner och i nyskapande arkitektur. […] En liknande resa har redan 
gjorts med Torne älvs kristallklara is och vatten. Den svarta magneti-
ten kan nu komma att komplettera och kontrastera snön och isen och 
utvecklas till ännu ett starkt signum för Sverige och Norrbottens län.7 

På samma sätt som med Torneälvens vatten försöker företaget här omsätta 

magnetit i ett konstnärligt och kommersiellt sammanhang. Icehotel tilläm-

par en sorts genereringsprincip där man sublimerar naturelement till kreati-

va lösningar. Det handlar inte bara om materians visuella och estetiska kvali-

teter utan även i hög grad om att ladda materian med olika värden. Det rör 

sig sålunda om appropriering, dvs. meningsförskjutningar, projiceringar 

och lek med referenser (intertextualitet), att lägga beslag på olika slags mate-

ria och att låta dem ingå i nya sammanhang. 

 

Ishallen på ishotellet. Foto: Per Strömberg, 2004. 

                                                             
7 ‖Magnetite Heavy Art‖, http://icehotel.com/Summer/Icehotel/news/, 1 nov. 2007. 

http://icehotel.com/Summer/Icehotel/news/
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Icehotels konstnärliga principer utgår från uppfattningar om materialens 

äkthet och renhet. Det ska vara ‖100 % Torneälven‖ i produkten, bara äkta 

vara: ingen färgad is, inga opassande material ihop med isen och snön. Ge-

nom guidade turer får turisterna veta att kristallisens klarhet dels beror på 

vattnets renhet från smutspartiklar, dels på att älven breddas i nivå med 

Jukkasjärvi vilket skapar en jämn is utan bubblor och större sprickbildning-

ar. I laboratoriet har man konstaterat att isen fryser med ett par mm i tim-

men vilket gör att smutspartiklar och mineraler inte tas upp.8 Att snisen är 

av artificiellt ursprung och sprids med hjälp av snökanoner vänder man till 

sin fördel – snisens vattenkälla är ju Torneälven. Man kan stå vid ishotellet 

och peka på Torneälven och säga: ‖Det är det här vi bygger av. Det är äkt-

het!‖, berättar Yngve Bergkvist, Icehotels VD.9 

Det genuina, äkta och naturliga är den gemensamma nämnaren i företa-

gets retorik. Varje aktivitet kopplad till Icehotel påverkas av denna fram-

ställda äkthet, likt en moral som strålar ut från isen. Det frysta vattnet är 

utgångspunkten för en hel mytologi som Icehotel spinner kring verksamhe-

ten och som även kan komma andra företag till del. 

Torneälvens rena vatten är den första grundvalen för Icehotels mytologi. 

Den andra är den geografiska platsen och platsmyten om Jukkasjärvi: en 

historisk mötesplats, en arktisk miljö norr om polcirkeln och Europas sista 

vildmark. Den tredje grundvalen är väderleken och årstidernas växlingar 

som ger kyla och mörker, värme och midnattssol. Vintermörkrets skiftningar 

och norrsken ges också utrymme i naturmystiken. Företagets verksamhet 

tangerar även den samiska kulturen. Den kopplingen betraktar Yngve Berg-

kvist som en naturlig och integrerad del av det lokala sammanhanget i Juk-

kasjärvi där invånarna har olika etniska bakgrunder.10 Samekultur har likväl 

fått en egen separat rubrik och presentation på Icehotels hemsida tillsam-

mans med rubrikerna Jukkasjärvi, Torneälven, Norrsken och Orörd vild-

mark.11 

Mytologin kan formuleras i termer av berättelse eller narration. Naturmy-

stiken, geologin och vattnets äkthet går hand i hand med ett annat mytolo-

giskt inslag i företagets verksamhet, nämligen framgångssagan om Icehotel. 

 

                                                             
8 Per Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer – visuella berättarstrategier i svenska turistanlägg-

ningar 1985-2005, diss. (Uppsala: Uppsala universitet; Fronton, 2007), 176. 
9 Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer, 176-177. 
10 Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer, 178. 
11 http://icehotel.com/Winter/Torne_river, 10 apr. 2006. 

http://icehotel.com/Winter/Torne_river
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*** 

 

Icehotels framgångssaga är kanske en av dem som fått starkast genomslag på 

senare år, även utanför turistnäringen. Följande berättelse har presenterats 

såväl i artiklar och böcker som på Icehotels hemsida, samt i föredrag hållna 

av huvudrollsinnehavaren själv.12 Det är berättelsen om Yngve Bergqvist 

som sade upp sig från LKAB för att starta en egen verksamhet. Han började 

med två tomma händer med forsränning på Torneälven. Han köpte även upp 

ett gammalt ålderdomshem i Jukkasjärvi med tanken att driva någon typ av 

besöksrörelse i huset. Men det gick inte bra. Beläggningen hade varit dålig i 

oktober… 

I november kom nästan inga gäster. Men när han gick där och sopa-
de fick han se spår i snön och rusade in för att ta emot de nykomna 
gästerna. Det var då han upptäckte att spåren var hans egna. Det blev 
vändpunkten. Ge upp eller fortsätta? Annat jobb gick att få, välord-
nat jobb med god lön och bestämda arbetstider. Han bestämde sig 
för att fortsätta. Metodiskt listade han alla förutsättningar: kyla, snö, 
is, mörker, norrsken, vildmark… Jukkasjärvi är en kallhåla, den da-
gen var det minus 37 grader.13 

Ju mer han tänkte på saken, desto tydligare framträdde tanken att snö, is 

och kyla måste gå att sälja. Ingen trodde på den galna idén att få turister att 

bo i ett hotell av is och snö i det lilla Jukkasjärvi. Med hjälp av kreativa med-

arbetare och god entreprenörsanda lyckades han dock överbevisa alla miss-

trogna. Resten är en framgångshistoria. 

Ungefär så kan man sammanfatta företagets skapelseberättelse. Icehotel 

är idag en förebild för entreprenörsanda och en ikon för kreativa näringar 

och den s.k. upplevelseindustrin. Med stor sannolikhet gagnar uppmärk-

samheten kring framgångshistorien även affärsrörelsen i sig. Framgångshi-

storien handlar om ett problem och en skepticism som övervanns och som 

slutligen bar frukt. Här framstår Yngve Bergqvist som hjälten, the self-made 

                                                             
12 Föreläsning av Yngve Bergqvist, VD för Icehotel AB, vid konferens arrangerad av revisionsfirman Linde-

bergs Grant Thornton på Radisson SAS Hotel Gillet, Uppsala, 2004-11-25. Föredraget finns i stora drag 

återgivet i Marianne Pihlgren, ‖Yngve Bergkvist, Ishotellet: – Snö, is och norrsken. Jag säljer vintern, förädlar 

den till upplevelseprodukter‖, Framgångsrikt företagande – vittnesbörd i norr, dokumentation från föredrag 

av Yngve Bergqvist (Stockholm: Pihlgren press, 1999), 3-11. Se även: Svenolof Karlsson och Fredrik Emdén, 

Istid (Stockholm: Sellin & partner, 2002), 15-16; liksom ICEHOTELs hemsida 

http://icehotel.com/Winter/Icehotel/History/, 10 apr. 2006. 
13 Pihlgren, 4. 

http://icehotel.com/Winter/Icehotel/History/
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man. Berättelsen handlar om den okonventionella utmanaren som övervin-

ner allt motstånd. 

Detta är också en av de vanligaste och kanske starkaste entreprenörsmyter 

som existerar. Allting kan förstås och förklaras i skenet av skapelseberättel-

sen och ledas tillbaka till sitt ursprung. Berättelser av detta slag upprättar ett 

slags inre logik som förklarar varför saker och ting ser ut som de gör. Den 

händelsekedja från dåtid till nutid som framträder kan även göra att företa-

get och därmed varumärket framstår som mer trovärdigt, såväl utåt som inåt 

i organisationen. Den skapelseberättelse som berör har större chans att rota 

sig hos kunderna, likaväl som hos de anställda. Att berätta sagan om Yngve 

Bergqvists Icehotel eller Ingvar Kamprads IKEA är att skapa mening. Idag 

utgör entreprenörsmyter av detta slag ett narrativt råmaterial för storytel-

ling, vilket har kommit att bli en allt vanligare managementstrategi och 

praktik inom företagsledning. 

I boken 7 reportage om Norrbotten och turismen från 1997 målar frilans-

journalisten Gert Frost upp en bild av ett län med en framväxande turistnär-

ing av småföretagande som inte alltid tagits på allvar av politiker. Det finns 

en föreställning om att stora institutioner ska ombesörja behovet av arbets-

platser. I finska Lappland har man däremot tvingats satsa på turism tidigare, 

detta på grund av att man inte har haft en lika dominerande basindustri i 

regionen. Det var först på 1990-talet som turism som näring fick ett större 

erkännande i Norrbotten.14 Icehotel har sannolikt bidragit till att bekräfta 

denna utveckling. 

Mot denna bakgrund blir det lättare att förstå betydelsen av Icehotels till-

komsthistoria. Den är inte bara en viktig komponent i företagsmytologin. 

Framgångssagan får en extra stark symbolisk innebörd ihop med bilden av 

de sega näringsstrukturerna i Norrbotten. Den handlar om fenomenet Iceho-

tel och entreprenörshjälten Yngve Bergqvist, om att slå ur underläge och 

övervinna allt motstånd, men framför allt, om att gräva där man står och 

utgå från det man har.15 

På så vis opererar narrationen på två plan, inom företaget och ut mot be-

sökarna, utifrån två olika ämnen, dels naturmystiken och föreställningar om 

äktheten i verksamheten, dels företagets egen skapelseberättelse. Mytologin 

utgör sammantaget företagets medvetna berättelse. Det är denna berättelse 

som Icehotel vill att allmänheten ska förknippa företaget med. 

                                                             
14 Gert Frost, 7 reportage om Norrbotten och turismen (Luleå: Norrbottens läns landsting: Länsstyrelsen i 

Norrbottens län, 1997), 8, 63-64, 71-72. 
15 Pihlgren, 3-11.  
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Absolut Icebar Milano. Foto: The Absolut Company. 

 

Men denna mytologi kan även överföras symbiotiskt till andra företag. Ice-

hotels spektakulära upplevelserum, dess visuella egenskaper och konnota-

tioner, men även framgångssagan och kreativiteten, blir till en metafor för 

vad respektive företag har att erbjuda. Samarbetet med Absolut Company 

och deras Absolut Versace-kampanj våren 1997 är det mest framträdande 

exemplet. Här lät Absolut Company supermodellerna Marcus Schenkenberg 

och Kate Moss posera i befintlig och speciellt uppbyggd isscenografi. Sedan 

dess har samarbetet mellan Absolut Company och Icehotel fördjupats, bl.a. 

genom det tidigare nämnda ABSOLUT ICEBAR-projektet. Det finns en öm-

sesidig vinning i att associera respektive varumärke med varandra. 

Det är inte bara transparensen i alkohol och is och det faktum att de båda 

är svenska företag som möjliggör detta symboliska utbyte mellan varumär-

kena, utan även retoriken kring renheten: renheten i råvaran (isen/spriten) 

och i formen (iskonsten/flaskan). En ytterligare aspekt som för dem samman 

är föreställningen kring den enda källan. I Icehotels fall handlar det om Tor-

neälven som urkällan, medan det i Absolut Companys fall rör sig om: ‖One 

factory. One well. One big wheat field. One source‖. Man syftar på spritfabri-
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ken i Åhus där företaget hämtar upp vatten från en egen källa och tillverkar 

spriten uteslutande av höstvete från Skåne.16 

Så här kommenterar Eva Kempe-Forsberg, marknadsdirektör på V&S Ab-

solut Spirits, parternas samarbete: 

De värden och associationer som hör ihop med ishotellet ligger väl-
digt nära våra värden. Klarhet, enkelhet, perfektion […] Väsentligt 
för oss är också kopplingen till Sverige. Absolut är ett svenskt varu-
märke och vi är måna om att hålla fast vid det. Så när vi möter part-
ners och kunder i Sverige, är det en självklarhet att ta dem till Jukka-
sjärvi. Här kan gästerna uppleva något som är absolut rent, kristall-
klart, transparent. Gästerna glömmer det aldrig.17 

Absolut Company har en lång tradition av att samverka med modeskapare, 

musiker och konstnärsikoner som exempelvis Versace, Lenny Kravitz och 

Andy Warhol.18 Det har varit en mycket medveten strategi att märka in den 

omgivande kulturen. Syftet har inte varit att stödja kulturen utan att bli en 

del av den, och på så sätt utvidga varumärkets immateriella värde.19 I början 

var samarbetet med Icehotel begränsat, men vi fanns där, konstaterar Peter 

Wijk i en tidningsintervju. Han säger: ‖Genom samarbetet har vi sedan fått 

möjlighet att vara en del av ett kreativt varumärke, och det är något som vi 

vill vara‖.20 

Det råder en symbios mellan varumärkena där kärnvärden, syften och 

rena tillfälligheter sammanfaller. Deras medvetna berättelser om respektive 

produkter ligger så pass nära varandra att de är kompatibla. De kan överfö-

ras och införlivas i varandras verksamheter. Med andra ord uppstår ett slags 

narrativ konvergens mellan företagen. 

Förutom Absolut Company finns ett antal företag med svensk eller skan-

dinavisk profil såsom Ericsson, Saab och Volvo som vid flera tillfällen har 

använt sig av isen som exklusivt och spektakulärt verktyg för marknads-

kommunikation. Isen står för en geografiskt skiktad symbolik där dess regi-

onala konnotationer även kan överföras till ett nationellt plan, likt kinesiska 

askar: Jukkasjärvi är Lappland, som är Sverige, som är Skandinavien. 

                                                             
16 Absolut Story, http://absolut.com/content/press/pdf/ABSOLUT_The_Story_EN.pdf, 11 maj 2005, 11, 16-

17; Kenth Olsson, Absolut story: från vikingar till vodka (Kristianstad: Accent, 2002), 122f, 132-133. 
17 Karlsson och Emdén, 27. 
18 Richard W. Lewis, Absolut Book: The Absolut Vodka Advertising Story (Boston: Journey Editions, 1996), 

66-67, 105-109 
19 Naomi Klein, No Logo: no Space, no Choice, no Jobs, no Logo: märkena, marknaden, motståndet, övers. 

Lillemor Ganuza Jonsson och Tor Wennerberg (2000; Stockholm: Ordfront, 2004), 103. 
20 Karin Jansson, ‖Iskall idé: historien om hur mörker och kyla förvandlades till hetaste resmålet‖, Resumé 

27 maj 2004, 42. 

http://absolut.com/content/press/pdf/ABSOLUT_The_Story_EN.pdf
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För att nämna några exempel producerade Icehotel isblock och isskulptu-

rer till sammanträdesrummen under det svenska ordförandeskapet i EU 

2001. Inför MTV Music Awards i Stockholm beställde organisatörerna en 

logotyp av is. Arkitekten Anders Wilhelmsons visningsmonter för Saab på 

bilmässan Auto Motor Show i Genève 1998 återspeglar isens visuella attrak-

tionskraft, men även dess kapacitet att skapa associationskedjor mellan pro-

dukt och nationalitet, mellan Saab och Sverige. Wilhelmson förvandlade 

utställningen till en föreställning genom att rama in montern med ett 3 x 12 

meter stort smältande isblock från Jukkasjärvi.21 Isen blev på så vis det me-

dium genom vilken Saab projicerade sin svenskhet och sina anspråk på att 

vara ett kreativt företag. 

På liknande sätt lanserade Saab sin nya kabriolett genom marknadsfö-

ringskampanjen Saab Ice Experience under vintern 2007 i samarbete med 

Icehotel. I detta fall hade man kapslat in en Saab i isscenografin, likt en in-

frusen mammut i ett block inlandsis. I Saabs pressmeddelande etableras ett 

associativt samband mellan isen och den nationella geografin. I texten jäm-

för Saab sin miljöbil med ishotellets återvinningsbara egenskaper – natur-

mystik och ekologiskt tänkande flätas samman med företagsretorik: 

Visible at night from a kilometer away, the icy reflections of the con-
vertible‘s illuminated bright blue paintwork give arriving guests an 
automotive interpretation of the Northern Lights. The installation, 
added to this year‘s version of the Icehotel, is made from 60 ice 
blocks, weighing 30 tons, all harvested from the nearby Torne River, 
one of Europe‘s purest. […] ‗Snow and ice are core elements of Scan-
dinavian nature, so it was a very natural step for us to adopt this 
theme for our Convertible, the original car for all seasons.‘ says Marie 
Larsson, Saab's Event Project Manager. […] Sweden also has a strong 
tradition for [sic] environmental care. For example, the ice used to 
build this hotel is a renewable resource that is recycled each year 
when it melts and returns to the river. In a similar way, our Saab 
BioPower engines are able to run on bioethanol, a renewable fuel 
with a greatly reduced CO2 impact.22 

                                                             
21 Henrietta Palmer, ‖The Aesthetics of Disappearance‖, Architectural Design, 68. 9-10 (1998), 16. 
22 ‖Saab 9-3 Convertible Gets ‗Iced‘‖, pressmeddelande 21 feb. 2007, 

http://Saabmedia.net/pressreleases/files/c3d2bd4fb7a249b2056396cfe2189fad-3.html, 6 okt. 2007. 

http://saabmedia.net/pressreleases/files/c3d2bd4fb7a249b2056396cfe2189fad-3.html
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‖Saab Ice Experience‖. Foto: Saab Automobil. 

 

Men hur uppstod egentligen denna fascination för is och hur blev den ett 

marknadsföringsinstrument? Upptäckten av isen som estetisk artefakt sam-

manföll i hög grad med den upphettade ekonomin på 1990-talet och jakten 

på nya spektakulära teknologier att paketera nyheter med. Icehotels koncept 

gav upphov till en rad ordlekar i rubriker och slogans: ice var både hot och 

cool, och snow rimmade på show. 

Det är inte bara isens närmast radierande äkthet som har varit betydelse-

full för intresset, utan även det faktum att is var ett relativt outforskat mate-

rial, estetiskt och konstnärligt sett. Isens efemära egenskaper förvandlar 

marknadsföringen till en sublim föreställning som är visuellt fascinerande, 

då logotypen långsamt smälter ned. Det är en underhållande process, såsom 

Jean Tinguelys och Billy Klüvers experiment med självförstörande konst på 

1960-talet. Uppståndelsen kring isens materialitet attraherade en hel del 

arkitektur- och konsttidskrifter. Yngve Bergkvist be-rättar att det var första 

gången iskonsten kom in i de stora arkitekturtidningarna: ‖Den var lite ny, 

avskalad arkitektur och design. Det var ju rätt tid också‖.23  

Det ekonomiska högtrycket under 1990-talets senare hälft lade grunden 

för ett slags ‖catwalk-ekonomi‖ med tydliga band till modeindustrins expres-

siva och estetiserande karaktärsdrag. Några av dess centrala företeelser var 

evenemang, events, happenings och releasepartyn liksom strategier för ex-

klusivitet och hemlighetsmakeri. Det handlade också om att komma över en 

passande teknologi för att iscensätta aura och kreativ energi, och visa att 

                                                             
23 Strömberg, 188-189. 
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man befann sig vid frontlinjen, kort sagt, att finna den rätta koreografin och 

scenografin för att skapa intryck.24 

Det var i denna kontext som Icehotel sprang fram som galjonsfigur för den 

svenska upplevelseindustrin. Kanske är det också symptomatiskt för sam-

manhanget att Torneälvens is fungerade som magnet under en svensk PR-

tillställning vid invigningen av en isrink i London 2001. I Sveriges Rese- och 

Turistråds regi hade PR-arrangörerna fraktat dit en sju meter lång isbar 

hundratals mil från Jukkasjärvi i syfte att sälja både Sverigebilden, Absolut 

Vodka och Icehotel i läcker förpackning och förhoppningsvis attrahera pre-

sumtiva kunder och turister.25 

Varufieringen av isen betecknar en kommersiell process där nästan allting 

kan förvandlas till en vara på en marknad. Den är samtidigt ett bevis på upp-

levelseindustrins omfång, hur vissa former av marknadsestetik fortplantar 

sig och skär genom många områden. Is och snö kan både inhysa turister och 

sälja Volvo-lastbilar i Brasilien. Genom att upplåta Icehotels upplevelserum 

åt andra företag kan dessa också bli en del av det.  

Ishotellet och isbarerna inrymmer en rad varumärkesprocesser där äkt-

het, regionalitet och kreativ sinnlighet ingår som imaginära komponenter 

som kan transponeras symbiotiskt: Absolut Company är inte bara ett svenskt 

företag och en spritdryck – det är även en upplevelse, en äkta upplevelse. 

Den narrativa konvergensen i varumärkessamverkan påminner mycket 

om den religiösa metafor som sociologen Pierre Bourdieu använder för att 

beskriva de heliga varornas (exklusiva varumärken) relation till varandra i 

produktionssystemet, det han kallar för konsekreringscykeln. I samverkan 

mellan två eller flera varumärken sker ett ömsesidigt värdeutbyte som på-

minner om de intellektuellas citationsteknik: A konsekrerar B, som helgar C, 

som signar A, som heliggör D, osv. Ju mer komplicerad konsekreringscykeln 

är, ju mindre synlig den är, desto större blir troseffekten, menar Bourdieu.26 

En kritisk frågeställning som jag vill framlägga utifrån ovanstående redo-

görelse är hur stor del av våra livsrum vi är beredda att upplåta åt varumär-

kesprocesser. I slutänden kanske upplevelserum som Icehotel också har att 

förlora på att framstå som budbärare åt andra varumärken. Risken att förlo-

ra i trovärdighet genom alltför iögonfallande varumärkessamverkan kan 

eventuellt leda till alltmer komplexa konsekreringscykler i framtiden, både 

                                                             
24 Orvar Löfgren, ‖Catwalking and Coolhunting: The Production of Newness‖, Magic, Culture and the New 

Economy, red. Orvar Löfgren och Robert Willim, (New York: Berg, 2005), 64-65. 
25 ‖Absolut Ice Bar from Sweden‘s Icehotel at London‘s Somerset House‖, pressmeddelande från Statens 

Turistråd, 29 nov. 2001. 
26 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik: Anföranden, övers. Johan Stierna (Göteborg: Daidalos, 1997), 222.  
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mot mer osynliga och tvärtom, mot mer medvetet exponerade och arrange-

rade sådana. Mötet mellan välkända varumärken blir till koreograferade 

shower mellan olika företag och deras respektive karaktärer, ett fiktionalise-

rat rendez-vous av närmast mänskligt slag, vilket inte minst samverkan mel-

lan Absolut Company och Icehotel visar prov på. 

*** 

 

Icehotels medvetna berättelse vilar i själva verket på en underliggande my-

tisk föreställning om naturen som naturlig. Myter har ofta tautologiska 

egenskaper. Genom att tydliggöra denna tautologi framstår naturen som ett 

mänskligt begrepp och en meningsbärande konstruktion. 

I Roland Barthes mening är myten inte en lögn utan snarare det som an-

ses vara naturligt och politiskt normalt – ett avpolitiserat yttrande, med 

andra ord. Myten är ingen förvrängning av verkligheten utan en ‖böjning‖ av 

den. En myt är en kulturs sätt att tänka om någonting, den ‖troendes‖ sätt 

att begreppsliggöra eller förstå verkligheten. Barthes menar att mytens 

främsta egenskap är att den opererar för att få historien att verka naturlig.27 

Analysen av Icehotel visar att talet om autenticitet både handlar om att 

marknadsföra föreställningen om vattnet och isens inneboende äkthet och 

den ultimata sinnliga och kroppsliga upplevelsen. Yngve Bergqvists säljande 

ord sammanfattar detta väl: ‖In truth, Icehotel is so natural, so unique and 

so genuinely exotic that you will never experience it elsewhere‖.28 Det hand-

lar i slutänden om en kulturalisering av naturlandskapet där naturelemen-

ten inte står för sig själva utan tillskrivs värden inom ramen för sin materia-

litet. 

                                                             
27 Roland Barthes, Mytologier övers. Elin Clason (Staffanstorp: Cavefors, 1969), 205-206, 211-12.  
28 Yngve Bergqvist, ‖Your Journey to Icehotel Starts Here‖, Icehotel 1 (2006), 3. 
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”Because he was a genius!” 

Konst av Charles Rennie Mackintosh och 
Margaret Macdonald som varumärke 

och turistattraktion 
 

Glasgow är ett av många exempel där en stad använder konst för profilering 

och marknadsföring. Den konstnär man främst framhåller som symbol och 

turistattraktion är arkitekten och designern Charles Rennie Mackintosh, som 

arbetade med sin hustru, Margaret Macdonald, i staden decennierna kring 

sekelskiftet 1900. Regionen var viktig för paret Mackintosh, som använde 

Skottland som ett slags referens i sin konst. De influerades av berättelserna 

om regionens historia och politiska betydelse och naturligtvis av dess este-

tiska uttryck. Därför är det intressant att studera förhållandet region och 

konst utifrån exemplet Glasgow. Att platsen har betydelse för konsten är en 

vanlig utgångspunkt i konsthistorieskrivning allt sedan antiken.1 Konsthisto-

ria har ofta berättats genom en serie lokala konstcentra som nått internatio-

nell betydelse i följd efter varandra i en kronologisk (västerländsk) tidslinje.2 

Frågan är vilken betydelse platsen har i olika berättelser idag, vad som får 

framträda och vad som tillåts definiera en plats. 

Syftet med denna artikel är att visa hur Glasgow använder ‖Mackintosh‖ i 

sin marknadsföring och vilka konsekvenser det får. Jag vill visa problem som 

uppstår p.g.a. urval och vad som händer när man lånar fritt ur en berättelse 

för att skapa en unik gestalt som kan spegla en plats. I berättelsen kring ge-

niet får individen ta utrymme framför en berättelse om platsen och kontex-

ten, trots att man i Glasgow kan se betydelsen av den framväxande industrin 

med ökande ekonomi och växande befolkning för ett brett kulturliv. I grun-

den finns naturligtvis en rädsla att den plats man vill marknadsföra ska kun-

na ersättas eller bytas ut. Tänk om det skulle skapas ‖Mackintosh‖ på en 

                                                             
1 För en sammanfattande genomgång se exempelvis Thomas DaCosta Kaufmann, ‖Introduction‖, Time and 

Place: The Geohistory of Art, red. Thomas DaCosta Kaufmann och Elizabeth Pilliod (Burlinton: Ashgate, 

2005), 1-19. 
2 Thomas DaCosta Kaufmann, Towards a Geography of Art (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 

156. Utifrån denna praktik så utvecklas även konnässören som bl. a. kan attribuera konstverk efter tid och 

plats.  
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annan plats — exempelvis i Japan eller USA?3 Det måste i denna typ av be-

rättelse finnas autenticitet och här spelar platsen roll. Mackintosh var född i 

staden och kom att producera det mesta av sin konst under tiden han bodde 

här. Paret Mackintosh kan dessutom vara tacksamma att använda då de 

refererade till en lokal historia, samtidigt som de var moderna. Deras nära 

relation till regionen speglas troligtvis i de berättelser som skapas idag. Där-

utöver vill jag visa hur nutida konstvetenskap kan förändra nuvarande berät-

telse, utan att Glasgow behöver förlora sina turistattraktioner eller att kons-

ten förlorar betydelse. Fokuseringen på en enda konstnär gör inte berättel-

sen starkare, utan med genusmedvetenhet och en kontextuell utgångspunkt 

kan man göra staden intressantare då fler konstnärer har fått dra fördel av 

det rika kulturliv som växte fram. 

Charles Rennie Mackintoshs (1868-1928) och Margaret Macdonalds 

(1864-1933) konstnärskap sammanfaller med den period i konsthistorien 

som kallas jugend eller art nouveau beroende på var i Europa man befinner 

sig.4 Inom främst arkitektur och formgivning fanns ideal som främjade ut-

nyttjandet av nationella konstnärliga uttryck. I samband med exempelvis 

världsutställningar ansågs det positivt om kritiker och andra betraktare kun-

de spåra en estetik som kunde förknippas med en nation eller en viss region. 

Liknande ideal fanns i Storbritannien redan under Arts and Crafts-rörelsen 

som startade vid 1800-talets mitt. William Morris pläderade för en konst och 

en formgivning som skulle använda sig av de traditioner som fanns på den 

plats där konsten skapades. Den äldre konsten skulle dock inte kopieras, 

utan vidareutvecklas. Att vara regional kunde därigenom vara viktigt efter-

som den konst man skapade ansågs sannare och mer äkta i jämförelse med 

den akademiska konsten som hade sin bas i antika förebilder från Medel-

havsområdet. Akademisk konst betraktades således som artificiell då den 

förvanskats via en utbildningsform som ansågs stagnerande för den enskilde 

konstnären. En annan fördel med den regionalt baserade konsten ansågs 

vara dess tillgänglighet, då en betraktare naturligt förmodades förstå den 

egna regionens uttryck. Konsten skulle också skapa förståelse för andra kul-

turer, då den inte krävde en akademisk utbildning för att begripas. För att 

använda en mer modern bild av företeelsen: genom att vara lokal tilltalar 

man globalt. Det fanns en föreställning om att äktheten i den konst som ska-

                                                             
3 Jfr. med Dario Gamboni, ‖Independent of Time and Place: On the Rise and Decline of a Modernist Ideal‖, 

Time and Place: The Geohistory of Art, red., Thomas DaCosta Kaufmann och Elizabeth Pilliod (Burlinton: 

Ashgate, 2005), 185-186. 
4 Detta avsnitt bygger huvudsakligen på första kapitlet i Ann-Catrine Eriksson, Rummet som konstverk: 

Konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald, diss. (Umeå: Umeå Studies in History 

and Theory of Art 5, 2003). 
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pades efter regionala traditioner i en modern tappning uppstod genom att 

den tilltalade åskådare mer direkt och emotionellt. Konst framstod för paret 

Mackintosh och deras samtida kollegor i Europa som en kraft som kunde 

förändra människorna andligt till det bättre, bland annat genom det direkta 

tilltalet. 

Paret Mackintosh skapade det mesta av sin konst i Glasgow, där de också 

utbildat sig vid stadens konstskola, Glasgow School of Art, under 1890-talet. 

Skolan hade grundats av de lokala industrierna för att de skulle få tillgång till 

goda formgivare i syfte att bli mer konkurrenskraftiga. Här arbetade studen-

terna i verkstäder i Arts and Crafts-rörelsens medeltida anda, med läromäs-

tare verksamma inom industrin eller i egna ateljéer. Eleverna förväntades 

utveckla sina egna individuella egenskaper och talanger, samtidigt som stu-

dieresor företogs i Skottland för att nå de inhemska traditionerna. Genom 

skolan kom också studenterna att delta i nationella och internationella ut-

ställningar där inte bara skolans framsteg, utan även Glasgows och Skott-

lands, värderades av omvärlden. Studenterna bedömdes efter hur modernt 

de uttryckte sig i sin konst och utifrån hur de använde sig av den lokala tradi-

tionen. Hur långt fram i konstnärlig utveckling befann sig de blivande konst-

närerna och formgivarna? Hur mycket av Skottland kunde man se? Dessa 

två utgångspunkter betraktades inte som motstridiga, utan som komplette-

rande kvaliteter. Paret Mackintosh fick en framträdande roll i dessa sam-

manhang, främst sedan de lämnat skolan. De stod exempelvis som ansvariga 

för Skottlands utställningsbidrag vid den internationella utställningen i Tu-

rin 1902, L‘esposizione d‘arte decorativa odierna.5 Den framträdande rollen 

medförde att de fick mer uppmärksamhet i pressen än övriga deltagande 

skotska konstnärer, vilket i sin tur fått följden att man i konsthistorieskriv-

ningen bedömt dem (eller egentligen bara C. R. Mackintosh) som ledare för 

konstlivet i Glasgow vid denna tid.6 

Glasgow växte fram som en storstad under decennierna kring sekelskiftet 

1900; befolkningen ökade till närmare en miljon, industrier etablerades och 

ekonomin växte. I och med denna ekonomiska och sociala omvandling ut-

vecklades även strukturer kring konst- och kulturliv rörande konstnärliga 

utbildningar, kulturinstitutioner, museer och samlingar, dagspress och tid-

skrifter, föreningsliv etc. En liknande utveckling hittar man på andra platser 

                                                             
5 Se ex. Erik Folcker ‖Turinutställningen 1902‖, Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen (1903), 6-25 

eller ‖The International Exhibition of Modern Decorative Art at Turin — The Scottish Section‖, The Studio 26 

(1902), 91-104. Folcker är kritisk till paret Mackintosh, medan The Studios utsände är positiv till den skotska 

avdelningen i allmänhet och paret Mackintosh i synnerhet. 
6 Bland viktiga konstnärskap som skulle kunna uppmärksammas än mer återfinns Jessie M. King, Herbert 

och Frances MacNair, Jessie Newbery, Ernest Archibald Taylor, George Walton. 
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som utpekats som konstcentra, där stilar utvecklats som sedan blev interna-

tionella.7 När det gäller jugend så utgjordes den internationella stilen av 

regionala uttryck och därmed behandlas den inte lika enhetligt som andra 

historiska stilar. Platsen får en annorlunda innebörd för historieskrivningen 

eftersom det säregna får större betydelse. Jugend brukar ofta förklaras som 

politisk, eftersom den uppstod på platser som befann sig i periferin av en 

mer betydelsefull plats. Exempel som kan nämnas är Barcelona, Helsingfors 

och Nancy.8 En lokal stil kunde stärka identiteten hos en plats och konstnä-

rerna i Glasgow fick mycket uppmärksamhet när de uttryckte sig i det som 

kom att få benämningen Glasgow Style.9 Skottland och Glasgow fick via 

konsten en position i förhållande till England och London. 

Hur ser man då Skottlands närvaro i paret Mackintoshs konst? De fann 

teman till de privata och offentliga interiörer som de gemensamt formgav 

med inspiration från naturen, lokala sagor och myter, regionala byggnadssti-

lar och andra historiska referenser. I konsten kan man exempelvis se influ-

enser av den keltiska kulturen, såväl vad gäller motiv som stil och form. De 

arbetade i en färgskala som har associerats med skotska hedlandskap, lila, 

rosa, grönt — kombinerat med modernitetens vita, tidlösa färg.10 Paret 

Mackintosh var även delaktiga i skapandet av en symbol för staden och dess 

konstliv— the Glasgow Rose. Rosen har historiskt varit mycket symbollad-

dad och den finns i de flesta sammanhang, politiska, andliga och emotionel-

la.11 Det speciella med paret Mackintoshs (och deras kollegors) ros är att den 

är kraftigt stiliserad och bygger liksom den keltiska konsten på kontu-

ren/linjen, vilket gör den till en närmast abstrakt symbol.12 Det går att säga 

att den blev ett slags logotyp för Glasgow och dess konst i allmänhet och för 

paret Mackintoshs konst i synnerhet, trots att den förekommer i oändliga 

variationer. Rosen används både som en dekorativ och en andlig form, men 

fick sedan en mer kommersiell betydelse då den började förknippas med 

Glasgow och konst från Skottland. Paret Mackintosh var själva medskapande 

i processen genom att ständigt återkomma till symbolen och formen, även 

                                                             
7 Kaufmann, 2004, 156-162.  
8 Se ex. Klaus-Jürgen Sembach, Jugendstil, övers. Katrin Ahlström (Köln: Taschen Verlag, 1991). 
9 Jmfr med David Summers, ‖Arbitrariness and Authority: How Art Makes Cultures‖, Time and Place: The 

Geohistory of Art, red. Thomas DaCosta Kaufmann och Elizabeth Pilliod (Burlinton: Ashgate, 2005), 207-

209. 
10 Se exempelvis deras interiörer till Hill House i Helensburgh, bilder och analys finns i Eriksson, 79-97. 
11 Se Frithiof Dahlby, De heliga tecknens hemlighet: Symboler och attribut (Stockholm: Verbum, 1982) för 

den kristna symboliken och exempelvis J.C. Cooper, Symboler: En uppslagsbok övers. Margareta Eklöf och 

Ingvar Lindblom (Stockholm: Forum, 1995) för en vidare kontext. 
12 David Brett, C. R. Mackintosh: The Poetics of Worksmanship (London: Reaktion Books, 1992), 65,67, tar 

kortfattat upp stilen på rosorna. 
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om de nog primärt förknippade rosen med själslig utveckling och andligt 

uppvaknande. De blev uppmärksammade för att använda rosen i sin konst 

och därigenom användes den som en återkommande symbol även i andra 

sammanhang. 

Idag finns en annan koppling mellan paret Mackintoshs konst och regio-

nen. Nu är det främst staden Glasgow som använder sig av deras konst, 

formgivning och arkitektur i syfte att profilera sig — som turiststad, som 

kulturstad och som en modern och idérik storstad.13 Man kan erbjuda kul-

turarv och sevärdheter som är unika för Glasgow i det att formgivaren (fokus 

ligger på mannen i konstnärsparet) bakom är att betrakta som enastående 

och exklusiv i konsthistorien. Genom bland annat paret Mackintoshs konst 

har Glasgow också lanserat sig som kulturstad – exempelvis utnämndes sta-

den till europeisk kulturhuvudstad 1990 och utsågs till arkitekt- och design-

stad i Storbritannien 1999. Under 1980-talet skulle den allmänna bilden av 

Glasgow ändras. Tidigare förknippades staden med arbetslöshet och krimi-

nalitet, men idag kan man se presentationer i diverse resereportage som 

handlar om kultur, shopping och ett rikt nattliv. Det är en lagom stor stad 

med metropolkänsla och ursprunget till denna rika miljö återfinner man i 

sekelskiftet — och paret Mackintoshs konst får tjäna som illustration. För att 

ta några konkreta exempel: det första en besökare möter på flygplatsen är 

banderoller som upplyser om paret Mackintosh och deras säregna konst och 

när man åker därifrån har man haft rika möjligheter att skaffa sig souvenirer 

som på olika sätt kan förknippas med paret Mackintoshs arbeten. Det är 

sällan fråga om kopior då dessa är mycket dyra, utan föremål inspirerade av 

deras verk, vilket fått kännare att benämna dessa objekt för ‖Mockintosh‖.14 

Det finns ett typsnitt som kallas Mackintosh och som används av museer 

likaväl som hårfrisörer och kemtvättar just för att det är förknippat med 

staden, men paret Mackintosh formgav aldrig typsnitt. Under 1990-talet 

byggdes nya bostadsområden i centrala Glasgow med en utformning som 

definitivt har inspirerats av Mackintoshs arkitektur, så att de ska passa in i 

och förstärka stadens självbild. 

Därutöver har olika interiörer och miljöer av paret Mackintosh renoverats, 

men också rekonstruerats i syfte att förstärka relationen mellan konstnärs-

paret och staden. Ett exempel är de två välbesökta teserveringarna Willow 

                                                             
13 Ett nutida exempel är ‖Glasgow — en smakfull doldis‖, Allt om Mat 6 (2007), 105-106, där man nämner 

Charles Rennie Mackintosh två gånger — och gör en felaktig hänvisning. Paret Mackintosh skapade restau-

rangen Willow Tea-rooms 1904, men på senare år har ännu en servering med samma namn öppnats och det 

är denna som nämns i artikeln. 
14 Alan Crawford, Charles Rennie Mackintosh (London: Thames and Hudson, 1995), 199. 
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Tea-rooms. 1904 invigdes restaurangen The Willow Tea-rooms i centrala 

Glasgow, där paret Mackintosh skapat de konstnärliga interiörerna efter den 

tänkta kundkretsen: rök- och biljardrum för herrarna, matsalar för större, 

blandade sällskap och en enskilt belägen damsalong.15 Huset förvandlades 

till varuhus under ett antal decennier, innan just damsalongen, Salon de 

Luxe, återinvigdes 1983. Entreprenören bakom den nutida Willow Tea-

rooms har utökat sin servering genom att restaurera ytterligare ett rum från 

den ursprungliga serveringen, men ägaren har även rekonstruerat en annan 

teservering. Förvirrande nog kallas även denna för Willow Tea-rooms och 

innehåller ett slags ‖best of‖ vad gäller paret Mackintoshs gestaltningar för  

 

 

Två exempel på "Mockintosh", sjal och mugg, införskaffade av författaren under resor till Glasgow. Foto: 

författaren. 

olika tea-rooms samlade på en plats där de inte gjort något verk.16 Förvisso 

är det ett praktiskt sätt för dagens besökare att lära känna paret Mackintoshs 

konst på ett mycket handgripligt sätt: de får sitta i stolarna med höga ryggar 

som man bara fått se på i utställningar. Jag kan verkligen rekommendera ett 

besök, men presentationen av båda serveringarna är inte autentisk i det att 

                                                             
15 För en fylligare analys, se Eriksson, 111-133. 
16 Charles Rennie Mackintosh var involverad i fyra tea-rooms med samma ägare, Miss Cranston: Buchanan 

Street Tea-rooms, Argyle Street Tea-rooms, Ingram Street Tea-rooms och Willow Tea-rooms. Åtminstone 

de två sistnämnda har skapats i samarbete med Margaret Macdonald. Se t.ex. Thomas Howarth, ‖The Glas-

gow Tea-rooms‖, Charles Rennie Mackintosh and the Modern Movement (1955; London: Routledge, 1977), 

121-147. Ingram Street Tea-room finns bevarat, men är nedpackat i lådor på Kelvingrove Museums i Glas-

gow. Man har länge haft planer på att rekonstruera detta efter att man visade upp interiören vid den stora 

Mackintosh-utställningen som visades i Glasgow 1996 och som sedan turnerade i USA och Japan, men man 

har inte funnit lämpliga lokaler. 
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de är exakta kopior — det råder exempelvis viss överrepresentation av hög-

ryggade stolar — eller att sammanhangen kring de enskilda rummen presen-

teras.17 Ägaren till serveringarna har naturligtvis inte något musealt ansvar, 

utan lånar friskt och fritt från berättelsen kring de ursprungliga verken.  

En annan omdiskuterad och kritiserad rekonstruktion som också har sitt 

ursprung i ett privat initiativ är House for an Art Lover som invigdes 1996. 

Paret Mackintosh deltog 1901 i en tävling som arrangerades av en tysk tid-

skrift, Zeitschrift für Innendekoration. Uppgiften var att rita ett hus för en 

konstvän, Haus eines Kunstfreundes. Paret Mackintosh diskvalificerades på 

grund av att de saknade rätt antal perspektivritningar, men lyckades ändå få 

ut prispengar och få en mapp med ritningarna utgiven.18 Projektet var dock 

aldrig tänkt att uppföras, så det framställdes aldrig några byggnadsritningar 

och delar av huset saknar ritningar till interiörer. Det som finns har istället 

tolkats av arkitekterna Andy MacMillan och John Cane, som också fyllt ut 

med rum inspirerade av andra interiörer av paret Mackintosh.19 Även om 

den informationsbroschyr man får vid ett besök meddelar att byggnaden är 

‖inspired by the original drawings of Charles Rennie Mackintosh‖, så har 

huset i andra sammanhang förvandlats till ett autentiskt verk av Mackin-

tosh.20 Många kännare av paret Mackintoshs konst, inklusive jag själv, anser 

dessutom att det inte är ett särskilt väl genomfört projekt. Fel material har 

använts, det finns brister i färgsättning och proportioner och det går att ifrå-

gasätta dekorativa tolkningar. Samtidigt som det är ett turistmål har det 

också blivit populärt som samlingslokal för lokalbefolkningen och det har 

ateljéer och utställningar för unga konstnärer. Beror detta på berättelsen om 

Mackintosh, eller kunde man ha funnit andra lösningar för dessa funktioner? 

I de två exemplen ovan har berättelserna som omgärdar rekonstruktio-

nerna varit fokuserade på Charles Rennie Mackintosh. Margaret Macdonalds 

närvaro tas upp, men det fordras att du som besökare läser all information 

som finns för att kunna se det. Bäst fungerar det i House for an Art Lover, 

där hon erkänns som en av husets skapare och informationen diskuterar 

hennes konstnärliga teknik i samband med målningar som finns i matsalen. 

Samtidigt spekulerar informationsmaterialet kring huruvida han skulle vun-

nit tävlingen om han lyckats få in ritningarna i tid. I Willow Tea-rooms har 

                                                             
17 Den tidigare refererade artikeln ‖Glasgow — en smakfull doldis‖, 106, är ett exempel på att man förvirrats i 

presentationen. 
18 Faktum är att ingen vann tävlingen, men tre bidrag fick sina ritningar publicerade: Paret Mackintosh, M. 

H. Baillie Scott (andrapristagare) och Leopold Bauer (en av flera tredjepristagare). Mapparna gavs ut i Köln 

1901 av Alexander Kochs förlag. 
19 House for an Art Lover: Guide to the House, odaterad broschyr utgiven av Govan Initiative. 
20 House for an Art Lover: Guide to the House. 
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man inte samma museala intresse, utan där vill ägaren istället sälja en upp-

levelse till teet och bakelserna, så därför finns inte mycket information om de 

konstnärliga interiörerna. De båda exemplen har alltså inte bara brister vad 

gäller det autentiska, utan även i presentationerna av verken och upphovs-

makarna bakom dem. En rekonstruktion som fungerar bättre både vad gäller 

autenticitet och presentationen av konstnärerna är Mackintosh House.  

Universitetet i Glasgow kom i besittning av paret Mackintoshs sista hem i 

Glasgow genom en donation 1946, men var tvungna att riva huset 1963. När 

universitetets konstmuseum, Hunterian Art Gallery, skulle erhålla nya loka-

ler kunde man bygga ett nytt hem åt paret Mackintosh. Museet invigdes 1981 

och Mackintosh House har här kunnat placeras i samma väderstreck och 

endast ett kvarter ifrån den ursprungliga byggnaden. Exteriören har inte 

försökt kopiera det ursprungliga viktorianska radhuset, men interiörerna är 

kopior och information om hur man gått tillväga finns att tillgå för betrakta-

ren. Det framgår tydligt att det inte är det verkliga hemmet man besöker, 

men p.g.a. av att rekonstruktionen redovisas och resultatet är välgjort känns 

det som ett autentiskt verk. Vid mitt första besök 1992 var Margaret Macdo-

nalds närvaro knappt påtaglig. Det har blivit bättre, men inte bra. En anled-

ning till att man inte vill ge Margaret Macdonald samma närvaro i exempel-

vis det egna hemmet är att paret Mackintosh inte signerade allt de gjorde 

eftersom de ansåg att konsten var viktigare än konstnären bakom. Mackin-

tosh signerade de skisser har utförde och Macdonald sina målningar, men 

objekten i interiörerna står oftast utan signatur. Följaktligen har man attri-

buerat enligt traditionella könsföreställningar om kreativitet, där det mesta 

har utförts av mannen och kvinnan har fått stå för det textila, det dekorativa 

och det som inte passat in på föreställningarna om en manlig arkitekt. 

Forskningen har i många fall ändrat ståndpunkt, men ännu har den inte fullt 

ut påverkat utställningar och besöksmål. 

Frågan är vad berättelsen om ‖Mackintosh‖ innebär för Glasgow? Vad står 

den för och är det någonting man enbart bör förhålla sig skeptisk till? En 

effekt jag varit inne på är fokuseringen på en individ som ansvarig för en hel 

stads konstliv. Det verkar finnas en föreställning om att produkten, i detta 

fall staden Glasgow, blir så mycket enklare att sälja om den kan förknippas 

med berättelsen om det unika geniet. Men är turister, kulturintresserade och 

‖marknad‖ verkligen så okunniga och ignoranta? Om så är fallet, bör man 

låta dem vara det när senare tids forskning är tämligen överens om att paret 

Mackintosh samarbetade i stor utsträckning och att det fanns ett rikt konst-

liv omkring dem? Kan man inte låta regionen, med utbildning, utställnings-

verksamheter, nätverk och ekonomisk bärkraft, stå i centrum för konstlivet 

istället för en utvald individ? Om inte platsen med dess förutsättningar fanns 
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skulle inte individerna kunna utöva eller utveckla sin konstnärliga kreativitet 

och kunskap. 

Jag har tidigare varit inne på problem när rekonstruktionen av besöksmål 

förvandlas till verk av (C. R.) Mackintosh. Men även i byggnader och interiö-

rer där paret Mackintosh verkligen var närvarande återfinns problem med 

berättelsen om fenomenet ‖Mackintosh‖. Turistindustrin vill sälja upplevel-

ser, exempelvis en magi eller mystik kring paret Mackintoshs speciella inte-

riörer. De presenteras som visionära konstverk snarare än rum att leva i 

(trots att de använts som bostäder, skolor, serveringar o.s.v. under många 

år). Citat som förstärker bilden av unicitet brukar följa — ‖it exhibits an ab-

solutely original character, unlike anything else known‖— i informationsma-

terial och av guider på plats.21 I Mackintosh Interpretation Center, ett be-

sökcenter med en introduktionsutställning i Scotland‘s Center for Archtec-

ture, Design and the City som invigdes 1999, finns en vitmålad vägg med en 

rad citat. Dessa kommer från en blandning av källor, exempelvis Hermann 

Muthesius och andra av paret Mackintoshs samtida kritiker, dagens lokala 

celebriteter som sångerskan i gruppen Texas, Sharleen Spiteri, och från på-

stådda besökare: ‖Men morfar, varför är alla hans interiörer vita?‖ med sva-

ret ‖För att han var ett geni!‖. Interiörerna säljs som ett erbjudande att kliva 

in i en persons fantasi och föreställningsvärld (det galna geniet som är före 

sin tid) istället för en historisk miljö som kan berätta om dåtidens ideologier 

och föreställningar. Glasgow har en spännande social och ekonomisk historia 

som har gett återverkningar på konstlivet. Här finns digert material att ösa 

ur som kan ge en lika tilltalande bild av besöksmålet som berättelsen om 

‖stadens son‖.22 ‖Mackintosh‖ har blivit ett viktigt — och modernt — varu-

märke för staden Glasgow, men konservativa värderingar och gammal 

konsthistorieforskning präglar denna process. Ett exempel är just frånvaron 

av konstnärsparet Mackintosh. På det tidigare nämnda besökscentret redu-

ceras Macdonalds närvaro till att uppmärksammas i en kronologisk fram-

ställning, en tidslinje, över Mackintosh: hon föds, gifter sig med Mackintosh 

och hon dör. Detta trots att centret är nyligen invigt och viktigt för turisters 

kommande möten med paret Mackintoshs konst. Ett annat exempel på hur 

traditionell forskning influerar dagens bild är berättelsen om Mackintosh 

som det missförstådda geniet som jagades från sin hemstad där de inte för-

                                                             
21 Hermann Muthesius, tysk arkitekturkritiker och grundare av Deutsche Werkbund, citerad från House for 

an Art Lover: Guide to the House. 
22 Se t.ex W. Hamish Fraser och Irene Maver, Glasgow: Volume II: 1830 to 1912 (Manchester: Manchester 

University Press, 1996) eller Peter Reed, Glasgow — the Forming of a City (Edinburgh: Edinburgh University 

Press 1999) för historiska översikter. 
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stod hans storhet. Först nu har man kommit till insikt och kan presentera 

‖one of the most important figures in 20th Century architecture and de-

sign‖.23 Lägg till misstankar om alkoholism och diagnoser på diverse handi-

kapp (dyslexi, autism, Aspergers syndrom) och vi får en antihjälte värdig 

modernismen. Förenklade klichéer och fördomar om konst har fått företräde 

i berättelsen om Glasgow kring sekelskiftet 1900. Det finns naturligtvis un-

dantag från denna bild; ett är museet People‘s Palace som tar sin utgångs-

punkt i befolkningen när de berättar om stadens historiska utveckling med 

stort fokus på industrialismen. Men så snart Charles Rennie Mackintosh 

återfinns i besöksmålet hamnar informationen lätt i samma gamla hjulspår. 

Istället för att låta Mackintosh göra staden betydelsefull kunde man visa 

på hur staden hade förutsättningar att göra paret Mackintosh till intressanta 

konstnärer. Man kunde lyfta fram den expansiva ekonomin, framväxten av 

konstnärlig utbildning och konstliv, visa upp fler konstnärer och se hur de 

samarbetade och organiserade sig i konstlivet, liksom den sociala spänning-

en, fattigdomen och miljön omkring industrierna och de kommersiella cent-

ra som fanns i staden. Allt bidrog till stil, teknik, motivkrets och estetik. Jag 

tror detta är viktigt för framtidens konst- och kulturutveckling och för att 

göra historien mer öppen för fler tolkningar och erfarenheter. Dagens Glas-

gow innehåller också expansiva och komplexa skikt som kan spegla sig i då-

tiden och måste få möjlighet därtill. Problemet är naturligtvis inte unikt för 

Glasgow. Många besöksmål och platser har liknande personfixerade eller 

förenklade berättelser som grund för sin attraktion. Berättelserna behöver 

inte vara osanna, men framträder ofta just som okomplicerade och linjära. 

Till viss del kan enkla, i betydelsen lättförståeliga, utsagor vara pedagogiska, 

men populärhistoria bör inte baseras på fördomsfulla klichéer och gammal-

modiga mytbildningar som snarast leder till förlegade föreställningar och 

attityder. 

 

                                                             
23 Brian Blench och Juliet Kinchin, Charles Rennie Mackintosh: His Buildings in & Around Glasgow, 

broschyr utgiven av City of Glasgow Council 1995. 
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