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Omslagsbild: Framsidan föreställer glada barn som deltog i jubileumsfestligheterna 1959. Stadsjubileet var ett tillfälle då historien länkades till en rad
aktuella frågor. Kommunala välfärdsinrättningar, ATP-reformen och
industrins exportmöjligheter kopplades exempelvis på ett antal sätt till historien. Men som bilden visar präglades jubileet inte bara av viktiga samhällsfrågor, lek och nöje var en central del av det lokala historiebrukandet.
(Fotot är från EMA) Foto: Rolf Bergström.
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The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality.
One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been
established as a part of the municipal administration. This is done through an empirical study
of the municipality of Eskilstuna in the period 1959-2000 and its official historical narration. I
have analyzed four cases where historical narration was produced, mainly by the city museum. These cases are: a city Jubilee in 1959, the building of a city museum in 1979, a city
exhibition in 2000 and the documentary work of the museums in relation to contemporary
society (Samdok).
The historical narration of the municipality over time has some perspectives in common;
it is mainly a genetical narration where the municipality’s character is transformation and
development. Even if some themes change over time, this has been one basic element. The
place that is in focus is also constant, the industrial sections of Eskilstuna. This means that a
rather large area is excluded in the narrative. However it is important to emphasize one thing
here, that the rural areas are mainly represented by prehistoric times up to the Middle Ages.
The manifestation of identity is therefore problematic. The city, however, is associated with
symbols of transformation, modernity and development. But even if the main perspective in
the narrative is that of transformation, there is a more antiquarian or traditional part as well.
Here the museum building plays an important part; the museum has been built up in what can
be called the historical industrial milieu.
There is one more aspect of the identity of the municipality that must be emphasized here.
In many ways, the municipality has used symbols and epochs from national history, for example the Middle Ages, national saints, industrialization etc. In this way the municipality is
constructed as a part of something typically Swedish.
Even if there were permanent features in the narration, change and new perspectives were
also included, such as immigrants, women and pop culture.
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Förord

Avhandlingsskrivandet liknas ibland vid en resa. I mitt fall har denna resa
varit mer än en liknelse. När jag nu närmar mig slutet på resan har jag passerat etappmål som Eskilstuna, Fagersta, Norrköping, Riga, Liepaja, Karosta,
Karlstad och inte minst Uppsala. Orsaken till detta resande ligger hos min
handledare Maths Isacson. Det torde finnas få handledare i Sverige som med
samma entusiasm besöker postsovjetiska flottbaser, hembygdsmuseer och
ryska stålverk som Maths. Ett stort tack för en annorlunda, spännande och
fantastiskt rolig doktorandtid! Maths har inte bara varit ressällskap, utan
framförallt har han med konstruktiv kritik, nitiskhet och mycket möda (antar
jag) varit ett ovärderligt stöd i avhandlingsskrivandet.
I avhandlingsarbetet har också min biträdande handledare Klas Nyberg på
slutet tampats med mina ibland märkliga textmassor och kommit med kloka
och konkreta tips och råd som på flera sätt varit till stor hjälp, tack Klas.
Mats Morell har också avslutningsvis lämnat värdefulla synpunkter, tack
Mats.
Även om jag inte tillbringat så mycket tid i Uppsala har en rad personer
där varit en tillgång på olika sätt. Karin, Julia, Pernilla, Viktoria, Maurits,
Dan, Tom, Ylva, Henrik, Mikael, Tomas, Malin, Berit, Per och Susanna har
alla förgyllt besöken i Uppsala.
Bland doktoranderna har vissa haft en mera direkt inverkan i min
forskarprocess, Anna, Janne och Maria korrekturläste, Inger och Bo lämnade
värdefull synpunkter som slutopponenter. Även ni förtjänar ett stort tack. Jag
måste i detta sammanhang också tacka Lynn för all hjälp.
Vid sidan av institutionen har flera vänner på olika sätt varit behjälpliga.
Med Hans, och Martin har jag med samma allvar diskuterat fotnoter, borgerlighetens förlorade charm och husägarångest. Igor och Rickard har först som
lärarkollegor och sedan som forskarkollegor varit goda vänner. Jesper har
både korrekturläst och varit ressällskap, Hugo och Andreas har ställt upp
med mat och husrum. Kenneth har lämnat värdefulla synpunkter på svagheter i mina teoretiska resonemang. Magnus läste D-uppsatsen och hjälpte
mig in på forskarutbildningen. Roger kollade citat. Tack!
Jag har även befunnit mig i ett tvärvetenskapligt forskarsammanhang där
vi alla intresserat oss för frågor kring historiebrukandet. Under åren har jag
haft stor nytta av detta och här har Magnus Rodell, Anna Storm, Brita
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Lundström, Eva Silvén Marie Nisser och Peter Aronsson alla lämnat kloka
synpunkter på den kommunala historiekulturen. Anders Houltz måste tackas
i detta sammanhang i egenskap opponent på min licuppsats. Jag har också
haft förmånen att ingå i andra vetenskapliga miljöer. Här har deltagarna i
historiska seminariet i Karlstad och STINT-workshop givit kloka
synpunkter.
Betydande hjälp har jag också fått av personalen vid museet i Eskilstuna,
all personal har villigt svarat på frågor och funderingar, men framförallt har
Kenneth och Carin varit behjälpliga.
Hela min doktorandtid har jag varit finansierad av stiftelsen Lagersberg.
Deras insats är därför ovärderlig, tusen tack!
Naturligtvis hade denna avhandling inte varit möjlig att skriva utan stödet
från Maria, Staffan och Iris, min familj. Ni är världens bästa!
Karlstad, oktober 2005
Johan Samuelsson

10

KAPITEL 1

Inledning

Ja, släktena har åldrats och gått bort med sina år.
I dag är tiden åter ung, i dag är tiden vår
och ur mödor och ur strider om timmar och löner,
ur mörker och svett
steg arbetets söner
från styvbarnets armod till medborgarrätt,
klassgränser föll och i solidaritet
styr folket sin stad i jämlikhet,
och om händer och viljor sammanslutna
står som vittnen i dag i bronsen gjutna
Sven Rinman på Fristadens klassiska mark,
Hjalmar Branting i demokratins folkets park,
två hövdingar som över tiders gräl
visar oss vägen till allas väl.
...
I dag går verket vidare i hoppets ljusa dur.
Vi bygger välfärdsbygget i välstånd och kultur.
Vi bygger den gemensamt i en gemensam tro,
1
den staden där vår framtid och våra barn ska bo.

1959 förärades Eskilstuna en hyllningskantat författad av Ture Nerman vid
stadens 300-årsjubileum. Nerman skrev kantaten på uppdrag av stadsfullmäktiges ordförande Svante Lundkvist och museichefen Göran Silfverstolpe.
I berättelsen förmedlas föreställningen om hur driftiga företagare, hårt arbetande smeder och kloka folkrörelser grundlagt den moderna välfärdsstaden.
Denna välfärd skulle också kommande generationer få del av. En detalj är
viktig, i stadens välfärdsbygge hade kulturen en naturlig plats. I avhandlingen ska kulturen och då speciellt museet som en central kommunal
historieproducent behandlas för perioden 1959–2000.
Under efterkrigstiden blev kulturpolitiken ett reformområde bland andra
inom välfärdssamhället. Även om framväxten av en statlig kulturpolitik var
en lång process, brukar just 1959 ses som en vattendelare. Några dagar efter
att Nermans hyllningskantat reciterats höll ecklesiastikminister Ragnar
1

Nerman (1959).
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Edenman sitt s.k. Eskilstunatal. I talet lyftes kulturen fram som ett av de
kvarstående statliga reformområdena. (Noterbart är att talet hölls en vecka
2
efter det att ATP-reformen hade klubbats i riksdagen).
En rad studier av den nationella kulturpolitiken och kulturarvspolitiken
visar att det är rimligt att tala om en kulturpolitisk modell. Den statliga kulturpolitiska modell som växte fram under efterkrigstiden präglades av tre
3
drag; upplysning, jämlikhet och identitet. Dessa aspekter har utgjort ett slags
grundackord i den statligt offentligt finansierade kulturen. I avhandlingen
står en aspekt därav i fokus; frågan om identitetsskapandet. Vilka möjligheter hade kommunen Eskilstuna att uppnå dessa indirekta och implicita kulturpolitiska målsättningar? Även om en kommun i princip hade flera verktyg
för att uppfylla dessa mål, är den stadshistoriska verksamheten central. I de
berättelser som producerades i olika former definieras kommunen och dess
medborgare. Stadsjubileet är ett bra exempel på hur staden genom att fira
den politiska gemenskapens ursprung också producerade identitetsskapande
berättelser i en rad former.
Kulturarv och historia hade en viktig roll i 1900-talets nationella projekt.
Studier av nationsformeringsprocesser visar hur historiska berättelser förmedlade genom exempelvis museer, jubileer och statliga läroböcker bidrog
4
till skapandet av en nationell identitet. Även om det finns skillnader i angreppssätten förenas dessa studier i grundantagandet att berättelsen är central, oavsett om den formuleras som litteratur, ett monument eller ett museum. Det som gör berättelsen till ett viktigt verktyg i sammanhanget är dess
förmåga att placera in det omskrivna objektet (nationen) i tid och rum. I
berättelsen definieras också olika egenskaper och förmågor hos objektet.
Exempelvis var en allmän trend i de stora världsutställningarna på 1800talet, och de svenska motsvarigheterna något senare, beskrivandet av väst5
världen (och Sverige) som framåtskridande och högt utvecklade samhällen.
I dessa nationsformeringsberättelser har nationen givits djupa och relativt
enhetliga historiska rötter. Vanligtvis spåras exempelvis den svenska natio6
nens födelse till en försvinnande inlandsis som följs av en invandringsvåg.
Föreställningen om en enhetlig nationell historia har dock under årens lopp
alltmer ifrågasatts. Historia och kulturarv som något statsreglerat, monokulturellt och heligt har utmanats av företeelser som immigration, globalise7
ring och inte minst regionalisering.

2

För talets betydelse, se t.ex. SOU 1972:66, s. 124. Jag återkommer nedan till talet.
Se t.ex. Pettersson (2003), Grundberg (2000) och Dueleund (2003).
4
Se t.ex. Andersson (1993), Hobsbawm (2002), Selling (2004) och Zander (2001).
5
Se Bennett (2000) och Houltz (2003).
6
Se exempelvis Lindqvist (1994) och läroböckerna Svensk historia av Carlsson & Rosén
(1962) och Boken om Sveriges historia (1999).
7
Se Pettersson (2003), s. 80f.
3
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I avhandlingen är utgångspunkten att de lokala, eller snarare kommunala,
berättelserna har en betydande del i iscensättandet av en kommunal identi8
tet. När de nationella berättelserna analyserats har en rad frågor kring makt
och representation lyfts fram – intresset har legat på kategorier som kön,
klass och etnicitet. Dessa kategorier är viktiga också när kommunala berättelser analyseras, men även rummet vinner på att lyftas fram när kommunen
står i centrum. Till skillnad från det nationella rummet har det senaste århundradet kommuner och städer genomgått dramatiska förändringar. Det
svenska 1900-talets kommunreformer innebar exempelvis att cirka 90 procent av alla kommuner försvann genom sammanslagningar. Efter reformerna
på 1950- och 1970-talen upphörde närmare 2 000 kommuner att existera.
Före reformerna fanns drygt 2 200 kommuner medan det efter reformerna
9
återstod knappt 300. En kommunal verksamhet som har i uppdrag att producera identitet ställs naturligtvis inför en rad problem på grund av detta. Jämte
centrala representationsfrågor rörande exempelvis klass och etnicitet är
kommunens förändrade rum viktigt och problematiskt. Inte minst i Eskilstuna, som är avhandlingens studieobjekt, har de geografiska förändringarna
varit betydande, framförallt manifesterat i kommunreformen 1971. En rad
landbygdskommuner och två städer (Torshälla och Eskilstuna) bildade då
10
Eskilstuna kommun.

Problemområde och tidigare forskning.
Avhandlingens övergripande problemställning rör historiekultur, kulturpolitik och kulturarv på kommunal nivå. I centrum står Eskilstuna museer och
dess arbete kring jubileer, utställningar och dokumentationer. I det följande
avsnittet ska några centrala forskningsansatser och forskningsresultat presenteras och diskuteras. Avsikten här är att ringa in problemområdet.

8

Begreppet historia kommer i anslutning till en vanlig definition att betraktas på två sätt. För
det första kan historia betraktas som det som ”hänt i det förflutna”. För det andra kan historia
ses som de utsagor om det förflutna som förmedlas av t.ex. historiker. I den senare definitionen är historia liktydigt med berättelse, se Tosh (2000), s. 5. Avhandlingens titel, Kommunen
gör historia, anspelar på den sistnämnda definitionen. Berättelse och historien kan ses som
synonyma begrepp.
9
Se t.ex. Nielsen (2003) för en beskrivning av kommunreformerna.
10
I avhandlingen kommer begreppen stad och kommun att användas synonymt. Staden var
fram till 1971 en borgerlig primärkommun med stadsrättigheter. Stad och kommun kommer i
avhandlingen att betraktas som ett geografiskt avgränsat område med självstyre och egen
administration. Denna definition ligger i linje med en lexikalisk definition, se Nationalencyklopedin (1993 och 1995) och Bonniers Stora Lexikon (1989), uppslagsorden stad och kommun. Eskilstuna blev formellt sett en kommun 1971 men fortfarande används begreppet stad i
flera sammanhang.
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Nationell kulturpolitik
Forskningen kring kulturpolitikens historia har präglats av stora syntetiserande sammanställningar snarare än studier av avgränsade objekt. Även om
de olika studierna har något skilda utgångspunkter finns inga avgörande
skillnader i deras övergripande slutsatser. Därför blir forskningsgenomgången av tidigare kulturpolitisk forskning till viss del en översiktlig beskrivning av den svenska kulturpolitikens inriktning under 1900-talet.
Peter Duelund konstaterar i sin analys att kulturpolitiken efter andra
världskriget blev ett centralt reformområde inom välfärdssamhället. Duelund
lyfter fram tre övergripande målsättningar för den kulturpolitik som växte
fram efter 1950-talet.
För det första var jämlikhetsidealet viktigt, vilket Duelund kallar likhets11
principen. Tanken var att alla medborgare skulle kunna konsumera kultur
genom att institutioner för kultur byggdes upp eller gavs ökat stöd. Samtidigt
låg det i likhetsprincipen att konstnärer, på samma vis som alla andra medborgare, skulle ges drägliga försörjningsvillkor. Förverkligandet av likhetstanken uppfylldes bland annat genom just satsningar på institutioner. I Sverige fick t.ex. Riksteatern ökade resurser. Nya institutioner etablerades under
1960-talet, som Rikskonsertverksamheten (1963), Riksutställningar (1964)
12
och Svenska filminstitutet (1963). En viktig instans blev också Statens
kulturråd (1969). Rådet skulle fördela de statliga resurserna till bibliotek,
museer och teater. Jämte fördelning av resurser fungerade rådet som ett ut13
redningsinstitut. Det var inte bara institutionerna som gavs stöd, även en14
skilda konstnärer kunde erhålla sådant från rådet.
För det andra präglades kulturpolitiken av upplysningstanken. Kulturen
skulle bidra till att skapa myndiga och upplysta medborgare som aktivt
kunde delta i det demokratiska samhället. Den upplysta medborgaren antogs
kunna genomskåda den kommersiella kulturens ytlighet. Dessutom skulle
den nya medborgaren välja en humanistisk livsåskådning framför en religiös.
Slutligen präglades politiken av en nationalromantisk föreställning där
kultur och ”folksjäl” lyftes fram. En koppling mellan nation, språk och identitet gjordes där kulturpolitiken sågs som en del av det nationella identitets15
byggandet. Idéhistorikern Richard Pettersson hävdar att identitetsfrågor är
kärnan i kulturarvsförvaltandet och att begreppen identitet och kulturarv i det
närmaste kan användas synonymt. Även i modern tid har föreställningen om
11

Jfr här med hur de statliga utredningarna som föregick 1974 års kulturpolitiska beslut. I
SOU 1972:66, s. 172ff. skrevs jämlikhet fram som det övergripande syftet med kulturpolitiken.
12
Larsson (2003), s. 202f.
13
Nilsson (1999), s. 428f.
14
Duelund (2003), s. 546.
15
Duelund (2003), s. 539ff. Notera att Duelund gör en nordisk komparation och finner att det
nationella inslaget var svagare Sverige än i t.ex. Danmark.
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att gruppen svenskar kan hitta sin identitet i en gemensam historia och i ett
16
gemensamt kulturarv förvånansvärt stor genomslagskraft.
Duelund menar att de tre principerna: jämlikhet, upplysning och identitetsuppbyggande, har varit bärande under större delen av efterkrigstiden,
men att förskjutningar och tillägg har gjorts. Även det sätt på vilket politiken
organiseras har förändrats. I och med 1974 års kulturpolitiska beslut etablerades kulturen som ett sakpolitiskt område vid sidan av exempelvis regionalpolitik, bostadspolitik och näringspolitik.
Det finns en samstämmighet kring att senare års kulturpolitik inneburit
vissa förändringar. Om jämlikhet och demokrati var nyckelord på 1970-talet,
blev det sena 1990-talets nyckelord bl.a. identitet, kulturarvsbruk och ut17
veckling. Samtidigt som nya ideal etablerats har gamla tonats ned, upplysningstanken har exempelvis inte längre en bärande ställning i senare tiders
18
kulturpolitik. På sistone har staten också ökat kontrollen över området,
samtidigt som ekonomiskt nyttotänkande gjort sig alltmer påmint. Principen
om att den offentligt finansierade kulturen ska vara ett alternativ till den
19
skadliga kommersiella kulturen har försvagats betydligt. Vidare har nationen som grundläggande norm utmanats på flera vis. Medlemskapet i EU har
inneburit en ny instans att ta hänsyn till. Det mångkulturella samhället innebär att uppfattningen om den nationella identitetens koppling till kulturarvet
20
och historien på flera vis blir problematisk.

Kulturarv och kulturarvsprocesser
Flera undersökningar behandlar hur kulturarvsförvaltningens uppdrag utvecklats under 1900-talet. Åtminstone två huvuduppdrag har identifierats
och kan knytas till kulturarv och kulturarvsförvaltning på regional och nationell nivå. För det första har det funnits ett vetenskapligt uppdrag där tjänstemännen dokumenterat, bevarat, visat och definierat kulturarvet. För det
andra har man haft ett socialt uppdrag där kulturarvet förväntats förmedla
21
symbol- och upplevelsevärden som t.ex. samhörighet och identitet.
En central fråga inom detta område utgör också frågan om kulturarvets
väsen vilket har diskuterats och preciserats i flera studier. Ett synsätt är att
16

Pettersson (2003), s. 56ff. Se också Grundberg (2004), s. 42ff. Notera att ingen av författarna gör någon närmare definition av begreppet identitet. Hur begreppet används i avhandlingen preciseras nedan.
17
Se t.ex. SOU 1995:84.
18
Duelund (2003), s. 564.
19
Pettersson (2003), s. 40f.
20
Pettersson (2003), s. 117ff.
21
Se Anshelm (1993), s. 18f. och Pettersson (2003), s. 167ff. Begreppet vetenskaplighet är
problematiskt i sammanhanget. Vetenskaplighet är nödvändigtvis inte detsamma inom museer
och kulturarvsförvaltning som inom universitetsvärlden. I museivärlden är vanligtvis vetenskap i det närmaste synonymt med just insamlade och dokumenterande, se Beckman (2003).
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betrakta kulturarvet som någon form av överföring av kulturella företeelser
såsom normer, artefakter, miljöer eller byggnader som av någon anledning
betraktas som en väsentlig del av ett gemensamt minne. Samhället överför
ett kulturstoff från tidigare generationer till samtida och framtida generationer, som då får denna kultur i arv. Det vi finner i museer, arkiv och kulturmiljöer kan betraktas som något dessa institutioner upptäckt och ansett vara
ett bevarandevärt kulturarv. Det kan exempelvis bestå av gamla industrimiljöer, dokument från svunna tider eller bevarade klädedräkter från allmo22
gen.
Den moderna kulturarvsforskningen tar dock avstamp i vad som skulle
kunna kallas en processinriktad syn på kulturarv, vilket också är avhandlingens utgångspunkt. Kulturarvet betraktas här som något som skapas snarare
än bevaras. Samtida värderingsregler inom respektive bevarandeinstitution
producerar kulturarv. Kulturarvsprocesser är ett centralt begrepp i sammanhanget. I denna process utesluts, inkluderas och benämns olika former av
kultur som blir det etablerade kulturarvet. Kulturarvsprocesserna och det
färdiga resultatet, till exempel en utställning eller en bevarad kulturmiljö, bör
23
ses som ett resultat av en ”förhandling” mellan olika intressenter. Listan på
presumtiva deltagare kan göras lång men några centrala aktörer är politiker,
finansiärer, publik, amatörer och professionella tjänstemän. En av de mest
konsekvent utförda studierna i Sverige med denna ansats är Annika Alzéns
studie av Norrköping. Hon visar där hur det f.d. fabriksområdet efterhand
förvandlas och slutligen blir betraktat som ett industriellt kulturarv värt att
bevara. I denna kulturarvsprocess var en rad intressenter aktiva, såsom antikvarier, stadsplanerare, akademiker och lokalhistoriskt intresserade privat24
personer.
Kulturarvet betraktas i avhandlingen ur ett processinriktat perspektiv. Det
innebär dock inte att kulturarvet är något som ständigt fritt konstrueras utifrån samtida värderingar i samhället och inom kulturarvsinstitutionerna
själva. Snarare än att betona kulturarvets öppenhet och föränderlighet utgår
jag från att tröghet, tradition och slutenhet präglar skapandet av kulturarvet.
Det redan etablerade kulturarvet styr i högsta grad produktionen av nya kulturarv. Kulturreservat, insamlade föremål och dokumentationer är ett etablerat arv som kulturarvsförvaltningen måste förhålla sig till vid insamlandet av
nya föremål, vid dokumentationer och skapandet av nya utställningar. Deltagarna i den kommunala kulturarvprocessen har utan tvekan ett konkret
fysiskt arv att ta hänsyn till.
Kulturarvet, exempelvis i form av en bevarad byggnad eller ett utställt föremål, kan vara en del av en narration om föremålet eller byggnaden på nå22

Se diskussion om begreppet i t.ex. Beckman (1998) och Isacson & Nisser (1998).
Se t.ex. Horgby & Lindström (2003) och Olsson (2003).
24
Se Alzén (1996). Alzéns studie kan betraktas som en pionjärinsats. I kapitel 5, nedan, ska
några av Alzéns resultat behandlas närmare.
23

16

got vis placeras in i en kontext. När museiföremål ställs ut i en stadshistorisk
utställning blir summan – inte de enskilda föremålen – av samtliga föremål
25
och annan utställningsrekvisita en berättelse.

Historiekultur
Tysken Jörn Rüsen har preciserat och diskuterat begreppet historiekultur,
26
vilket han ger en vid definition av. I historiekulturen uttrycks och formas
uppfattningar av historien, vilket t.ex. sker i skrifter, jubileer och monu27
ment. Historikern Peter Aronsson har i linje med Rüsen definierat historiekultur som: ”de artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser
till det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman rela28
tionen mellan dåtid, nutid och framtid.” Historiekulturen kan alltså definieras som konkreta uttryck och manifestationer av det förflutna. Några särskilda dimensioner av historiekulturen bör dock betonas särskilt. Rüsen talar
om att det finns tre överlappande dimensioner i historiekulturen. I den estetiska dimensionen gestaltas och iscensätts historien i olika konstnärliga former såsom litteratur, monument och dramer. Det finns vidare en politisk
dimension. Kort och gott kan man säga att historien brukas av olika intressenter, såsom exempelvis politiker som söker efter en legitimitet. Ett exempel på hur detta sker är genom att visa på samtidens politiska systems djupa
rötter. Men enligt Rüsen bygger legitimiteten på att även de kritiska grupperna i samhället kan formulera för dem relevanta berättelser. Slutligen finns
det en kognitiv nivå, där man med hjälp av framförallt vetenskapliga meto29
der reglerar och ser på historiens sanningshalt.
Ett angränsande begrepp till historiekultur är historiebruk. Exempelvis
menar Aronsson att historiebruket är ett aktiverande av historiekulturen för
30
att ”forma meningsskapande och handlingsorienterade helheter”. Det är
således svårt att tänka sig det ena utan det andra. Tanken om att historien
brukas i politiska syften är dock inte ny utan har lång historia. Redan i Friedrich Nietzsches klassiska Om historiens nytta och skada, lanserades en inflytelserik historiebrukstypologi. Nietzsche ser tre slags historiebruk, det
antikvariska, det monumentalistiska och det kritiska. I det antikvariska blir
historien ett slags tillflyktsplats där olika gemenskapers rötter lyfts fram. Här
bevaras och behandlas det förflutna med respekt och de tidigare generationernas gärningar ska hågkommas med tacksamhet. Problemet med denna
25

Jfr med Lundberg & Ågren (1999) och Hooper-Greenhill (2004).
På svenska kom 2004 Jörn Rüsens Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter. Boken
är en översättning till svenska av ett urval av texter som publicerats tidigare.
27
Rüsen (2004), s. 149ff.
28
Aronsson (2002), s. 189.
29
Rüsen (2004), s. 160ff.
30
Aronsson (2002), s. 189.
26
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form av historiebruk är att det lätt blir ett försök att återskapa det förflutna,
och därmed blir samtidsfientlig. Den andra formen av bruk är det monumentalistiska historiebruket. Här lyfts de storslagna historiska händelserna
och personerna fram som positiva föredömen vilket skapar falska och ibland
farliga analogier. Det är också ett skadligt bruk då stora delar av historiens
vardag glöms bort. Ett monumentalistiskt historiebruk är enligt Nietzsche
användbart för makthavare då det dels förmår skapa sammanhållning och
dels legitimerar makten. Som en motkraft till dessa skadliga konstruktioner
av historien ställer Nietzsche upp det kritiska bruket av historien. Här ställs
historien inför rätta och man försöker lyfta fram orättvisor i historien. Målet
31
är att bryta ner det pietetsfulla förhållandet till historien.
Nietzsches inflytande på den fortsatta utvecklingen inom historiebruksforskningen är påtagligt även i Sverige men det innebär inte att utvecklingen
av historiebrukstypologier har stått stilla. Här har Klas-Göran Karlsson och
Ulf Zander utarbetat en historiebrukstypologi som till viss del ligger i linje
med Nietzsches tankar. I princip återfinns de sätt att bruka historien som
Nietzsche lanserade i Karlssons och Zanders indelning, även om de förfinat
32
och utvecklat en egen typologi.
I avhandlingen används begreppet historiekultur och de tankar kring historiebruket som framförallt Nietzsche lanserade till viss del, men de är inte
styrande i analysen.

Museer och historiebruk
Även om angreppssätt och frågeställningar i forskningen kring museer och
historiebruk varierar finns det minst tre övergripande utgångspunkter i den
tidigare forskningen.
För det första har föreställningen om en nation varit en av utgångspunk33
terna. Frågor kring museer har kretsat kring begrepp som nation, ursprung,
34
identitet, gemenskap och historiebruk. Forskningen visar att historien manifesterad i utställningar och dokumentationer aktivt har använts framförallt
för att främja en nationell identitet. Här har under olika epoker allmogen,
borgerligheten, arbetarklassen och kvinnorna inlemmats i den nationella
35
historien. Men historien har också brukats i politiska syften. Historien har
varit en resurs som olika agenter stridit om för att ge den rätta tolkningen.
Vanligtvis har man i detta perspektiv beskrivit historien med hjälp av krigs31

Nietzsche (1998), s. 40ff.
Karlsson & Zander (2004), s. 52ff. Se också Karlsson (1999) och Zander (2001).
33
Forskning där regionen är i fokus med snarlika utgångspunkter finns dock, se framför allt
Arcadius (1993), Björkroth (2000) och Lundberg & Ågren (1999).
34
Den mest omfattande studien av svenskt historiebruk under 1900-talet finns i Zander
(2001).
35
Se t.ex. Nilsson (1996), Bohman (1997) och Grundberg (2000).
32
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metaforer, inte sällan illustrerade med bilder på soldater, Adolf Hitler, sönderbombade museer, Ådalsdemonstranter etc. Några titlar och kapitelrubriker från senare studier belyser detta, Kampen om historien, Makten över
minnet, Historia som vapen, Historieskrivning som ideologisk maktresurs,
Historiemedvetandets hegemoniska betydelse, Krigsrelaterade utställningar,
36
Striden om historien. För det andra har vanligen forskningen relaterats till
den inomvetenskapliga utvecklingen inom ämnen som arkeologi, historia,
och etnologi
För det tredje har ceremonier och ritualer med anknytning till historia utgjort centrala analysenheter. Flera studier har visat hur olika former av politiska och ekonomiska eliter använt sig av det offentliga rummet för att befästa en rådande maktordning. Såväl nationella som regionala utställningar,
37
expon och jubileer har brukats här.
Lennart Zintchenkos och Anders Häggströms ansatser ligger nära såväl
mitt avhandlingsarbete som historiebruksforskningen mer generellt. De har i
hög grad kopplat historia och kulturarv till regionala och lokala rum. Zintchenko visar med hjälp av sin studie av s.k. klippsamlingar hur föreställningar om staden förändrats över tid. Enligt Zintchenko blir samlingarna en
del av den kollektiva uppfattningen av staden. Häggström har ett vidare perspektiv och har använt sig av ett betydligt bredare material. Han visar hur
bl.a. museer, regionala festivaler och landskapsblommor är en viktig del av
38
det regionala identitetsskapandet under 1900-talet.

Slutsatser utifrån forskningsläget
Även om det finns skillnader i utgångspunkter i det ovan skisserade forskningsfältet finns det en övergripande gemensam uttalad eller outtalad riktning som bottnar i en diskursorienterad syn på kunskap och samhälle där
kulturarv, kulturpolitik och historia länkas till framförallt nationella identitetsprojekt. Den ovan refererade forskningen ansluter sig också mer eller
mindre till den forskningstradition som i och med ”the linguistic turn” fått
stort genomslag. Inom det historievetenskapliga fältet har detta inneburit nya
39
typer av problemställningar. Framförallt har intresset för kausala förklaringsmodeller minskat medan intresset för kontextualisering, förståelse
och tolkning ökat. Ett exempel på genomslaget av denna strömning är inte

36

Se Johansson (2001), Linderborg (2001), Aronsson (2000), Karlsson (1999) och Bohman
(1997). Jfr också med Trenter (2002).
37
Se t.ex. Ekström (1994), Sundin (1997), Lundström (2004) och Rosander (1986).
38
Se Zintchenko (2003) och Häggström (2000). Ytterligare en studie där staden och dess
hanterande av historien är i fokus finns i Storm (2005).
39
För en närmare beskrivning av ”the linguistic turn” och dess betydelse för historievetenskapen, se Salomon (2000) och Aronsson (2002).
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40

minst forskningsfältet kring just historiebruk. Central är föreställningen om
att kunskap är något som påverkas av tid och sociala sammanhang. Alltså är
en av huvudpoängerna i ansatsen att kunskap och identitet är något föränderligt som inte låter sig fixeras, annat än i tillfälligt låsta betydelsebildningar. Dessa beskriver hur samhället är och bör vara beskaffat (vilket
inte är liktydigt med att tidigare betydelsebildningar inte kan reproduceras).
Vidare förenas man inom detta breda fält i en gemensam syn på att språklig
kommunikation skapar och/eller iscensätter identitet och mening. Denna
meningsproduktion har en klar politisk funktion där sociala relationer iscensätts, manifesteras och reproduceras. Inte minst kan denna meningsproduk41
tion vara en del av historiekulturen och dess olika dimensioner.

Teoretiska utgångspunkter
I avhandlingen använder jag en narrationsteoretisk utgångspunkt som influe42
rats av Jörn Rüsen, Margaret R. Somers och Gloria D. Gibsons teorier.
Den historiska narrationens övergripande funktion är att länka erfarenheter från det förflutna till samtiden och framtiden. Samtid och framtid blir
begripliga och det handlande subjektet kan härigenom orientera sig i tid och
43
rum. Tid är visserligen den centrala kategori som berättelsen hanterar, men
44
även plats intar en viktig position. Berättelsen är vidare betydelsefull i artikuleringen av kollektiva och individuella identiteter då kollektivet lokalise45
ras i ”tiden”. Man kan säga att kollektivet blir till i berättelsen, då den ger
46
en beskrivning av vad t.ex. en nation, en stad, en klass eller ett folk är. Ett
exempel på detta ges i Magnus Rodells analys av uppfinnaren John Ericssons likfärd. Ericssons biografi, som förmedlades genom medierna i sam40

Rodell (2002), Zander (2001) och Houltz (2003) skulle alla kunna sägas förespråka denna
ansats. I sina studier ser de också språk, symboler, utställningar och ritualer som identitetsskapade praktiker utan att för den delen uttalat referera till en diskursteoretisk ansats. Jfr dock
med Selling (2004) som länkar samman centrala delar av historiebruksforskningen och
diskursanalysen. Alzén (1996) har också en uttalat diskursorienterad ansats i sin kulturarvsstudie. Även inom ekonomisk historia har ett flertal avhandlingar skrivits som till viss del
knyter an till denna tradition, se t.ex. Andersson (2003) och Salmonsson (1998). Den mest
konsekvent genomförda ekonomisk-historiska studien i denna tradition är Metzger (2005).
Metzger studerar kopplingen mellan föreställningar om nation, identitet och mat.
41
Se t.ex. Bennett (2000), Hooper-Greenhill (2004), Macdonald (1998) som relaterar dessa
utgångspunkter till museer. Se också Thörn (1996), Winther Jörgensen & Phillips (2000),
s. 32ff.
42
Även om Rüsens, Somers och Gibsons narrationsmodeller är styrande i analysen, har en i
vid mening diskursorienterad ansats som skisserades ovan också präglat studien.
43
Rüsen (1993), s. 3ff och Rüsen (2004), s. 61ff.
44
Massey (1995).
45
Rüsen (2004), s. 62ff. Se också Somers & Gibson (1994).
46
Jfr med Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 51ff. och deras resonemang kring Eric
Hobsbawms synpunkter på identitetsbildning.
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band med likfärden, formulerade parallellt med beskrivningen av färden
också en historia om Sveriges utveckling från fattigland till modern industrination. Genom berättelsen bjöds vidare indirekt den enskilde medborgaren in
47
i den nationella gemenskapen. Med hjälp av berättelsen kan de enskilda
medlemmarna i ett kollektiv alltså föreställa sig att de ingår i en större gemenskap som fanns där före de föddes och kommer att existera också när de
själva är döda.
Aktörerna utgör också en av berättelsens centrala beståndsdelar. I berättelsen görs ett urval där särskilda händelser, personer, platser och institutioner representerar kollektivet och driver handlingen framåt. I berättelsen
kring Ericsson blev det t.ex. uppfinnare och bruksmän som fick representera
nationen och därmed blev de drivande aktörerna i den historiska utvecklingen. Det är därför givet att berättelsen också har en avgörande politisk och
ideologisk betydelse; i valet av föremål, platsdefinitioner, teman, beskrivningar av grupper och förklaringsmodeller ligger en möjlighet både till en
normerande inkludering och en normerande exkludering av vissa företeelser
och därmed av vissa platskonceptioner. Om vi håller oss kvar i Ericssons
likfärd framkommer ännu en central aspekt av narrationen, temat eller intrigen i berättelsen. I likfärden var industrialiseringen grundintrigen. Sammantaget utmärks alltså narrationen av följande delar; intrig, aktör, tid och plats.
Vad som sedan inkluderas och betonas i de olika delarna avgör karaktären på berättelsen. Rüsen menar att det finns fyra slags historiska berättelser:
•

•
•

•

Den traditionella narrationen präglas av att den beskriver och legitimerar rådande maktförhållanden, samtidigt som den skapar sammanhållning och stabilitet. Detta sker genom att peka på de historiska rötterna till dagens system. Denna form av berättelse
manifesteras t.ex. under jubileer.
Den exemplariska narrationen lyfter fram konkreta exempel och
48
myter ur historien som kan verka förebildliga.
Den tredje formen av narration är den kritiska och på samma vis
som Nietzsches kritiska exempel ifrågasätts den dominerande historien. Här är det den gällande historiska berättelsen som ifrågasätts och alternativa erfarenheter formuleras och lyfts fram.
Slutligen har typologin en fjärde och processinriktad narration, den
genetiska. Ett inslag här är just att historien präglats av utveckling.
Förändringsprocesser i historien lyfts fram som en central aspekt
49
av det förflutna och ett ständigt framstegstänkande är viktigt.
Denna narration tangerar det Somers med flera kallar ”meta narra-

47

Rodell (2004).
Jfr också med Hobsbawm (2002) och hans resonemang kring uppfunna traditioner som
ligger i linje med Rüsens syn på de traditionella och exemplariska narrativen.
49
Rüsen (1993), s. 3ff.
48
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tive”. Det är alltså en form av den västerländska upplysnings- och
50
moderniseringshistorien. Ett centralt drag är uppfattningen om att
vetenskap, förnuft, teknik och industrialisering varit en avgörande
drivkraft i den utveckling som lett fram till det moderna upplysta
samhället. Den historiska berättelsen fyller också en viktig funktion i det av modernismen präglade västerländska framstegs51
tänkandet då den syftar framåt mot en gyllene framtid. Det är
således en form av berättelse där västerlandets industrisamhälle är
52
normen och framtiden i den historiska utvecklingen.
De fyra narrationsformerna ska ses som idealtyper vilka sällan visar sig i
renodlade former. Enligt Rüsen ryms vanligtvis flera varianter i narrationen,
men som regel dominerar en variant och det är den dominerande varianten
man får söka efter i analysen.

Identitet
Identitet är som vi såg ovan ett centralt inslag i kulturpolitiken. I avhandlingen utgår jag ifrån att den historiska berättelsen är ett centralt verktyg för
detta identitetsskapande. I denna berättelse formuleras identitet då kategorin
53
”stad” placeras i tid och rum. Men också genom intrigen och aktörerna som
ryms i berättelsen iscensätts ett särskilt identitetskoncept. I detta urval exkluderas vissa aktörer och teman medan andra inkluderas. En berättelse om
hur stadens industriella utveckling ledde till att det traditionella hantverksarbetet förlorade sitt värde innebär en stadsidentitet, om däremot den industriella utvecklingen kopplas till välfärdsstatens framväxt iscensätts ett annorlunda identitetskoncept. Inom den samhällsvetenskapliga identitetsforskningen finns en tradition där man studerar upplevd kollektiv identitet.
Här studeras t.ex. hur medborgarna i en kommun själva definierar sig i
förhållande till andra typer av grupperingar. Ett centralt problem är just
54
huruvida man känner någon gemenskap med de andra i sin grupp. I min
studie ligger identitetsfrågan på en annan nivå och man kan säga att jag studerar iscensättandet av identitet. De kommunalhistoriska berättelserna for55
mulerar alltså föreställningar om vad kommunen ”är”. Visserligen utgår jag
50

Se Somers & Gibson (1994).
Se Thörn (1997), s. 400ff.
52
Se t.ex. Somers & Gibson (1994), s. 62ff. Se också Thörn (1997), s. 400ff.
53
Resonemanget bygger på Hobsbawm (2002) och Anderson (1993) och deras teorier kring
1800-talets nationsformering. Se även Winther Jörgensen & Phillips (2000), s. 52ff. Men även
Rüsen och Somers & Gibson har i stort sett, som redan nämnts, samma grundsyn på berättelse
och identitet.
54
Se t.ex. Nielsen (2003), s. 33ff.
55
Jfr detta resonemang med de tankar om nationell identitet som presenteras i Den globala
nationalismen (1998), s. 159f.
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ifrån att detta iscensättande också har betydelse för hur medlemmarna i ett
56
kollektiv upplever sig vara en grupp, men jag gör ingen närstudie av detta.

Forskningsuppgiften
Kulturarv och historia har som vi sett ovan en viktig roll i 1800- och 1900talets nationella projekt. Studier av nationsformeringsprocesser visar hur
57
historiska berättelser formulerade en nationell identitet. Det centrala politikområdet som hade till uppgift att skapa identitet var kulturpolitiken och då i
synnerhet de nationella kulturarvsförvaltande myndigheterna. Med utgångspunkt i detta och det ovan beskrivna problemområdet är avhandlingens syfte
att genom en studie av de offentliga historiska berättelserna formulerade i
museet och kommunen diskutera iscensättandet av en kommunal identitet.
Två centrala teman ska behandlas i avhandlingen. Det första temat rör berättelsen och dess karaktär. Centrala frågor som ska besvaras är:
- Vilka slags berättelser formulerades i museet?
- Vilka teman innehöll berättelserna avseende rum, tid aktörer och intrig?
- Hur utvecklades berättelserna över tid?
Det andra temat rör det kommunpolitiska sammanhanget som museet befann
sig i under efterkrigstiden, det kommunala kulturpolitiska fältet. Detta tema
behandlas deskriptivt och jämförande. Följande övergripande fråga är central:
- Hur har kommunen organiserat och finansierat museets verksamhet?

Källor och metod
I studien behandlas museets organisation och kommunens berättelser. Det
innebär att delvis olika materialkategorier har använts för att besvara avhandlingens frågeställningar.
Reglementen, måldokument och befattningsbeskrivningar är viktiga
källmaterial för att belysa hur museets organisation sett ut och förändrats.
Tillgången på källor ser delvis olika ut över tid. Fram till 1979 har såväl
reglementen och befattningsbeskrivningar återfunnits. Där ges relativt de56

Nielsen (2003) har i sin studie om de svenska kommunerna studerat just bl.a. vilken
samhörighetskänsla kommuninvånarna har med sin kommun.
57
Se t.ex. Anderson (1993), Hobsbawm (2002), Selling (2004) och Zander (2001).
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taljerade beskrivningar av hur huvudmannen, staden och kommunen, ser på
verksamheten. När det gäller den senare delen av undersökningsperioden har
dock vare sig befattningsbeskrivningar eller reglementen återfunnits. Här har
i stället utnyttjats årsberättelser och strategidokument som på andra sätt lyfter fram museet i kommunen. Jag utgår vidare från att uppdraget och museets målsättningar även definieras och uttrycks i andra sammanhang. Tre av
exemplen som undersöks i avhandlingen; kulturreservatet och stadsjubileet
1959, bevarandet av industrimiljön och uppbyggandet av Faktorimuseet
1979 samt utställningen Mellan sjöarna år 2000 var de tre stora kommunala
satsningarna på kulturarvsrelaterad verksamhet under den studerade perioden. I de beslutsprocesser och den verksamhet som respektive exempel kom
att innefatta kan man spåra synen på museets kommunala uppdrag. Ansvariga politiker och tjänstemän tvingades här i hög grad definiera och beskriva
verksamheten. En annan viktig källa är invigningstillfällena. Här offentliggjordes museets verksamhet och plats i kommunen. Materialet har vanligtvis
kunnat kompletteras med andra källor, som tidningar och kommittématerial.
När museets ställning i den kommunala budgeten studerats har jag utgått
från museets driftsanslag och satt det i relation till kommunens driftbudget.
Källorna här utgörs av stadsfullmäktiges handlingar och kommunfullmäktiges handlingar. När finansiering av respektive exempel behandlas har andra
källmaterial använts. Detta material ser tyvärr olika ut över tid. För finansieringen av kulturreservatet och Faktorimuseet har sammanställningar som
gjorts i efterhand varit de huvudsakliga källorna. I analysen av finansieringen av utställningen Mellan sjöarna har den tänkta budgeten studerats.
Risken finns att tilläggsanslag gjordes i efterhand. För att i någon mån kompensera för denna felkälla, ställdes frågor till museichefen om projektet. I
avhandlingen beskrivs också hur de anställdas tjänster finansierats. Även här
har jag använt mig av olika slags källmaterial. När beskrivningen av perioden före Mellan sjöarna behandlas har kommunalt material använts som
redovisats i stadsfullmäktiges handlingar och i översiktliga sammanställningar som publicerats i rapportform. I detta material redogörs inte för hur
de anställdas tjänster finansierades. För den senare perioden har material
som museichefen själv sammanställt använts, i detta material finns detaljerade beskrivningar av hur museets personal finansierats. Karaktären på materialet gör att det finns en risk att möjliga externa finansieringskällor för mu58
seitjänster döljs för de tidigare perioderna.
Huvudsakligen har material från Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna
museers arkiv använts. Kommittématerial, korrespondens och stadsfullmäktiges handlingar där de tre exemplen behandlas har gåtts igenom. Vad gäller
material från museets arkiv har det funnits vissa svårigheter då materialet är
utspritt i arkiv och bland personalen. I framtagandet av detta material har
58

Att kommunala museer länge haft intäkter vid sidan av den kommunala budgeten framkommer i utredningen MUS 65, se SOU 1973:5, s. 276f.
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personalen varit behjälplig. Ett problem är måhända att de medvetet utelämnat känsligt och omstritt arkivmaterial. Men bland personalen har det så vitt
jag märkt inte funnits någon medveten vilja att dölja något. Tvärtom har man
gärna delat med sig både av sina personliga och kritiska synpunkter.
Det kommunala materialet angående stadsjubileet 1959 och färdigställandet av Faktorimuseet 1979 består till stora delar av olika former av dokument, skrivelser, beslutsunderlag och utredningar utan diskussionsprotokoll.
Därför är det svårt att uttala sig om vilka alternativa synsätt på museet och
historien som måhända fanns, möjligen innebär det att den enighet som tycks
finnas på kommunal nivå i dessa frågor här kommit att överdrivas. Min fokus på den offentligt producerade historien innebär också att jag inte systematiskt sökt i andra arkivkällor än i de offentliga arkiven. En risk finns att
kritik och alternativa synsätt på historien möjligen dryftades på andra arenor
59
– om så var fallet har denna kritik gått mig förbi.
Tidningsmaterial har använts i varierande grad. Framförallt är tidningarna
en viktig källa när stadsjubileet studeras. Tidningarna spelade en viktig roll
inte bara som rapportör utan även som medskapare av jubileet. Det var genom pressen en stor del av jubileets intentioner förmedlades. Läsaren blev på
sätt och vis delaktig i jubileet tack vare rapporteringen från festligheterna.
De uppgifter som tidningarna presenterade innebar ju att evenemangen ”blev
till” för en större publik. Skriverierna innebar också ett förevigande av hän60
delsen. Det finns risker med tidningarna som källa, ett problem har varit att
exempelvis de olika talen som jag har använt mig av ofta bara publicerats i
en av lokaltidningarna. Samtidigt är inte mitt huvudsyfte att undersöka huruvida tidningarna rapporterade exakt hur det var. Poängen är just att de var
medskapare av historien. Genom sina skriverier var de en viktig historieproducent. Dessutom var lokaltidningarnas redaktörer i högsta grad involverade i planeringen av jubileet.
Museets egna klippsamlingar har varit en viktig ingång till urvalet av tidningsartiklar. Det är slående hur omfattande tidningsklippandet har varit.
Speciellt kring stadsjubileet och Faktorimuseets tillkomst har ett omfattande
tidningsmaterial samlats in. Klippsamlingar som materialkategori är samtidigt en dubbelbottnad källa. Samlingarna som sådana skulle ha kunnat ligga
61
till grund för en analys av museets självuppfattning. Det finns en uppenbar
risk att tjänstemännen censurerat sådant som möjligen inte passat in i självbilden. För att i någon mån råda bot på detta har klippsamlingarnas urval
kompletterats med egna genomgångar av tidningsmaterialet kring stadsjubi-
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Exempelvis hade olika lokal partiorganisationers syn på stadens historia kunnat studeras.
Jfr med Widmalm (2001), s. 250ff.
61
Etnologen Lennart Zintchenko har i sin studie av stadens tidsuppfattning utgått från
klippsamlingar och han visar hur samlingarna är en viktig källa för förståelsen av hur olika
representanter genom klippandet skapat ett tidsmedvetande; se Zintchenko (2003), s. 46ff.
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leet. Framförallt har de rikstäckande tidningarna Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet rapporteringar kring stadsjubileet gåtts igenom.
Intervjuer har gjorts med dem som var ansvariga museichefer under år
1959, 1979 och 2000. Jämte museicheferna har intervjuer och samtal genomförts med museitjänstemän verksamma i dag. Intervjuerna ska ses som ett
viktigt komplement till det övriga materialet. Skriftliga svar och anteckningar från samtal och intervjuer finns hos författaren. Någon enhetlig intervjumall har inte använts, då de frågor som ställts har syftat till att reda ut
oklarheter i det skriftliga materialet.
Även om källmaterialet är av olika karaktär har i stort sett samma grundläggande frågor använts för att strukturera analysen, d.v.s. hur museets mål,
organisation och uppdrag beskrivs och definieras i materialet. Sedan har
materialet systematiserats och undersökts utifrån studiens frågeställningar.
När museets berättelse rekonstruerats har museets utställningar varit en
central källa. Om inte utställningen finns kvar har beskrivningar av utställningen använts, detta gäller 1959 års stadshistoriska utställning och delar av
Faktorimuseets utställning. Störst är osäkerheten kring 1959 års stadshistoriska utställning. Här har ett relativt utförligt utställningsmaterial använts
som huvudkälla. Tidningsartiklar, museibeskrivningar, utställningsfoton och
guidetexter har varit viktiga för att ge en så korrekt bild av utställningen som
möjligt. I studien av utställningsberättelserna har också den omgivande fysiska miljön relaterats till själva utställningen. Utställningarnas placering i
museet och stadstopografin har inlemmats i analysen. I avhandlingen har
också de berättelser som formulerades i samband med stadsjubileet och invigningar av utställningar varit en viktig del. Här har, som redan nämnts,
tidningarna varit en viktig källa.
En stor och fristående källkategori har varit dokumentationerna och dess
kringmaterial. Dessa källor diskuteras närmare i kapitel sex.
I analysen av berättelsen har den ovan beskrivna narrativa teorin varit
styrande. I läsningen av berättelserna har jag först sökt efter de bärande
temana i berättelserna, detta har gjorts utifrån aspekterna plats, tid, aktör och
intrig. Stor vikt har lagts kring vilka teman som inkluderas i berättelsen. Men
lika betydelsefullt i analysen har varit att se hur den inbördes relationen ser
ut mellan olika teman. Det är exempelvis inte intressant i sig om industrin
inlemmas i berättelsen om staden, det intressanta är vilka teman industrin
sammankopplas med. En viktig del i analysen har också varit att se på berättelsernas intertextualitet. Jag har försökt att relatera de olika berättelserna
till samtida berättelser om staden och nationen, men lika viktigt har varit att
lyfta fram berättelsernas relation till tidigare formulerade berättelser i staden.
Metodiskt har jag influerats av en i vid mening diskursorienterad metod då
exempelvis förändringar i berättelsens innehåll och intertextualitet intresse-
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rar mig. Samtidigt har jag inte i någon större utsträckning använt mig av den
62
centrala begreppsapparat de olika diskursperspektiven tillhandahåller.
Även om de museala berättelserna i mångt och mycket har samma karaktär som en rent skriftlig berättelse finns det vissa viktiga särdrag som
måste lyftas fram. I det museala berättandet har föremålen en central roll då
föremål från olika tider, geografiska rum, klasser och liknande, fogas ihop i
en sammanhängande visuell berättelse. Enskilda föremål, föremålsamlingar,
foton, texter och annan rekvisita bidrar alla till att formulera berättelsen. I
63
studien av den museala berättelsen måste detta också beaktas.
Museet bör även relateras till ett fysiskt rum, både i form av omgivningen
och som det konkreta rum samlingar och utställningar befinner sig i. Rummet är inte nödvändigtvis styrande men det inverkar på museets verksam64
het. När en utställning görs måste hänsyn tas, dels till vilka föremål som
finns och dels till hur rummet är utformat.
Ytterligare en aspekt är placeringen av själva utställningslokalen. I
Anders Houltz studie av Göteborgsutställningen visas till exempel hur lokaliseringen av den industrihistoriska utställningen intill exportfältet förmed65
lade bilden av hur det förflutna var viktigt för framtiden. En annan
placering hade troligen givit utställningen en annan mening.
Slutligen finns en aspekt av det kommunala museets berättelse som måste
beaktas; museets uppdrag i kommunen. Ett kommunalt museum regleras via
den kommunpolitiska sektorn som sätter upp reglementen och målbeskrivningar. Men styrning kan ske på en rad andra sätt som t.ex. genom budget,
förändringar i museets organisation och uttalanden av politiker. Forskning
kring styrning av museerna visar att en rad styrinstrument verkar sida vid
66
sida.
Sammantaget innebär det att utställningarna inte har analyserats som en
text ”i sig”. Istället har såväl tillkomst som kontext utgjort centrala delar i
analysen.

Avgränsningar
Det är Eskilstuna stad och sedermera kommun (efter 1971) som utgör rummet för undersökningen. Hur representativ är Eskilstuna som museistad? De
kommunala museerna i Stockholm, Göteborg och Malmö är och var de
största museerna mätt i storleken på de kommunala anslagen. Eskilstuna
hamnar i en grupp med mellanstora städer där de kommunala anslagen till
62
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67

museer har varit ungefär lika stora. Man måste vara försiktig med generaliseringar utifrån en lokal studie av en oreglerad kommunal verksamhet.
Samtidigt är Eskilstuna rent anslagsmässigt representativ för en grupp
68
svenska medelstora städer.
Är berättelsen om kommunen Eskilstuna representativ för andra svenska
kommuners berättelser? Det är svårt att ge ett entydigt svar på detta. Men
industristaden Eskilstuna har en 1900-talshistoria som påminner om flera
andra snarlika städer som t.ex. Norrköping. Här har först en industriexpansion förbytts i stagnation. Denna stagnation har sedan följts av etablerandet
av högskolor och statliga myndigheter. Men kommande studier får avgöra
om detta resulterat i samma slags berättelser som den i Eskilstuna.
I översikten av museets anställda och ekonomi har hela museets verksamhet inkluderats, som exempelvis konstmuseet. Valet av de fyra studerade
exemplen innebär att andra centrala delar av kulturarvsverksamheten som
t.ex. kulturmiljövården, och föremålsvården, inte närmare behandlas. Dessa
verksamheter är en central del av det kommunala museets verksamhetsområde men har helt enkelt av avgränsningsskäl utelämnats.
De valda nedslagen är inte identiska till sin karaktär. De förenas framförallt i att vara exempel på tillfällen då kommunens historia formuleras i en
sammanhängande berättelse. De är också de mest omfattande, manifesta och
uppmärksammade tillfällen vid vilka kommunen och museet producerade
berättelser. Respektive exempel är också exempel på hur ett institutionsuppbyggande gick till inom det kommunala museiväsendet. Visserligen var
inte dokumentationsverksamheten en fysisk institution, men väl en institution som bars upp av tjänstemän. Dessutom blev dokumentationsverksamheten på 2000-talet en av museets huvuduppgifter. Exemplen är därför enligt
mig väl valda i avsikt att studera en kommunal museipolitik.
Formulerandet av berättelser sker naturligtvis av en rad aktörer i en stad
eller kommun, men i avhandlingen är det de berättelser som formulerades i
någon form av officiellt sammanhang där staden eller kommunen var involverad som aktör. Stadsjubileet innebar visserligen att en rad aktörer som
näringsliv, tidningar och nationella digniteter var aktiva, men det skedde på
uppdrag av staden. Deras berättelser var alltså indirekt sanktionerade av
stadens officiella representanter.
I staden finns flera centrala verksamheter som skulle ha kunnat relateras
till stadshistorik, t.ex. tillfälliga utställningar och samlingar i allmänhet. Men
här studeras museets olika berättelser där just staden ställs ut. Detta skedde
vanligtvis i de stadshistoriska utställningarna. Museets utställningar står i
centrum även om också andra former av historiskt berättande analyseras,
67
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såsom tal, årsböcker och tidningsledare som producerades såväl i samband
med utställningarna som i andra sammanhang.
I huvudsak är det två slags kommunala aktörers berättelser som studerats,
69
politikernas och museitjänstemännens. De kommunpolitiska berättelserna
har utan undantag formulerats av ledande socialdemokrater. Orsaken är att
Eskilstuna styrts av socialdemokrater sedan 1918.
En annan ingång till förståelsen av hur kommunen producerar berättelser
hade kunnat vara ett studium av stadsmonografierna. De tillfällen när dessa
publicerats har dessutom till stor del sammanfallit med stadsjubileet och
färdigställandet av stadshistoriska utställningar. Men av avgränsningsskäl
har monografierna endast sporadiskt lyfts in i analysen.

Disposition
I de två följande kapitlen lyfts tre viktiga kontexter för förståelsen av museet
och det historiska berättandet fram; det kulturpolitiska sammanhanget, den
rumsliga kontexten och museets egen historia. Kapitel två beskriver den
kulturpolitiska kontexten, i huvudsak utifrån en allmän kommunal nivå. I
kapitel tre behandlas det rumsliga sammanhanget i och med att en Eskilstunahistorik tecknas. Här redogörs också för museets tidiga 1900-talshistoria. Stadsjubileet och kulturreservatet studeras i kapitel fyra. I kapitel fem
presenteras den omvandling som skedde av de s.k. Faktoriholmarna, en omvandling som avslutades med att kommunen fick ett stort sammanhängande
museum i Faktorimuseet. Kapitel sex har den stadshistoriska utställningen
Mellan sjöarna i fokus. Museets dokumentationsverksamhet undersöks i
kapitel sju. I kapitel åtta förs avslutningsvis en sammanfattande diskussion.
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KAPITEL 2

En kulturpolitisk modell?

Den kommunala kulturpolitikens genombrott
I en snäv mening kan kulturpolitik ses som de åtgärder samhället vidtar på
kulturområdet i form av uppställande av mål, tillhandahållande av resurser
1
och förslag på hur politiken ska organiseras och genomföras. Men i studiet
av samhällets organisering av kulturen kan en rad andra aspekter lyftas fram
såsom exempelvis publik, externa finansiärer, professionella artister, aktiva
amatörer och institutionerna. Det blir kulturpolitikens uppgift att reglera och
2
medla mellan dessa olika intressen. I avhandlingen används det förstnämnda
perspektivet när uppbyggandet av museiväsendet analyseras.
Kultur etablerades som ett samlat politikerområde under efterkrigstiden
och manifesterades framförallt i 1974 års kulturpolitiska beslut. I den traderade kulturpolitiska historieskrivningen har den statliga kulturpolitiken varit
utgångspunkten. Samtidigt utvecklades på kommunal nivå också kulturen
som ett samlat politikerområde; det är i detta kommunala sammanhang
stadsmuseer ingår. Det är därför relevant att inledningsvis beskriva den
kommunala kulturpolitiken. Nedan ges en översiktlig och probleminriktad
bakgrundsteckning av det kulturpolitiska fält som kulturarvsfrågorna ingår i
med fokus på 1960-talet. Genomgången bygger dels på tidigare översikter
och dels på en undersökning av 1960-talets kulturnämnder som publicerades
i Stadsförbundets tidskrift.

Kultur som kommunal verksamhet
Det är svårt att ge en översikt av den kommunala kulturpolitikens utveckling, då dess historia i stort sett är ett outforskat område. Ändå har kommu3
nen länge varit den viktigaste finansiären av offentlig kultur.
I ett historiskt perspektiv har de svenska kommunerna varit viktiga finansiärer av offentliga kulturinstitutioner som t.ex. teatrar, museer och bibliotek.
1

SOU 1972:66, s. 119.
Duelund (2003), s. 13ff.
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Standardreferensen för den svenska kulturpolitikens framväxt är Sven Nilssons Kulturens
vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Nilsson tecknar i breda drag den
allmänna kulturpolitiska utvecklingen i Sverige; se Nilsson (1999).
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1970-talets kulturråd såg kulturpolitik som en ”samlad struktur för samhälls4
åtgärder på kulturområdet”. Det skulle finnas målsättningar, resurser, organ
och metoder som möjliggjorde måluppfyllelsen. Om vi betraktar kulturpolitik på detta vis kan man konstatera att flera städer redan före 1974 hade formaliserat en enhetlig kulturpolitik, genom att etablera kulturnämnder. Att
inrätta kulturnämnder var ett sätt att centralisera och organisera de kommunala insatserna inom kulturområdet, om än inte det enda. Det går inte att
säga att införandet av en kulturnämnd var liktydigt med att kommunen fick
en kulturpolitik då offentliga satsningar på kultur organiserades även genom
andra politiska organ än kulturnämnden. Men många kommuner fick en mer
sammanhållen kulturpolitik. I och med att kulturnämnder inrättades tvingades kommunerna att definiera och lyfta fram kulturen som ett enhetligt politikerområde. 1960-talet var en mycket expansiv fas när det gäller just etablering av kulturnämnder, och därmed också expansionen av en enhetlig kommunal kulturpolitik. I Stadsförbundets tidskrift presenterades 1967 en studie
5
av de existerande kulturnämndernas verksamhet. I studien framkommer att
få kulturnämnder etablerades perioden mellan 1948 och 1962. Totalt fanns
det 1962 nio kulturnämnder. Men mellan 1963 och 1967 tillkom ytterligare
18 nämnder. Samtidigt utredde ytterligare 12 kommuner frågan om skapan6
det av en kulturnämnd.
Vilka områden ansvarade kulturnämnderna för? En majoritet av nämnderna verkade inom följande områden; konstnärlig utsmyckning, miljöfrågor, kulturstipendier, anslag till föreningar och fornminnesvård. En stor minoritet av nämnderna tog hand om teater, naturvård, konsthall, bibliotek och
7
museer. Även om det fanns lokala variationer hade 1960-talets kulturnämnd
i allmänhet ett stort ansvarsområde. I slutet av 1960-talet hade kulturen etablerats som ett enhetligt politikerområde i en majoritet av Sveriges större
kommuner. En viktig instans var Svenska kommunförbudet som genom sin
kulturdelegation diskuterade kommunala kulturfrågor. Delegationen tillsattes 1968.
Tabell 1. Etableringen av kulturnämnder 1948-1967
Tidsperiod
Före 1948
1948-1952
1953-1957
1958-1962
1963-1967

Antal inrättade kulturnämnder
1
4
2
2
18

Källa: ”Kulturnämnd – tema med många variationer” (1967).
4

SOU 1972:66, s. 119.
Undersökningen studerade bara kommuner, städer och köpingar med fler än 20 000 invånare.
6
”Kulturnämnd – tema med många variationer” (1967).
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Orsaken var nödvändigheten av kunskapsspridning gällande kulturnämndens
funktion. Men tillsättandet sågs också som en parallell verksamhet till de
statliga kulturutredningarna. 1971 presenterade kommunförbundet ett förslag
8
till ett normalreglemente för de kommunala kulturnämnderna. I samband
med att normalreglementet introducerades hade kommunförbundet två
längre artiklar i sin tidning Kommunal tidskrift där den kommunala organisationen av kulturen stod i fokus. I normalreglementet föreslogs kulturnämnden ansvara för bl.a. följande verksamheter: bibliotek, museer, studieverksamhet, allmänkulturella aktiviteter, bevarandet av lokala traditioner och
9
offentlig utsmyckning.
Kulturen var alltså som kommunalt ansvarsområde något som diskuterades parallellt med de nationella utredningar som sedan framförallt manifesterades i 1974 år kulturpolitiska beslut.
Duelund hävdar, som tidigare nämnts, att det fanns tre centrala drag i den
nationella kulturpolitiken, nämligen likhetsprincipen, upplysningstanken och
10
identitetsskapandet. Hur ser dessa motsvarigheter ut på kommunal nivå?
Det går bara att uttala sig om likhetsprincipen, då det saknas närmare studier
av den kommunala kulturpolitiken. Uppenbarligen har finansieringen av
institutioner som folkbibliotek, teatrar och museer utgjort en betydande del
av de kommunala insatserna på kulturområdet. Detta antyder att distributionen och tillgängligheten har varit viktig, vilket ligger i linje med likhetsprincipen.
Resurser
När kulturpolitiken behandlas länkas den till en högstämd retorik där begrepp som identitet, jämställdhet och demokrati används. Till en början kan
man konstatera att retoriken till trots, har kulturen ekonomiskt sett en svag
ställning i samhället. Under 1950-, 1960- och 1970-talen expanderade dock
verksamheten, delvis tack vare en allmänt stark expansion av den offentliga
sektorn. I Eskilstuna skedde t.ex. under åren 1950-1968 en tolvdubbling av
resurserna, medan hela budgeten tiodubblades. Kulturbudgetens andel av
hela budgeten steg från 3,4 till 4,5 procent. År 2000 hade andelen dock sjun11
kit till cirka 2,2 procent. Statens och kommunernas ekonomiska expansion
inom kultursektorn inleddes under 1960-talet. Ser man till de totala kulturanslagen har de stigit sedan 1960-talet. Denna ökning är ett faktum även
12
om man räknar i fasta priser.
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9

32

Tabell 2. Kostnader för kulturverksamhet i Sverige 1965-1992, totalt, stat
och kommun i miljoner kronor, löpande priser
1965
1970
1973
1985
1992
Stat
150
329
722
3164
5105
Kommun
179
432
773
3764
6001
Källor: Bearbetning av tabeller i SOU 1972:66, s. 77, SOU 1995:85 tabellbilagan, s. 508.
Fram till 1973 har SOU 1972:66 använts som källa och därefter SOU 1995:85.

Perioden innebar också att kulturen fick en allt större del av de gemensamma resurserna. I vissa sammanhang anges att kulturen efter 1970-talets
13
reform fick ökade anslag. Förlänger man undersökningsperioden bakåt ser
man dock att kulturens andel av budgeten började stiga redan under första
hälften av 1960-talet.
Tabell 3. Kostnader för kulturverksamhet 1960-2000 i procent av total budget, stat och kommun
Stat
Kommun

1960
0,51
Uppgifter
saknas

1965
0,60
Osäkra
uppgifter

1970
0,87
Osäkra
uppgifter

1973
0,77
1,62

1983
0,69
2,21

1993
0,71
1,88

2000
1,2
2,6

Källor: Bearbetning av tabeller i SOU 1972:66, s. 78, SOU 1995:85 tabellbilagan, s. 509 och
Kulturstatistik 2002. I SOU 1972:66 anges att 3,7 respektive 4,6 procent av kommunens
budget gick till kulturen 1965 och 1970. Siffrorna från 1973 och framåt är från SOU 1995:85
och här får kulturen en betydligt mindre del av budgeten; troligen beror det på att vad som
inkluderats i de olika beräkningarna skiftat. Det har dock inte varit möjligt att se på vari denna
eventuella skillnad ligger i, därför har uppgifter från SOU 1972:66 inte tagits med gällande
kommunerna. Men oavsett beräkningsgrunderna är det uppenbart att 1960-talet innebar att
kulturen flyttade fram sina positioner på såväl statlig som kommunal nivå.

Kulturens andel av budgeten som helhet är ringa men kommunerna är
viktiga finansiärer av offentlig kultur. Av de offentliga kulturutgifterna
svarade länge kommunerna för den största andelen utgifter men på senare år
14
har staten blivit den största finansiären av offentlig kultur.
Tabell 4. Offentliga kulturutgifter i Sverige andel stat, landsting och kommun 1973-1992 i procent
Stat
Landsting
Kommun

1973
36
3
61

1983
36
7
56

1992
37
8
55

Källa: Bearbetning av tabeller i SOU 1995:85, s. 509. Utgifterna är exklusive studieförbunden
för staten.

13
14

Se t.ex. SOU 1995:84, s. 71.
Kulturstatistik (2002).
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Vart går pengarna? I den kommunala kulturbudgeten har folkbiblioteken
15
en dominerande ställning. Museerna har fått cirka 10 procent av den statliga
kulturbudgeten de senaste 40 åren. I den kommunala kulturbudgeten är mot16
svarande siffra något lägre.

Museerna
Kulturarvsfrågor och museer dominerar på intet sätt vare sig den statliga
eller kommunala kulturpolitiken, men framförallt har museerna på statlig
nivå sedan länge en given plats. De statliga och regionala museernas verksamhet regleras till viss del av myndigheterna. Staten och de s.k. ansvarsmuseerna har ett övergripande nationellt ansvar på vissa områden, som t.ex.
kulturhistoria (Nordiska museet), naturhistoria (Naturhistoriska riksmuseet)
och arkitektur och samhällsplanering (Arkitekturmuseet). Det övergripande
ansvaret för kulturmiljövård på regional nivå har länsstyrelserna med länsantikvarien och länsmuseerna. Jämte dessa grupper av museer finns ett stort
antal ”övriga” museer. Hit hör t.ex. arbetslivsmuseer, företagsmuseer,
17
konstmuseer och stadsmuseer.
Stadsmuseerna är en oreglerad och frivillig kommunal verksamhet, men
18
många av dem har en viktig roll i den svenska kulturmiljövården. Även om
Riksantikvarieämbetet och myndigheter på regional nivå har huvudansvaret,
finns det många kommuner som via museet har egen kompetens i kulturmiljöfrågor. Cirka hälften av landets kommunala museer förmedlade sådan
19
kompetens i slutet av 1990-talet. Efterkrigstidens kulturarvsfrågor borde ha
haft en central roll i det kommunpolitiska fältet under efterkrigstiden, betingat av den allmänna stadsomvandlingen som skedde då, och ett flertal
kommunala museitjänstemän torde därmed ha varit inblandade i efterkrigstidens omvandling av stadskärnorna.
Även om de kommunala museerna ofta är små, har de till antalet i vart
fall sedan 1900-talets andra hälft varit en expanderande offentlig museiform.
1959 fanns det drygt 20 museer och 1993 66 stycken där kommunen var
20
21
huvudman. Kommunala museer hör också till de mest besökta museerna.
15

SOU 1972:66, s. 90.
SOU 1972:66, s. 88, och s. 90. Se också Kulturstatistik (2002).
17
Genus på museer (2003), s. 27.
18
Notera att i avhandlingen används begreppet stadsmuseum och kommunalt museum synonymt.
19
Olsson (2003), s. 107, anger att 31 av landets kommunala museer 1997 hade sådan kompetens, vilket ska jämföras med att det 1995 fanns 66 kommunala museer; se SOU 1995:85,
s. 316. Kommunerna kunde dock även hämta kulturmiljökompetens på annat håll, t.ex. genom
stadsbyggnadskontoret.
20
SOU 1995:85 och Hvarfner (1959).
21
Under perioden 1982-1993 hade de kommunala museerna fler besökare än såväl de statliga
som de regionala museerna; se Tabellbilagan SOU 1995:85, s. 343. Men statistik för år 2000
visar att det som i statistiken klassificeras som statliga museer och centralmuseer nu har högst
16
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Det finns ett antal allmänna sammanställningar av museiverksamhet där
även kommunala museer presenteras. Översikten nedan bygger dels på en
offentlig utredning från 1922 och dels på en inventering som utfördes 1959
22
av Harald Hvarfner. 1920 fanns det åtminstone drygt 24 kommuner som
gav bidrag i någon form till museer och/eller kulturminnesvårdande sam23
manslutningar. Pionjärer när det gäller permanenta bidrag till museer är
Göteborg, Lund och Malmö som i slutet av 1800-talet började ge bidrag
kontinuerligt. Tidigt på 1900-talet började även städer som Ystad, Eskilstuna, Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad, Köping, Norrköping och Härnösand att lämna stöd till museiverksamhet. Även om kommunerna gav bidrag till museer är det inte liktydigt med att de också ägde dem. Samtidigt
fanns det under första hälften av 1900-talet en rad lokala museer med stadshistorisk inriktning med hembygdsföreningar, museiföreningar eller fornminnesföreningar som ägare. Denna ägarordning rådde exempelvis i Gränna,
Eksjö, Arboga, Kristinehamn, Mariestad, Sollefteå, Trollhättan och Vim24
merby. Från och med 1959 finns det något säkrare uppgifter om själva driften och ägandet. 1959 stod kommunen som ägare till drygt 20 museer. Museer i exempelvis Köping, Kristianstad, Alingsås, Skövde, Eskilstuna, Eslöv,
25
Falkenberg, Huskvarna och Oskarshamn drevs i kommunal regi.
Städer med stadsmuseum var vanligtvis inte de stora provinshuvudstäderna. Orsaken till detta är den svenska länsmuseiorganisationen, vilken
har inneburit att flera större städer saknar egna stadsmuseer. Städer som
Karlstad, Örebro, Linköping, Uppsala och Uddevalla har sålunda inget
stadsmuseum och de stadshistoriska inslagen är ringa i dessa städers länsmu26
seer. Betydligt mindre städer som Eksjö och Mariestad har däremot stadsmuseer och stadshistoriska utställningar. Det är alltså i storstäder (Malmö,
Göteborg och Stockholm), städer utan länsmuseer (Eskilstuna och Norrköping) och småstäder som Mariestad och Eksjö som den svenska staden framförallt ställs ut på museer.
antal museibesökare. I denna statistik har också antalet statliga museer ökat markant till ett
antal av totalt 58; se Kulturstatistik 2002.
22
I SOU 1922:11 lämnades utförliga uppgifter om museiverksamheten från sent 1800-tal och
tidigt 1900-tal. Här behandlades också den lokala museiverksamheten. På uppdrag av Rådet
för bygdeforskning och folkkultur sammanställde antikvarien Harald Hvarfner under slutet av
1950-talet en översikt av Sveriges museer. Här presenterades bl.a. de kommunala museerna.
Från och med 1980-talet och framåt finns däremot en rad utvärderingar av kulturpolitik och
därmed också om museiverksamheten. Huvudsakligen är dessa studier kvantitativa; se exempelvis Kulturstatistik 1985-1992 (1994).
23
Landskommunerna har inte undersökts.
24
SOU 1922:11, s. 168ff.
25
Hvarfner (1959).
26
I dessa museer står naturligtvis regionen i centrum vilket innebär att t.ex Karlstad har en
värmländsk historisk utställning. Även om regionen står i centrum utesluter det inte att stadshistoriska inslag finns/fanns i dess museer. Exempelvis invigde Värmlands museum en ny
stadshistorisk utställning den 17 september 2005. Se också Arcadius (1997), s. 112f och
s. 205.
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Sammantaget kan det kommunala museet placeras in ett vidare kulturpolitiskt fält som växt fram under efterkrigstiden. Men även om kommunen
var huvudmannen innebar det naturligtvis inte att de nationella kulturarvsinstitutionerna var helt frikopplade från denna nivå. I Eskilstuna hade man
27
exempelvis vid flera tillfällen kontakt med riksantikvarien. Samtidigt måste
man komma ihåg att en stor del av de offentliga insatserna inom kulturområdet sker på kommunal nivå som inte reglerats av staten. Det är svårt att uttala
sig om huruvida den nationella kulturpolitiska modellen som Duelund m.fl.
presenterat rakt av går att applicera på en allmän kommunal kulturpolitik
under efterkrigstiden. Men samtidigt kan statens ointresse för den kommunala kulturen ses som en del av en sådan modell. Staten hade t.ex. i högre
grad kunnat reglera kommunernas kulturpolitik via målstyrd resurstilldelning

27

Se nedan för exempel.
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KAPITEL 3

Eskilstuna och museet, en historisk översikt

Kapitlet inleds med en översikt av stadens historia. Fokus i framställningen
ligger på näringslivs- och befolkningsutvecklingen. Sedan följer en översiktlig beskrivning av stadens och kommunens satsningar på museer och kulturarv. Syftet med kapitlet är att placera in museet i tid och rum. Till viss del
tangerar delar av museikrönikan de övriga kapitlens innehåll, den bör alltså
läsas som en introducerande sammanfattning.

Eskilstuna, en historisk översikt
Litteraturen om Eskilstuna är relativt omfattande. Knut Hellbergs Eskilstuna
genom tiderna och det moderna trebandsverket Eskilstunas historia I-III
1
täcker in historien från forntid till samtid. Jämte dessa översiktsverk över
hela den historiska utvecklingen finns flera vetenskapliga undersökningar
där framförallt Fristaden, den s.k. protoindustrialiseringen, industrialise2
ringen av staden och folkrörelserna behandlas ingående. Kommunens utveckling skildras framförallt i den senaste stadshistoriken. Kommunsammanslagningarna och den politiska aktiviteten får relativt stort utrymme.
Även om vissa delar av kommunens verksamhet presenteras utförligt, främst
bostadsbyggandet, berörs kommunens andra åtaganden sparsamt. Det innebär att frågor kring det kommunala uppdraget i allmänhet är svårt att här
redogöra för.
Staden och kommunen har vid två tillfällen satsat offentliga medel på
stadsmonografier. 1954 påbörjades arbetet med den monografiserie som
resulterade i Carl Gustafs Stad (1959), Den månghamrade Staden och Eskilstuna Fristad (1971). Monografiserien var från början tänkt att ha en bred
stadshistorisk ansats, men monografiernas teman avgränsades till att gälla en
mer begränsad problematik vilket inte minst titlarna på de olika delarna antyder. Framförallt avhandlades olika aspekter av hur produktionen bedrevs
3
och organiserades i det förindustriella Eskilstuna. Den andra stora mono1

Se Hellberg (1938) och Eskilstunas Historia I-III (2000, 2000, 2001).
Se t.ex. Berglund (1982), Hörsell (1983), Lindström (1990) Magnusson (1988) och Ohlsson
(1971).
3
Se Carl Gustafs Stad (1959), Silfverstolpe (1962) och Ohlsson (1971).
2
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grafisatsningen skedde runt millennieskiftet i och med att den redan nämnda
4
monografiserien Eskilstuna historia publicerades. Här tecknas en betydligt
bredare stads- och kommunhistoria än i de tidigare monografierna avseende
teman, rum och tid.
Det finns ett svårlöst problem med att göra en kort historisk sammanfattning av det som i dag är Eskilstuna kommun då Eskilstuna består av en rad
inkorporerade områden. Att kort presentera de olika delarnas historia är inte
möjligt. Den historia som presenteras nedan utgår därför mycket från fabriksstaden Eskilstuna. Det innebär t.ex. att municipalsamhället Nyfors och
staden Torshälla som inkorporerades i Eskilstuna under 1900-talet inte ges
5
något utrymme. Av utrymmesskäl behandlas heller inte kommunens lands6
bygd. Stora delar av det nuvarande Eskilstuna exkluderas alltså. Samma
kritiska frågor som ställs i avhandlingen kring vilka teman, perioder och
områden stadens berättelser innehåller skulle kunna ställas även här.
Samspelet mellan stad, produktion och smide har åtminstone en 400-årig
7
historia i Eskilstuna. Kring Tunafors bruk och Faktoristaden som tillverkade
bl.a. vapen och spik kom ett stadsliknande samhälle att grundas tidigt på
1600-talet. Mycket av stadsgrundarretoriken tar dock sin utgångspunkt i den
s.k. Carl Gustafs stad som fick stadsprivilegier 1659. 1654 hade den i Riga
boende holländaren Reinhold Rademacher fått tillstånd av den svenska staten att börja producera smide i ett manufakturverk. Kravet var att produktionen skulle förläggas till Eskilstuna där det sedan länge fanns en smidestradition. Med löfte om hjälp att bygga upp en stor manufakturverksamhet
flyttade Rademacher till Eskilstuna. Rademacher fick ensam privilegier på
en rad produkter; saxar, bössor, knivar och liknande. Carl X Gustav gav Jean
de la Vallée uppdraget att göra en stadsplan. Häri ingick bl.a. 120 smedjetomter som skulle utgöra den s.k. manufakturstaden Carl Gustafs stad, men
bara 20 smedjor kom att byggas. Produktionen i manufakturstaden skedde i
små hantverksmässiga smedjor under förlagsliknande former. 1771 inrättades den s.k. Fristaden i ett försök att effektivisera produktionen. Skråtvånget
upphävdes, skattelättnader och viss tullfrihet infördes. Initiativtagare till
fristadsinrättandet var Samuel Schröderstierna. Intill Fristaden låg den
”Gamla staden”. Eskilstuna bestod därmed av två relativt självständiga städer. Men 1833 slogs Fristaden och Gamla staden samman.
Det sena 1800-talet innebar industrialismens genombrott i Eskilstuna.
Flera av fabrikörerna och industrierna hade sina rötter i den sena Fristadsepoken. Nu skedde en övergång från enskild hantverksproduktion till pro4

Se Eskilstuna Historia I-III. (2000, 2000, 2001).
Nyfors inkorporerades 1907 och Torshälla blev i samband med den stora kommunreformen
en del av Eskilstuna kommun 1971.
6
För en utförlig beskrivning av hela kommunen, se Eskilstuna historia I-III (2000, 2000,
2001).
7
Om inte annat anges bygger denna del av översikten på Ohlsson och Ericsson (2000 och
2001), Magnusson (1988) och Hörsell (1983).
5
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duktion på större arbetsplatser där mekaniseringen ökade. Några exempel på
företag som växte fram under 1800-talet i Eskilstuna är Jernbolaget, Gevärsfaktoriet, C O Öbergs filfabrik och Bolinder-Munktells mekaniska verkstad.
Framförallt innebar perioden efter 1870 ett genombrott för industrialismen.
Eskilstuna blev en utpräglad industristad med en rad stora fabriker mitt i
staden där smides- och verkstadsindustrin dominerade. Perioden mellan
1920 och 1960 var mellan 60 och 70 procent av Eskilstunas förvärvsarbetande invånare sysselsatta inom industrin.
Parallellt med den kraftiga industrialiseringen skedde också en markant
befolkningsutveckling. 1865 hade staden drygt 5 000 invånare och 1950 var
antalet nästan 54 000.

Industrisamhällets höjdpunkt och fall
1959 års stadsjubileum kan sägas ha genomförts under en period där industristaden Eskilstuna stod på sin höjdpunkt även om kommunen redan då
uppmärksammat problemet med industrins ensidiga inriktning på smides8
och verkstadsindustri.
Undersökningsperioden i avhandlingen, från cirka 1950 till 2000-talet,
innebar dramatiska förändringar för industrisamhället Eskilstuna. Samma
utveckling som skedde på en nationell nivå ägde också rum i Eskilstuna.
Fram till 1970 hade befolkningen vuxit och Eskilstunas befolkning uppgick
1971 till drygt 93 000 personer. Men nu inleddes en befolkningsminskning.
Näringsstrukturen i staden förändrades också kraftigt. 1965 var cirka 50
procent av de förvärvsarbetande anställda inom industrin medan knappt 20
procent arbetade inom offentlig förvaltning och tjänstesektor. 1993 var motsvarande siffror 22,7 procent för tillverkning och 43,7 procent för offentlig
förvaltnings- och tjänstesektor.
Tabell 5. Befolkningsutvecklingen i Eskilstuna 1865-2001
År
1865
1905
1937
1946
1950
1970
1971
1980
1990
2001

Antal invånare
5 000
13 000
37 000
47 000
54 000
69 000
93 000
90 000
90 000
88 000

Källa: Ohlsson (2001), s. 67 och Ericsson (2001) s. 171f. Norberg & Sundgren (1996), s. 9.
1907 införlivades Fors, Kloster och Nyfors i staden. 1971 genomfördes den stora kommunreformen.
8

Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstunaregionen (1961), s. 10ff.
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Tabell 6. Näringsfördelning förvärvsarbetande befolkning i procent i
Eskilstuna och riket 1950-1993
1950
1965
1975
1993

Tillverkning
65,0
50,0
40,3(27,5)
22,7(18,4)

Offentlig förvaltning och andra tjänster
8,0
20,0
28,3(30,2)
43,7(40,4)

Källa: Nordberg & Sundberg (1996), s. 21f. och Befolkning och Näringsliv i Eskilstuna och
Eskilstunaregionen (1961), s. 7f. Siffrorna inom parentes avser riket.

Bara under 1971 försvann nästan 2 500 arbeten inom metallindustrin. I
slutet av 1970-talet försvann ytterligare 3 000 arbetstillfällen. Den omvandling från industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle som skedde nu var
inte unik för Eskilstuna, men på grund av Eskilstunas industristadskaraktär
9
blev förändringen mera genomgripande. Av likvärdiga svenska städer i samma
storleksklass var det bara Borås som omkring 1970 kunde jämföras med
Eskilstuna. Av 1 000 invånare (d.v.s. alla invånare i kommunen, inte bara de
yrkesverksamma) var 156 sysselsatta inom industrin i Eskilstuna, motsvarande siffra för Borås var 163. Traditionella industristäder som exempelvis
Norrköping, Västerås och Södertälje hade inte på långa vägar så hög andel
10
sysselsatta inom industrin som Eskilstuna. Staden uppmärksammades också
speciellt i den statliga utredningen Järn- och Metallmanufakturindustrin
under 70-talet. Noterbart i sammanhanget är att det f.d. kommunalrådet i
Eskilstuna, Bengt Gustavsson, var en av utredningens sakkunniga. Utredningen pekade på den höga graden av lokal specialisering mot just manufakturindustrin som ett problem för kommunen. Man antog att framtiden för
staden och denna bransch såg dyster ut. Lösningen på problemet var en mer
aktiv lokal näringspolitik, ökad differentiering av näringslivet och utlokalise11
ring av statliga myndigheter. Som ett led i regionalpolitiska insatser utlokaliserades statliga verksamheter som Myntverket och Fortifikationsförvaltningen på 1970-talet.
Nittiotalskrisen innebar ytterligare försämringar på arbetsmarknaden då
cirka 4 000 arbetstillfällen försvann. Utvecklingen där den traditionella tillverkningsindustrin blev allt mindre betydelsefull som arbetsgivare medan
offentlig sektor och tjänster blev allt viktigare för sysselsättningen, fortsatte
alltså.
Utvecklingen märks inte bara i sysselsättningsstatistiken. Det fysiska
rummet har också ändrat karaktär. I de gamla centralt belägna industrilokalerna finns nu nya verksamheter som belyser utvecklingen mot en postindustriell stad. I det som en gång var Volvo BM:s traktorfabrik, Munktell9

Se Isacson (2002) och Nordberg & Sundgren (1996).
Motsvarande siffror (andelen industriarbetare per 1 000 invånare) för dessa städer var 1969;
Norrköping 91, Västerås 90, Södertälje 99. SOU 1973:29, s. 191.
11
SOU 1973:29, s. 189ff.
10
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staden, finns nu museum, nöjeslokaler och idrottsanläggningar. När
Gevärsfaktoriet flyttade ut sin verksamhet från Faktoriholmarna placerades
där en folkhögskola och kommunens museum. I centrala Eskilstuna har Mälardalens högskola bl.a. tagit över C O Öberg filfabriks gamla industrilokaler.
Stadskärnan ändrade också karaktär på andra sätt under senare delen av
1900-talet. I city revs äldre bebyggelse och ersattes av kontorskomplex och
stora köpcentrer. Rivningarna var så omfattande att de uppmärksammades i
12
riksmedia och i Expressen beskrevs de som ett miljömord.

Museikrönikan
På flera sätt är stadens satsningar på kulturarv och historia en spegling av
såväl den kommunala som den industriella utvecklingen. Museets kärnområde ligger i byggnader som numera utgör de centrala delarna av Eskilstunas
industriella kulturarv. Det är bara Djurgårdsmuseet som inte ligger i f.d.
industrimiljöer.
1903 beslöt staden att avsätta medel till inköp av det som tre år senare
13
skulle bli stadens första stadsmuseum som öppnades år 1906. Museet var
beläget i en gammal Rademachersmedja från 1600-talet. Bankdirektören
Fredrik Grönberg hade huvudansvaret för färdigställandet av museet, men
det sköttes av den gamla smeden J A Skog. Museet inriktades mot stadens
industri- och hantverkshistoria. 1927 utökades satsningen på stadshistoria då
ytterligare en smedja förvandlades till museum. Smedjan som hade skänkts
av fabrikören Matts Heljestrand inrymde en mindre stads- och industrihistorisk exposé. Utställningen tog sin början i 1600-talets manufakturstad och
gjorde sedan nedslag i 1700-talets fristad, 1800-talets industristad och avlutades i 1900-talet. I museet exponerades Eskilstunas produkter och en
mindre del av socialhistoriska föremål. I museets 1800-talsrum fanns en
porträttsamling av stadens framgångsrika fabrikörer. I samma rum fanns
också bilder som visade hur stadens industrier utvecklats från små smidesverkstäder till storskaliga fabriker. Fabrikörerna och industrialiseringen fick
14
förklara det moderna Eskilstunas framväxt. Den f.d. affärsmannen Hjalmar
Noreen ansvarade inledningsvis för uppbyggandet av den stadshistoriska
utställningen. Även om samtida tillverkning var representerad, fanns det ett
12

Se ” Det perfekta miljömordet”, Expressen 1979-08-26.
Översikten bygger på, om inte annat anges, Sven Tynelius (1959) och Pia Thunholm
(1982).
14
Eskilstuna stads museer: En orientering (1951), s. 4ff. I ett koncentrat kom museet här
genom bl.a. porträttsamlingen och andra representationer från industrialismen presentera en
historiesyn där stadens historia skrevs in i den större västerländska metaberättelsen. Såväl
porträttsamlingen som grundberättelsen återkom vid flera tillfällen i stadens museiutställningar. Ett utförligare resonemang kring detta kommer att föras längre fram.
13
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intresse av att visa mera av stadens aktuella industriproduktion i museet än
15
vad som nu var fallet.
Det är svårt att närmare jämföra etablerandet av stadsmuseet med andra
städers satsningar, då vetenskapliga studier saknas. Det tidiga stadsmuseigrundandet har dock några principiella drag gemensamt med framväxten av
länsmuseerna. Att återanvända lokaler avsedda för andra ändamål än museala, var vanligt för den första generationen länsmuseer. Slott, gamla kyrkor
16
och gymnastikhus är några exempel på sådana lokaler. Det var även vanligt
att museiföreståndaren hade en annan huvudprofession än museitjänstemannens inom de institutioner som senare blev länsmuseer. Första generationens
17
intendenter hade titlar som adjunkt, kapten och ingenjör.
I Eskilstuna fanns inget hembygdsmuseum, men i samband med att staden fick en donation av allmogeföremål beslöts att ett friluftsmuseum skulle
uppföras. Djurgårdsmuseet med Sörmlandsgården blev ett kombinerat friluftsmuseum och kulturhistoriskt museum. År 1924 invigdes själva friluftsmuseet och 1932 herrgårdsbyggnaden. Syftet med museet var att skildra den
södermanländska landsbygden strax före industrialismens genombrott i slutet
av 1800-talet. Herrgårdens utställning bestod av en forntidsavdelning med
epokerna stenålder, järnålder, bronsålder och medeltid. Museets stilhistoriska avdelning beskrev högreståndsmiljöer i 1800-talsrummet, Karl-Johans18
rummet, renässansrummet, barockrummet och det gustavianska rummet.
Museets utbyggnad möjliggjordes av samlingar och pengar som privatpersoner skänkt. Exempelvis hade lantbrukaren Erik Andersson lämnat en omfattande samling med fornlämningar, allmogeting och kulturhistoriska före19
mål.
Vid sent 1930-tal färdigställde Eskilstunas konstförening ett konstmuseum, 1948 övertog staden museet. Såväl lokala konstnärer som nationellt
erkända konstnärer finns representerade för flera tidsepoker.
Att stadens intresse och fokus på en industrirelaterad stadshistoria har en
lång tradition är uppenbart, vilket tablån nedan väl illustrerar. Visserligen
har aspekter och områden utanför själva industristaden Eskilstuna
musealiserats i form av 1800-talets agrarsamhälle, men industristaden är
alltjämt det huvudsakliga intresset.
Stadens insatser i allmänhet på det kulturpolitiska området, som museet
är en del av, avseende tiden fram till 1950-talet går att relatera till en allmän

15

Enligt Silfverstolpe, se Eskilstuna stads museer: En orientering (1951). Men 1956 invigde
Eskilstuna Fabriksförening en industriutställning i den s.k. Bergska smedjan som låg i samma
område som museismedjan. I och med detta exponerades den samtida produktionen.
16
Arcadius (1997), s. 100ff.
17
Arcadius (1997), s. 115-127.
18
När de olika avdelningarna färdigställdes är oklart.
19
Eskilstuna stads museer: En orientering (1951), s. 8ff.
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Tablå 1. Eskilstuna museer innehåll. 1906-1959
Museum

Innehåll

Stadsmuseet 1906/1927

Industri- och hantverkshistoria, hantverksprodukter
Hembygdsmuseum, forntid och stilhistoria

Djurgårdsmuseet med Sörmlandsgården
1924, 1932
Konstmuseet 1936/1948

Lokal och nationell konsthistoria

Kulturreservatet Rademachersmedjorna
1959

Industri- och hantverkshistoria, kungar,
hantverksprodukter, industriexpo, kulturhistoriska miljöer

Källor: Tynelius (1959), Thunholm (1982), Kulturförvaltningen Kulturnämnden, Eskilstuna
museer 1971-1982 (EMB).

nationell utveckling. Den innebär att staten och indirekt socialdemokratin tar
20
över ansvaret från privata och icke-offentliga finansiärer. Under ledning av
socialdemokraterna inkorporerade Eskilstuna under samma period också
21
kulturella verksamheter som bibliotek och teater i stadens förvaltning. Stadens satsningar på museet var således en del av en allmän expansiv kulturpolitik.
Den offentliga museiverksamheten i staden har expanderat under 1900talet, vilket inte har inneburit att dess andel av den offentliga driftbudgeten
ökat efter 1950-talet, som tablån nedan visar. Expansionen av antalet
anställda har delvis möjliggjorts genom att den kommunala budgeten vuxit
kraftigt. Men samtidigt har museets alternativa finansieringskällor ökat
markant. Av de 35 tjänsterna år 2001 var endast 14 finansierade inom
museets egen budgetram. Övriga tjänster var tillkomna genom s.k.
personliga tjänster eller externt finansierade av stiftelser, landstinget,
Kulturrådet eller Riksantikvarieämbetet. I museisverige generellt är
anställningar finansierade utanför museets ordinarie budget betydande. Men
i Eskilstuna är andelen externfinansierad personal utanför ordinarie budget
22
hög även i ett nationellt perspektiv. Om vi ser till rena kulturarvstjänster,
23
antikvarier etc., så var åtta av 14 externt finansierade år 2001. Sex anställda

20

Se här Duelunds översiktliga beskrivning av utvecklingen i Sverige första hälften av 1900talet, Duelund (2003), s. 482f.
21
Se Silfverstolpe (1989).
22
Exempelvis var 1991 antalet lönebidragsanställda inom museisverige 942 av totalt 3 659
personer, se Kulturstatistik 1985-1982 (1994).
23
Jämte dessa tjänster har också antalet museitekniker vuxit, dessa är också i högsta grad en
central kulturarvsförvaltare då de underhåller föremål och utställningar.
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Tablå 2. Översikt antal tjänster inom museet och dess andel av den kommunala budgeten som helhet 1959-2000
Antal tjänster
1959

7, varav en halvtid

1979/1982

11

2001

35, varav 4,5 halvtider

Titlar
Museiintendent
Amanuens
Skrivbiträde
3 vaktmästare
1 Arkivarbetare
Bl.a. Intendent, antikvarie,
lektor, museitekniker, fotograf vaktmästare
Bl.a. antikvarie, länsbildkonsulent, intendent, museitekniker, assistent,

Del av budget i
procent
0,27

0,26
0,49

Källor: Stadsfullmäktiges handlingar 1960, Budget 1979 B3:2 (ESA), Strategisk plan 2001,
B3:6 (ESA), Kulturen i siffror museer och konsthallar 2001, Personalbemanning vid Eskilstuna museer år 2001 och Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982.
Notera att siffrorna för 2001 är beräknade på två olika källor. För kommunens driftsanslag har
den kommunala budgetredovisningen använts. När det gäller museets anslag har kulturstatistiken använts. I denna statistik framgår inte vilka slags kommunala anslag som är inkluderade, t.ex. är det tänkbart att investeringsbidrag är inkluderad i museets anslag, investeringar
är dock inte med gällande de övriga åren.

ryms alltså inom budgetramen. Det innebär att det antal kulturarvstjänster
kommunen finansierade knappt har ökat sedan 1979, då det fanns fyra
24
tjänster relaterade till kulturarvssektorn.
Mellan 1959 och 1979 ökade antalet anställda: intendenter, pedagoger
och antikvarier anställdes jämte museichefen. Kulturarvsförvaltningen fick
också över tiden en allt fastare organisation, där en uppdelning mellan kul25
turminnesvård, samlingar och pedagogik markerades. Men i stort sett inrymdes detta ändå inom museets tidigare uppdrag.
Under 1960-talets slut övertog formellt tillsatta amanuenser för konst,
kulturhistoria och arkeologi delar av chefens verksamhet. Även kontakten
med det omgivande samhället och den förmedlande verksamheten inom
respektive fält ingick i amanuensernas uppdrag. Museichefen hade det övergripande ansvaret för verksamheten.
Ännu under tidigt 2000-tal fanns den organisatoriska uppdelningen mellan kulturminnesvård/kulturmiljövård, samlingar och utåtriktad verksamhet
kvar. Samtidigt påbörjades nu en diskussion om att avkommunalisera delar
av verksamheten och låta föreningar ta över driften av Sörmlandsgården och
26
Djurgårdsmuseet.
24

Notera att det material som använts som källa för åren 1971-1982 inte anger vem som
finansierade tjänsterna, Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982
(EMB). Det kan inte uteslutas att alternativa finansieringskällor fanns även då.
25
Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982 (EMB).
26
Se Museiverksamhet i omvandling 2000-08-17, i författarens förvar.
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Även om det är svårt att med tillgängligt material dra säkra slutsatser om
museets ställning i den kulturpolitiska budgeten kan vissa tendenser fastställas. Museets andel av kulturbudgeten har varierat något. 1950 fick museet cirka 17 procent av kulturanslagen och 2001 var museets andel i kultur27
budgeten cirka 21 procent.

Reglementena – från samla till bruka.
I de förordningar och reglementen som styrde verksamheten fram till 1967
talades om att ”samla-vårda-visa” kulturhistorien. I fokus för denna verksamhet stod föremål och minnen från staden och landskapet. Museets uppgift
var att beakta konst, konsthantverk, kulturhistoria och industriell utveckling.
Jämte detta betonades särskilt att museet skulle ha kontakt med hembygdsrörelsen, skolorna och de fria bildningsorganisationerna. En viktig uppgift
var också att genom föredrag och utställningar framkalla ett intresse hos
allmänheten för konst, konsthantverk, kulturhistoria och hembygdsvård.
Även om avhandlingens huvudintresse ligger på museet och dess stadshistoriska utställningar måste man betona att museichefens uppdrag inkluderade
en rad olika verksamheter. Och hans uppdrag låg i linje med de reglementen
28
som styrde verksamheten.
Ett tillägg som gjordes i det reglemente som styrde verksamheten efter
1967 betonade stadsmiljöns värde. Nu skulle om möjligt kulturhistoriskt
värdefulla miljöer bevaras. Lämningar från industrin gavs dock ingen plats i
reglementet.29 Parallellt med det nya reglementet förändrades också nämndorganisationen och 1967 ombildades museistyrelsen till en kultur- och museinämnd. Museichefen Silfverstolpe blev nu både kultur- och museichef.
1971 bildades en kulturnämnd ur den gamla organisationen.
1974 infördes ett reglemente anpassat till den nya kommunen. I kulturnämndens reglemente fanns nu några centrala kulturarvsförvaltande uppdrag. Nämnden fick bl.a. till uppgift:
att verka för ett bevarande av historiska, kulturhistoriska och estetiska värden
vad gäller såväl stadsmiljöer och övriga tätorter som bebyggelse inom kommunens landsbygdsdelar;
att verka för att fornminnen och fornminnesområden inom kommunen skyddas och vårdas;
27

Kulturaktivitet (1969), s 4, Strategisk plan 2001, B3:6 (ESA) och Kulturen i siffror museer
och konsthallar 2001. Samma reservationer som gjorde under tablå två måste också göras här,
då olika slags källmaterial har använts.
28
Se Stadsfullmäktiges handlingar 1948, ser. A, s. 405, Museistyrelsen förslag till inrättandet
av en intendent, Stadsfullmäktiges handlingar 1948, ser. A, s. 351, Instruktion för Eskilstuna
stads museistyrelse och Instruktion för intendenten, Museistyrelsens protokoll, F5 (ESA).
29
Se Stadsfullmäktiges handlingar 1967, ser. A, s. 273. Se också befattningsbeskrivningar för
amanuenser och kultur- och museichefen, Museistyrelsens arkiv, F5 (ESA).
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att handhava kommunens museiväsende, inbegripet vård och förvaltning av
kommunens museibyggnader samt andra byggnader inom nämndens verksamhetsområde, samt att förvalta, vårda och berika kommunen tillhöriga
kulturhistoriska samlingar och konstsamlingar;
att främja historisk och annan vetenskaplig forskning av intresse för kommunen, samt att ombesörja och främja utgivande och distribution av publikationer med historiskt och annat vetenskapligt eller eljest med för kommunens
30
kulturliv värdefullt innehåll.

Om reglementet kompletteras med de befattningsbeskrivningar, som troligen
gällde ännu under 1970-talet för museichefen och intendenterna, så hade
grunduppdraget inte förändrats nämnvärt i förhållande till 1948 års regle31
mente. Dock utrycktes ansvaret klarare för kulturmiljön ju längre fram i
tiden man kommer. En viktig skillnad är också att museet nu fick ett större
geografiskt ansvarsområde genom kommunreformen, vilket klart uttrycktes i
reglementet. En noterbar skillnad i 1974 års reglemente i förhållande till
tidigare reglementen är betonandet av den kommunala fornminnesvården.
Varken förr eller senare har just denna aspekt så klart lyfts fram.
1974 års reglemente påminner i mångt och mycket om det förslag till s.k.
32
normalreglemente kommunförbundet presenterade 1971. En viktig skillnad
var dock att museet gavs betydligt högre prioritet i Eskilstuna, än i normalreglementet. Här var ju museichefen också kulturchef. En orsak till att museet prioriterades var säkerligen det enkla faktum att också Eskilstunas
stadsbibliotek fram till 1983 hade en egen biblioteksstyrelse.
På 2000-talet sorterade museet under kultur- och fritidsnämnden. I relation till de tidigare organisationerna torde museet ha fått en betydligt svagare
ställning inom det allmänna kulturella området. På 1970-talet var museet i
Eskilstuna i det närmaste synonymt med kulturförvaltningen.
Det uppdrag museet gavs år 2000 var att betona det industrihistoriska arvet för att stärka stadens särprägel och identitet som industristad. Man kom
också från kommunalt håll att lyfta fram kulturarvet som en ”utvecklings33
faktor”. Om man ser på vad som betonas främst i reglementena har en förskjutning skett från upplysning och bildning till ett uppdrag där demokrati,
upplevelse, identitet och ekonomiskt kulturarvsbruk är nyckelbegrepp. Utvecklingen har klara paralleller med hur kulturarvspolitiken i allmänhet på

30

Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 29f. Notera här att detta reglemente avser
hela det kommunal kulturpolitiska arbetet. Jag har här lyft fram de delar som gällde museet.
31
Inga befattningsbeskrivningar har återfunnits som definierar tjänstemännens uppdrag för
1970-talet. Jag utgår därför från att de befattningsbeskrivningar som fastslogs under 60-talet
gällde på 1970-talet.
32
Se ”Kulturnämnden en central kulturstyrelse” (1971).
33
Se Strategisk plan 2001, B3:6 (ESA) och dokumentet Museiverksamhet i omvandling 200008-17, i författarens förvar.
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34

nationell nivå förändrats. Vårda och förvärva föremål var fram till 1974 års
reglementen ett nyckelbegrepp, men i 2000-talets styrdokument används
dessa begrepp överhuvudtaget inte.
Ytterligare en tendens som måste lyftas fram är den starka betoningen på
staden Eskilstuna i senare policydokument medan landsbygd och andra tät35
orter i kommunen har en tillbakadragen plats. Samtidigt ligger det i linje
med museiverksamhetens fokus på den klassiska Eskilstunaindustrin. Men
på samma gång finns här en kontinuitet. Alltsedan det första stadshistoriska
museet invigdes 1906 har just stadens historia varit liktydig med industrins.

34

Jfr med Pettersson (2003), s. 168f.
I det övergripande dokumentet Museiverksamhet i omvandling 2001, i författarens förvar,
nämns inte kommunen, men i vad jag uppfattar som ett internt dokument, Program för insamling och kulturhistoriska undersökningar vid Eskilstuna museer, Föremålsgruppen
(EMA), anges hela kommunen vara ett viktigt område.

35
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Centrala Eskilstuna
På bilden är kommunens museer utmärkta. Notera att konstmuseet ska flytta till
Munktellstaden strax intill Faktoriholmarna. (Ej med på kartan) Mycket av stadsjubileets festligheter ägde rum i centrala Eskilstuna. På kartan är inte sporthallen där jubileumsexpon var placerad utmärkt, men den ligger mellan teatern och
Rademachersmedjorna intill vattnet. I samma område ligger också stadsbiblioteket och
badhuset.
(Kartan är från tidskriften Sörmlandsbygden)
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KAPITEL 4

Staden fyller år

300 år har förflutit sedan Eskilstuna erhöll sina stadsprivilegier… 300 år av
utveckling på den grund, som lades av Hertig Carl, sedermera Carl IX, när
han ivrade för näringslivet i denna del av landet och förklarade , att en hantverksstad skulle byggas här, en tanke som fördes vidare av Karl X Gustaf.
300 år av utveckling på den grund, som också lades av Reinhold Rademacher
och hans smeder, vilka redan från begynnelsen gav gott anseende åt ett hantverk, som skulle komma omgestaltas till den industri, som i dag ger Eskilstuna dess karaktär och huvudparten av invånarna deras utkomst.
Eskilstuna är en stad, där arbetet alltid aktats högt. Företagsamhet, initiativförmåga och yrkesskicklighet har skapat underlaget för stadens framgångsrika utveckling...
Viljan till samarbete och ömsesidigt bistånd har från de första sammanslutningarna dåtidens hantverkare emellan och de enkla anordningarna för hjälp
åt fattiga och nödställda omvandlat vår stad till dagens på medborgligt likaberättigande och av sociala välfärdsåtgärder karaktäriserade samhälle.
När vi nu står i begrepp att högtidlighålla Eskilstunas 300-åriga tillvaro som
stad, går våra tankar med tacksamhet till alla dem, som under årens lopp levt
och verkat här, till alla som vårdat och förkovrat det goda fädren grundlade.
Men vi vill också i vårt jubileumsfirande lägga in förhoppningar för framtiden, förhoppningar om att medborgarna under tider, som kommer, skall få
erfara arbetets ära och glädje, fritidens vederkvickelse och den trygghet, som
1
gemenskapen samverkande människor emellan skänker.

Eskilstunas stadsjubileum invigdes 1959 av stadsfullmäktiges ordförande
Svante Lundkvist. I invigningstalet förmedlades en berättelse om staden där
det centrala temat var hur stadens utveckling till en modern välfärdsstad
drivits fram av en fredlig samverkan mellan arbete och företagsamhet. Invigningstalet var bara ett av många tillfällen där denna föreställning förmedlades. Exempelvis berättade Tage Erlander vid en medborgarfest och
Arne Geijer vid en invigning av en skulptur en snarlik historia om staden.
1

”Kungapar och 15.000 i Jubileumsupptakt”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19.
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I och med Lundkvists tal inleddes också ett för staden storslaget jubileumsfirande med stora delar av den svenska politiska, religiösa, kulturella och
till viss del industriella eliten närvarande. Under jubileet ritualiserades och
iscensattes också tolkningar av dagsaktuella politiska frågor. Det var alltså
en form av estetiserat politiskt handlande där en rad lokala och nationella
frågor behandlades, däribland stadens kultur- och museipolitik. Museal verksamhet betecknades som en central del av den moderna stadens åtaganden.
Jämte ett offentligt manifesterande av en lokal kulturpolitik invigdes och
presenterades monument, minnestavlor, historisk litteratur och museiinstitutioner. En rad representanter definierade också museets uppdrag och ställning i staden. Jubileet blev alltså ett sätt för både nationella och lokala eliter
att presentera sin syn på samhället inom en rad områden.
Stadsjubileet som fenomen var en tämligen vanlig företeelse i samtiden
och runt 1959 hade exempelvis Stockholm, Trelleborg och Landskrona
stadsjubileer. Dessa efterkrigstidens offentliga manifestationer har inte behandlats i tidigare studier i någon större omfattning. Det finns däremot ett
omfattande forskningsläge gällande offentliga ceremonier som genomfördes
kring förra sekelskiftet. Dessa studier visar att ett nytt forum för olika sam2
hällsgrupper blev tillgängligt; den offentliga scenen. Här bedrevs indirekt
eller direkt politisk och ideologisk opinionsbildning. Speciellt kring invig3
ningar av olika slag blev detta tydligt. Invigningarna följde ofta en standardiserad mall. Representanter från olika delar av det offentliga och makthavande skiktet i samhället (industrialister och politiker på olika nivåer)
deltog. Nationell rekvisita som flaggor och sånger var vanliga. Den historiska dimensionen var viktig, och då speciellt betoningen på stora män. Invigningarna brukade avrundas med en bankett, där hyllningstal och medalj4
utdelningar utgjorde en betydelsefull del. De officiella manifestationerna
och kanske då framför allt de stora utställningarna, i exempelvis Stockholm
1897 och Göteborg 1923, hade ofta inte bara en standardiserad form, utan
också en standardiserad funktion. Utställningarna kom att fungera som en
slags kulturell hegemonisk manifestation för den framväxande gruppen av
industrialister. Att dominera det offentliga rummet var viktigt. Genom att
behärska detta kunde man definiera och beskriva världen på det sätt man
önskade. Härigenom blev det möjligt att stadfästa en bestämd ordning. Offentligheten dominerades av just industrialisterna och deras syn på världen.
Utställningarna bidrog vidare till att skapa, eller i vart fall iscensätta, en form
av konsensus mellan olika samhällsgrupper. Och i retoriken kring de offentliga manifestationerna lyftes samförstånd och gemenskap fram. Denna strä5
van att visa på gemenskap dolde sociala och politiska konflikter.
2

Även tidigare förekom naturligtvis officiella invigningar; se t.ex. Rodell (2002).
Se Ekström (1994), Widmalm (2001) och Rosander (1984).
4
Se Widmalm (2001), s. 250 ff.
5
Se Ekström (1994), s. 266ff.
3
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I kapitlet kommer jag att visa att stadsjubileet hade samma form och
6
funktion som de nationella ceremonierna. Men borgerligheten och industrialisterna ersattes här av kommunala politiker och lokala industrialister. Jag
kommer också att visa hur nationella företrädare använde staden som en
arena att göra politik. Kapitlet är disponerat på följande vis: Först görs en
översiktlig beskrivning av bakgrund och genomförande. Sedan följer tre
nedslag i de centrala historiekulturella manifestationerna. Utifrån dessa ska
stadens berättelse analyseras. Därefter avhandlas den för kulturpolitiken
viktiga kulturkonferensen. Även om vissa frågor som hade en avgörande
betydelse för den nationella kulturpolitiken iscensattes här, så kommer framförallt stadens kulturpolitik att studeras.

Stadsjubileet
Enligt muntliga uppgifter var det socialdemokraten och stadsfullmäktiges
ordförande Bernard Hellström som tog initiativet till att firandet skulle ske
7
1959. Hellström har beskrivits som en typisk socialdemokratisk patriark.
Jämte rollen som stadsfullmäktiges ordförande var han ordförande i ett stort
8
antal nämnder och styrelser. Hellström bör nog också ses som en stadens
främsta tillskyndare av kultur. Enligt museichefen Göran Silfverstolpe hade
Hellström en avgörande betydelse när flera av stadens kulturella institutioner
byggdes upp. Han var i högsta grad delaktig i tillkomsten av teatern, konst9
museet och stadsmonografin. Dessutom gjorde han betydelsefulla insatser
för stadens offentliga monument och konstnärliga utsmyckning. Hellström
var en av dem som låg bakom tillkomsten av monumenten Arbetets ära,
Guds hand samt Jona och valfisken. Guds hand var stadens hyllning till C E
Johansson. Hellström avgick dock före det här aktuella jubileet efter en
10
kommunal skandal.
År 1957 påbörjades det egentliga planeringsarbetet med jubileet. Det var
monografikommittén som fick uppdraget att utreda och föreslå hur firandet
skulle genomföras. Kommittén bestod av Svante Lundkvist, disponenten och
blivande folkpartiledaren Sven Wedén, museiintendent Göran Silfverstolpe,
6

Även om Eskilstuna är i centrum ska vissa mindre nedslag i samtida stadsjubileer göras.
Silfverstolpe: muntl. 2002-10-16 och Tynelius skriftlig intervju 2003. Inget kommunalt
material har dock hittats där detta diskuteras.
8
Se Ericsson (2001), s. 232.
9
Stadsmonografin Carl Gustafs stad behandlar olika aspekter av Rademachers smidesverksamhet. Monografin överlämnades till staden i samband med jubileet, se Carl Gustafs stad
(1959). Från början var tanken dock att behandla staden ur ett bredare perspektiv och beskriva
institutioner och händelser som exempelvis Johanniterklostret, Carl Gustafs stad, Fristaden,
industrialiseringen, det kulturella livet i staden och fackliga rörelser. Se Stadsfullmäktiges
handlingar 1954, ser. A, s. 243f .
10
Se Stadsfullmäktiges handlingar 1954, ser. A, s. 243f. och Silfverstolpe (1989). Hellström
tvingades avgå efter jävanklagelser.
7
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centralbibliotekarie Gunborg Nyman och stadsplanearkitekt Sven Tynelius.
Hellberg, Silfverstolpe och Tynelius ansvarade samtidigt för det pågående
11
arbetet med kulturreservatet. Monografikommittén fungerade som arbetsutskott för hela jubileumskommittén. Svante Lundkvist övertog Hellströms
uppgifter efter den kommunala skandalen. Lundkvist blev stadsfullmäktiges
ordförande, medlem i monografikommittén och ordförande i jubileumskommittén. Han var också mycket drivande i planeringen av jubileet. Tynelius och Silfverstolpe var bara Lundkvists ”ivriga springpojkar”. Lundkvist
beslutade själv i stort och smått. Han planerade det övergripande innehållet
under invigningsdagen, höll en stor mängd tal i olika sammanhang, initierade kontakten med den tidigare nämnda kantatförfattaren Ture Nerman och
12
bestämde utseendet på den pall varifrån han skulle hålla invigningstalet. I
arbetet med jubileet var också en rad andra personer viktiga, däribland utställningsbestyrelsens ordförande direktör Sture Nilsson, samt redaktörerna
13
Wermelin och Palmqvist.
Representanter från drätselkammaren, fabriksföreningen, hantverksföreningen, köpmannaföreningen, Konsum, FCO, TCO, Eskilstuna-kuriren och
Folket bjöds in för att delta i planeringen av jubileet. Vid sammansättningen
av jubileumskommittén och i arbetet med jubileet lades uppenbarligen stor
vikt vid att få med företrädare från olika sektorer i samhället. Förutom att en
rad representanter för lokalsamhället deltog i arbetet, uppmanades andra
institutioner och sammanslutningar i staden att utse lämpliga personer som
14
kommittén kunde kontakta vid behov. I Göran Rosanders undersökning om
varuexpositioner i Sverige före 1914 hade vanligtvis medlemmarna i de
kommittéer som ansvarade för utställningarna titlar som ingenjör, disponent,
15
direktör, konsul etc. I stadsjubileet 1959 rymdes visserligen också titlar som
disponent och direktör men även personer med titlar som centralbibliotekarie, stadsplanearkitekt, reklamchef och stadsfullmäktiges ordförande
förekom.
Kommitténs sammansättning speglade på flera sätt intentionerna och genomförandet av jubileet. Här inrymdes ett koncentrat av stadens ekonomiska, kulturella och politiska elit. Dessa grupper intog en central roll under
jubileumsveckan. Mycket av retoriken, själva ceremonierna och grundinne11

Se utdrag av protokoll vid stadsfullmäktiges sammanträde den 11 april 1957, Kommittéers
arkiv, F128 (ESA).
12
Tynelius skriftlig intervju 2003. Se också korrespondens mellan Silfverstolpe och Nerman i
Museistyrelsen korrespondens 1958, E:II (ESA).
13
Utställningsbestyrelsen hade ett övergripande ansvar för utställningen Eskilstuna 300 år.
Reklamkonsulenten Olle Jonsson var också viktig då han var kommissarie för utställningen.
Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog och Eskilstuna 300 år jubileumsveckan 1959-02-02, Kommittéers arkiv, F129 (ESA).
14
Se P.M. angående firandet av Eskilstuna stads 300-årsjubileum 1959, Kommittéers arkiv,
F128 (ESA).
15
Se Rosander (1984).
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hållet kopplades till stadens historia och kulturarv där museichefen Silfver16
stolpe hade ett stort ansvar. Kulturen var en viktig del av jubileet. Konferensen Konst i offentlig miljö kan beskrivas som den första kulturkonferens
där kommunen stod i fokus. Jubileet dominerade också lokaltidningarnas
innehåll under jubileumsveckan på flera sätt: stadens historia kommenterades på bägge tidningarnas ledarsidor, tidningarna gav ut historiska specialbilagor och nyhetsrapporteringen från jubileumsfestligheterna gavs stort
utrymme. Tidningarna själva var dessutom representerade i själva jubile17
umsexpon Eskilstuna 300 år. I en rad olika manifestationer kom vidare
såväl industrins som den politiska maktens företrädare att ta stor plats.

Firandet
Eskilstunas 300-årsdag firades i nio dagar. Enligt den officiella retoriken
hade firandet ett viktigt syfte. Stadsfullmäktiges ordförande Svante Lundkvist formulerade det som att: ”Genom olika arrangemang vill vi under vår
18
jubileumsvecka ge en bild av vad som varit och vad som är Eskilstuna”.
Dessa olika historiepraktiker presenterade framför allt bilden av ”vad som
varit”. Men även samtid och framtid behandlades. Böcker, kulturreservat,
kantaten, monumentinvigningar, högtidstal, industriutställningar, krönikespel och historiska artiklar i tidningar är exempel på jubileets historieproduktion och historiebruk.
Ceremonierna kring tidigare jubileer och kanske framförallt de stora industriutställningarna följde ofta en given mall. De två stora utställningarna i
Stockholm 1897 och Göteborg 1923 hade exempelvis många gemensamma
drag i sina invigningsceremonier. Även om skillnader fanns var formen ungefär densamma vid båda utställningarna. Kungen (Oscar II i Stockholm
respektive Gustav V i Göteborg) ankom till utställningsstaden/platsen med
familj inklusive en medföljande prins. Därefter framfördes kantaten. Invigningsdagarna fortsatte med att kungarna höll tal vid själva utställningarna. I
Stockholm höll Oscar II talet vid industrihallens balkong, i Göteborg talade
19
Gustav V vid den s.k. minneshallen. Båda talen hade betydande inslag av
historiska referenser. I samband med invigningen i Göteborg lade konungen
ned en krans vid Gustav II Adolfstatyn. Avslutningsvis besökte kungarna
själva utställningarna. Tidningarna spelade en viktig roll och hade vanligen
20
utförliga beskrivningar av evenemangen.
16

Sammansättningen av kommittén påminner om Göteborgsutställningens utställningsstyrelse, där stadens politiska och industriella elit ingick. I Göteborg ingick också museichefen;
se Houltz (2003), s. 59.
17
Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
18
Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog, förord.
19
Minneshallen innehöll kulturhistoriskt material, men en del var den industrihistoriska avdelningen; se Houltz (2003), s. 140ff.
20
Se Houltz (2003), s. 94ff. och Ekström (1994), s.123ff.
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Invigningsdagen i Eskilstuna var en storslagen händelse som uppmärk21
sammades i flera riksmedier. Även om storleken på de ovan anförda exemplen och stadsjubileet i Eskilstuna skiljer sig åt, finns flera likheter. Jubileets första dag inleddes på Fristadstorget framför stadshuset. Efter att den
kungliga familjen anlänt, höll Svante Lundkvist det invigningstal som refererades i inledningen. Därpå framfördes den nämnda jubileumskantaten av
22
Ture Nerman. I en historisk tillbakablick med start i en mytisk forntid med
vargayl och urtidsdunkel togs åhöraren med på en historieresa, där nyckelpersoner och händelser i Eskilstuna behandlades fram till dagens välfärdssamhälle:
Ja, släktena har åldrats och gått bort med sina år.
I dag är tiden åter ung, i dag är tiden vår
och ur mödor och ur strider om timmar och löner,
ur mörker och svett
steg arbetets söner
från styvbarnets armod till medborgarrätt,
klassgränser föll och i solidaritet
styr folket sin stad i jämlikhet,
och om händer och viljor sammanslutna
står som vittnen i dag i bronsen gjutna
Sven Rinman på Fristadens klassiska mark,
Hjalmar Branting i demokratins folkets park,
två hövdingar som över tiders gräl
visar oss vägen till allas väl.
I dag är allt nytt och större i smedernas gamla stad.
I dag är det barnen av deras ätt som fyller historiens blad.
Och livets alla pulsar slår ungt i denna stund
men stark och stolt står staden på järnets fasta grund.
I dag går verket vidare i hoppets ljusa dur.
Vi bygger välfärdsbygget i välstånd och kultur.

21

Svenska Dagbladet hade med invigningsdagen på första sidan; se ”Eskilstunafesten fick
solig upptakt”, Svenska Dagbladet 1959-05-17; se också ”Eskilstuna jubilerar”, Dagens Nyheter 1959-05-17. Aktuellt hade enligt Eskilstuna-kuriren ett femton minuter långt reportage
från invigningsdagen; se ”Kungapar och 15.000 i Jubileumsupptakt”, Eskilstuna-kuriren
1959-05-19. I rapporteringen kring efterkrigstidens stadsjubileer fanns en etablerad form.
Stadsjubileer och då i synnerhet invigningsdagen fick ofta en generös behandling i de
rikstäckande medierna. Centrala inslag var kungligheter, industri och stadshistoria. Se ”Femtio nationer hyllar Åtvidaberg på 550-års festen”, Dagens Nyheter 1963-09-15, ”Industrin i
täten på utställningen”, Dagens Nyheter 1958-07-05 och ”Landskronafestivalen invigdes av
konungen”, Svenska Dagbladet 1963-07-19.
22
Valet av kantatförfattare är intressant. Författaren och journalisten Nerman var en känd och
omstridd socialdemokrat. Under andra världskriget var han aktiv antinazist och var delvis i
opposition mot ledande socialdemokraters utrikespolitik. Nerman hade författat flera skrifter
om arbetarrörelsens historia. Han var en av initiativtagarna till det stora forskningsprojektet
Den svenska arbetarklassens historia; se Linderborg (2001), s. 196.
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Vi bygger den gemensamt i en gemensam tro,
den staden där vår framtid och våra barn ska bo.
I dag som genom sekler från fredens land i Nord
går Eskilstuna smide ut kring människors jord.
I dag är mänskligheten en, om fjärran eller när.
23
Så smidom enigt Riket som åt alla lycka bär!

Kantaten hade ungefär samma grundtema som Lundkvists tal. Samförstånd
mellan arbete och företagsamhet hade lett fram till dagens välfärdsamhälle,
ett samhälle som byggdes inom stadens hägn. Även om kantaten innehöll
historiska beskrivningar av motsättningar mellan arbete och kapital så var
dessa motsättningar nu upphävda. (Notera dock att Internationalen parafraseras avslutningsvis.) Efter en stunds kortare vila begav sig kungligheterna till
den relativt nybyggda gymnastikhallen för att inviga utställningen Eskilstuna
24
300 år. Kungen gjorde även han en historisk exposé i sitt invigningstal och
såg statliga initiativ och Rademachers gärningar som ett grundläggningsprojekt för dagens industrisamhälle. I sitt tal betonade han vikten av hårt
arbete både vid ritbord och vid maskiner. Dagens sociala välfärd var inget
som kommit gratis. Avslutningsvis påpekade kungen att invigningsdagen
inte enbart borde ägnas åt att minnas tidigare generationers grundläggande,
utan att vi också borde tänka på att framtiden kräver ett outtröttligt, klokt och
25
redbart arbete. Efter talet tittade man på utställningen. Under invigningsdagen hann man också med en kransnedläggning vid den före detta drätselchefen Fritiof Hellbergs grav.
Den ceremoniella inramningen var mycket lik andra invigningar. Tidigare
hade det varit de borgerliga industrialisterna som manifesterade sin nyvunna
26
maktposition i 1800-talets utställningar. Men här var det agenter för samarbetssverige som symboliskt befäste sin maktställning då jubileets invigningsdag hade två centrala inslag som går att koppla till politik och industri.
Jubileet invigdes för det första av en socialdemokratisk stadsfullmäktigeordförande vid stadens politiska centrum, Fristadstorget med Stadshuset. För
det andra öppnades jubileumsutställningen av kungen och industrins representant, fabriksföreningens ordförande. Härigenom upphöjdes såväl den
politiska som den industriella verksamheten. Även den kommunala verksamheten kan ju sägas ha lyfts fram då den nya idrottshallen var värd för
expon.

23

Nerman (1959). Här har stora delar av kantaten utelämnats av utrymmesskäl.
Se ”Kungapar och 15.000 i Jubileumsupptakt”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19 och Eskilstuna 300 år jubileumsvecka, Kommittéers arkiv, F129 (ESA).
25
Se ”Konungens tal vid invigningen av E 300”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19.
26
Se Ekström (1994), s. 223ff.
24
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Jubileet som en folkfest
Under hela jubileet hade varje dag ett huvudtema. Jubileumsveckan inleddes
med att utställningen Eskilstuna 300 år öppnades av kungen. Dag
två,”Rademachers dag”, gick i historiens tecken med invigningen av kulturreservatet, presentationen av monografin och premiären för krönikespelet
”För 300 år se’n – ett lustspel om rademacheriet på Carl Gustafs tid”. Under
dag tre, ”Kyrkans dag”, svarade kyrkan för ett betydande inslag, med högtidsgudstjänst, besök av ärkebiskopen och allkristen samling i stadsparken.
Dag fyra, ”Idrottsdagen”, dominerades av idrotten med arrangemang på Tunavallen. Sveriges mekanförbund hade konferens dag fem, ”Industridagen”,
och skolan stod i centrum dag sex, ”Skolans dag”. Under denna dag hölls
också en medborgarfest med tillhörande medborgartåg. Festen hölls i Folkets
park och höjdpunkten var Tage Erlanders tal. Medborgartåget fick en speci27
ell hyllning i form av 20 Lansenplan som flög över tåget. En stor kulturkonferens om konst i offentlig miljö genomfördes dag sju, ”Kulturdagen”.
Den centrala programpunkten dag åtta var Kul mitt i stan.
Jubileet avslutades med en Sörmlandsdag på Djurgården, där stadens fri28
luftsmuseum låg. Det hela fullbordades med ett fyrverkeri. Även om varje
jubileumsdag hade olika teman fanns det några återkommande inslag; vaktparaden genom Eskilstuna, det historiska krönikespelet och utställningen
Eskilstuna 300 år.
Jubileet som helhet kan betraktas som en form av folkfest där Eskilstunas
invånare genom en rad olika evenemang ”kom tillsammans”. De stora åskådarmassorna framhävdes både med text och med bild i rapporteringen från
jubileet. Detta gällde t.ex. vid invigningsdagen, idrottens dag, avtäckningen
29
av monument och vid jubileets avslutning. Folkmassan var en självklar
deltagare i jubileet och stärkte iscensättandet av staden som ett ”vi”. Magnus
Rodell visar på betydelsen av folkmassorna vid olika offentliga manifestationer. Rapporteringen av John Ericssons likfärd präglades av just bilder på
de stora åskådarmassorna, vilket enligt Rodell kom att stärka vikänslan hos
30
såväl deltagarna som tidningsläsarna. Stadsjubileet 1959 innehöll ett koncentrat av olika former av offentliga manifestationer där medborgarna deltog. Dessa manifestationer, och beskrivningen av dem, kan betraktas som ett
artikulerande av en stadsgemenskap.

27

Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog; se också ”Imponerande
medborgartåg”, Folket 1959-05-22.
28
Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
29
Se t.ex. ”800 fjärdeklassister stod i brygga i magnifik show på Tunavallen”, Eskilstunakuriren 1959-05-22, ”10.000 hörde prins Wilhelm och hurrade för Sörmland”, Eskilstunakuriren 1959-05-25 och ”Tröstetal av LO-ordförande när han avtäckte ’Smederna’”, Svenska
Dagbladet 1959-05-24.
30
Rodell (2004). Jfr också med Mosse (2001).
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Eskilstuna manifesterades självfallet också som en svensk stad. Inbjudna
nationella dignitärer, svenska flaggor och tal där staden placerades i en större
nationell historia och inte minst försvarsmaktens representation genom bl.a.
flygvapnet bidrog till detta. Staden, sedd som en del av nationen, stärktes
även då rikstäckande medier dagligen rapporterade från Eskilstuna. I jubileet
länkades staden och dess medborgare vidare till en större västerländsk gemenskap, genom vänortsfirandet som utgjorde en central del under jubileumsveckan. I respektive vänort (Esbjerg, Stavanger, Jyväskylä och Luton)
placerades en gjuten jubileumssymbol och representanter från Esbjerg, Stavanger och Jyväskylä bildade tillsammans med folkdansare från Eskilstuna
31
ett folkdanslag under den särskilda vänortsfest som firades under jubileet.
Den tydligaste folkfestmanifestationen, medborgartåget och medborgarfesten, blev inte bara en gemenskapsskapande ceremoni. Den blev också en
del i berättelsen om stadens utveckling. I såväl Erlanders tal som tidningskommentarer till manifestationen användes medborgartåget som ett slags
exempel på folkrörelsernas betydelse. Dessa folkrörelser hade varit en avgörande aktör i framväxten av det moderna industri- och välfärdsamhället. Nu
blev dessutom Folkets park, den plats där medborgarfesten hölls, som sådan
en referens till de pionjärgärningar folkrörelserna haft, inte minst i Eskils32
tuna, påpekade Erlander. Noterbart är att den liberala Eskilstuna-kurirens
ledare dagen efter Erlanders besök handlade om företagsamheten som en
33
välfärdsbefrämjande faktor.

Industrins exponering
Att jubileumsutställningar var så mycket mer än bara en form av åminnelseritualer har tidigare studier visat. Kulturarv och historia blev ett sätt att uppmärksamma stadens industrier, exempelvis i form av utställningar, och där34
med sälja in dem på världsmarknaden eller på den nationella marknaden. En
35
del av detta var marknadsförandet av stadens industrier.
31

Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog. 1950-talets Eskilstuna präglades påtagligt av efterkrigstidens nya geopolitiska läge. Naturligtvis var staden det centrala
festobjektet även i de andra samtida stadsjubileerna, men de svenska städerna placerades i
flera fall in i ett större sammanhang. I samband med Trelleborgs 700-års jubileum var representanter från vänorterna Lübeck och Bremen inbjudna. Åtvidaberg kom snarast att beskrivas
som en världsstad, i rapportering från jubileet lyftes fram det faktum att gäster från 50 nationer var närvarande. Se ”Femtio nationer hyllar Åtvidaberg på 550-års festen”, Dagens Nyheter 1963-09-15 och ”Industrin i täten på utställningen”, Dagens Nyheter 1958-07-05.
32
Se Folkets ledare ”Medborgardag” och artiklarna ”Samspel skapade Eskilstuna” och ”Imponerande medborgartåg”, Folket 1959-05-22.
33
Se ”En skift i stål och kvalitet”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-22.
34
Se Houltz (2003) och Sundin (1997).
35
Eskilstuna följde en generell stadsjubileumstrend. Noteras kan också att det ”militärindustriella komplexet” i flera jubileer hade en viktig plats. Åtvidaberg invigdes med att fyra drakenplan gjorde en ”gratulationsroll” som tack för de datamaskiner Facit levererat. I Trelleborg
hade den stora jubileumsutställningen temat industri och försvar. Här premiärvisades en ny

57

Bakgrunden till att industrin kom att engagera sig är inte klart utsagd,
men att stadens industrier såg det historiska jubileet som ett möjligt tillfälle
att marknadsföra Eskilstunas industrier står klart. Bakgrunden var till viss
del troligen en mindre kris i stadens näringsliv. Antalet anställda inom metallindustrin hade minskat under 1950-talet. Såväl kommunen som industrin
önskade åstadkomma ett mera differentierat näringsliv, vilket konstaterades i
36
en undersökning av stadens industrier. Sture Nilsson utryckte också farhå37
gor med de ökade tullarna in till ECC. Att industrin utnyttjade jubileet
märks inte minst då stadens industrier hade åtminstone en helsidesannons
vardera i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I Svenska Dagbladet annonserade företagen under rubriken Eskilstuna 300 år och i Dagens Nyheter
var rubriken Eskilstuna 300 år. En stad med anor, ett kvalitetsbegrepp med
38
världsrykte. I denna marknadsföring kom kulturarvet genom Rademachersmedjorna och referenser till historien att inta en viktig ställning. I annonser
från C O Öbergs filfabrik, Bolinder Munktell, Gense, Låsbolaget, E A Berg,
Statmos och Heljestrand utgjorde den historiska anknytningen på olika sätt
en del av reklamen. I storstadspressens rapportering från jubileet kopplades
festligheterna samman inte bara med staden utan också med dess industrier.
Stålstaden, Eskilstunakvalité, stålmetropolen etc. var beskrivningar i rap39
porteringen från jubileet.
Det finns en märklig ambivalens i jubileet. Samtidigt som den ovan refererade rapporten om stadens näringsliv visade på problemen med den traditionella metallindustrins dominans i Eskilstuna blev jubileet ett frosseri i
historiska referenser och samtida stereotyper som alla fortsatte att definiera
40
staden som en stålstad.
I en mening var 300-årsjubileet ett slags industriexpo med ett tillhörande
stadshistoriskt jubileum. Industrin och dess representanter exponerades på en
”reamotor” och i staden stod försvarets nya robotar utställda. Se ”Femtio nationer hyllar
Åtvidaberg på 550-års festen”, Dagens Nyheter 1963-09-15 och ”Jubileumsexpo i robotens
tecken Vätskeraketmotor premiärvisas”, Dagens Nyheter 1958-07-04. I Eskilstuna hade försvarsindustrin en undanskymd plats i industriexpon, men den fanns representerad: ”Sött och
krigiskt på en gång” var texten till en bild där fröken Tunmo gjorde reklam för Gevärsfaktoriets produkter (K-pistar och granatkastare); se Folket 1959-05-16.
36
Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstuna regionen (1961).
37
Se ”Sture Nilsson i hälsningsord: Kvalitetsvaror vår enda chans”, Eskilstuna-kuriren 195905-16.
38
Se Dagen Nyheter 1959-05-22 och Svenska Dagbladet 1959-05-17.
39
Se ”Rademacher och Eskilstuna”, Svenska Dagbladet 1959-05-14, ”Expo, konstkonferens
lockar då Eskilstuna firar 300 år”, Svenska Dagbladet 1959-05-16, ”Tröstetal av LO-ordföranden när han avtäckte ’Smederna’”, Svenska Dagbladet 1959-05-24 och ”Eskilstuna jubilerar”, Dagens Nyheter 1959-05-17.
40
Ett exempel som förtjänar att nämnas i sammanhanget är den tänkta turist- och marknadsföringsfilmen om Eskilstuna. Huvudpersonerna var familjen Eskilsson. Fadern, Eskil Eskilsson,
skulle naturligtvis vara verkstadsarbetare på Volvo BM och unge Eskilsson tänktes också
arbeta inom traditionell metallindustri; se filmmanus av Ivar Schnell, hylla 3A, mapp Eskilstuna stad I (EMA).
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rad olika sätt under jubileet där annonserna och utställningen var en del, den
kulturarvs- och historierelaterade verksamheten en annan. Sammantaget
kopplades ”varumärket” Eskilstuna samman med hårt arbete, modiga företagare, samförstånd, historisk kontinuitet och kvalité. De teman som rymdes i
tal och i ledarkommentarer sammanföll i mångt och mycket med de kommersiella annonsernas huvudtema; Eskilstuna var en industristad där kvalitén
41
sattes främst. Till denna marknadsföringskampanj ska Eskilstuna 300 år
läggas. Expon var huvudsakligen avsedd som en goodwill-exposition för
stadens industri, handel och hantverk. Den stadshistoriska utställningen ut42
gjorde endast en mindre del av den stora utställningen.
En koppling mellan stad och industri gjordes också i den historiska översikt som fanns i det officiella jubileums- och utställningsprogrammet. I programmets historiska beskrivning kretsar historieskrivningen kring staden och
43
dess industriers utveckling. Stadens egen historieskrivning och marknadsföring av industrin gick alltså hand i hand.

Rum för historien
Att jubileer är ett mångfacetterat fenomen har redan konstaterats. En central
aspekt utgör historien. Nedan presenteras tre platser som alla spelade en
central roll i jubileets historieproduktion. Även om jubileet 1959 som helhet
ska betraktas som ett tillfälle då stadens historia, samtid och framtid formulerades, kom detta tydligast till uttryck i de tre avgränsade rummen industri44
utställningen, kulturreservatet och torget. I dessa tre rum formulerades genom symboliska representationer av olika slag ett koncentrat av staden och
45
dess historia. De tre exemplen var visserligen inte de enda tillfällena då en
fixering och tillslutning av stadens historia skedde, men de var de mest manifesta. De tre platserna var också de enskilt största historiemanifestationerna om man ser till vilka som invigde dem. Kungen invigde expon Eskilstuna 300 år, Jernkontorets ordförande och LO:s ordförande invigde
relieferna och skulpturen på torget. När kulturreservatet invigdes var jämte
riksantikvarien själv, också hans företrädare tillika portalfiguren inom
svensk fornminnesvård, Sigurd Curman, närvarande.
41

Se ”Eskilstuna 300 år”, Folket 1959-05-14, ”Framgångens hemlighet”, Eskilstuna-kuriren
1959-05-16 och ” Kungapar och 15.000 i Jubileumsupptakt”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19.
42
Se beskrivningen Eskilstuna 300 år jubileumsveckan 1959-02-02, Kommittéers arkiv, F129
(ESA).
43
Se Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
44
Det fanns andra avgränsade rum där själva platsen som sådan bar på berättelser om staden.
Det redan nämnda Folkets park är ett exempel. Men även om berättelser om staden formulerades här, var det inte ett lika omfattande berättande som i de utvalda exemplen.
45
Jfr med Nora (2001) och med Selling (2004), s. 16f., som för liknande resonemang kring
vad de kallar minnesorter och minnesplatser.
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Eskilstuna 300 år, en skrift i stål och kvalitet
Utställningen Eskilstuna 300 år kan betraktas som jubileets huvudattrak46
tion. Att staden i koncentrerat format skulle visas i utställningen är självklart. Avsikten med utställningen var enligt medlemmarna i jubileumskommittén att göra en ”goodwillexposition” över stadens industri, hantverk och
47
handel. Detta skulle ge en dagsaktuell beskrivning av Eskilstuna.
Tanken om industriutställningen väcktes tidigt i arbetet med jubileet, men
industrins intresse var inledningsvis begränsat. Det var stadens representanter som kontaktade industrins ombud för att se om de var intresserade av att
delta i festligheterna. Stadens företrädare kunde dock ha tänkt sig en betydligt större industriutställning än den som genomfördes. Det var också staden
som bekostade merparten av jubileet, vars budgeterade kostnad var 200 000
kr. Industrin bidrog dock troligen med pengar till den omfattande annons48
kampanjen under jubileet.
I arbetet med utställningen bildades en egen kommitté, Bestyrelsen för
49
Eskilstunamässan. I den ingick representanter från staden och näringslivet.
Ordföranden var direktör Sture Nilsson. Betydande ansvar hade troligen
också reklambyrån Central-Reklam, som var huvudentreprenör för Eskils50
tuna 300 år. Olle Jonsson från byrån titulerades utställningskommissarie.
Jämfört med de stora utställningarna i Stockholm år 1897 och Göteborg
1923 ter sig Eskilstunaexpon liten. Göteborgsutställning hade t.ex. cirka 4,2
51
miljoner besökare under fem månader. Drygt 40 000 besökare såg expon i
52
Eskilstuna under nio dagar. Samtidigt gavs stadsjubileet, och därmed indirekt också Eskilstunaindustrin, ett betydande utrymme i rikstäckande medier
under hela jubileet.
I Eskilstuna 300 år inrymdes både stadens och industrins historia, men en
betydande del av utställningen hade andra teman. Nästan dagligen anordnades aktiviteter där framförallt stadens detaljhandel ansvarade för olika arran46

I Göteborg 1923 var det Minnesfältet som utgjorde utställningens huvudområde och i
Stockholm 1897 var det industrihallen som var utställningens epicentrum; se Houltz (2003),
s. 94ff. och Ekström (1994), s. 132ff.
47
Se Eskilstuna 300 år jubileumsvecka, Kommittéers arkiv, F129 (ESA).
48
Se protokoll från bestyrelsen för jubileumsutställningen 1958-01-24 och protokoll från
jubileumskommittén 1957-10-28, 1957-11-08, 1957-12-07, Kommittéers arkiv, F118, F129
(ESA). Se också Stadsfullmäktiges handlingar 1959 ser. A, s. 90.
49
Se P.M. angående firandet av Eskilstuna stads 300-årsjubileum 1959, Kommittéers arkiv,
F128 (ESA).
50
Se Eskilstuna 300 år jubileumsvecka, Kommittéers arkiv, F129 (ESA) och Eskilstuna 300
år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
51
Houltz (2003), s. 282. Publikmässigt är en jämförelse med det tidiga 1900-talets lokala och
regional industriutställningarna relevant. I t.ex. Örebro 1911 besökte 70 000 personer varuexpositionen under en månad. Den s.k. Uddevallautställningen 1874 besöktes av 8 000 personer
under 12 dagar. Rosander (1984).
52
Se ”42000 besökte industrimässan. Bra netto till Eskilstuna stad”, Eskilstuna-kuriren 195905-25.
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53

gemang. I själva utställningen representerades en rad olika verksamheter
från staden: köpmän, ideella organisationer och lokalpress. De olika aspekterna av staden ställdes också ut i speciella avdelningar. Hall A innehöll en
presentation av stadens industrier och en industrihistorisk avdelning. I hall B
ställde livsmedelsindustri, handel och hantverk ut. Hall C var reserverad för
bostad och bohag och ideella organisationer Den stadshistoriska utställningen var placerad i foajén tillsammans med en presentation av stadsbiblioteket.
Industriutställningen dominerades av Eskilstunaindustrier och flertalet av
de klassiska industriföretagen såsom Heljestrands, C E Johansson, Eskilstuna Jernmanufaktur, Bolinder-Munktells, C O Öbergs filfabrik deltog. Flera
av dessa industrier var också representerade i den industrihistoriska avdelningen. I det kombinerade jubileumsprogrammet och utställningskatalogen
saknas bilder på utställarna, vilket gör det svårt att se vad företagen ställde ut
och hur det arrangerades. Av tidningsbilder och referat framgår att de historiska produktionssätten gavs mycket utrymme, som exempelvis manuell
54
filhuggning och traditionellt smidesarbete. Dagsaktuell industriell verksamhet hade naturligtvis också en framträdande roll. Världskartor visade försäljningens utbredning, diagram och förklarande texter beskrev produkternas
höga kvalité, och aktuella produkter som C E Johanssons moderna måttin55
strument visades upp i industrihallen.
I utställningens mångfald av historiska referenser fanns även köpmännens
56
historia representerad. Själva staden som sådan hade också en speciell
57
historisk avdelning i Eskilstuna 3000 år, producerad av museet. Rent kro58
nologiskt ställdes hela historien ut, men fokus låg på 1800-talets industrier.
Utställningen bestod av föremål och förklarande texter. Historien inleddes i
forntiden med en beskrivning av det ur vattnet framväxande Eskilstuna. Här
fick en karta som föreställde trakten Eskilstuna för 3000 år sedan och de s.k.
skogstorpsyxorna representera perioden. Besökaren fick också upplysningar
om antalet fornlämningar och var de var placerade. Historien fortsatte sedan
i koncentrerad form via nedslag i bl.a. vikingatid, missionären Eskils reliker
(eller snarare foton på hans reliker), medeltida kyrkor, Rademacher, svenska
53

T.ex. var det en mannekänguppvisning den 18/5 och en radio- och tvdag den 20/5. Se
Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
54
Se ”Kvalitetsbegreppet Eskilstuna i jubileumsexpon”, Folket 1959-05-16.
55
Se ”Kvalitetsbegreppet Eskilstuna i jubileumsexpon”, Folket 1959-05-16 och ”Eskilstunas
jubileumsexpo byggs”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-11.
56
Se Folket 1959-05-16.
57
Genomgången bygger på bevarade texter och ritningar av utställningen; se utställningsskiss
stadshistoriska utställningen 1959 hylla 3A, mapp Eskilstuna stad II (EMA).
58
Jfr denna beskrivning som görs nedan med den allmänna utställningsgrammatik som präglat
1800- och 1900-talens stora utställningar, utmärkande för denna har varit en processinriktad
historia; se här Bennett (2000), s. 75ff. Jfr också med Houltz (2003), s. 138ff och analysen av
Minnesfältet.
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kungar, Fristaden och 1800-talets industriella genombrott. Utställningen
avslutades med 1900-talsstaden. Här representerades det moderna Eskilstuna
av den nya sporthallen och förorten Fröslunda.
I utställningen dominerade som sagt 1800-talets industrialisering. I en
porträttsamling kallad ”pionjärerna” representerade en grupp med industria59
lister de män som utvecklade smedstaden till industristaden. Fabrikören
Heljestrand sades ”tjäna som ett exempel på de män som vid 1800-talets mitt
bygger ut de små hantverkssmedjorna till moderna industrier och därmed
60
lägger grunden till vårt lands välstånd.” För att illustrera industrialiseringen
ställdes bl.a. Munktells lok ”Förstlingen” och C E Johanssons måttsatser ut.
Även om industrialisterna dominerade den senare delen av utställningen
61
fanns även andra aspekter av stadens liv såsom föreningslivet representerat.
Hur mottogs då hela 300-årsexpon? Enligt lokalpressen imponerade utställningen och den gav en ”perfekt bild av stadens ’strävsamma vardagsansikte’” och var ett ”tvärsnitt av smedstaden”. I lokalpressen lät sig reportrarna imponeras av vad staden kunde prestera och det var knappt ens möjligt
att sammanfatta innehållet i utställningen. En reporter hävdade att utställ62
ningen var ”bedövande mäktig”. I en ledarkommentar kallade Eskilstunakuriren utställningen för en ”skrift i stål och kvalitet”. Enligt tidningen var
industriutställningen en historia om hur staden växt fram tack vare framsynta
företagare. Men även den enskilde arbetaren borde känna sig delaktig i
63
denna utveckling.
Värt att notera är också att flertalet foton föreställde de delar i utställningen som innehöll traditionell hantverkstillverkning. Filhuggaren Hubert
Elisson var den hantverkare som gavs mest utrymme och fick representera
64
utställningen i såväl lokala media som i de rikstäckande tidningarna.
Även om jag återkommer till en sammanfattande diskussion längre fram,
kan några aspekter av utställningen redan nu lyftas fram. Det är uppenbart att
den blev en form av stadens kulturella självpresentation. I expon kom också
59

Samma porträttsamling återkom 20 år senare i stadsmuseet och hade också troligen tidigare
varit utställd i den första stadshistoriska utställningen från sent 1920-tal; se Eskilstuna stads
Museer En orientering, (1951), s. 6.
60
Se utställningsskiss stadshistoriska utställningen 1959 hylla 3A, mapp Eskilstuna stad II
(EMA). (Språket i citat har bearbetats.) Just porträttserier på dådkraftiga industrimän och
framlyftandet av dem har en lång tradition i utställningsvärlden. I exempelvis Stockholmsutställningen 1897 fanns en sådan serie som fick illustrera industrialisternas betydelse för
nationen; se Ekström (1994), s. 223f.
61
Se utställningsskiss stadshistoriska utställningen 1959 hylla 3A, mapp Eskilstuna stad II
(EMA).
62
Se ”Kvalitetsbegreppet Eskilstuna i jubileumsexpon”, Folket 1959-05-16 och ”Eskilstunas
jubileumsexpo byggs”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-11. Observera att tidningarna besökt
utställningen innan invigningen.
63
Se ”En skrift i stål och kvalitet”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-22.
64
Se ”Kvalitetsbegreppet Eskilstuna i jubileumsexpon”, Folket 1959-05-16 och ”300-åriga
Eskilstuna i jubelyra”, Svenska Dagbladet 1959-05-16.

62

det västerländska metanarrativet att återberättas. Industri, teknik och organiserade arbetare drev utvecklingen framåt. Stadens hjältar var till viss del
ingenjörer och uppfinnare (Munktell och C E Johansson), men det var lika
mycket de fabrikörer och industrialister med ursprung i smedstaden som lett
utvecklingen framåt. Den industriella teknikens stamtavla som manifesterades i t.ex. en nationellt inriktad utställning som Göteborgsutställningen 1923,
ersattes här med framförallt en industriell stamtavla över staden. Det första
som mötte besökarna var den stadshistoriska utställningen med de tidiga
industriprojekten som Rademachersmedjorna och Fristaden, detta var stadens industriella rötter. När besökarna passerat den historiska utställningen
och kommit in i industriexpon såg dessa vad dagens industrier producerade.
På ett mycket konkret sätt framställdes historien om stadens utveckling från
en primitiv småskalig smedstad till en modern industristad. Stadsutvecklingen anknyter också till den nationella historien. I den stadshistoriska utställningen var svenska kungar som exempelvis Carl X Gustav representerade och en av den svenska järnhanteringens förgrundsgestalter, Sven
65
Rinman, rymdes också i berättelsen.

Kulturreservatet
Eskilstuna 300 år fick visserligen inviga hela jubileet, men de smedjor som
utgjorde stommen i kulturreservatet var ett slags jubileets huvudnod och
smedjorna blev inte bara den plats som stadens födelse länkades till. Också i
reklam, broschyrer och tal var smedjorna ett återkommande inslag. Stadsmonografin Carl Gustafs stad som presenterades under jubileet var helt ägnad smedjornas historik. Dock fanns ett kapitel om framväxten av just kulturreservatet och stadens museiväsende. Smedjorna som plats spelade också
en betydande roll under jubileet och det är överhuvudtaget svårt att tänka sig
själva jubileet utan detta kombinerade museum och kulturreservat.
Vad som skulle bli invigningens plats under festivalveckan slogs tidigt
fast i det preliminära programmet. Under rubriken En historisk orientering
presenterades ”det helt unika kulturreservatet Rademachersmedjorna”.
66
Smedjorna prydde också själva jubileumsprogrammet. I programmets förord beskrev stadsfullmäktiges ordförande Svante Lundkvist stadens historia
och dess ursprung i smedjorna. Ett fotografi bredvid förordet föreställde två

65

Jfr med Bennett (2000), s. 77ff. Se också Houltz, (2003), s. 284ff. I jämförelse med övriga
stadsjubileer fanns där troligen samma grundhistoria om hur industrin lagt grunden för stadens välfärd i samarbete med samhället, speciellt utrycktes detta i Åtvidaberg. Men även i
Trelleborg betonades industrins betydelse. Se ”Femtio nationer hyllar Åtvidaberg på 550-års
festen”, Dagens Nyheter 1963-09-15 och ”Storstädat fabrikskomplex första anhalten på visning”, Dagens Nyheter 1958-07-05.
66
I övrigt pryddes omslaget av den nya gymnastikhallen, monumentet arbetets ära, en kyrka,
en björn (representerade troligen stadens ZOO) och jubileumssymbolen tre sekel.
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små barn vid en av smedjorna, bildtexten löd ”Den yngre generationen ser på
67
hur den äldre haft det.” I förordet skrev Lundkvist:
Trehundra år av idoga ”smeders” kamp för att säkra utkomstmöjligheterna åt
sin egen generation och för att ge i arv en bättre grund åt kommande släkten
att bygga vidare på. Så har kring Rademachers smedjor växt upp först en
hantverksstad och sedan en modern industristad, där företagsamhet och yrkesskicklighet representerar kontinuiteten i utvecklingen. När dagens eskilstunabor firar stadens 300-årsjubileum, sker detta i djup tacksamhet mot dem,
som lade grunden, och mot alla de många, som under seklers gång byggde
vidare.68

Talet om smedjorna anslöt väl till den övriga stadshistoria som formulerades
i andra sammanhang under festligheterna. Det är visserligen fullt möjligt att
återberätta detta utan en fysisk miljö, men reservatet blev en mycket konkret
plats att ta ett historiskt avstamp i. Reservat, stadshistoriska utställningar och
rekonstruktioner har en naturlig del i en jubileumstradition och Eskilstuna
69
utgör här inget undantag. I efterkrigstidens stadsjubileer hade också musei70
utställningar och kulturreservat en central roll. Kulturreservatets koppling
till 300-årsjubileet kan därför på många sätt ses som en given och naturlig
del av en allmän utställnings- och jubileumskultur och som en självklar del i
stadens 300-årsjubileum.
Dock var inte reservatet något som enbart skapades för jubileet. Det var
snarare en slags komplettering av det stadsmuseum som efterhand byggts ut i
området sedan 1903. Den byggda miljön kring delar av smedjorna hade tidigt uppmärksammats som kulturhistoriskt värdefull. August Stålberg, drätselkammarens ordförande, hävdade att: ”det måste vara en pligt för staden
att söka här bibehålla nämnda i kulturhistoriskt intresse och särskildt för
71
Eskilstuna betydelsefulla byggnad”. Smedjan blev Eskilstunas, som vi sett
ovan, första museum där föremål från staden och industrin ställdes ut. Föreställningen om staden och dess industriers ursprung i smedjorna framkom
även när museistyrelsen 1927 önskade resurser för att rädda den s.k. Helje-

67

Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog.
Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog, förord.
69
I t.ex. Stockholmsutställningen 1897 fanns ett område kallat Gamla Stockholm; se Sundin
(1997), s. 135.
70
När t.ex. Örebro firade sitt 700 års jubileum 1965 invigdes ett kulturreservat i samband med
jubileet; se Stadsförbundets tidskrift 1965:7. I Trelleborgs 700 års jubileum 1958 hade den
stadshistoriska utställningen en självklar plats. Likaså hade Åtvidabergs och Landskronas
550-års fester inslag av historiska utställningar. Se ”Femtio nationer hyllar Åtvidaberg på
550-års festen”, Dagens Nyheter 1963-09-15, ”Industrin i täten på utställningen”, Dagens
Nyheter 1958-07-05 och ”Landskronafestivalen invigdes av konungen”, Svenska Dagbladet
1963-07-19. Exemplen skulle kunna mångfaldigas om man ser på 1980-talets våg av stadsjubileer där städer som Karlstad (1984) och Mariestad (1983) jubilerade.
71
Utdrag från drätselkammaren 1903-09-30, Kommittéers arkiv, F118 (ESA).
68
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strandska smedjan. I anslagsframställan kopplades stadens framväxt samman
med industrins utveckling:
Smedjornas ålderdomliga och pittoreska exteriörer förläna gatubilden en säregen prägel, och man kan utan överdrift påstå, att den del av Rademachergatan, utmed vilken smedjorna är belägna, är en av stadens få egentliga sevärdheter och den ur historisk synpunkt märkligaste. Redan dessa
omständigheter tala kraftigt för ett bibehållande i största möjliga utsträckning
av de alltjämt förefintliga rademacherska smedjorna. Men även andra och än
mera tungt vägande skäl kunna anföras. Om man betänker, att 1600-talets
smedstad är upphovet till industrisamhället Eskilstuna, att denna stad utan
Rademachers initiativ och trots alla motgångar okuvliga energi förmodligen
aldrig skulle nått över den stillastående småstadens stadium, måste man anse
det som enkel gärd av pietet, att staden sörjer för bevarandet av de minnesmärken, som vittna om dess genesis. Som kulturhistoriska monument, som
oersättliga inslag i stadsbilden, men i främsta rummet som Eskilstuna72
industriens barndomshem bör dessa smedjor bevaras åt eftervärlden.

Den historia om staden som iscensattes under jubileet hade en lång tradition,
i synnerhet linjen Rademacher – ursprung – utveckling – industri – stad. Det
framstår därför som självklart att denna miljö fick en central roll under jubileet.
Kulturreservatet under stadsjubileet
Kulturreservat och museer hade som sagt en självklar plats i efterkrigstidens
jubileer, men i få andra städer tycks stadens födelse så konkret ha knutits till
73
en historisk plats, produktionsform och person som i Eskilstuna. En förklaring ligger nog i användandet av historiekulturella nyckelsymboler. I 1800talets nationsformeringsprocess spelade en rad olika nyckelsymboler en
central roll. Sådana var exempelvis kungar, statsmän och betydelsefulla händelser. Symbolerna förklarade inte bara nationens ursprung utan de verkade
74
också förebildligt. I Eskilstuna blev den centrala nyckelsymbolen under
jubileet Rademacher och hans smedjor, manifesterat i kulturreservatet.
När en stad väljer tidpunkten för sin födelse finns det inga på förhand
givna kriterier på vad som ska räknas som dess födelse. I Eskilstunas fall kan
man tänka sig flera tidpunkter och personer som skulle kunna länkas till
ursprunget. Stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson hävdar t.ex. att det är fullt
möjligt att betrakta Carl IX som stadssamhällets grundare i och med till72

Stadsfullmäktiges handlingar 1927 ser. A, s. 520f .
Påståendet bygger inte på någon fullständig genomgång av andra städers jubileer, utan på
hur de beskrevs under invigningsdagen; se t.ex. Svenska Dagbladet 1963-07-19 (Landskrona),
Dagens Nyheter 1963- 09-15 (Åtvidaberg), Dagens Nyheter 1953-06-22 (Stockholm). Jfr här
med de rikstäckande tidningarnas skildringar av Eskilstuna; se t.ex. Dagens Nyheter 1959-0516 och Svenska Dagbladet 1959-05-16.
74
Se Mosse (2001) och Zander (2001), 44f.
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komsten av Tunafors stad. Att just 1659 och erhållandet av stadsprivilegierna valdes är på intet sätt ologiskt, men flera andra alternativ hade varit
75
tänkbara. Tyvärr finns lite material kvar kring frågan, så huruvida någon
diskussion fördes kring detta är oklart. En rimlig förklaring till det val som
gjordes ligger troligen i de goda möjligheterna att skapa uppbyggliga nyckelsymboler runt smedjorna. Rademacher var en konkret person att fokusera
på och smedjornas grund till samtidens industrisamhälle gav förklaringar till
stadens ursprung. Kring Rademacher och smederna rymdes också brukbara
76
stereotyper. Företagsgrundaren (Rademacher) och hantverksskickliga arbetare (smederna) var användbara symboler i samförståndets 1959. De blev
77
grundare av staden och förebilder på olika sätt.
Valet av jubileumsår påverkades säkerligen av det faktum att det fanns
byggnader med stort kulturhistoriskt värde som direkt kunde länkas till Rademacher. Samtidigt var smedjorna ett utmärkt konkret exempel att bygga en
stadshistoria kring. De i berättelsen grundläggande aspekterna tid, aktör och
tema, kunde på ett lättfattligt sätt knytas till Rademacher. Tidsmässigt fick
staden en födelse, aktörerna blev den i samtiden gångbara industrialisten och
smeden/arbetaren och temat i berättelsen kunde byggas upp kring industrialiseringen.
Reservatet invigdes under jubileets andra dag. Efter invigningen var det
premiär för krönikespelet ”För 300 år se’n – ett lustspel om rademacheriet på
Carl Gustafs tid” författat av landsantikvarien Ivar Schnell. Eskilstunakuriren hävdade att invigningen präglades av högtidlighet och värdighet.
Närvaron av tre landshövdingar, riksantikvarien Bengt Thordeman och den
78
f.d. riksantikvarien Sigurd Curman, bidrog till att göra invigningen festlig.
Svante Lundkvist lyfte fram behovet av att minnas tidigare generationer. I
reservatet skulle kommande eskilstunabor kunna blicka tillbaka och känna
sitt ursprung. Reservatet visade vidare, enligt Lundkvist, betydelsen av en
yrkestradition för en stad som Eskilstuna. Invigningstalet betonade också
den hastiga utvecklingen staden genomgått och även i framtiden skulle genomgå. I denna färd in framtiden skulle reservatet vara en plats att minnas
det förflutna. Trots alla prominenta gäster var det ändå Rademacherättlingen
Edit Gahm som tycks ha gjort störst intryck och det var hon som genom sin
närvaro knöt samman tre sekel. Ytterligare en person med biologiska rötter i
1600-talets smidesverksamhet deltog vid invigningen, smedättlingen Arne
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Se Ohlsson (2000), s. 11.
Jfr här med Florens & Isacsons analys av vallonerna som symboler för den svenska arbetaren; se Floren & Isacson (2002).
77
Se t.ex. företal av Svante Lundqvist i Carl Gustafs stad (1959) och nedan.
78
Se ”Himlen grät glädjetårar när Rademacherreservat invigdes”, Eskilstuna-kuriren 1959-0519.
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Woungerecht. Härigenom knöts inte bara de tre seklerna samman, utan
79
också ”företagaren” och ”arbetaren”.
Nu blev reservatet i sig ett sätt att berätta om stadens utveckling från smidesstad till industristad. I reservatet fanns en rad byggnader med olika innehåll som tillsammans formulerade en snarlik historia. Om besökaren startade
sitt reservatsbesök i Berglindska smedjan från 1600-talet fick hon där se en
miljö som var avsedd att likna 1600-talets smedjor. I smedjan fanns en re80
konstruerad verkstad med tillhörande bostadsmiljö för en smidesfamilj.
Nästa museismedja, Heljestrandska smedjan, var också från 1600-talet. Här
fanns en stads- och industrihistorisk utställning, som beskrevs ovan, där
stadens industrihistoria berättades genom bl.a. porträtt på företagsgrundare
och bilder på hur industrin utvecklats från småskalig tillverkning till modern
81
fabriksproduktion. Berglindska smedjan och Heljestrandska smedjan låg i
början av reservatet. Sist i reservatet fanns Bergska smedjan där Eskilstuna
fabriksförening hade en utställning med produkter från samtidens industri82
ella tillverkning. I reservatet berättades således samma grundberättelse som
i jubileet.
I en rad olika verksamheter kring reservatet såsom invigning, företal och
tidningsrapporteringar formulerades en stadshistoria med de två motpolerna
arbetare och företagare som de viktigaste aktörerna i historien. Dessa aktörer
gavs också en avgörande roll i det framtida Eskilstuna. Men samtidigt som
det kring reservatsinvigningen formulerades en berättelse där utveckling och
förändring betonades, blev reservatet också en statisk plats där tiden stod
stilla och framtida generationer kunde blicka tillbaka och minnas tidigare
83
generationer.

79

Se ”Himlen grät glädjetårar när Rademacherreservat invigdes”, Eskilstuna-kuriren 1959-0519.
80
Bostadsdelen var rekonstruerad med hjälp av information ur två bouppteckningar från mästarna Frantz och Björkman; se Rademachersmedjorna vägledning (1959). Bouppteckningarna
var från 1721 och 1825. Verkstaden hade också material från 1800-talet. Det fanns alltså inte
enbart 1600-talsföremål i smedjan.
81
Se här Eskilstuna stads museer: En orientering (1951) och Rademachersmedjorna vägledning (1959). I 1951 års orientering är beskrivningen i förhållande till vägledningen från 1959
relativt detaljerad. Om det gjorts ändringar i utställningen under 1950-talet framkommer inte i
materialet. Det är också rimligt att anta att delar av den stadshistoriska utställningen i smedjorna placerades i jubileets stadshistoriska utställning Eskilstuna 3000.
82
Berglindska smedjan och Heljestrandska smedjan är bland de första besöksmålen i reservatet som beskrivs i vägledningen. Bergska smedjan med industriutställning beskrivs sist, se
Rademachersmedjorna vägledning (1959). Nu fanns dessutom en rad andra byggnader beskrivna i vägledningen. I dessa olika byggnader fanns bl.a. en guldsmedja, en servering, hemslöjdsföreningens butik och en familjebostad; se Rademachersmedjorna vägledning (1959).
83
Se ”Himlen grät glädjetårar när Rademacherreservat invigdes”, Eskilstuna-kuriren 1959-0519 och Lundkvists företal i Carl Gustafs stad (1959).
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Torget
Fristadstorget hade tidigt betraktats som en plats där stadens industriella
identitet skulle manifesteras. I och med den skulptur som avtäcktes och de
gåvobrev för reliefer på företagsgrundare som överlämnades där under jubileet gestaltade torget i än högre grad än tidigare den industriella identiteten.
Torget blev också en plats som nu i hög grad iscensatte en föreställd gemenskap mellan arbete och kapital. Dessa artefakter bör relateras till stadens
övriga historieproducerande institutioner, där framförallt kulturreservatet
med stadsmuseet och industriexpon utgjorde en central del 1959. Monumentens mening går inte att frikoppla från denna miljö. Invigandet måste
också länkas till samtidens mest heta politiska fråga, ATP-reformen. Denna
reform relaterades till stadens historiska symboler.
Det går heller inte att lösgöra invigningarna 1959 från torgets egen historia. Redan 1833 sattes ett monument upp till Sven Rinmans ära. Rinman
hade haft en viktig roll för Fristadens utveckling. Monumentet hade dock
tagits bort och ersatts med det monumentala Arbetets ära och glädje av Ivar
84
Johnsson. Monumentet var ägnat stadsfullmäktiges 100 årsjubileum 1963,
men det invigdes redan 1942. Ivar Johnssons monument domineras av en
fem meter hög kvinna hållandes ett barn. Kvinnan står i en fontän omgiven
85
av ett brunnskar. Sedan tidigare fanns medaljonger av Samuel Schröderstierna och Sven Rinman uppsatta på granitpelare invid monumentet. Schröderstierna och Rinman var portalfigurer under fristadsepoken. I samband
med jubileet skedde alltså en förtätning av torgets historiska inslag.
Onsdagen den 20 maj överlämnades gåvobreven för relieferna till staden.
Porträttrelieferna som sedermera skulle sättas upp intill Arbetets ära föreställde Theofron Munktell, August Stenman, C E Johansson, August Stålberg, E A Berg och C O Öberg. Gåvobrevet överlämnades till stadsfullmäktiges ordförande Svante Lundkvist av representanter för respektive företag.
Vid överlämningsceremonin höll Jernkontorets ordförande Evert Wijkander
tal. I talet betonades den stora roll staden Eskilstuna spelat för svensk järn86
hantering. Även Lundkvist bedyrade sin tacksamhet för vad han kallade
”föregångsmän”. Visserligen kunde alla människor stärka stadens ställning,
men, tillade han: ”Vi behöver män som kan se vad framtiden bär på för möj87
ligheter och som är djärva nog att spänna en båge.” I en ledarkommentar i
Folket gavs en liknande tolkning av industrimännens betydelse, men här
kopplades industrimännen till torgets övriga monument: ”Porträtten av dessa
84

Beslutet att flytta Rinmanmonumentet gjordes inte utan protester. Jernkontoret ansåg att
borttagandet av monumentet förminskade Rinmans betydelse; se Alström (1989).
85
Johnsson har bl.a. också gjort Kvinnan vid havet i Göteborg och Fredsmonumentet över
unionsupplösningen 1905, invigt 1955, och som finns i Karlstad. Båda skulpturerna är monumentala till sin karaktär, härvid lag var inte Arbetets ära och glädje något undantag.
86
Se ”Höjd standard kräver att vi ökar sparandet”, Svenska Dagbladet 1959-05-21.
87
Se ”Sex stormän i Eskilstuna hedrades av industrierna”, Folket 1959-05-21.
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skickliga industrimän, som betytt så mycket för Eskilstunas utveckling, pryder utmärkt sin plats vid monumentet Arbetets ära och Glädje på Fristads88
torget”.
Invigningen refererades och tolkades alltså i såväl lokalpress som storstadstidningarna. Mekanförbundet hade samma dag gåvobreven överlämna89
des en s.k. kontaktkonferens. I de rikstäckande tidningarnas referat blev
invigningen och konferensen i det närmaste ett och samma evenemang. Stor
plats gavs åt professor Erik Lundbergs konferenstal. Talet var en kritisk re90
flektion kring den fria kapitalbildningen och ATP-reformen. Kapitalbildningen skulle inte ske genom offentliga pensionsfonder istället var ett fritt
sparande vägen till välstånd för alla, hävdade han. I Dagens Nyheter kopplade reportern samman Lundbergs tal med relieföverlämnandet. Det var
”djärva rikemän som skapat denna stad”. Industrigrundandet visade på de
91
positiva effekter ett fritt sparande hade.
Överlämnandet av gåvobrevet blev både en kommentar till aktuella politiska frågor och en del av stadens historiekultur. Företagsgrundarna och de
företag de representerade gavs utrymme även i andra former under jubileet.
Såväl föremål från Munktell som C E Johansson var t.ex. utställda i den
stadshistoriska utställningen. Sture Nilsson som hade en central roll under
jubileet då han bl.a. invigningstalade vid öppnandet av Eskilstuna 300, var
också vice ordförande i Mekanförbundet. Han var även verkställande direktör för Stenmans vars grundare August Stenman var en av företagarna som
92
förärades en relief.
Som helhet var reliefceremonin alltså en del av ett större sammanhang.
Framförallt bör ceremonin relateras till torgets övriga monument och reliefer. På lördagen var det dags att inviga Allan Ebelings skulptur Smederna.
Avtäckandet och själva rapporteringen av detta följde i stort sett samma formella procedur som relieföverlämnandet och var också den ett med stadens
övriga historiekultur. Under dagen hölls en facklig länskonferens där LOordförande Arne Geijer var gäst. Geijer hade också haft en central roll i
ATP-debatten, bl.a. som ordförande för ”linje ett” i folkomröstnings93
kampanjen 1957. På samma vis som Mekanförbundets konferens blev en
88

Se ledare under rubriken ”Fabriksföreningen”, Folket 1959-05-21.
Mekanförbundet var en branschförening där företag från bl.a. mekanisk industri och järnoch metallmanufaktur ingick.
90
Lundberg hade som nationalekonom deltagit i diskussionen kring hur ATP skulle utformas,
och satt med i den s.k. Åsbrinkska kommittén som tillsattes 1957. I kommittén deltog flera
bemärkta socialdemokrater som Rudolf Meidner, Krister Wickman och Kjell-Olof Feldt.
Erlander (1976), s. 188f.
91
Se ”Minskad sparkvot väntas”, Dagens Nyheter 1959-05-21.
92
Dessutom hade Nilssons far och företrädare Sixten Nilsson donerat en stor summa pengar
till Arbetets ära och Glädje; se Alström (1989).
93
Ytterligare en viktig person under jubileet, Sven Wedén, hade en betydande roll under ATPdebatten. Han var en av folkpartiets representanter i överläggningarna mellan partierna efter
89
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del av relieföverlämnandet gled avtäckningen och den fackliga konferensen
samman i medias rapportering. Det innebar att även Smederna kom att relateras till ATP-debatten. Referaten från avtäckningen pryddes av foton av
Geijer, konstnären Ebeling och smederna. Under rubriken ”Tröstetal av LOordföranden när han avtäckte ’Smederna’” i Svenska Dagbladet kommenterade Geijer Eskilstunas historia och samtida politiska frågor. Den debatt,
som bland andra Erik Lundberg några dagar tidigare lyft fram, om lönebildning och industrins kapitalförsörjning fortsatte nu. Till skillnad från Lund94
berg såg Geijer bara fördelar med ett offentligt sparande.
I rapporteringen dominerade Geijers samtidskommentarer, men avtäckningstalet rymde också historiska utblickar. I Eskilstuna-kuriren var rubriken
”’Smederna’ är minne för framtiden”. Industrins historiska betydelse för
utvecklingen från fattigdom till välstånd var självklar. Här hade naturligtvis
arbetarna och deras organisationer en central roll och nu hade järn- och metallarbetare tagit över smedernas roll. Geijer betonade också behovet av att
acceptera den ständiga tekniska och organisatoriska omvandling industriell
verksamhet präglas av. Enligt Geijer var Eskilstuna ett bra exempel på detta.
Avslutningsvis konstaterade Geijer att: ”Yrkeskunnighet och företagsamhet
spelar samma avgörande roll i vår moderna tid och nutidens järnarbetare,
metallarbetarkåren, kommer säkert att infria de förhoppningar som framtiden
95
ställer på dem.” Svante Lundkvist, som även här talade, påpekade att visserligen var enskilda individer/fabrikörer viktiga, men järnets män måste
också framhållas. Med indirekt referens till sitt eget framlyftande av industrimännen på porträttrelieferna såg han Smederna som en ”hyllning till
96
kända och okända i vardagens möda, vilka hjälpt till att bygga staden”.
Sammantaget blev torget under jubileet en plats som både fungerade som
en representation av staden och en samtidspolitisk arena. Manifestationerna
är ett av de få tillfällen då olika synsätt på historien och samtiden verkligen
bröts mot varandra. Typiskt nog spelade de nationella representanterna och
medierna en viktig roll. På lokal nivå kom de särskiljande och delvis motstridiga intressen som var kopplade till ”företagare” och ”smeder/arbetare”
att tonas ned. Talande är Folkets hyllande av industrimännen på ledarplats i
samband med att relieferna invigdes. Torget måste också ses som en del av
den kommunala historiekulturen och stadsjubileet där smeden och företagaren utgjorde positiva grundsymboler, manifesterat bl.a. i stadens kombinerade museum och kulturreservat. Det finns många andra exempel som kan
folkomröstningen 1957. Sedermera blev Wedén ordförande för Folkpartiet. Se Erlander
(1976). s. 216ff.
94
Se ”Tröstetal av LO-orföranden när han avtäckte ’Smederna’”, Svenska Dagbladet 195905-24 och ”LO-Geijer optimistisk”, Dagens Nyheter 1959-05-24.
95
Se ”’Smederna’ är minne för framtiden”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-25.
96
Se ”Rosenbukett och kyss på kind då massiva ’Smeder’ avtäcktes”, Folket 1959-05-25. Se
också ”’Smederna’ är minne för framtiden”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-25, där Lundkvists
tal refereras.
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lyftas fram, exempelvis Nermans nämnda kantat. I kantaten kom samma
grundhistoria att formuleras som vid invigningsceremonierna. I kantatens
vers fyra lyfts t.ex. Ståhlberg, Öberg, Munktell, Stenman och Johansson
fram som grundare av staden:
Där blickar Sven Rinman ur fornstora dar,
den svenska bergshanteringens far,
honom prisar Fama så gärna.
Och där möter han som till fristad en gång
oss löste ur skråbandens tvång,
herr Samuel Schröderstierna.
Här bar ryktet ut till all jordens tjäll
namnen Ståhlberg och Öberg och Munktell,
till ekvatorn som polkalotten,
och Stenmans skruvar i alla land
har tummats och vad blev ej mätt under hand
med de frejdade Johansson-måtten?
Vi känner dem alla, stora och små.
Det är deras konst som vi bygger på,
vi har dem alla så nära.
Deras mödor har varit vår tillvaros grund
och vi hyllar i minnets heliga stund
97
deras gärning och deras ära.

I kantatens sista mening parafraseras, som tidigare nämnts, Internationalen.
”…I dag är mänskligheten en, om fjärran eller när. Så smidom enigt Riket
98
som åt alla lyckan bär!”. Under de avslutande meningarna finns en bild med
skulpturen Smederna. Såväl torg som kantat förmedlade alltså en snarlik
berättelse. Torget blev under jubileet ett rum för historien, där visserligen
olika föreställningar om historien rymdes, men som helhet doldes dessa motsättningar under jubileet.
De tre platserna, kulturreservatet, utställningen Eskilstuna 300 år och Fristadstorget iscensatte alla en snarlik berättelse om staden. Här återfinns
samma aktörer (smeder/arbetare och företagare), teman (industriell utveckling leder till den moderna staden), plats (industristaden Eskilstuna) och till
viss del samma kronologi (1600-1950-tal). Det fanns dock vissa smärre
skillnader i vad som betonades. Reservatet förmedlade i huvudsak 1600talets historia, torget 1700- och 1800-tal. I Eskilstuna 300 år inrymdes hela
historien, inklusive samtida fenomen.

Övriga historiepraktiker
Visserligen måste de tre platserna som presenterats ovan ses som de centrala
historiepraktikerna, men det fanns även en rad andra sammanhang där histo97
98

Nerman (1959).
Nerman (1959).
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riska berättelser förmedlades. De lokala tidningarna spelade en viktig roll.
Med refererat från invigningsmanifestationerna, historiska temanummer och
kommentarer kring stadens historia på ledarplats var tidningarna en central
historieproducent och identitetsskapare. De två lokaltidningarnas redaktörer
var dessutom, som vi sett ovan, involverade i arbetet med jubileet och ingick
själva i jubileumskommittén.

Specialbilagor
Lagom till jubileet publicerade tidningarna historiska specialbilagor och
temasidor, Folkets E300, och Eskilstuna-kurirens Eskilstuna 300. Den sistnämnda gav i ledaren en kort översikt av stadens historia. Stadens grundare
99
var de fabrikörer som beskrevs som modiga män utan fruktan. Även om
folkrörelsernas män lyftes fram som viktiga för stadens framväxt, fick ändå
fabrikörerna mest utrymme. Tiden före 1600-talet behandlades, men historieskrivandet kretsade i första hand kring perioden från Rademacher och
framåt. Männen gavs i både Eskilstuna 300 och E300 stor betydelse för
smedstadens framväxt. I t.ex. E300 presenterades en rad ”fäder”. Under rubriken ”Han lade fast grund” presenterades Rademacher. August Stålberg, i
tidningen kallad ”Eskilstuna-kungen”, hade ett eget släktträd och 1800-tals
100
fabrikörerna beskrevs i artikeln ”Dessa män skapade smedstaden”. Teman
kring tillverkning och industri fick stort utrymme i tidningarna, men det
fanns också andra aspekter som behandlades, exempelvis idrottsrörelsen.
1900-talets välfärdsinrättningar lyfts fram i Eskilstuna 300. Framsidan föreställer moderna punkthus. I tidningarna rymdes också beskrivningar av sjuk101
hus, skolor, och invandrare.
Överlag gavs en innehållsrik bild av staden i dessa historiska översikter.
Andra teman än de som var grundelementet i det offentliga historieberättandet i samband med själva jubileet fick utrymme. Den dominerande berättelsen om hårt arbetande hantverkare och företagare kompletterades bl.a. med
försupna original. Även Eskilstuna som plats blev betydligt större då även
102
landsbygden, den gamla hantverksstan och Nyfors beskrevs.

Tal och tidningsledare
Under jubileet var de olika invigningstalen viktiga. De tre tal som hölls på
själva invigningsdagen får anses som de mest betydelsefulla, då dessa talare
fick äran att starta jubileet. Det är i högsta grad fråga om ett lokalt historieproducerande då de flesta talen innehöll någon form av stadshistorisk över99

Se Eskilstuna 300.
Se E300.
101
Se E300 och Eskilstuna 300.
102
Se Eskilstuna 300 och E300.
100
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sikt. Talen fick troligen stor spridning, dels på grund av folkmassorna som
direkt hörde talen, dels för att de refererades i tidningarna. Svante Lundkvist
var den flitigaste talaren. Han talade exempelvis på invigningsdagen och vid
invigningen av kulturreservatet. När monografin överlämnades höll han ett
tacktal och han invigde också den kulturkonferens som hölls under jubileet.
På invigningsdagen fick dock Lundkvist dela den offentliga arenan med
kungen och fabriksföreningens ordförande Sture Nilsson.
Flera olika sätt att bruka historia och kulturarv kom också till utryck, men
som framgår av nedanstående tablå fanns det, oavsett brukare, några gemensamma teman hos flera av historieproducenterna på den kommunala arenan,
även om betoningen varierade hos de olika aktörerna.
Som synes avvek dessa berättelser dock inte på något avgörande sätt från
den övriga berättelsen: Grundintrig, aktörer, plats och tid var samma. Men
vissa smärre ideologiska skillnader fanns självklart mellan de två tidningarna, den socialdemokratiska Folket och den liberala Eskilstuna-kuriren. Att
Folket lyfte fram arbetarrörelsen som en viktig aktör för utvecklingen medan
Eskilstuna-kuriren såg företagarnas avgörande roll är föga förvånande. Snarare är det likheterna som bör lyftas fram. I bägge fallen hade historien karaktären av en metanarration där industrirelaterad verksamhet inte bara sågs
som en förklaring till dagens situation utan också som målet med stadens
fortsatta utveckling.
Tablå 3. Teman i tal och tidningar
Historieproducenter
Tage Erlander

Teman
Folkrörelser, näringsliv, ständig industriell utveckling, välstånd, kvalité, samarbete.

Kungen

Förutseende statsledning, Rademacher, industrisamhälle,
driftiga företagare, utbildning, arbetare, tjänstemän, fostran,
framtiden kräver hårt arbete.

Specialbilagor

Sjukhus, invandrare, nöjen, sport, manliga 1800-tals
industrialister.

Folket, ledare

Industri med världsnamn, misslyckad planekonomi, kulturreservatet, kvalité, Rademacher, Karl X, maskinarbetare,
arbetarrörelsen, Geijer, Erlander, klassutjämning, samarbete,
Svante Lundkvist.

Eskilstuna-kuriren, ledare
(inklusive förordet i
Eskilstuna 300 )

Världsnamn, arbete, yrkesskicklighet, initiativrik, män utan
fruktan, industrisamhälle, Karl X, Rademacher, Rinman,
Schröderstierna, företagsledare, näringsfrihet, utveckling,
folkrörelser.

Källor: ”Framgångens hemlighet”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-16, ”Konungens tal”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19, ”Eskilstuna 300 år”, Folket 1959-05-14 och ”Samspel skapade
Eskilstuna”, Folket 1959-05-22, Eskilstuna 300, E300. Notera att här har inte tal som utförligt
referats i andra sammanhang tagits med, däribland tal av Svante Lundkvist, Arne Geijer,
Hjalmar Mehr, Ragnar Edenman, Evert Wijkander och Erik Lundberg.
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Berättelsen om Eskilstuna I
I jubileet ritualiserades relationen mellan då och nu, genom exempelvis invigningar, monument och tal. Utifrån i huvudsak de tre nämnda nyckelmanifestationerna går det att se hur stadens väsen fixerades i den historiska berättelsen. Om vi börjar med vilka tidsaspekter som speciellt lyfts fram här
finns några centrala nedslag. Framför allt söktes ursprunget till ”dagens”
industrisamhälle i 1600-talets Rademachersmedjor. Denna epok fick överlägset mest utrymme, även om fristadsepoken fick visst utrymme. Nästa
stora epok var 1800-talets sena industrialisering och verkstadsindustrins
genombrott vid tidigt 1900-tal. Dessa epoker dominerade jubileet i en rad
olika historiekulturella former. Även det senare 1900-talet gavs visst utrymme genom den moderna välfärdsstaden, men denna kom inte att repre103
senteras i några mer omfattande manifestationer.
Aktörerna i historien var de hårt arbetande smederna och de modiga fabrikörerna. Deras historia blev också stadens historia, en historia som gestaltades i en rad olika former genom tal, monument, reliefer, levande släktingar
104
till smeder och Rademacher. Smeder, företagare och folkrörelser utgjorde
huvudnoden i den stora berättelsen om vägen från slumrande småstad till
modern industristad. Den kan sägas ha varit grundtemat eller själva intrigen i
narrationen. I historien placerade den socialdemokratiska staden in sig genom de perspektiv som framför allt stadsfullmäktiges ordförande förmedlade. Infasningen av staden i historien skedde genom att koppla historiska
välfärdsinrättningar som frivilliga sjukkassor till offentliga välfärdsinrätt105
ningar.
I historien om vägen till dagens välfärd var arbete, industri och välfärd
centralt. I så gott som alla sammanhang var industriarbete liktydigt med
manligt arbete. Kvinnor representerades av värdinnor, städerskor och modeller. Ett av de få tillfällen när kvinnligt industriarbete beskrevs var när en
106
”förtjusande dam” tillverkade nycklar i utställningen Eskilstuna 300 år.
När yrkesverksamma kvinnor diskuterades under en konferens skedde detta
107
under rubriken ”annorlunda kvinnor”. I själva verket var vid denna tid en
tredjedel av stadens kvinnor yrkesverksamma, huvudsakligen inom handel
och offentliga tjänster. Hela 35 procent av dessa yrkesverksamma kvinnor
var anställda inom industri och hantverk och utgjorde 22 procent av de anställda. I utredningen om stadens näringsliv, som gjordes i slutet av 1950108
talet, lyftes också behovet av kvinnlig arbetskraft fram. Uppenbarligen gick
103

Undantaget här är kultursektorn som på ett flertal sätt uppmärksammades.
Jfr med Rodells analys av John Ericssons biografi och den svenska historien, Rodell
(2004).
105
Jfr med Linderborg (2001) och hennes beskrivning av socialdemokratisk historieskrivning.
106
Se ”Kvalitetetsbegreppet Eskilstuna i jubileumsexpon”, Folket 1959-05-16.
107
Se ”Annorlunda kvinnor – annorlunda ungdomar”, Folket 1959-05-25.
108
Se Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstuna regionen (1961), s. 31ff och 89ff.
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inte den officiella historiekulturen i takt med denna politiska ambition. Samtidigt ingick den mansdominerade historien i en större västerländsk historia.
I USA blev smeden och företagsledaren under framförallt 1800-talet en sin109
nebild för den starka och framåtskridande nationen. I stadsjubileet blev just
dessa, smeden och fabrikören, viktiga symboler för den dynamiska staden.
Stålstaden Eskilstuna blev i det närmaste synonymt med dessa två stereotyper. Även om det mest konkreta exemplet var placeringen av monumentet
Smederna och relieferna med företagsgrundarna på Fristadstorget reproducerades samma slags historia också vid en rad andra tillfällen.
Under jubileet lyftes också platsen fram. Genom kartor i museiutställningen beskrevs stadens gränser. Reklamen med kartor i de rikstäckande
medierna placerade Eskilstuna i Sverige och i betoningen av de centrala
aktörerna i historien blev den del av staden som dominerades av industrin
synonymt med Eskilstuna. Stadens geografi koncentrerades kring smedjorna
och Fristadstorget. Två exempel på områden som till stor del lämnades utanför är den ”Gamla staden” som parallellt med att Fristaden hade fått näringsfrihet bedrev skråbaserad hantverkstillverkning. Även Nyfors municipalsamhälle som inkorporerades 1907 gavs föga utrymme. Denna stadsdel
110
bestod 1959 av ett stort område slitna arbetarbostäder som skulle rivas.
Visst fanns det perspektivskillnader mellan de olika producenterna av historia i staden, beroende på t.ex. ideologiska utgångspunkter, men några
avgörande skillnader i synen på stadens identitet var det inte fråga om. Eskilstuna som en välfärdsstad baserad på industriell utveckling var normen.
Detta stadskoncept legitimerades genom att man visade på hur historiens mål
varit detta alltsedan Rademacher fått sina stadsprivilegier 1659.
Den dominerande berättelsen hade klara drag av en processinriktad narrration. Utan undantag förmedlades en positiv utvecklingshistoria där stadens
utveckling löpte parallellt med den industriella utvecklingen. I reservat, jubileumsutställning, stadsfullmäktige ordförandes olika invigningstal etc. var
detta grunddraget. Inslag av såväl traditionell som exemplarisk narration
fanns också. Det kanske bästa exemplet på hur en samtida samhällsmodell
legitimerades var just betonandet av hur stadens historia präglats av samar111
bete mellan arbetare och företagare.
Det exemplariska berättandet fanns också i ett flertal fall, t.ex. i Svante
Lundkvist företal i Carl Gustafs stad, där yrkesskicklighet lyftes fram som
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Mansforskaren Michael Kimmel visar hur just de två stereotyperna, smeden och företagsgrundaren, har en särställning som amerikanskt manlighetsideal. Kimmel (2002).
110
Sanering av området blev mycket omfattande och var ett av de större saneringsprojekten i
Sverige. Se Ericsson (2001), s. 182ff.
111
Se t.ex. Nermans kantat, där detta betonas. Kantaten var i sin helhet återgiven på Eskilstuna-kurirens ledarsida vid invigningsdagen; se Eskilstuna-kuriren 1959-05-16. Se också
Folkets ledare två dagar före invigningen, Folket 1959-05-14.
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en förklaring till stadens utveckling. Yrkesskicklighet var något, påpekade
112
Lundkvist, som hade långa historiska rötter.
Kritiska motberättelser hade varit möjliga att lyfta fram, vilket inte minst
den omfattande studien Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskils113
tuna regionen som publicerades i början av 1960-talet visar. En rad problem lyftes fram som demografisk stagnation, konjunkturavmattning, brist
på arbetsplatser för kvinnor, daghemsbrist, bostadsbrist, dåliga kommunika114
tioner etc. Egentligen dryftades bara vid ett tillfälle verklig kritik mot det
västerländska av industrin uppbyggda välfärdssamhället. I vad som närmast
kan karaktäriseras som en civilisationskritisk betraktelse konstaterade konstprofessorn Aron Borelius att ”vi hade chansen att omskapa världen, en fantastisk chans, under början av 1900-talet. Tyvärr hade vi inte de rätta män115
nen i ledningen.” Och enligt Borelius såg framtiden dyster ut trots det
116
materiella välståndet. Dessa perspektiv gavs dock litet utrymme i den officiella berättelsen om staden.

Kulturen
Kulturen var även den en viktig del i den processinriktade berättelsen om
staden. Vid ett flertal tillfällen blev kultur det yttersta tecknet på att välfärdssamhället i det närmaste var färdigbyggt. I en ledare i Folket konstaterades
t.ex. att ”Magen har fått sitt och gott och väl det. Det är då tid för att ge ökad
117
plats för kulturen”. Men kulturen hade även, vilket redan nämnts, sedan
118
länge en självklar ställning i jubileumshistorien. I Stockholmsutställningen
1897 gavs t.ex. den yppersta samtidskonsten stort utrymme i konsthallen
som låg intill en av jubileets huvudattraktioner, maskinhallen. Anders Ekström menar att konsten på samma sätt som tekniken och industrin blev en
indikator på nationens civilisationsgrad. Men konsten fyllde också en kom119
plementär funktion till den framrusande moderniseringen. Det finns flera
likheter mellan de stora utställningarna och det här aktuella stadsjubileet. På
112

Se Lundkvists företal i Carl Gustafs stad (1959).
Även om rapporten publicerades 1961, uppmärksammades de industriella problemen i
staden redan i slutet av 1950-talet; se Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstuna
regionen (1961), s. 3f.
114
Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstunaregionen (1961).
115
”Vi kunde ha omskapat världen men hade ej de rätta ledarna”, Folket 1959-05-23.
116
Även i lokaltidningarnas jubileumsbilagor fanns vad som kan liknas vid alternativa berättelser; en orsak till detta var troligen att det här fanns mera utrymme. Men när staden och de
olika aktörerna p.g.a. mindre utrymme tvingades koncentrera historien försvann dessa alternativa historier.
117
Se ledare under rubriken ”Fin jubileumsstart”, Folket 1959-05-19.
118
Se t.ex. Sundin (1997).
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Ekström (1994), s. 144ff.
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samma vis som jubileer i allmänhet i en estetiserad form gestaltar och iscensätter politik, var Eskilstunajubileet ett tillfälle då en rad olika kulturpolitiska
utspel gjordes, bl.a. i den stora kulturkonferens som hölls under jubileet.
Man kan tolka dessa utspel som en del av en kommunal invignings- och
offentlighetspraktik där kulturen som ett kommunalpolitiskt ansvarsområde
definierades och legitimerades. En central aktör var lokalpressen som förmedlade själva evenemangen. Pressens skildringar bidrog till en form av vad
vetenskapshistorikern Sven Widmalm kallar fixerade ideal. På samma vis
som ett reglemente eller en byggnad var varaktiga uttryck för t.ex. värderingar och ett definierande av det som invigdes, var pressens rapporteringar
en del av definieringen av kulturens roll i kommunen. Självklart kom ett
betydligt större antal kommuninvånare i kontakt med beskrivningar av kulturpolitikens uppdrag genom tidningarnas beskrivningar av detta än genom
120
de reglementen som fanns.

Kulturkonferenserna
Under jubileet klev kulturpolitiken i högsta grad fram som ett centralt område som borde få det offentligas stöd, både på kommunal och på nationell
nivå. Konferensen innehöll två programpunkter, dels Skulptur i offentlig
miljö, dels själva kulturkonferensen. Eskilstuna stad och Svenska stadsförbundet stod för arrangemanget, men man hade också haft hjälp av en rad
andra organisationer såsom Svenska arkitekters riksförbund, Svenska slöjd121
föreningen och Sveriges allmänna konstförening. Konferensens övergripande tema rörde konsten i den offentliga miljön och offentliga insatser
från stat och kommun inom kultursektorn. Detta var troligen den första stora
konferens där representanter från stat och kommun tillsammans med konst122
närer diskuterade konstens och kulturens plats i det allmänna rummet.
Skulpturutställningen var en av de största som dittills hade genomförts i
landet. Sammanlagt ställdes 242 skulpturer ut med en rad mycket prominenta konstnärer såsom Henry Moore, Siri Derkert, Christian Berg, Ivar
Johnsson, Eric Höglund, Arne Jones, Carl Eldh, Stig Lindberg och Carl
123
Milles. Temat för konferensen var konstens och skulpturens plats i det
offentliga rummet. I anslutning till utställningen presenterade företag, organisationer och andra städer sina satsningar på offentlig konst. Därigenom
blev utställningen ett slags generalmönstring av konsten i det offentliga
120

Jfr med Widmalm (2001), s. 250ff.
Se presentation av konferensen i dokumentet Eskilstuna 300 år, Kommittéers arkiv, F118
(ESA). Se också Skulptur i miljö, Kommittéers arkiv, F129 (ESA).
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Se ”Expon ’Skulptur i miljö’ konstnärligt storevenemang”, Svenska Dagbladet 1959-05-19
och Eskilstuna 300 år jubileumsveckan, Kommittéers arkiv, F129 (ESA).
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Förteckning över inbjudna till utställningen i Eskilstuna 1959, Kommittéers arkiv, F129
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rummet. Utställningen fick stort genomslag och sågs av Svenska Dagbladets
124
recensent som ett ”konstnärligt storevenemang”.
Konstexpon blev också en arena för att lansera staden som en kulturpolitisk aktör. När Svante Lundkvist invigde Skulptur i offentlig miljö lyfte han
fram att staden både var en industristad och en kulturstad. Kulturen blev till
ett slags komplement till de goda materiella villkor industrin grundlade och
125
genom kulturen kunde ett andligt uppbyggande ske. När kulturreservatet
invigdes uttrycktes också denna komplementstanke av Lundkvist. Reservatet
skulle i tider av vetenskaplig och teknisk utveckling möjliggöra kontakten
126
med gångna släktled.
Den 22 maj invigde Svante Lundkvist och stadsförbundets ordförande
Hjalmar Mehr den egentliga kulturkonferensen. En rad gäster var inbjudna
till konferensen, som ecklesiastikministern Ragnar Edenman, Gotthard
Johansson, Arne Jones, Ulf Linde, Aron Borelius, Nils Göran Sandblad och
127
Lennart Holm. Vidare deltog ett stort antal, enligt tidningsuppgifter 150 st.,
128
kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för kulturpolitik. Under konferensen fortsatte den diskussion om kulturens plats i det moderna välfärdssamhället som inletts i samband med skulpturutställningen. Ett flertal prominenta personer deltog i denna diskussion, däribland ecklesiastikminister
Ragnar Edenman. Det var i denna kontext Edenman höll sitt s.k. Eskilstunatal. Kulturen angavs nu, när ATP-reformen var i hamn, vara nästa reformområde:
En efter en raseras murarna i det gamla klassamhället. Den politiska demokratin är en påtaglig verklighet i vårt samhälle. Den sociala demokratin har
vuxit fram inför våra egna ögon; ja, så sent som i denna månad har vi kunnat
bevittna hur en av de återstående stora reformerna efter ett dramatiskt förspel
och förlopp äntligen har förts i hamn... Ett stort och vidsträckt område är
emellertid ännu i väsentliga hänseenden oprövat reformfält, nämligen kulturlivets fria sektor – den, där konstnärer, författare, tonsättare och musiker och
alla utövare av de fria konsterna har sin verksamhet...
Furstarnas, finansmagnaternas och kyrkans roller är slutspelade – nu måste
samhället träda in som den självklara uppdragsgivaren och stödjaren och ta
på sig både kostnaderna och ansvaret för ett sådant åtagande [finansiering av
124

Se ”Expon ’Skulptur i miljö’ konstnärligt storevenemang”, Svenska Dagbladet 1959-05-19.
Se ”5.000 personer”, Eskilstuna-kuriren 1959-05-19.
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Se ”Himlen grät glädjetårar när Rademacherreservatet invigdes”, Eskilstuna-kuriren 195905-19.
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Se Program för Kulturkonferensen, Kommittéers arkiv, F118 (ESA). Borelius var konstprofessor i Lund. Linde var konstkritiker i DN, chef för Thielska galleriet och blev senare
professor i konstteori samt ledamot av Svenska Akademin. Jones var kanske mest känd som
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MUS 65-utrednignen. Utredningen är en av de centrala statliga utredningarna gällande den
svenska kulturminnesvården.
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kultur, författarens anm.]. Att finna de lämpliga formerna i intimt samarbete
med konstnärerna och konstutövarna själva för en sådan kulturpolitik är den
stora reformuppgiften som närmast står på dagordningen.
Proletariatet har avskaffat sig självt och blivit medborgare i folkhemmet, men
konstnärerna svälter fortfarande både på Bastugatan på söder... Att rasera
skiljemuren mellan konstnärerna och de stora folkgrupperna, att aktivt verka
för en ökad konstförståelse och forma vår offentliga miljö så att den stimulerar till konstintresse och konstförvärv – det är emellertid uppgifter som vi
129
fortfarande har att lösa.

Talet hölls bara några dagar efter det att ATP-reformen hade röstats igenom i
riksdagen och föreställningen om politikens förmåga att styra samhället var
alltså stor. Noterbart är att kulturen skrevs in den klassiska socialdemokratiska historieskrivning där klassamhället nu upphävts. Endast konstnärerna
väntade på att ta del av vad det goda folkhemmet kunde erbjuda. Edenmans
tal blev inte i första hand en berättelse om Eskilstuna, men väl en berättelse
om Sverige.
I sammanhanget är det relevant att se på hur den kommunala kulturpolitiken lyftes fram under konferensen. Lundkvist kom återigen att tala om de
andliga behov kulturen uppfyllde och här hade kommunen en viktig roll.
Mehr uttryckte sig mera drastiskt om kulturens uppgift och ansåg att ”Vårt
välfärdssamhälle kommer att förkvävas i sitt eget fett, om inte kulturens och
130
konstens friska vindar får ge liv och mening åt människorna.” Liksom
Edenman tog han utgångspunkt i historien och avslutade sin historiska exposé över kulturpolitiken i den demokratiska kommunen. Kommunen hade,
enligt Mehr, en viktig uppgift både som förmedlare av god konst till folket
och som stödjare till konsten. Hans förhoppning var att ”konstnärer och
131
kommunalmän” skulle finna och förstå varandra. Betydelsen av Edenmans
tal har, som redan nämnts, lyfts fram i flera sammanhang. Effekten av Mehrs
uppmaning till Sveriges kommuner är naturligtvis svår att mäta, men talet
trycktes i stadsförbundets tidskrift och under konferensen var ett mycket
stort antal kulturansvariga kommunalpolitiker på plats. Konstevenemangen
blev alltså inte bara en slags generalmönstring av den svenska
skulpturkonsten, de blev lika mycket en offentlig diskussion om kulturens
plats och roll i det moderna samhället och i synnerhet kommunens
åtaganden. Även om dessa evenemang bara till en del handlade om museet
och Eskilstuna, kan de ses som ett sätt att stadfästa kulturen och därmed
museet som en legitim kommunal verksamhet.

129

Stadsförbundets tidskrift 1959:9, s. 256ff.
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Museipolitik
Kulturreservatet hade på flera vis en central roll under jubileet och invigningen av reservatet var ett högtidligt tillfälle med en rad inbjudna gäster.
Som nämndes ovan var representanter för den nationella kulturarvssektorn i
form av riksantikvarien Bengt Thordeman och f.d. riksantikvarien Sigurd
Curman där. Thordeman höll också ett tal där det kommunala ansvaret för
fornminnesvården betonades indirekt. Han beskrev hur fornminnesvårdens
förvaltningsprincip tidigare haft en centralistisk inriktning, men att tanken nu
var att kulturarvet bäst bevarades på sin ”ursprungsplats”. Dessutom gav
riksantikvarien museistyrelsens ordförande, Frej Klemming, Vitterhetsakademins silverförtjänstmedalj. Vid invigningen talade också stadsfullmäktiges
ordförande. Han placerade in museet på den kommunala arenan. I talet beskrevs i korta ordalag reservatet som en plats där samtida och kommande
generationer skulle kunna blicka tillbaka och se sitt ursprung. Vid invigningsmiddagen fortsatte hyllningarna och landsantikvarien Ivar Schnell gav
Klemming Hembygdsförbundets hedersplakett. Jämte Klemming tackades
132
också museichef Silfverstolpe för sina insatser.
Vid invigningen av reservatet och i rapporteringen från detta evenemang
placerades museets verksamhet i staden. Museet och kulturen blev en del av
133
den moderna stadens offentliga åtaganden. Såväl lokala politiker som representanterna från fornminnesvården på regional och nationell nivå bidrog
till detta. Men museet kom också strax före och efter jubileet att definiera sin
plats i staden. Detta framgår inte minst av de filmer och bildband som staden
beställde för att presentera sig själva. Här likställdes satsningar på kultur
med kommunala insatser inom exempelvis skola, bostadsbyggande, alkoho134
listvård och åldringsvård. När stadens allomfattande ansvar för medborgaren beskrevs ingick också ett ansvar för att omhänderta kulturarvet.
Reservatbyggandet
Hur var diskussionen och praktiken kring kulturarvet i samband med reservatsprojektet? Finansieringen av projektet kom att ske med hjälp av flera
olika finansiärer. Den totala kostnaden för reservatet var 870 000 kr. Fastighetsinköpen kostade 450 000 kr och själva iordningställandet gick på
420 000 kr. Staden svarade för merparten av finansieringen, cirka 800 000
kr. Resterande medel på knappt 70 000 kr kom från fonder och donatorer.
132

Se ”Himlen grät glädjetårar när Rademacherreservatet invigdes”, Eskilstuna-kuriren 195905-19.
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Reservatet omnämndes också i Folkets ledare angående jubileet. Det sågs där som en viktigt kulturhistorisk attraktion, se ”Eskilstuna 300 år”, Folket 1959-05-14.
134
Se text till ljudbildsprogram och bildförteckning över bildbandet Arbete och fritid i Eskilstuna odaterat, men troligen färdigställt i slutet av 1950-talet. Se även Filmanus till Smedernas
stad, hylla 3A, mapp Eskilstuna stad I (EMA).
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Sammanställningen nedan visar att de lokala företagen endast bidrog med
symboliska summor. I samband med skapandet av reservatet kan man, trots
att kommunala skattemedel spelade huvudrollen, se drag av en finansieringsmodell som blev rådande hela undersökningsperioden. Det handlar om
en form av kommunal blandekonomisk finansiering med flera olika finansieringskällor.
I reglementet och befattningsbeskrivningen som reglerade verksamheten
betonades samla-vårda-visa-uppdraget. Delar av den verksamhet som skulle
ingå i reservatet korresponderade väl med reglementet. En permanent utställning över stadens historia planerades innehålla flera delar där hantverk,
industrier, folkrörelser och fattigvård skulle behandlas. Några särskilda avdelningar och utställningar lyftes fram. Utställningen föreslogs innehålla
följande delar:
* järnets museum
* samlingar från spelkortstillverkaren AB J O Öberg & Co
* smedbostäder från 1600-och 1700-talens senare del
* en gesällkammare från 1800-talet
* en arbetarbostad från tidigt 1900-tal
135
* en fabrikörsbostad från 1800-talet.
Tabell 7. Finansiering av reservatet 1959 i kronor
Staden
800 000

Privata och externa finansiärer
Lotterimedelsfonden
Konung Gustav VI Adolfs
70-års Fond för svensk kultur
Trafik AB
Grängesberg-Oxelösund
Svenska Handelsbanken
Skandinaviska banken
Svenska kreditbanken
Bergs Fabriks AB
AB Bolinder-Munktell
Eskilstuna Stålpressnings AB
AB C E Johansson
AB Klemmings arkitektkontor
AB August Stenman
AB C O Öberg & Co
Totalt

50 000
10 000
5 000
1 000
1 000
1 000
200
200
200
200
200
200
200
69 400

Källa: Stadsfullmäktige handlingar Eskilstuna 1959, ser a, s. 333ff .
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Se Pm angående ev. museal användning av byggnaderna å förutvarande Vallonen 1, 195703-08 och dokument Ang. plats för servering inom kulturreservatet Rademachersmedjorna,
signerat Silfverstolpe 1957-06-29, Kommittéers arkiv, F127 (ESA). Troligen förverkligades
inte de delar som innehöll de mera stadshistoriska avdelningarna. 1959 fanns det nämligen
fortfarande behov av lokaler som kunde hysa en utbyggd stadshistorisk utställning. Se Tynelius (1959).
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En önskan som fanns under projektet var också att tillgängliggöra museets arkiv. Tidningar och allmänhet efterfrågade framför allt personhistoriska
och topografiska fotografier. Med ett i staden centralt placerat arkiv skulle
detta behov kunna tillgodoses. En förbättring av kulturarvets distribution var
136
alltså ett viktigt skäl till att bygga ett reservat.
I Vallonkommittén och museistyrelsen fördes en idédebatt om hur man
137
skulle göra reservatet levande. Även om debatten inte går att följa exakt så
visar olika rapporter och PM kring arbetet hur man tänkte förverkliga tanken
om ett levande reservat. Det skulle vara en mötesplats för eskilstunaborna,
där barn, ungdomar och vuxna kunde träffas i olika former. Att reservatet
var en del av staden var viktigt. En rad aktiviteter inrymdes i de olika lokalerna; ungdomskommitténs vävkurser, servering, hemslöjd med försäljning,
138
en industriutställning och en finmekanisk verkstad.
De till synes spretiga aktiviteterna skiljde sig från vad som uttrycktes i de
viktiga styrdokumenten, men låg samtidigt i linje med samtida uppfattningar
av vad en modern kommun skulle erbjuda sina invånare. Statliga utredningar, ungdomsvårdskommittén, och den socialdemokratiska informationsbyrån lyfte fram såväl kulturen som kommunens viktiga roll för att skapa
139
gemenskap och en meningsfylld fritid. Även i utredningen Befolkning och
näringsliv i Eskilstuna och Eskilstunaregionen som skulle undersöka hur
staden skulle göras mera attraktiv för näringslivet, återkom snarlika tankegångar. Här gavs den kulturpolitiska sektorn betydelse för att skapa trivsel
för bl.a. ungdomar. Att lyfta fram stadens moderna och gamla industrikultur
140
föreslogs vara ett sätt att öka stadens attraktionskraft. Kulturreservatets
användning sammanföll med denna intention. Av de sju byggnader som
141
användes 1959 var bara två museilokaler. Museets behov av lokaler var
142
fortsatt stort, även efter invigningen. Det innehåll reservatet tänktes få låg
som sagt helt i linje med samtida uppfattningar av kommunens och kultur143
arvsförvaltningens uppdrag, både på nationell och på lokal nivå.
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Se Pm angående ev. museal användning av byggnaderna å förutvarande Vallonen 1, 195703-08, Kommittéers arkiv, F127 (ESA).
137
Vallonkommittén var ett slags arbetsutskott som tillsattes 1953, bestående av Silfverstolpe,
Klemming och Tynelius.
138
Se t.ex. Stadsfullmäktiges handlingar 1959 ser. A, s. 337f., Tynelius (1959) och P.M. ang
kv. Vallonen (Rademachersmedjeområdet) i Eskilstuna, 1952-01-11, Kommittéers arkiv, F118
(ESA).
139
Se Norberg (2004), s. 214ff. och SOU 1947:12.
140
Se Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstuna regionen (1961), s. 122.
141
Se Stadsfullmäktiges handlingar 1959 ser. A, s. 337f., Tynelius (1959) och Pm angående
ev. museal användning av byggnaderna å förutvarande Vallonen 1, 1957-03-08, Kommittéers
arkiv, F127 (ESA).
142
Se t.ex. Tynelius (1959) och Kulturaktivet (1969).
143
Samtidigt kan man inte utesluta att behovet av sammanhängande lokaler bidrog till att de
små smedjorna helt enkelt inte passade den tänkta verksamheten.
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Sammanfattande slutsatser
Jubileet var en mångfacetterad händelse. På en och samma gång var det en
medborgarfest, en arena för nationella politiska utspel och en marknadsplats
för stadens industrier. Jubileet blev också en ceremoni som legitimerade
stadens ledande politiska, kulturella och industriella elit och inte minst dessa
gruppers olika verksamheter. Detta skedde genom närvaron av kungen,
statsministern, kulturministern, Jernkontorets ordförande, ärkebiskopen,
riksantikvarien och liknande dignitärer. Deras närvaro ska ses som ett sätt att
skriva fram stadens betydelse inom en rad olika områden som exempelvis
industri och kultur. De kanske två bästa exemplen härvidlag är kungens invigning av jubileumsexpon Eskilstuna 300 år och närvaron av höga företrädare för den svenska kulturminnesvården i samband med att kulturreservatet
invigdes.
Samtidigt ska inte stadens beroende av dessa nationella digniteters närvaro ses som en enkelriktad process. Eskilstuna, och andra svenska städer
och deras stadsjubileer, blev på olika sätt exponenter för och exempel på
utvecklingen i Sverige. För kungen blev stadsjubileet en slags förlängd
Eriksgata, statsminister Erlander gavs under jubileet möjlighet att sjunga de
svenska folkrörelsernas lov och LO:s ordförande kunde föra fram Landsorganisationens betydelse för den svenska industrialiseringen. Notera att den
rikstäckande pressen rapporterade relativt utförligt från detta och andra
stadsjubileer. Även om efterkrigstidens stadsjubileer omfångsmässigt på
intet sätt kan mäta sig med de stora utställningarna 1897 och 1923 fick
stadsjubileerna, inte minst Eskilstunas, tack vare de rikstäckande medierna
stort nationellt genomslag. Stadsjubileerna förmedlade härigenom både en
berättelse om jubileumsstaden och nationen.
Jubileet blev också ett tillfälle då en grundberättelse om staden formulerades genom en rad praktiker såsom tidningsledare, invigningstal, expon
Eskilstuna 300 år och kulturreservatet. Trots vissa skillnader fanns en
grundberättelse med samma grundintrig (industrialiseringen leder till välfärdstaden), samma aktörer (manliga företagare, arbetare och folkrörelser)
samma plats (industristaden Eskilstuna) och samma tid (1600-, 1700-, 1800och 1900-talen). Även om fokus i berättelsen låg inom dessa sekler placerades staden in i en betydligt längre historia i och med att berättelsen tog sitt
avstamp i när staden, eller ”trakten”, växte fram ur havet efter inlandsisens
försvinnande.
Berättelsen om staden hade karaktären av en processinriktad berättelse,
där en ständig och positiv transformation av staden var något som alltid hade
präglat Eskilstuna. I den historiska berättelsen formulerades också ett framtidsperspektiv. Här fanns, oberoende av om avsändaren var en liberal ledarskribent eller en socialdemokratisk fullmäktigeordförande, en gemensam
historia där tillverkningsindustrin även fortsättningsvis skulle vara en grundbult för stadens överlevnad. Andra inslag, såsom en traditionell berättelse,
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fanns också. Här blev förändring och industriell utveckling till en tradition,
144
vilket betonades i flera sammanhang. Men också föreställningen om samarbete mellan arbete och företagare placerades in i en lång historisk tradition.
Ett exempel på detta är invigningen av reservatet.
Undantag fanns dock från denna berättelse. När mera utrymme gavs formulerades delvis en annan berättelse där andra platser (Nyfors t.ex.) och
andra aktörer i historien (originella krogbesökare) lyftes in. Men när ett koncentrat av stadens historia skulle göras i t.ex. ledarstick, museets stadshistoriska utställning eller invigningstal exkluderades dessa teman i stort sett helt.
Det är självklart att historien om exempelvis krogbesökaren inte hade passat
in i jubileets ambition att sprida ”good will” kring varumärket Eskilstuna.
Den officiella kollektiva identitetsbildningen kring staden sammanföll i
mångt och mycket med de kommersiella intressena. Det är svårt att tänka sig
att stadens representanter hade kunnat välja ett annat identitetskoncept för
staden.
Ytterligare en tendens var att staden framställdes som dynamisk och utvecklingsbenägen, medan omlandet indirekt framställdes som stagnerat.
Notera att det var främst genom berättelsen om forntiden omlandet kom att
representeras.
Även om mycket av berättelsen om staden var koncentrerad kring industrin var kulturen och kanske framförallt museet/kulturreservatet viktiga.
Kulturen var ett av de få kvarvarande reformområdena och satsningar på
kulturen som sådan blev ett tecken på att välfärdsamhället närmade sig
fulländningen. Kulturen sågs i Eskilstuna också som ett led i trevliggörandet
av staden. Inte minst museet och dess verksamhet fick under jubileet tillfälle
att placera in sig i ett kommunalt sammanhang. Vare sig före eller efter jubileet torde museets representanter varit så omskrivna. Medaljutdelningar
och invigningar var bara några av de tillfällen då museet lyftes fram som en
145
viktig verksamhet för staden.
Organiserandet och uppbyggandet av museet (läs reservatet) byggde till
viss del vidare på en sedan länge befintlig modell där industriarv, blandekonomisk finansiering och det omgivande samhällets gåvor utgjorde viktiga
beståndsdelar. Även om museets plats i den kommunala budgeten var ringa
skrevs museet in i ett kommunalt sammanhang under jubileet. Notera att
museet var representerat i jubileumsutställningen Eskilstuna 300 år och att
museet och reservatet var den enda kommunala institution som förärades ett
eget kapitel i den stadsmonografi som överlämnades till staden under jubileet.
144

Se även här Geijers invigningstal vid Smederna, i ”’Smederna’ är minne för framtiden”,
Eskilstuna-kuriren 1959-05-25 och en ledarkommentar i Eskilstuna-kurirens jubileumsbilaga,
Eskilstuna 300.
145
Andra sammanhang var t.ex. ledarkommentarer, se ”Eskilstuna 300 år”, Folket 1959-0514.
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Utdrag från Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog
Ett brett spektrum av staden deltog i jubileet, vilket utställningskatalogen visar.
Utdraget visar också hur stadens identitet flöt samman med industrins karaktär.
(Från Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog)
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Utställningsskisser
Eskilstuna 3000
Notera skogstorpsyxorna och kartan över
trakten för 3000 år
sedan. Jämför detta med
forntidsrummet i Mellan
sjöarna. Texten beskriver 1900-talets
Eskilstuna. Notera även
poängterandet av stadens föränderlighet.
Observera också de
samtida symbolerna för
den moderna staden som
lyftes fram; sporthallen,
stadsdelen Fröslunda
och flygfältet.
(Från Utställningsskiss
Eskilstuna 3000 EMA)
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KAPITEL 5

Stadens museum

Den ständigt ökande storleken på institutioner och byggnader ställer kulturminnesvård inför allt större svårigheter. Den trivsamma lilla butiken finns
exempelvis bevarad i museal form på många håll, men vem ”bevarar” snabbköpet eller det moderna varuhuset? Det är också givet, att stora fabrikskomplex endast kan bevaras under förutsättning att man kan skapa någon
praktisk användning för dem även i fortsättningen. Om emellertid kärnan i
Gevärsfaktoriets fabrikskomplex, uppfört på 1830-talet och senare, kan tjäna
kulturella ändamål...måste problemet med 1800-talets fabriksbyggnader sä1
gas ha fått en mycket lyckosam lösning i Eskilstuna.

När Eskilstuna slutligen fick ett stort sammanhängande stadsmuseum, hade
museichefen med hjälp av tidigare traderade berättelser, kommunal kulturpolitik och nationell museipolitik fört fram museets position i kommunen.
Bl.a. gjordes det i den ovan citerade inventeringen av stadens kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Detta institutionsbyggande bör ses mot bakgrund av
en allmänt expansiv period för kulturpolitiken vid denna tid. I och med att
kulturreservatet invigdes 1959 expanderade visserligen museet men samtidigt fanns ett fortsatt behov av större sammanhängande lokaler i ett tänkt
stadsmuseum. Under perioden 1950–1968 hade ett nytt stadsbibliotek tillkommit, en ny konserthall byggts och stadsteatern hade renoverats. Kulturen
betraktades nu som ett politikområde och inom detta område var museet
eftersatt. I den samtida kulturpolitiska diskussionen på nationell nivå om
museer, var just lokalfrågan ett av de viktigaste problemområdena. När Ragnar Edenman presenterade direktiven till det som skulle bli MUS 65 (1965
års Musei- och utställningssakkunniga) var lokalfrågan central. Det som
uppmärksammats mest i denna utredning är annars den nationella organisationen av kulturminnesvården och ansvarsfördelningen mellan nationella och
2
regionala aktörer.
1965 motionerade socialdemokraterna i Eskilstuna om att en kulturutredning skulle tillsättas. I motionen, som bifölls, angavs att en översyn av den
1

Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 133.
Se Pettersson (2003), s. 26ff. och Silvén (2004), s 142ff. I ursprungsdirektivet har den frågan
en undanskymd plats, organisationsfrågan uppstod 1967 som ett tilläggsdirektiv. Tidigare
forskning om 1960-talets museipolitik, har dock nästan uteslutande lyft fram just diskussionen
kring kulturminnesvårdens organisering. Se Pettersson (2003), s. 26ff., Silvén (2004), s. 142ff.
och SOU 1973:5, s. 11ff.
2
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kommunala kulturpolitiken var nödvändig för att tydliggöra hur kulturen
organiserades och analysera huruvida ”nyanskaffningar och utbyggnader”
3
var nödvändiga. Den period som behandlas i kapitlet – sent 1960-tal och
1970-tal – var alltså viktig för formeringen av såväl den nationella som den
kommunala kulturpolitiken.
Kapitlet visar hur en redan etablerad modell kring museipolitik och kulturpolitik på lokal nivå mötte samtida lokala föreställningar om historiekultur, museer och kultur på nationell nivå när utbyggnaden av museet fortsatte. Undersökningen inleds med en beskrivning av industriområdet
Faktoriholmarnas omvandling till en kulturmiljö. Därefter behandlas museibyggandet som blev en del av industrimiljöns förvandling. Analysen av berättelsen tar sin utgångspunkt i flera tillfällen då föreställningar om staden
formulerades. Den basutställning som producerades i museet är viktigast,
men berättelser om staden producerades också exempelvis i bevarandeprocessen kring Faktoriholmarna.

Från industrilandskap till ett kulturens vardagsrum
Försvarets fabriksverk (FFV) bedrev ännu på 1960-talet industriell verksamhet på Faktoriholmarna. Detta av vatten omgärdade område låg relativt centralt beläget i Eskilstuna och dominerades av ett större fabrikskomplex med
rötter i 1800-talet. I området fanns också äldre bostadshus och en herrgård
med tillhörande park. Faktoriholmarna låg mellan det redan etablerade kulturreservatet och Volvo BM:s fabrik. I detta fabriksområde, som hade sitt
ursprung i Munktells gamla verkstad, bedrevs fortfarande tillverkning av
4
traktorer.
När det så 1966 blev klart att staden skulle köpa hela faktoriområdet angavs det inledningsvis från kommunalt håll att byggnaderna på området
skulle rivas. Fabrikslokalerna och bostäderna skulle däremot behållas under
en övergångsperiod för verkstads- och bostadsändamål. Avsikten var emel5
lertid att på sikt anlägga en parkeringsplats och ett grönområde. Inom loppet
av två år förändrades dock den offentliga bilden och fabriksmiljön omdefini6
erades till ”ett kulturens vardagsrum”. Även om museichefen till att börja
med hade en avgörande roll involverades efterhand andra aktörer i Eskilstuna i förnyelseprocessen. En rapport, Byggnader och miljöer i Eskilstuna av
3

Stadsfullmäktiges handlingar 1965 ser. A, s. 358.
Tidigt 1970-tal påbörjade dock Volvo en utflyttning av produktion till Hällby, strax utanför
stadskärnan. Kommunen köpte det gamla industriområdet av Volvo för 55 miljoner; se Eskilstuna på väg upp ur svackan? (1975).
5
Se fastighetsnämndens framställan 11/11 1966 i Stadsfullmäktiges handlingar 1966 ser. A,
s. 307.
6
Se ”Ett ’kulturens vardagsrum’ ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”, Folket
1969-04-22.
4
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särskilt kulturhistoriskt värde 1967, och en kommitté, Byggnadsminneskommittén 1969, var viktiga i den förändrade uppfattningen om området.
Museistyrelsen äskade 1961 medel för att genomföra en byggnadsminnesinventering i staden. Motivet till detta var att flera betydelsefulla byggnader och miljöer skulle rivas. Inventeringen syftade till att fastställa vilka
byggnader med konst- och kulturhistoriska och/eller estiska värden som
skulle räddas undan förintelse och glömska. Framförallt gällde inventeringen
det s.k. Köpmangatsområdet. I museistyrelsens framställan till stadsfullmäk7
tige nämndes inte det här aktuella faktoriområdet explicit. Den grupp som
8
tillsattes bestod av tjänstemän med koppling till kultur- och byggnadsfrågor.
9
Silfverstolpe gjorde dock merparten av inventeringen.
I rapporten Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt
värde 1967 presenterades den tidigare nämnda byggnadsinventeringen. De
uppgifter som lämnades i rapporten handlade bl.a. om ägare, historik och
byggnadsstil. Byggnadernas värde graderades i tre grupper
1. Ur kulturhistoriskt och miljösynpunkt synnerligen värdefull,
2. Värdefull,
10
3. Miljöhus.
I sammanfattningen uppgavs faktoriområdet ha ett högt kulturhistoriskt
värde:
Värdet av denna traditionsrika miljö står egentligen utom all diskussion.
Sammanförda enligt en gemensam plan skulle kvarteret Vallonen med Rademachersmedjorna, parkområdet vid förutvarande chefsbostaden samt holmarna i ån inklusive Strömsholmen kunna bilda ett för svenska städer unikt
11
kultur- och rekreationsområde.

Rapporten och dess slutsatser var betydelsefull för stadens fortsatta arbete
med industrihistoria och industrimiljöer. Byggnader kopplade till Fristaden,
Tunafors fabriker och Gevärsfaktoriet bedömdes tillhöra värdeklass 1, alltså
12
synnerligen värdefulla byggnader. Hänsyn togs i dessa sammanhang till
byggnadernas arkitektoniska kvalité. Framförallt gavs byggnaderna ett högt
värde för att de var fysiska lämningar från tidigare epoker av industrialis7

Se Stadsfullmäktiges handlingar 1961 ser. A, s. 59f.
I gruppen ingick: Museichef Silfverstolpe, stadsarkitekt Liljekvist och museistyrelsens
ordförande
Hermelin.
9
Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967. Medlemmarna i
inventeringsgruppen utgjordes till stora delar av museistyrelsen; se Stadsfullmäktiges handlingar 1961 ser. C, s. 20.
10
Se Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967.
11
Se Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 120.
12
Flera av dessa industrirelaterade miljöer och byggnader som tillskrevs ett stort kulturhistoriskt värde i rapporten är nu viktiga industrihistoriska landmärken i Eskilstunas stadsbild.
8
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men. Men det var inte bara industrimiljöer som lyftes fram i rapporten. Även
1800-talets hyreskaserner diskuterades och det fastslogs ”att det inte är en
13
tillrättalagd och uppsnyggad bild av det förflutna, som vi bör kunna visa”.
Visserligen associerades Rademachersmedjorna främst med manufakturproduktion men det gjordes också kopplingar mellan industristaden Eskils14
tuna och smedjorna. Inga negativa värden tillskrevs heller industrimiljöerna
i rapporten. Industrihistorien länkades till ord som ”betydelsefull”, ”utveckling”, ”äldsta traditionen” och ”originellt”. När byggnaderna och miljöer från
olika industriella epoker nämndes var det ofta i samband med positivt värdeladdade ord, såsom ”minnesmärke”, ”traditionsrik”, ”stort värde”, ”unikt”,
15
”vackraste” och ”tekniskt minnesmärke”.
När rapporten presenterades fick den stort genomslag och i lokalpressen
var en av rubrikerna ”Ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader finns
16
inom faktoriets hägn”. Jämte rubriken fanns en karta över området där
byggnadernas ålder angavs. Faktoriområdets byggnader tillskrevs här på
olika sätt kulturhistoriska värden. Kanslihuset från år 1898 liknades vid ett
högreståndshus i Stockholm medan en innergård beskrevs som en borggård.
Positivt laddade ord som ”oas”, ”lummig” och ”pittoresk” användes också i
artikeln. Det gavs dock även några negativa omdömen, bl.a. utpekades en
kontorslänga från 1940-talet som ett störande inslag i miljön. I artikeln ventilerades också tankar kring framtida verksamheter för området. Museum,
kulturreservat och småindustriell verksamhet var förslag på vad byggnaderna
kunde användas till. I rapporten framhölls att bevarandet av 1800-talens
stora fabrikskomplex hängde samman med ett praktiskt brukande av byggnaderna. Kulturella aktiviteter föreslogs som ett möjligt användningsområde.
En liten men troligen viktig detalj i sammanhanget var att områdets potential
17
som ett ”unikt kultur- och rekreationsområde” lyftes fram. Därmed vidgades värdet av miljön. Det var alltså inte endast det industri- och kulturhistoriska värdet som gjorde Faktoriholmarna betydelsefulla, utan miljön ansågs
också kunna spela andra roller för de boende i Eskilstuna. Detta påpekades i
18
diskussionen kring Faktoriholmarnas framtid.
I rapporten gavs inte Faktoriholmarna formell status som kulturmiljö. Utredningen var framförallt avsedd som diskussionsunderlag. Den erhöll också
ett betydande genomslag i debatten och var troligen en orsak till att staden på
13

Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 134.
Se Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 117.
Manufakturverket (d.v.s. Rademachersmedjorna) anges här vara den egentliga starten för
Eskilstuna som industristad.
15
I sammanhanget fanns en negativ bedömning av industribebyggelse och det var omdömet
om den Bergmanska kokkärlsfabrik i kulturreservatet, som enligt rapporten var ett ovänligt
och synnerligen tråkigt inslag i reservatet.
16
Se ”Ny epok för ’Faktoriholmarna’”, Eskilstuna-kuriren 1968-12-07.
17
Se Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967.
18
Se exempelvis ”Ny epok för ’Faktoriholmarna’”, Eskilstuna-kuriren 1968-12-07.
14
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olika nivåer började betrakta området som en viktig del av stadens historia
och kulturarv. Att industrihistorien kanske var den viktigaste delen av stadens historia, hade redan visats. Efter presentationen av 1967 års rapport
blev faktoriområdet även i lokala tidningar och hos politiker något som ansågs innehålla kulturhistoriska värden. Museichefen hade alltså en avgörande
19
roll när föreställningarna formades.
I rapporten gavs en i grunden positiv bild av Faktoriholmarna. Men även
föreställningen om området som en naturlig utväxt av det redan inrättade
kulturreservatet var viktig. Genom att likställa 1800-talets fabriksmiljö med
det redan etablerade kulturarvet framställdes miljön som ytterst värdefull.
Det var alltså inte frågan om ett allmänt perspektivskifte i synen på industriarvet, det var snarare en naturlig fortsättning på en redan etablerad syn på
20
industri och historia. Något markant brott från den i staden tidigare etablerade kulturarvsdiskursen var det alltså knappast frågan om även om synen på
21
området förändrades. I sammanhanget är det återigen värt att påpeka att
representanter för staden redan 1927 betraktade det industriella kulturarvet
som en naturlig del av stadsbilden. Det etablerade kulturarvet blev därmed
en viktig del i bevarandeprocessen.
Denna förändrade syn på området återfanns nu också hos de politiska beslutsfattarna. Rivningar var fortfarande aktuella 1969 men nu skulle det ”utredas vilka byggnader inom området som av kulturhistoriska [min kursivering] skäl bör bevaras och … hur dessa byggnader lämpligast bör
22
utnyttjas.” Problemet kretsade inte kring huruvida fabriksmiljön som helhet
skulle bevaras eller ej. Problemet var snarare hur den skulle återanvändas.
Medlemmarna i Byggnadsminneskommittén 1969 fick i uppdrag att ge förslag på vad som skulle hända med området. I uppdraget ingick att belysa:
* områdets betydelse och funktion för centrum
* vilka aktiviteter som var tänkbara inom området
* möjliga förbättringar av miljön
23
* idéförslag till nyttjandet.
Sammansättningen av den beredningsgrupp som skulle arbeta med området skilde sig från den förra kommittén. Politikerna fick nu en mer framträ19

Jfr här med statsvetaren Sven Wibergs framlyftande av tjänstemännens roll i den politiska
processen; se Wiberg (1987), s. 146ff.
20
Notera att det som gjorde kulturreservatet historiskt värdefull var dess koppling till
industrialiseringen av staden.
21
Jfr här med Alzéns periodindelning av kulturarvsdiskursen. Hon ser det sena 1960-talet som
en viktig brytpunkt för inlemmandet av det hon kallar industrilandskap i kulturarvet. Se här
Alzén (1996), s. 77 och s. 126f. Jfr också med Olsson (2003), s. 38ff.
22
Se Stadsfullmäktiges handlingar 1966 ser. A, s. 307 och 1969 ser. C, s. 20.
23
Pm betr Faktoriholmarna inkom till kommunen 1970-08-21, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA)

92

dande roll då bl.a. två kommunalråd blev medlemmar av gruppen.24 Frågan
om vad som skulle göras med Faktoriholmarna hade därmed blivit en del av
den politiska dagordningen. Även facket och industrin var representerade i
kommittén genom Erixon och Hennergren. Erixon blev ordförande och
Silfverstolpe blev sekreterare i gruppen.
Före och under kommittéarbetet uppmärksammades arbetet på flera sätt i
lokalsamhället. Silfverstolpe deltog i radiointervjuer där Faktoriholmarna
diskuterades. I de lokala tidningarna infördes med kartor illustrerade artiklar
över området och i rapporten från Kulturkommittén uppmärksammades frå25
gan. I det allmänna samtalet kring Faktoriholmarnas bevarande fanns en
tydlig politisk dimension. Den var nu en del av den politiska dagordningen.
Ett uttryck för det var, förutom politikernas deltagande i kommittéarbetet, att
fullmäktiges ordförande Bengt Gustavsson och kommunalrådet Jon Andersson deltog i offentliga debatter i ämnet. Dessa båda var också ordförande i
Kulturkommittén respektive Byggnadsminneskommittén 1969. Gustavsson
var dessutom ordförande i Kultur- och museinämnden.
För att ett ”kulturens vardagsrum” skulle kunna skapas i faktoriområdet
26
var det nödvändigt att ett stadsmuseum inrättades, påpekade Gustavsson.
Privatpersoner och en arkitektfirma lämnade också in förslag på användningsområden. Förslagen beaktades av kommittén, vilket visas i de marginalanteckningar som gjorts och den sammanställning kommittén gjorde av
27
de inkomna idéerna. Att faktoriområdet hade ett stort kulturhistoriskt värde,
vilket inventeringsgruppen redan fastslagit, ifrågasattes aldrig i dessa sammanhang. I den meningen förändrades inte sättet att se på Faktoriholmarna.

Kulturens vardagsrum
Flera alternativa verksamheter lyftes fram bland förslagen för området: inrättandet av konstmuseum, skolmuseum och stadsmuseum. Vidare föreslogs
att Faktoriet skulle inrymma aktivitetshus, experimentella teatrar och lokaler
28
för massmöten. Gemensamt för dessa förslag var att området skulle öppnas
24

Medlemmarna i gruppen var: Museichefen Göran Silfverstolpe, ombudsmannen Sven-Erik
Erixon, överingenjör Natanael Hennergren, kommunalråden Åke Bengtsson och John
Andersson samt tjänstemannen Olle Lindqvist. Stadsfullmäktiges handlingar 1969 ser. C,
s. 20.
25
Kulturkommittén utredde kommunens kulturliv.
26
Se ” Ett ’kulturens vardagsrum’ ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”, Folket
1969-04-22 och ”Nya tips i ’faktoridebatten’”, Eskilstuna-kuriren 1968-12-13.
27
Se Ingenjör Sven Lundqvist förslag Gör Carl Gustafs stad till Eskilstunas kulturcentrum
1969-10-1, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
28
Se exempelvis ”Museiintendenten: Stadsmuseum och musikskola lämpligt på faktoriholmarna”, Eskilstuna-kuriren 1968-09-12, ”Nya tips i ’faktoridebatten’”, Eskilstuna-kuriren
1968-12-13, ”Ett ’kulturens vardagsrum’ ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”,
Folket 1969-04-22 och Kulturaktivitet ( 1969), Lettströms arkitektkontor PM betr Faktoriholmarna 1969-06-25, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).

93

upp och göras tillgängligt för allmänheten. När industrimiljön beskrevs var
det liksom tidigare nästan uteslutande med positivt värdeladdade
ord/begrepp som t.ex. stora skönhetsvärden, gemenskapscentrum, samhörighet, dynamik, ”kulturhistoriska byggnader”, industriell utveckling och kul29
turcentrum.
Förslagen som lämnades in speglade delvis olika sätt att se på museets
uppdrag. Å ena sidan skulle man vara ett traditionellt museum, å den andra
sidan kopplades en rad andra aktiviteter till området och på så sätt breddades
ansvaret. Faktoriholmarna beskrevs efterhand som en möjlig kommunal
arena för gemenskap, kultur, aktivitet och rekreation av den arkitektfirma
som kom att ansvara för delar av ombyggnationen. Även om man i debatten
kring Faktoriholmarna inte alltid länkade detta breda allmänkulturella uppdrag direkt till museet var tankarna på museet som ett kulturcentrum i allra
30
högsta grad aktuella. En del av direktiven för MUS 65 var att undersöka
museernas möjlighet att fungera som kulturcentrum. I det slutliga betänkandet Museerna (SOU 1973:5), lyftes detta också fram. Museerna skulle enligt
utredningen vara en viktig del i ett dynamiskt kulturliv och inte bara döda,
dammiga föremålsinstitutioner och de antogs vara lämpliga som kultur31
centra. Jämte denna idé om museernas uppdrag spelade säkerligen synen på
kommunens allmänna uppdrag in. Att samhället skulle erbjuda fritidsområden och en rik kulturmiljö, så att trivsel och sociala mötesplatser kunde upp32
stå, var i linje med dåtidens föreställningar. Såtillvida låg de förslag som
lyftes fram rörande uppdrag och användningsområde helt i linje med aktuella
samhälls- och kulturpolitiska strömningar.
Beslutet blev följaktligen att stora delar av området och dess byggnader
skulle bevaras. Kommunfullmäktige gick därmed på den linje Byggnads33
minneskommittén 1969 föreslagit kommunfullmäktige. Endast ett fåtal
byggnader bedömdes sakna kulturhistoriskt värde samtidigt som besluten att
byggnaderna skulle rivas sköts på framtiden i de flesta fall. En länga från
1940-talet mellan fabriksbyggnadernas flyglar ansågs dock vara utan värde
29

Se ”Djärvt Eskilstunaprojekt: Swimmingpool på Strömsholmen Faktoriområdet kulturcentrum”, Folket 1969-10-16, Gör Carl Gustafs stad till Eskilstunas kulturcentrum 1969, och PM
betr Faktoriholmarna och förslag från Lettströmska arkitektkontoret, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
30
Stadsfullmäktiges ordförande Gustavsson gjorde dock denna koppling; se ”Ett ’kulturens
vardagsrum’ ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”, Folket 1969-04-22.
31
SOU 1973:5, s. 9ff. och 232f. Se här också arkitekten Hans-Erland Heinemans ideér om
kulturhus. Heineman hade bl.a. ritat kulturhuset i Skövde. I Rum för kulturen presenterades
kulturhusets idé, verksamhet och plats i den moderna staden. Viktigt för Heineman var kulturhusets självklara plats i staden. I detta kulturens rum skulle ett alternativ till kommersialism
finnas. Viktigt var att medborgarna själva aktivt bidrog till kulturskapandet och inte passivt
matades med kultur. Enligt Heineman hade huset både sociala och kulturella uppdrag. Kulturhuset antogs alltså bli ett viktigt gemenskapscentrum med en rad aktiviteter och uppdrag. Se
Heineman (1970).
32
Lindroth (1970).
33
Kommunfullmäktiges handlingar 1971 ser. A, s. 273f.
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varför rivning rekommenderades i detta fall. Byggnadernas exteriör skulle
dock i stort sett bibehållas i originalutförande. Uppfattningen var att byggnaderna på faktoriområdet borde användas till bostäder, utbildning, administ34
ration och museal verksamhet. I det slutgiltiga förslaget från kommittén
fanns flera beröringspunkter mellan de inkomna förslagen och kommitténs
idéer, till exempel användandet av vissa byggnader som representationsbostäder samt idén om att ha kulturell verksamhet på området. Även talet om
35
tillgänglighet förenade förslagen.
Tre huvudverksamheter planerades slutligen för området, nämligen museiverksamhet, en folkhögskola och kommunal förvaltning. Dessutom skulle
36
de omkringliggande parkerna rustas upp och göras mer tillgängliga.

Berättelse, kulturpolitik och industrihistoria, en sammanfattande
diskussion
Två avgörande moment ingick i bevarandeprocessen. Ett var inlemmandet
av Faktoriholmarna i stadens historiska berättelse. Som visades ovan hade
industrin en central roll i konstruktionen av stadens berättelse, på flera ställen i inventeringsrapporten skrev Silfverstolpe in fabriksmiljön i denna historia. Arbetet med fabrikskomplexet blev också en naturlig fortsättning på de
37
föreställningar som skapades kring Rademachersmedjorna. Detta synsätt på
fabriksområdet övertogs av politikerna. Stadsfullmäktiges ordförande Bengt
Gustavsson ville t.ex. i samband med diskussionen om området, döpa hela
miljön till ”Carl Gustafs stad”. Härigenom skulle, enligt Gustavsson, kopp38
lingen till Rademachersmedjorna bli klar. Faktoriområdet som en del av
denna föreställningsvärld passade också bra in i den kronologi som den etablerade historien använde sig av. 1800-talet, med dess storskaliga industrier,
var kanske jämte 1600-talet den period man helst lyfte fram. Fabriksområdet
kom efterhand alltså att framstå som en naturlig del av stadens historiekultur.
Det var viktigt för kommunen att lyfta fram museet i ett bredare kulturoch fritidspolitiskt sammanhang. Området framstod som värdefullt då Faktoriholmarna skulle vara ett brett använt kulturcentrum. I ett arkitektutkast
över området kan man se människor i olika åldrar som promenerar, dricker
kaffe, åker båt eller besöker utställningar. I centrum står museet och ett akti34

Se det slutgiltiga förslaget från kommittén till kommunen daterat 1971-09-10, hylla 1,
Byggnadsminneskommittén (EMA).
35
Se sammanställning av inkomna förslag i Lettströms arkitektkontor PM betr Faktoriholmarna 1969-06-25 och det slutgiltiga förslaget från kommittén till kommunen daterat 197109-10, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
36
Se Faktoriholmarna – projektlägesbeskrivning 1973.
37
Se Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 117 och
132ff.
38
”Nya tips i ’faktoridebatten’”, Eskilstuna-kuriren 1968-12-13. Rademachersmedjorna hette
ursprungligen just Carl Gustafs stad.
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39

vitetshus. Ett kommunalt särintresse övergick till att bli ett intresse för det
allmännas bästa och kulturarvsförvaltningens uppdrag kom att omfatta en
40
rad olika aktiviteter. Museets tjänstemän tilldelades också nu ett särskilt
ansvar för den ”nya” kommunala kulturpolitiken. Den nya nämnden, kulturoch museinämnden, föreslogs få sitt kansli placerat i det s.k. Kanslihuset på
Faktoriholmarna. Museet placerades alltså in inom ramen för ett allmänt
kulturpolitiskt område. Det är symptomatiskt att den enda riktiga debatten
kring omvandlingen av området inte handlade om huruvida industrin utgjorde ett kulturarv utan om museets plats inom det kulturpolitiska fältet. I
debatten, som fördes mellan de ansvariga politikerna och tjänstemännen och
två kulturarbetare, ifrågasattes behovet av ett industrimuseum. Kritikerna
lyfte istället fram andra former av kulturområden som borde prioriteras, t.ex.
41
bibliotek och teater. Noterbart är att museichefen i denna debatt och i andra
sammanhang också kopplade samman museet med en bred kulturell verksamhet som t.ex. teater. Han jämförde, både indirekt och direkt, kommunens
satsningar på byggnader inom kultur- och fritidsområdet i flera samman42
hang.
Eskilstuna och kanske framförallt Silfverstolpe kan betraktas som pionjärer när det gäller att driva frågan om bevarandet av stora industrimiljöer i
städer. Även om just den frågan diskuterades på flera håll i landet, var Eskilstuna tidigt ute i. Viktigt att notera är också att det inte var enskilda objekt
som lyftes fram, det var miljöer och byggnader från industristaden som betraktades som värdefulla. När det gäller bevarande av industrimiljöer i städer
brukar man beteckna Norrköping som en pionjärstad. Annika Alzén, som har
studerat hur industrin där blev en del av kulturarvet, ser 1970-talet som en
vändpunkt. Det var vid denna tid större sammanhängande industrimiljöer
inkluderades i kulturarvet. Enligt Alzén uppmärksammades det kulturhisto43
riska värdet i Norrköpings industrilandskap först av externa aktörer. I det
avseendet kan man alltså notera en skillnad mot utvecklingen i Eskilstuna
där det uteslutande var lokala aktörer – tidningar och Silfverstolpe – som
lyfte fram det kulturhistoriska värdet i industrimiljön. Det fanns i Eskilstuna
en kommunal tradition när det gällde att värna miljöer från industrialismens
”barndom”. Kulturarv som länkades till industrialismen hade lång tradition i
Eskilstuna. I bevarandediskussionen kring kulturreservatet var det just Rademachers betydelse för den kommande industrialiseringen som lyftes fram.
En annan intressant skillnad mellan Eskilstuna och Norrköping var att indu39

Arkitektskisser över området i Faktoriholmarna – projektlägesbeskrivning 1973, Se också
museets kartsamling, där arkitektutkast till hur området skulle gestaltas, (EMA).
40
Jfr med Carlsson (1999), s. 56f.
41
Se insändarsidan i Folket 1971-10-27 och 1971-11-03.
42
Se insändarsidan i t.ex. Folket 1971-11-11, Kommunfullmäktiges handlingar 1974, ser. A,
s. 36 och Byggnader och miljöer i Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967, s. 133.
43
Alzén (1996), s. 45ff. Jfr också med Houltz (2003), s. 38f., där frågan om när industrin som
kulturarv diskuteras; se också Nisser (2002).
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strimiljön där, enligt Alzén, under 1960-talet oftast beskrevs i negativa ordalag. I Eskilstuna förekommer däremot inga sådana uttalanden i det studerade materialet. Den industriella kopplingen till miljön var snarare en
förutsättning än ett problem för bevarandet. Noterbart är också att den tidigare stadsarkitekten i Eskilstuna Sven Tynelius utsågs till stadsarkitekt i
Norrköping 1971. Han fungerade där bl.a. som huvudsekreterare i utredningen Miljöer och hus i Norrköpings innerstad i vilken industrilandskapet
tilldelades ett högt kulturvärde. Tynelius var aktiv i skapandet av kulturreservatet i Eskilstuna på 1950-talet och han deltog även inledningsvis i den
inventering av bebyggelsen i staden som mynnade ut i den nyss diskuterade
rapporten från 1967. Trots olikheterna mellan städerna är den centrala roll
44
stadsmuseerna hade i bevarandeprocesserna en gemensam nämnare.
I tidigare studier av kulturarvsprocesser har man betonat hur samhällets
syn på vad som är värt att bevara förändrats. Men det går också att lyfta fram
kontinuiteten i dessa processer. Eskilstuna är ett bra exempel på just detta.
Såväl avseende deltagare i processen, finansiering, användandet av det bevarade och i själva synen på vad som är värt att bevara finns i fallet Eskilstuna
en röd tråd genom stora delar av 1900-talet.
En aspekt som dock inte får glömmas bort i sammanhanget är den omfattande saneringen i Eskilstuna under senare delen av 1900-talet. Framförallt revs stora delar av arbetarstadsdelen Nyfors. Men även stadskärnan genomgick radikala förändringar. I en stort uppslagen artikel i Expressen
kallades förändringen för ”Det perfekta miljömordet”. I artikel får det socialdemokratiska kommunalrådet Sune Gustafsson lägga ut texten. Under rubriken ”Vi har snyggat upp stan” lyfter han fram omvandlingen av city som
45
ett gott exempel på hur slummen knäcktes. Några föreställningar om att
äldre industriarbetarbostäder kunde besitta några kulturhistoriska värden
fanns inte hos kommunalrådet.

Museet
Omdanandet av faktoriområdet till ett kulturcentrum var kopplat till byggan46
det av ett stadshistoriskt museum. Diskussionen om ett framtida stadsmu47
seum började tidigt. I 1960-talets kulturpolitik lyftes, som vi såg ovan,
44

Alzén (1996), s. 45ff.
Se ”Det perfekta miljömordet”, Expressen 1979-08-26.
46
Enligt stadsfullmäktiges ordförande Bengt Gustavsson; se ”Apropå allaktivitetshus i Eskilstuna: Ett ’kulturens vardagsrum’ ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”, Folket
1969-04-22.
47
Att staden skulle ha ett stort och modernt historiskt museum hade i flera olika sammanhang
framförts under större delen av 1900-talet. På 1930-talet uttalade representanter från Tekniska
föreningen och museistyrelsen åsikten om ett tekniskt museums nödvändighet i staden. Ett
sådant museum borde innehålla produkter, maskiner, verktyg, gamla maskiner och personalia
45
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museerna fram som en form av lokala kulturcentrum. Vid sidan av att
”samla, vårda och visa” antogs museer kunna fungera som kulturinstitutioner
med ett brett spektrum av olika kulturella verksamheter. Idén om museet
som ett kulturens vardagsrum gick på många sätt i takt med samtidens kulturpolitiska agenda. Samtidigt uppmärksammades, som redan nämnts, lokal48
frågan av olika nationella utredningar. Tillkomsten av en museiinstitution
hämtade med andra ord argument från flera olika kulturpolitiska arenor.
I slutet av 1968 och i början av 1969 märks ett antal aktörer, som på olika
sätt uppmärksammade behovet av ett stadsmuseum. Silfverstolpe betonade i
flera sammanhang att museet framförallt skulle bli ett stadshistoriskt museum där samlingarna från Djurgårdsmuseet skulle ställas ut. I radio, utred49
ningar och lokalpress återgav Silfverstolpe sina synpunkter. Jämte Silfverstolpe var industrialister och kommunpolitiker aktiva museiförespråkare. FilÖbergs direktör Sven Arvid Nilsson önskade t.ex. att museet skulle ges en
50
industrihistorisk inriktning, medan fullmäktiges ordförande Bengt Gustavs51
son talade om ett stadsmuseum.
När Byggnadsminneskommittén 1969 lämnade sitt förslag år 1971 var det
kulturhistoriska museet en central del. Museet skulle ha två avdelningar, dels
en kulturhistorisk, dels en tekniskt-industriell avdelning. Ett vapenmuseum
skulle också inrymmas på området. I och med att kommitténs förslag god52
kändes 1971 fanns också ett kommunalt principbeslut för museibyggandet.
De inledande delarna av museets utställning var inriktade mot teknik- och
industrihistoria. Därmed fick museet den inriktning som Fil-Öbergs chef
Nilsson hade förespråkat. Det finns emellertid inget material som tyder på att
de viktigaste beslutsfattarna och tjänstemännen, Gustavsson och Silfver53
stolpe, aktivt motsatte sig en sådan inriktning.

över bemärkta män från stadens industrihistoria; se artikel i Eskilstuna-kuriren 1972-11-21. I
samband med stadens 300-årsjubileum fick arkitekter från KTH i uppgift av museistyrelsen
att skissa på en museibyggnad som skulle kunna inrymma stadens museer. Ett av förslagen
från stadsplanearkitekten innebar att ett funkisinspirerat museum skulle uppföras i kulturreservatet. En modern museibyggnad där skulle knyta samman dåtid, nutid och framtid. Tynelius (1959), s. 192. Silfverstolpe föreslog 1961 i samband med att det stora fristadshuset
skulle bevaras att ett ”järnets museum” borde inrättas, Stadsfullmäktiges handlingar 1961 ser.
A, s. 60ff. Inget av dessa förslag realiserade dock.
48
Se t.ex. SOU 1973:5.
49
Se Kulturaktivitet (1969) och Eskilstuna-kuriren 1968-12-09.
50
Se ”Nya tips i ’faktoridebatten’”, Eskilstuna-kuriren 1968-12-13.
51
”Apropå allaktivitetshus i Eskilstuna: Ett ’kulturens vardagsrum ska ordnas om Faktoriholmarna får stadsmuseum”, Folket 1969-04-22; se också Kulturaktivitet (1969).
52
Se Kommunfullmäktiges handlingar 1971 ser. A, s. 273ff.
53
Exempelvis hade Silfverstolpe sedan 1960-talets början förespråkat ett museum inriktat mot
industri- och teknikhistoria. Silfverstolpe föreslog i en motion att museet skulle finansieras av
flera olika intressenter. Dessutom påpekade han att museet skulle bli en viktig del i marknadsföringen av stadens industrier. Stadsfullmäktiges handlingar 1961 ser. A, s. 60ff.
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Museipolitik
Den kommunala museimodellen i Eskilstuna innehöll som vi såg tidigare
några grunddrag. Det handlade om betydande inslag av extern finansiering,
ett beroende av lokalsamhällets samlingar och initiativ, fokus på industrihistoria, samt användandet av media för att beskriva och legitimera museets
plats i den kommunala verksamheten. Också tillkomsten av stadsmuseet
följde i stort denna modell.
Det omgivande lokalsamhället spelade en fortsatt viktig roll när det nya
museet skulle byggas. Tre arbetsgrupper ansvarade för själva museibyggandet och det konkreta insamlandet av föremål: faktoriarbetsgruppen, arbetsgruppen för tekniskt museum i Eskilstuna och byggnadsgruppen. I grupperna
kom tjänstemän, politiker samt representanter för lokalsamhället att ingå.
Arbetsgruppen för tekniskt museum tycks ha varit den mest aktiva med avseende på själva föremålsinsamlandet och i arbetet med vad museet skulle
innehålla. Faktoriarbetsgruppen ansvarade för själva renoveringen av den
blivande museibyggnaden. Det arbetet var i praktiken liktydigt med en renovering och ombyggnad av stora delar av gevärsfaktoriet. Arbetsgruppen för
tekniskt museum bestod av skilda representanter för staden: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna fabrikantkrets, kulturnämnden, museet och socialdemokraterna. Gruppen diskuterade den planerade utställningens karaktär,
vilka företag som skulle få representeras i museet och andra museitekniska
54
frågor. Ombuden från Fabriksföreningen och museet var de mest drivande
personerna i sammanhanget. Fabriksföreningen representerades av den tidi55
gare omnämnde direktören för Fil-Öbergs Sven Arvid Nilsson. Denne presenterade detaljerade förslag över hur den blivande museilokalen skulle disponeras, liksom hur man praktiskt borde renovera de blivande
museiföremålen med hjälp av frivilliga entusiaster. Han hade även syn56
punkter på den för museet centrala frågan om utställningens innehåll. De
som arbetade med insamling och värdering av föremål, och den kommande
basutställningen, var till yrket titulerade museichef, ingenjör, direktör respektive maskintekniker. Även om representanter från industrin deltog i
arbetet ska deras intresse för stadens museum inte överdrivas. Förutom Nilsson tycks industrin, utifrån det genomgångna materialet, ha visat ett måttligt
intresse. Museet förde till exempel flera diskussioner med stadens största
54

Se korrespondens mellan Fabriksföreningen och Göran Silfverstolpe 1970-10-19, Kultur
och museinämndens arkiv, A3: 1 och E1:2 (ESA).
55
Nilsson hade också haft flera betydelsefulla uppdrag inom olika näringslivsorganisationer;
SAF, Sveriges verkstadsförening, Eskilstuna fabriksförening etc.; se Moelv (1985), s. 131ff.
56
Flera aspekter av industrin skulle vara representerad: industriarbetsplatser, kontor, maskiner
och då framförallt olika metallbearbetningsmaskiner (hejare, smideshammare, valsverk, svarvar etc.), och produkter (från bl.a. Järnbolaget, Gevärsfaktoriet, Stenman). En särställning
ansåg Nilsson att C E Johansson och Öbergs museisamlingar borde få; se brev från Sven
Arvid Nilsson till Göran Silfverstolpe, daterat 1971-05-18, i författarens förvar.
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industri, Volvo BM, om historiska föremål som företaget inte ville lämna till
57
museet.
Sammansättningen av de nämnda grupperna påminner i mångt och
mycket om de kommittéer och arbetsgrupper som tidigare varit involverade i
uppbyggandet av stadens museer. Merparten av deltagarna medverkade inte i
egenskap av professionella kulturarvsförvaltare. De var experter eller representanter för olika delområden som teknik, industri och politik. När industrioch teknikhistoria skulle samlas in och värderas krävdes därför kompetens
utanför själva förvaltningen. Museichefen Silfverstolpe och museiteknikern
Sven Gunnar Jonsson hade dock det största ansvaret för själva utställ58
ningen.
När museet tidigare hade byggt ut sin verksamhet hade man erhållit stora
föremålssamlingar av privatpersoner och olika sammanslutningar. Det kanske bästa exemplet på detta är då staden övertog det av konstföreningen
drivna konstmuseet 1948, vilket i praktiken innebar att staden tog emot
konstföreningens samlingar. När det nya museet skulle byggas ut fick man
också ta hand om ett flertal samlingar, men nu var det museisamlingar från
stadens industrier. Här utmärker sig framförallt samlingar från C O Öbergs
filfabrik och C E Johansson. Exakt hur dessa samlingar användes i museet är
idag svårt att se i det bevarade källmaterialet, men de tänktes ha en viktig
59
roll.
Den externa finansieringen var även denna gång av betydande omfattning. Tillkomsten av museet kan delas in i två faser. Den ena omfattade
själva renoveringen och ombyggnaden av fabriksmiljön, den andra fasen
rörde själva föremålsinsamlandet och utställningen av föremålen. Båda dessa
faser krävde resurser utöver ordinarie budget. Mest kostnadskrävande var
renoveringen av den före detta fabriken. Statliga medel och kommunala anslag från investeringsfonden användes för att finansiera ombyggnationen.
Kulturnämnden fick 2,8 miljoner av kommunen. Kommunens kostnad blev
ca 2 miljoner då man erhöll 763 000 kr i stöd från Arbetsmarknadsstyrel60
sen.
Museet fick också extra bidrag från kommunen för arbetet med museets
”inredning och uppställning”. Kommunfullmäktige hade anslagit 430 000 kr
57

Se korrespondens mellan Volvo BM och kommunen angående den ”Första traktorn”. Dokument angående 1913 års traktor 1977-04-01, Pärm märkt ”Faktoriet” i museets magasin och i
författarens förvar.
58
Se Kulturförvaltningen Kulturnämnden Eskilstuna Museer 1971-1982, (EMB), s. 31. Jämte
de redan nämnda personerna var också ingenjören Hans Hogman viktig. Han gjorde en inventering för att utröna om det fanns några industrihistoriskt intressanta föremål hos stadens
industrier; se ”Eskilstunaindustrin på museum”, Eskilstuna-kuriren 1969-12-03.
59
Dokument Carl Gustafs stad Gevärsfaktoriet, Avdelningar (underavdelningar) i ett stadsmuseum
1969-05-07, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
60
Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 36ff. Se också rapporten Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982, s. 30. (EMB).
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61

till detta. I denna summa torde arvoderingen till de externa experterna/insamlarna samt inköp och renoveringar av maskiner ha ingått. Någon
sammanställning av hur medlen fördelades har inte återfunnits. Till dessa
anslag skall läggas C O Öbergs filfabriks villkorade bidrag på 5 000 kr till
samlingarnas iordningställande.
Oavlönat arbete från experter, gåvor och donationer av olika slag var
också viktigt under uppbyggnaden. Värdet på detta är dock svårt att uppskatta. Av den totala kostnaden för museet på cirka 3,2 miljoner kom
763 000 kr från extern finansiering (AMS), vilket motsvarar cirka 25 procent
62
av totalsumman. Motsvarande siffra för den tidigare största kommunala
63
satsningen, kulturreservatet 1959, var cirka åtta procent.
Som nämndes ovan har kommunal kulturaktivitet generellt sett svårt att
hävda sig i kampen om befintliga resurser. Den verksamhet som kommunen
frivilligt tagit på sig – den oreglerade – är i högre grad än den i lag reglerade
kommunala verksamheten beroende av olika former av opinionsbildning för
64
att skapa de nödvändiga resurserna för verksamheten. Bevarandediskussionen kring industrimiljön och den följande debatten kan ses som ett led i
denna process. I omvandlingen av faktoriområdet framstod museet som en
central fråga. Museet blev därmed något mer än bara ett traditionellt kommunalt kulturhistoriskt museum. I högre grad än under jubileet länkades
själva synen på museets uppdrag till beslutsprocessen i debatten kring museet. I beskrivningen av uppdraget kom de centrala nationella kulturpolitiska
nyckelorden att ingå, såsom kulturcentrum, icke-kommersialism och mötesplats. I det offentliga samtalet kring museet och fabriksmiljön blev faktiskt
inte museets främsta uppdrag att samla in, bevara och förmedla kulturarvet,
utan snarare att fungera som en kommunal mötesplats.

Basutställningen
Museet skulle från början innehålla tre avdelningar; den tekniskt-industriella,
den kulturhistoriska och den vapentekniska. Den tekniskt-industriella avdelningen byggdes dock upp först vilket delvis berodde på att andra delar av det
65
tänkta museet var upptagna av annan tillfällig verksamhet.
61

Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 36ff.
Här inklusive anslaget på drygt 400 000 kr för iordningställandet av samlingarna. Övriga
projekt inom området, Folkhögskolan, Rothoffparken, Strömsholmen, Faktorigården,
Strandskoningar och slussen beräknades kosta cirka 2,5 miljoner kr att iordningställa. Av
detta beräknades Folkhögskolan få 1,8 miljoner.
63
Basutställningen Mellan sjöarna som invigdes år 2000 var till hälften finansierad med
externa medel. Se nästa kapitel.
64
Nilsson (1984), s. 282ff.
65
Se Faktoriholmarna – Eskilstuna projektlägesredovisning – Maj 1973, Kommunfullmäktiges
handlingar 1974 ser. A, s. 36 och Preliminärt program för tekniskt museum i f.d. Gevärsfaktoriet 1972-09-25, hylla 4A, handlingar om faktorimuseet (EMA).
62
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Några egentliga diskussioner om museets perspektiv har inte återfunnits i
materialet med undantag av den redan nämnda insändardebatten. Jämte diskussionen om museets plats i den allmänna kulturpolitiken krävde vänsterorienterade kulturarbetare att inriktningen på museet skulle förändras. Den
förtryckta arbetarklassen skulle ges företräde framför industrialisterna. De
som försvarade museets urval och sortering av historien var makthavande
socialdemokratiska politiker och den ”borgerliga kulturens dörrvakter”, mu66
seitjänstemännen. En viss förändring i synen på vad museet skulle innehålla
kan man likväl notera. I stadens kulturutredning från 1969 angavs att ett
långt historiskt perspektiv skulle anläggas. I princip skulle den utställning
som då fanns på Djurgårdsmuseet integreras i stadsmuseet. Den permanenta
basutställningen skulle i så fall med utgångspunkt i forntiden beskriva hela
Eskilstunas historia inkluderat epoker som stenålder, bronsålder, järnålder
och medeltid. Vilka teman och perspektiv som denna del av utställningen
tänktes ha är oklart. De övriga perioderna, från renässansen till 1800-talet,
skulle representeras av en stilhistorisk utställning och skildringar av högreståndsmiljöer från respektive epok. Dessutom tänkte sig Silfverstolpe att
67
konst- och stadshantverk skulle ingå i utställningen.
I ett mer utförligt dokument skisserade Silfverstolpe år 1969 innehållet i
det blivande stadsmuseet (se tablån nedan). Museet skulle bestå av fyra
underavdelningar: historiska avdelningen, konsthantverk, teknik och vad
som kallades speciella avdelningar. Jämte dessa tänkte sig Silfverstolpe
också att museet skulle innehålla bl.a. studierum, hörsal och ett ”vardagsrum
68
för allaktiviteter”. Stadsmuseiprojektet var alltså inte bara fråga om att få
ett museum med en sammanhängande historia från forntid till 1900-tal, det
var också ett sätt att bygga ett nytt slags museum med ett vitt spektrum av
aktiviteter.
Mellan 1969 och 1972 förändrades delvis perspektivet på det framtida
stadsmuseet. Det som från början tänktes bli ett stadsmuseum med flera avdelningar framställdes efter år 1972 alltmer som ett industri- och teknikhistoriskt museum. Byggnadsminneskommittén föreslog att det blivande kulturhistoriska museet skulle innehålla en avdelning med industri- och
teknikhistoria, men inget sades om när övriga avdelningar skulle färdigställas.69 Kulturnämnden, genom ordföranden Börje Dahlgren och museichefen
Silfverstolpe, betonade dock i en framställan till kommunstyrelsen behovet
66

Se debattartiklar i Folket 1971-10-25, 1971-10-27, 1971-11-11 och Eskilstuna-kuriren
1971-11-11. Silfverstolpe fick in två stora debattartiklar samma dag i Folket och Eskilstunakuriren 1971-11-11, men också kritikerna fick åtminstone vid ett tillfälle in en stor debattartikel. Se Folket 1971-11-16.
67
Kulturaktivitet (1969).
68
Carl Gustafs stad Gevärsfaktoriet, Avdelningar (underavdelningar) i ett stadsmuseum
1969-05-07, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
69
Se rapport från Byggandsminneskommittén angående användningen av Faktoriholmarna
1971-09-10, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
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Tablå 4. Preliminära avdelningar i ett stadsmuseum
Historisk
avdelning

Konsthantverk
Teknik

Speciella avdelningar

Övrigt

Stenålder, bronsålder, järnålder,
medeltid

Silver, porslin,
textil, koppar etc.

Vapen, spelkort

Kansli, arkiv, verkstäder,
konserveringsateljé,
studierum, lokaler för
tillfälliga aktiviteter,
”Vardagsrum” för allaktivteter, hörsal

Slottet

Gruvor och bruk i
Södermanland

Folkrörelser, arbetarlägenhet

Köp- och hantverksstaden,
Fristaden

Eskilstuniana

Knivar, lås, tänger
Vagnhall med bl.a.
traktorer och lokomobiler, ångmaskiner.
Ev. en maskinhall
Företagsmuseer
(Fr C O Öberg filfabrik och C E
Johansson)

Borgaren Johan
Engströms matsal

Rättskipning och straff

Källa: Carl Gustafs stad Gevärsfaktoriet, Avdelningar (underavdelningar) i ett stadsmuseum
1969-05-07, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA). Indelningen ovan bygger på museets egen uppdelning av de olika avdelningarna.

av att börja bygga den industri- och teknikhistoriska avdelningen. Orsaken
70
var ”de stora förändringarna” på detta område. Det innebar dock inte att
71
övriga perspektiv uteslöts från museet för all framtid.
I det preliminära programmet fixerades innehållet i den industri- och teknikhistoriska avdelningen:
Den allmänna målsättningen för museet (Eskilstuna museers tekniska avdelning) är att levandegöra Eskilstunaregionens industrier, deras historia med
social och ekonomisk bakgrund, teknik och produktion. Detta kommer att ske
både i form av verkstäder och genom mera museala uppställningar av maskiner och produkter. En del maskiner och fordon skall kunna köras. Företagssamlingar AB C.E. Johansson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB, E.A. Bergs
72
AB och AB C.O. Öbergs & Co ingår.

70

Skrivelse från Börje Dahlgren och Göran Silfverstolpe till kommunstyrelsen 1971-04-21, i
författarens förvar.
71
Se Preliminärt Program för Tekniskt museum 1972-09-25, hylla 4A, Handlingar om faktorimuseet (EMA), rapporten Faktoriholmarna – Eskilstuna Projektlägesredovisning – Maj 1973
och Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 36ff.
72
Preliminärt Program för Tekniskt museum 1972-09-25, hylla 4A, Handlingar om faktorimuseet (EMA).
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När museet så småningom invigdes hade ytterligare avdelningar tillförts,
som Remingtonverkstaden och en avdelning för kommunalteknik.

Traditionell stadshistoria med industrin i centrum
När museet invigdes 1979 hade museets basutställning tillfälligt fixerats i
den teknik- och industrihistoriska avdelningen. Utställningen var därmed
inte den stora och färdiga historien om Eskilstuna. Som uppställningen
nedan visar var utställningens fokus industrialismen under 1800-talet.
I stort sett låg utställningens teman fast från den skisserade teknikhistoriska avdelningen 1969. Några justeringar gjordes, gruvor och bruk uteslöts
och kommunal teknik och det s.k. Pionjärrummet tillkom. Det är troligt att
Pionjärrummet i stort sett hämtades från en tidigare utställning i Rademachersmedjorna. Rummet hade också stora likheter med den stadshistoriska
utställningen, Eskilstuna 3000, från stadsjubileet.
Museibesöket torde ha inletts med att man såg en modell av Eskilstuna
73
anno 1788. Sedan passerades Remingtonverkstaden och Pionjärrummet.
Verkstaden var en rekonstruktion där en del av Gevärsfaktoriet utgjorde
förebilden. När dessa delar var avklarade möttes besökaren av avdelningar
med förbränningsmotorer och myntteknik. För att komma till den största
avdelningen, maskinhallen, gick man igenom en passage med kommunal
teknik och en stor karta över kommunens geografi. Besökaren upplystes här
Tablå 5. Översiktligt innehåll i Faktorimuseet
Avdelningar/Epoker

Innehåll

Förbränningsmotorer/Kommunalteknik

Motorer; gas, förbränning, kommunal teknik,
kommunkarta
Modeller; ångmaskiner, ”förstlingen”,
Jernbolagets fabriker
Maskiner för framställning av vapen

Modellverkstad
Remingtonverkstaden
Pionjärrummet sent 1800-tal

Maskinhallen

Porträtt på företagsgrundare. Föremålssamlingar
från bl.a. C E Johansson och C O Öberg & Co:
filfabrik. Gruppbild arbetare, bilder på fabriker,
viktiga årtal
Ångmaskiner (Munktells), lok, elektrisk brandbil

Källa: Faktorimuseet och Faktorimuseet kommentar vid skolbesök i anslutning till historia 1
och 2 (Parasoll), pärm märkt Eskilstuna museer, Eskilstuna museers bibliotek (EMB).
73

Framställningen nedan bygger dels på en allmän beskrivning av museet i skriften Faktorimuseet, dels på en kommentar till skolbesök. Den sistnämnda är från 1981 och är författad av
Silfverstolpe. Faktorimuseet är också med största sannolikhet skriven av Silfverstolpe; se
häftena Faktorimuseet och Faktorimuseet kommentar vid skolbesök i anslutning till historia 1
och 2 (Parasoll), pärm märkt Eskilstuna museer, (EMB).
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om att kommunen skapats av sammanlagt 19 socknar och två städer. I själva
maskinhallen dominerade de stora ångmaskinerna och ett ånglok. Besöket
bör ha avslutats i modellkammaren, där modeller av diverse ångmaskiner
74
stod utställda.
Vandringen genom historien hade flera principiella likheter med hur
stadshistorien upplevdes i jubileumsexpon Eskilstuna 300. I bägge utställningarna kom själva promenaden att ske genom den stora berättelsen om
staden, där stadens utveckling från det ”primitiva” till det moderna be75
skrevs. Utvecklingen av teknik, industri, företagande och arbete spelade en
central roll som förklaring till progressionen. I bägge utställningarna beskrevs i förenklad form den historiska utvecklingen med viktiga årtal och
stadens/kommunens rum avgränsades med särskilda kartor. En skillnad
mellan 1959 och 1979 års utställningar var att besöket i Faktorimuseet av76
slutades i tidigt 1900-tal. Men genom de stora fönstren torde ingen av besökarna ha undgått att samtidens industri, Volvo BM, som låg bara ett stenkast
från utställningen, var väl synlig genom fönstren. Detta faktum upplystes
77
besökarna dessutom om i de texter som beskrev museet. Härigenom kan
man säga att berättelsen även inkluderade samtidens industrier. Nu fanns
dessutom en rad föremål som representerade Volvo i form av ångmaskiner
och modeller från Munktells verkstad.
Det var framförallt i Pionjärrummet som ett koncentrerat av historien visades. Här inrymdes fabrikörer och företagsledare, gruppfoton av i huvudsak
manliga arbetare, en bildsvit med utveckling från småskalig hantverkstillverkning i centrala staden till moderna fabriksanläggningar utanför citykärnan. Även ett antal produktmontrar, med bl.a. knivar, filar, lås och C E
Johanssons måttsats var uppställda mitt i rummet. Troligen hade museet här
ställt ut de museisamlingar man fått eller köpt från företag som C E Johansson och C O Öbergs filfabrik. Det fanns också en tavla där några för staden
betydelsefulla årtal beskrevs. Årtal och händelser var huvudsakligen kopplade till stadens utveckling, lokala företag, folkrörelser och olika aspekter av
arbetsvillkor såsom löner och arbetstider. Sambandet mellan äldre stadshistoriska utställningar är uppenbar. Det var sannolikt i stort sett samma
porträttsamling som 20 år tidigare ställts ut i den stadshistoriska utställningen Eskilstuna 3000 år. Då kopplades stadens utveckling direkt till pionjärerna. Porträtten kan ses som en form av symboliska representationer.
74

De besökare som vägleddes av Silfverstolpes beskrivning såg museet förmodligen delvis i
en annan ordningsföljd. Här startade besöket vid stadsmodellen, men pionjärrummet avslutade besöket.
75
Museet hade ambition att inkludera stora delar av stadshistorien, från forntid och framåt,
vilket inte gjordes här. Besökaren av Eskilstuna 300 såg alltså andra perioder under sitt besök.
76
Vissa samtida aspekter av staden lyftes fram som exempelvis den pågående omstruktureringen av industrin.
77
Se häftena Faktorimuseet och Faktorimuseet kommentar vid skolbesök i anslutning till
historia 1 och 2 (Parasoll), pärm märkt Eskilstuna museer, (EMB).
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Dessa tillsammans med gruppfoton på arbetarna blev ett slags symbolisk
78
representation av staden. Inkluderandet av arbetarna innebar dock inte att
79
klassamhällets avigsidor lyftes fram. Istället iscensattes föreställningen om
att samarbete och inte intressemotsättningar drev utvecklingen framåt. Härvid följde man både de tidigare traderade historierna om staden och en historia om det svenska samhällets framväxt präglat av ett trivsamt och konflikt80
fritt folkhem. Den redan berättade historien om stadens utveckling från
småstad till storstad upprepades således. Återigen var folkrörelser, fabrikörer
och arbetare de centrala aktörerna i historien.

Invigningen
Museiinvigningen år 1979 hade flera gemensamma drag med ceremonierna
kring stadsjubileet; museets tjänstemän fick tillfälle att redogöra för sin
kommunala verksamhet, offentliga representanter länkade samman det förflutna med kommunens framtid och olika samhällsgrupper och intressen
manifesterade sin position. Viktigt i sammanhanget är också att de nationella
representanterna för kulturminnesvården kommenterade museet och dess
plats inom kulturpolitiken. Allt detta ”blev till” genom lokaltidningarnas
rapporteringar från invigningen. Jämte detta genomfördes flera andra historieproducerande praktiker parallellt i form av exempelvis krönikespel och
marknadsgyckel. Intill själva rapporterna om invigningen kunde man läsa
om och se bilder på eskilstunabor som deltog i krönikespel och marknads81
gyckel i tidstypiska kläder från olika epoker. Invigningen genererade alltså
på flera vis andra historierelaterade spektakel.
82
Museet invigdes med att en ångvissla blåste in öppnandet. Sedan hälsade kommunfullmäktiges ordförande Folke Källström välkommen. Källström tackade dem som arbetat med museet och lyfte fram några av de betydelsefulla gåvor museet fått, som ångloket och en stor ångmaskin. Själva
invigningstalet hölls av riksdagsmannen och den f.d. stadsfullmäktigeordfö83
randen Bengt Gustavsson. I talet tog Gustavsson ett vitt geografiskt avstamp i vad han kallade ”vår bygd”. Denna bygd vilade enligt honom på tre
78

Jfr med Hooper-Greenhill som i sin analys av porträttgallerier visar hur porträtt i museer
används för att lyfta fram särskilt betydelsefulla grupper i samhället. Se Hooper-Greenhill
(2004), s. 23f.; se också analysen av utställningen Mellan sjöarna i nästa kapitel.
79
Dock beskrevs barnarbetet som något negativt.
80
Jfr här t.ex. med Silvén (2004).
81
Se ”Marknadsgyckel i gammal god stil”, Folket 1979-06-11 och ”Spännande spel om
Eskilstunas historia”, Eskilstuna-kuriren 1979-06-11.
82
Referat nedan bygger på ”Glädjebud om BM höjdpunkt då Faktorimuseet invigdes”, Folket
1979-06-11, ”Museet invigt”, Eskilstuna-kuriren 1979-06-11 och invigningsbroschyren Faktorimuseet, i författaren förvar.
83
Som nämndes ovan hade Gustavsson tidigt engagerat sig i stadsmuseifrågan. Gustavsson
bör i detta sammanhang både ses som en nationell och en kommunal representant.
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områden: offerplatsen till Tors ära, klostret och Rademacher. Härmed inkluderade Gustavsson stora delar av kommunen, däribland Torshälla, i kommunens historia. Han avslutade trots den breda ansatsen, talet med att betona
det industriella Eskilstuna. De drivande krafterna och aktörerna i kommunens historiska utveckling var framsynta företagare och välorganiserade
arbetare. Museet förtydligade därmed en levande tradition. Gustavsson återkom sedan i slutet av talet till hur framtiden skulle se ut. Och här fullbordades kopplingen mellan historia, samtid och framtid. I framtiden skulle fortfarande den mänskliga och demokratiska industriella utvecklingen vara basen
för välfärden.
Efter Gustavssons invigningstal följde andra tal och hälsningar samt
överlämnande av gåvor till museet. Höjdpunkten var enligt de lokala tidningarna Volvo BM-direktörens tal där han lovade att Volvo BM skulle ha
kvar sin produktion i Eskilstuna. Representanter för Metall, Tekniska föreningen i Eskilstuna, Eskilstuna Fabriksförening och Eskilstuna Tekniska
84
skolas förbund höll också tal. Gåvorna var många: Metall överlämnade en
fackföreningsflagga från 1897, Volvo BM gav museet modeller av det första
loket som tillverkats i Sverige och Tekniska föreningen överlämnade symbolen för Teknikens år – en symbol som för övrigt var identisk med 1959 års
jubileumssymbol. Till invigningsfestligheterna var en rad representanter från
85
olika grupper i samhället inbjudna: Bildningsförbunden (ABF, Medborgarskolan m.fl.), fackföreningarna (Metall), massmedia, utbildningsväsendet,
kulturmiljövården och museiväsendet på nationell och regional nivå, (riksantikvarie Roland Pålsson och Nordiska museets chef Sune Zachrisson)
kommunpolitiker, kulturförvaltningens representanter, det lokala näringslivet
86
och hantverkare från kulturreservatet. Invigningen blev genom deras deltagande ett sätt att iscensätta och legitimera en kulturpolitik där museets verksamhet definierades på flera sätt. Silfverstolpe fick tillfälle att lyfta fram
museets roll som en forskande och bevarande institution, överantikvarien
Margareta Björnstad talade vid den efterföljande lunchen om museet som ett
exempel på en lyckosam kulturpolitik och riksdagsmannen Gustavsson lyfte
87
fram museet som ett utmärkt traditionsförmedlande verktyg.

Berättelsen om Eskilstuna II
Museet och de offentliga ceremonierna producerade en berättelse fylld med
goda exempel från kommunens ärorika industrihistoria. De centrala aktö84

Tyvärr finns endast kortare referat från de övriga talen. Noterbart är att Metall i Eskilstuna
”bara” representerades av dess vice ordförande.
85
Även om de var inbjudna är det inte liktydigt med att de kom till invigningen.
86
Se dokument angående inbjudna till invigningen, i författarens förvar, ”Glädjebud om BM
höjdpunkt då Faktorimuseet invigdes”, Folket 1979-06-11, ”Museet invigt”, Eskilstuna-kuriren 1979-06-11.
87
Se ”Museet invigt”, Eskilstuna-kuriren 1979-06-11.
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rerna från 1959 var i stort sett desamma: industri, industrigrundare och arbetare. Även själva temat i narrationen följde samma spår, den moderna
industristaden hade vuxit fram som ett resultat av samarbetet mellan arbete
88
och företagare. Trots att staden sedan 1959 hade fått helt nya gränser märktes detta inte i någon större utsträckning även om exempelvis kommunkartan
uppmärksammade detta faktum. Torshälla fick t.ex. bara en liten roll i historiens inledning. Därefter var det den traditionella industristaden som var
liktydig med kommunen Eskilstuna. Influenserna av den redan etablerade
historien innebar också att framtidens välfärd var beroende av industrisam89
hället. De centrala aspekterna av berättelsen i form av plats (industristaden
Eskilstuna), aktörer (arbetare och företagare), kronologi (1800-tal) och intrig
(industrialiseringen leder till välfärd) var som synes i grunden de samma
som tidigare. Uteslutet var liksom tidigare nästan allt som på något sätt hotade denna bild av staden och industrin; supande arbetare, stadsterritoriella
konflikter, strejker och konflikter mellan förläggare och smeder.
Kommunen framställdes fortfarande som en välsignad gemenskap grundad på samarbetet mellan arbete och kapital. Tekniska och industriella framsteg blev faktiskt i än högre grad än tidigare prisade genom ett slags estetiserat upphöjande i museet. Och trots att industrisamhällets krissymtom i form
av ökad arbetslöshet och låginkomstutredningar klart hade påvisats, ansågs
framtiden alltjämt ligga i denna samhällsform. Ett talande exempel därpå är
beskrivningen av Eskilstuna i utredningen Järn- och Metallmanufakturindustrin under 70-talet. Utredningen visade att den lokala specialiseringen mot
manufakturindustrin var ytterst tveksam. Framtiden för denna bransch och
därmed även för staden såg dyster ut. Lösningen, enligt utredningen, på problemet var inte att bygga vidare på den traditionella industrin i Eskilstuna.
Lösningen var en ökad differentiering av näringslivet och utlokalisering av
90
statliga myndigheter. Gustavsson var en av utredningens sakkunniga, men
av resultaten från detta sakkunnigarbete märktes inget i invigningstalet.
Berättelsens karaktär av ett processinriktat narrativ fanns kvar. Nyckelintrigen var som tidigare utveckling och förändring grundad på bl.a. teknisk
utveckling. Och på samma vis som år 1959 fanns inslag av den traditionella
berättelsen, inte minst i invigningstalet där förändring och samarbete framställdes som något historiskt naturligt.
År 1971 genomfördes den stora kommunsammanslagningen i Eskilstuna,
men trots detta iscensattes samma identitetskoncept som tidigare. Kommunen blev i museets berättelse industristaden. Som vi såg ovan var intrig,
plats, kronlogi och aktörer i det närmaste desamma som 1959 års berättelse
88

Men till skillnad från 1959 gjordes mindre kopplingar till den moderna stadens åtaganden
såsom skola, kultur, idrott och bostäder. Orsaken till detta är delvis naturligtvis att den invigda utställningen hade fokus på industri och teknik.
89
Välfärdsaspekterna betonades i Bengt Gustavsson historieskrivning i invigningstalet.
90
SOU 1973:29, s. 189ff.
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om staden. När det gällde andra aspekter av kommunens historia och kulturarv hade kulturnämnden utvidgat sitt geografiska ansvar och övertog efterhand exempelvis ansvaret för kulturhistoriska byggnader från de inkorpore91
rade kommundelarna. Detta ansvar för hela kommunen betonades också i
92
kulturnämndens reglemente som ytterst styrde verksamheten. Med tanke på
den storkommunala inriktningen på styrdokumentet, hade rimligen en sammanhängande berättelse om kommunen legat i linje med kommunens kulturpolitiska ambitioner. Något sammanhängande kommunalt identitetskoncept
iscensattes alltså inte i berättelsen.
Den kommunala historiens fokusering på industristaden utmanades dock.
Parallellt med att museet byggdes upp kom motioner i kommunfullmäktige
om att Torshälla skulle få ett eget kommunalt finansierat stadsmuseum. Museichefen Silfverstolpe motsatte sig detta. Enligt Silfverstolpe kunde kommunen inte driva ytterligare museer. Museichefen hade inte i sig något emot
Torshällas historia, men det var inte en uppgift för kommunen att förvalta ett
93
sådant museum.

Sammanfattande slutsatser
När Faktoriholmarna förvandlades från industriområde till ett kulturcenter
kan det ses som en naturlig del i en sedan länge etablerad kulturarvspraktik.
Kulturarv länkat till industriell verksamhet av olika slag hade i Eskilstuna
värderats högt sedan början av 1900-talet. Bevarandet av fabrikslokalerna på
Faktoriholmarna var således inget brott med tidigare synsätt. Att den miljö
som bevarades hade stora inslag av f.d. industriell verksamhet var snarare en
tillgång än ett problem i sammanhanget. Det industrihistoriska spåret låg
alltså fast sedan tidigare. Omvandlingen av Faktoriholmarna bör därmed ses
som en parallell till uppbyggandet av det första stadsmuseet och kulturreservatet. Här är det också viktigt att lyfta fram Eskilstunas pionjärroll som bevarare av storskalig industrimiljö i stadskärnan. Påpekas bör också här att i
motsats till Norrköping så tycks det ha skett utan större protester.
Museet utgjorde inte bara ett centralt inslag i bevarandeprocessen, museet
lyftes också fram som en del av en bred kultur- och fritidssektor. Detta manifesterades inte minst genom dess placering i staden intill bibliotek, idrottsanläggningar och stadsteater.
Den kommunala museimodell som tidigt lanserades i staden förblev i
stort sett densamma. I tillkomsten av den nya institutionen hade det ickekommunala en viktig del genom extern finansiering, externa museisamlingar
91

Exempelvis Torshällas rådhus.
Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 29f. Notera att reglementet avser hela det
kommunal kulturpolitiska fältet.
93
Kommunfullmäktiges handlingar 1978 ser. A, s. 303ff .
92
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och externa aktörer. Även om antalet anställda ökade efterhand så kom en
större andel av finansieringen av institutionsuppbyggandet utifrån än tidigare.
Också berättelsen om Eskilstuna präglades av kontinuitet och ingen avgörande förändring av den historiska berättelsen skedde. I ceremonier, museiutställningen och tidningarnas rapportering var fortfarande manliga arbetare
och företagsgrundare historiens drivkraft. I denna berättelse var alltjämt
målet välfärdssamhället och medlet för att nå dit en ständigt förändringsbenägen industri. Bilden av platsen Eskilstuna som en historisk industristad
dominerade således alltjämt. Den ”plats” som beskrevs i det kommunala
museet var i mångt och mycket staden och inte den nya kommunen. Den
historiska berättelsen som ett kulturpolitiskt medel att skapa någon form av
gemensamt kommunalt identitetskoncept var därvid otillräcklig. Om man
t.ex. i högre grad hade inkluderat den senare delen av omlandets historia
hade en mera komplett kommunal identitet iscensatts. Dock negligerades
inte de inkorporerade delarnas kulturarv. Kulturnämnden förvaltade exempelvis kulturhistoriska byggnader som Torshällas rådhus. Även landsbygden
uppmärksammades då en omfattande inventering av kulturhistoriskt betydel94
sefulla byggnader påbörjades 1972.
Den bild av stadens historia som förmedlades under stadsjubileet år 1959
kopplade samman Eskilstuna på en rad sätt med den svenska historien. Även
1979 års berättelse knöt staden till den nationella historien. Välkända teman
och händelser som industrialisering, arbetarrörelse, barnarbete, järnvägar,
95
demokratisering, snilleindustri och exportberoende rymdes här. Kommunens identitetskoncept sammanföll såtillvida med ett nationellt identitetskoncept. Kommunen och dess industriers betydelse för Sverige lyftes också fram
exempelvis genom att en modell av ”Förstlingen – Sveriges första lokomo96
tiv” ställdes ut. Samtidigt betonades i den kommunala historien en delvis
egen kanon, t.ex. representerades 1600-talet av Rademachersmedjorna och
1700-talet av fristadsepoken.

94

Se Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982. (EMB).
Jfr här Lilja (1991) och hans översiktliga genomgång av den svenska stadsmonografin som
genre. Monografierna lånar även de perioder från rikshistorien. Kontakten stad-stat är ett
genomgående tema i monografierna.
96
Se Faktorimuseet kommentar vid skolbesök i anslutning till historia 1 och 2 (Parasoll)
(EMB).
95
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Faktorimuseet
Skissen visar hur den första delen av museet var uppställd. Det är dock inte självklart att museibesökaren startade i 1700-talets
Eskilstuna och avslutade besöket i modellkammaren. Notera att Pionjärrummet och Remingtonverkstaden inte står kvar i dag.
Besökaren av Mellan sjöarna måste dock passera åtminstone förbränningsmotorerna och myntpressen; besökaren torde också
skymta de monumentala ångmaskinerna innan de kommer fram till Mellan sjöarna.
(Från Faktorimuseet EMB)

KAPITEL 6

Att ställa ut en stad

Formulerandet av stadens historia hade både drag av kontinuitet och förändring, som de tidigare kapitlen visade. Åren 1959 och 1979 var det förflutna,
samtiden och framtiden fortfarande präglat av industrisamhället som norm,
Eskilstunas välfärd skulle även i framtiden vila på industriproduktionen.
I det sena 1900-talet omdefinierades stadens samtid och framtid parallellt
med att Eskilstuna alltmera blev en ”tjänstestad”. Såväl när kulturreservatet
planerades på 1950-talet som under omstöpningen av Faktoriholmarna pågick ännu viss produktion på platsen. Likaså var tillverkningen i full gång
hos Bolinder Munktell. Men i slutet av 1990-talet hade fabrikerna slutgiltigt
tystnat i stadskärnan. Museet befann sig nu på en central plats i den fysiska
kultur- och fritidssektorn. Intill reservatet och museet ligger/låg stadsbibliotek, badhus, idrottshall och stadsteater.
När tillkomsten av stadsmuseet diskuterades fanns en vilja att skapa en
sammanhängande institution där arkiv, föremålssamlingar, bibliotek, kansli
och basutställning fanns samlade i ett hus. Att museet skulle inrymma en
komplett stadshistoria med början i forntiden var också en tanke som inte
förverkligades i 1979 års museum, tanken förverkligades dock i den stadshistoriska utställningen Mellan sjöarna. I centrum för detta kapitel står just
den stadshistoriska utställningen Mellan sjöarna. De centrala frågorna rör
sig dels kring museipolitiken och dels kring berättelsen och dess roll för
iscensättandet av ett kommunalt identitetskoncept.

1990-talets projekt
Såväl kommunpolitiker som museitjänstemän producerade berättelser om
kommunen under 1990-talet. Innan Mellan sjöarna studeras ska 1990-talets
övriga projekt behandlas i korthet.

Museets projekt
När Faktorimuseet planerades betraktades den teknik- och industrihistoriska
avdelningen bara som en inledande etapp. Det dröjde dock drygt tjugo år tills
nästa stora permanenta utställning, Mellan sjöarna, invigdes. Dessemellan
112

pågick diskussioner kring museets förnyelse och utveckling. En komplettering av Faktorimuseets basutställning, både med avseende på kronologi och
på teman, ansågs nödvändig.
Ett omfattande arbete lades ned på ett projekt som gick under flera olika
1
namn men som här kallas Industrihistoriskt centrum. Det faktum att projektet förärades en egen årsbok, Eskilstuna museers årsbok 1995-1996, återspeglar projektets omfattning och betydelse. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Kristina Eriksson, tog 1992 initiativet att utveckla
verksamheten på Faktorimuseet. En referensgrupp tillsattes med en rad representanter för det offentliga Eskilstuna med omnejd. Framför allt var hotet
om minskad kulturbudget en viktig orsak till att projektet kom till stånd.
Industrihistoriskt centrum skulle visa hur staden genom århundraden präglats av yrkesskicklighet och utvecklingsförmåga. Dessa egenskaper som
historiskt sett varit så betydelsefulla skulle nu levandegöras och därmed
2
komma att fungera som en kraftsamling inför framtiden.
Det år 2002 invigda Faktotum kan ses som en utlöpare av projektet.
Faktotum är ett slags teknik- och upplevelserum där utgångspunkten är teknik och industri med historiska rötter i Eskilstuna. Här finns exempelvis en
smedja, en liten grävmaskin från Volvo och modern mätteknik med rötter i
C E Johansons mätinstrument. I linje med tanken om upplevelserum ges
besökarna möjlighet att använda de olika föremålen.
Som tidigare framgått önskade sig Silfverstolpe redan på 1960-talet ett
museum där en sammanhängande stadshistoria från forntid till 1900-tal
3
skulle ställas ut. Men dessa önskemål förverkligades först i slutet av 1990talet i den historiska utställningen Vägen. Denna invigdes 1997 men blev
snarast en tillfällig utställning tills den ersattes av Mellan sjöarna år 2000.
Vägen producerades och planerades huvudsakligen av tjänstemän knutna till
museet. Några intressenter utifrån (företag eller politiker) tycks inte ha varit
4
involverade i utställningsproduktionen. Vägen skildrade Eskilstunas historia
i ett långt perspektiv från istiden fram till industrialismen.
Under 1990-talet fick nya grupper och perspektiv plats i den historia som
förmedlades. Ett bra exempel är Farfars far. Utställningen handlade till stor
del om arbetarstadsdelen Nyfors. Här fick ett område (Nyfors) som tidigare
haft en undanskymd roll mera utrymme. Även om ”arbetaren” tidigare som
drivkraft i historien givits en betydande plats i berättelsen om staden hade denna
1

Andra projektnamn var bl.a. Svensk verkstadsindustris vagga.
Eriksson (1996).
3
Se dokument Carl Gustafs stad Gevärsfaktoriet, Avdelningar (underavdelningar) i ett stadsmuseum 1969-05-07, hylla 1, Byggnadsminneskommittén (EMA).
Den äldre historien var utställd vid Djurgårdsmuseet, men tidigt fanns ambitionen att införliva dessa samlingar i den övriga stadshistoriken så att det kompletta stadsmuseet skulle
skildra
hela historien. Se Kulturaktivitet (1969).
4
Se protokoll där produktionen av utställningen diskuteras och utställningstexten Vägen, hylla
5C, Basutställningen (EMA).
2
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Tablå 6. Översikt av innehållet i 1990-talets museisatsningar
Projekt
Faktotum
Farfars far
Vägen

Innehåll
Industrihistoria 1870-1990, sociala aspekter, strejker,
industrinedläggningar etc., experimentverkstad.
Förra sekelskiftet, Nyfors, folkrörelser, bostadsmiljöer,
arbetsförhållanden etc.
Forntid, tidigt 1900-tal, boplatser, makt, försörjning,
kungar, industrigrundarna (Munktell, Öberg, C E
Johansson etc.).

Källor: Industrihistoriskt centrum, årsbok 1995-1996, utställningstexter till Farfars far och
Vägen, hylla 5C, Basutställningen (EMA).

grupp inte fått någon större uppmärksamhet i museets tidigare stadshistoriska utställningar. Nu gavs dock denna grupp mer utrymme även i museet, manifesterat i Farfars far. Arbetaren blev här inte enbart betraktad som
5
ett anonymt kollektiv via ett gruppfoto. En viktig aspekt av utställningen var
att den placerades i det som förut varit Pionjärrummet, där företagsgrundare
och industriidkare tidigare dominerat. Fabrikörerna fick nu lämna plats för
arbetarna. Fortfarande var dock industrihistoriens nyckelsymboler desamma.

Kommunpolitiska projekt
Jämte museets historieproduktion producerades också berättelser om staden
på andra kommunala arenor. Bland annat skedde detta i framtidsvisionen,
FriStaden, som var ett kommunpolitiskt projekt .
I broschyren FriStaden – en vision om ett framtida Eskilstuna tecknades
bilden av hur Eskilstuna skulle utvecklas till en dynamisk och trevlig stad att
leva och arbeta i. Industrihistorien var en viktig resurs på vägen in i framtiden:
På 1700-talet, när Fristaden grundades, stod människor inför nya villkor,
problem och möjligheter...I Eskilstuna lyckades vi med hjälp av människors
mod, kraft och företagaranda, att ta tillvara och utveckla industrins, och den
nya tidens möjligheter...I dag – på tröskeln till 2000-talet- har vi påbörjat
nästa epok...Kanske är det möjligt att låta historien bli ett redskap som ut6
vecklar kraft att möta framtiden?

Denna historieskrivning återkom i olika delar av visionen med vissa mindre
tillägg, exempelvis lyftes informationstekniken och kommunikationernas
betydelse fram. Att det var en vision som gällde hela kommunen poängterades särskilt. I visionen betonades vidare att kommunen aktivt skulle verka
för att bryta segregationen. Fristadsvisionen var inte bara ett dokument där
5

I Farfars far hade arbetaren Carl Robert Jonssons liv en viktig roll; se utställningstext till
Farfars far, i författarens förvar.
6
FriStaden – en vision om ett framtida Eskilstuna (1998), i författarens förvar.
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historia och framtid formulerades. Den skulle också fungera som en inspirationskälla i kommunens praktiska verksamhet. Detta märktes t.ex. i kommunens strategiska plan från 2001. Jämte nämndernas direktiv, budgetriktlinjer
och nyckeltal inrymdes industrihistoriska exposéer och betonandet av kul7
turarvets betydelse.
Ytterligare exempel på hur kommunen producerade historia finns i mate8
rialet från Eskilstuna marknadsföring AB. Bolaget gav ut turistbroschyrer,
beskrivningar av kommunen som en etableringsort och en tidning, möt
eskilstuna. I materialet gavs historien och kulturarvet relativt stort utrymme
och här var Rademachersmedjorna, Gevärsfaktoriet samt Bolinder-Munktells
verkstad viktiga artefakter. Bilder på maskiner, smedjor och fabriksmiljöer,
kombinerat med exempelvis en rubrik som ”Från järnband till bredband”
iscensatte en snarlik berättelse om staden som innefattades i fristadsvisio9
nen. I möt eskilstuna knöt man an till historien på en rad olika sätt. Inte
minst kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström utvecklade föreställningen om den föränderliga kommunen med rötter i industrisamhället. I tidningarna gavs naturligtvis fenomen i dagens Eskilstuna stort utrymme ge10
nom exempelvis snabbtåget, högskolan och ”popstaden” Eskilstuna.
Också i turistbroschyrerna hade industrihistorien en framträdande roll.
Rademachersmedjorna, Gevärsfaktoriet och Bolinder-Munktells verkstäder
spelade viktiga roller när det industriella kulturarvet presenterades som ett
turistmål. I broschyrerna framställdes också staden som en klassisk industri11
stad under förändring.
I definitionen av kommunen var olika aspekter av det industriella kulturarvet betydelsefulla. Men det industriella kulturarvet lyftes inte fram som en
negativ motbild i förhållande till det moderna Eskilstuna. Snarare blev historia och kulturarv ett sätt att beskriva en naturlig utveckling där händelser i
det förgångna kunde fungera som förebilder. De industrihistoriska referenspunkterna i det faktiska stadslandskapet blev genom foton och texter en del
av en processinriktad berättelse med inslag av såväl en traditionell som en
12
exemplarisk berättelse. I stort sett sammanfaller intentionen och berättelsen
med den reklamkampanj stadens industrier hade i samband med stadsjubileet
1959. Även om formen inte var densamma är ändå de principiella likheterna
7

Se Strategisk plan 2001, s. 11, B3:6 (ESA).
Bolaget är ett samarbete mellan stadens näringsliv och kommunen. Observera att Eskilstuna
Marknadsföring AB har sitt kontor i kulturreservatet. Som nämndes ovan hade stadens industrier sin expo i reservatet under 1950-talet.
9
Se broschyrerna Etablering och tillväxt i Eskilstuna, Eskilstuna är inne i en expansiv fas
(2001).
10
Se 016 En tidning om Eskilstuna och möt eskilstuna 1997:2, 1998:1 och 2003:2.
11
Turistbroschyren Eskilstuna & Torshälla (2001), Eskilstuna familjestaden (2003) och FriStaden – en vision om ett framtida Eskilstuna (1998) , i författarens förvar.
12
Observera att någon systematisk genomgång av detta marknadsföringsmaterial inte har
gjorts.
8
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med stadsjubileet påtagliga. Det var samma aktörer (näringsliv och
politiker), samma mål (sälja staden med historia) och samma grundläggande
berättelse om staden (en förändringsbenägen och driftig stad) som
förmedlades.
Visserligen var inte uppdragen och målsättningarna med fristadsvisionen
och marknadsföringsbolaget desamma, men i bägge fallen förmedlades en
snarlik berättelse.

Mellan sjöarna
Inför millennieskiftet gav kultur- och fritidsnämnden museet i uppdrag att
13
göra en ny stadshistorisk basutställning. Initiativet kom ursprungligen från
kommunstyrelsen som ansåg att en stadshistorisk utställning var en viktig
manifestation inför millennieskiftet. Två stora kommunala historieprojekt
pågick redan. Under ledning av stadsarkivarien Bror-Erik Ohlsson hade arbetet med ett historieverk över Eskilstuna inletts. Ett av syftena med Ohlssons projekt var att blicka tillbaka på hela kommunens historia inför millennieskiftet. Följdriktigt skulle det första av tre planerade band preliminärt
publiceras år 2000. I Ohlssons bidragsansökan refererades till en rad lokala
historieintressenter såsom ”Gräv där du står-cirklar”, skrivarverkstäder och
14
lokalhistoriska sällskap. När museichefen Kenneth Åström sökte medel till
den stadshistoriska utställningen kopplades utställningen till bokprojektet
och museets förnyelsearbete med bland annat Industrihistoriskt Centrum i
15
Eskilstuna. Även det ansvariga kommunalrådet Kristina Eriksson betrak16
tade Mellan sjöarna som en del av projektet Industrihistoriskt centrum.

Utställningsproducenterna
De tidigare utställningarna hade uteslutande producerats av museets egen
personal och med hjälp av lokal expertis. Nu anlitades en extern professionell utställningsproducent, Kjell Lööw. I museisverige har det senare blivit
13

Se Ang. ansökan om bidrag till stadshistorisk utställning, dokument från Kenneth Åström
till Kultur och fritidsnämnden daterat 1999-01-11, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen
(EMA).
14
Gräv där du står-rörelsen var ett slags amatörhistoriska studiecirklar som inspirerats av
Sven Lindqvists Gräv där du står. Cirklarna studerade sin egen lokalhistoria med tyngdpunkt
på arbetsplatshistoria ur ett vänsterperspektiv. Cirklarna sågs, i vart fall av Lindqvist, som ett
led i demokratiserandet av ekonomin och arbetslivet; se Lindqvist (1978).
15
Se Eskilstuna historia – ett stadshistoriskt projekt skrivelse från Stadskansliet till
kommunstyrelsen, 1996-11-15 och ”Eskilstuna -> 1000” Förslag till stadshistorisk utställning, daterat januari 1999, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA). Se också förord i
Eskilstuna historia I (2000).
16
Eriksson: muntl. 2005-09-06.
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17

ett vanligt sätt att producera utställningar på. Lööw hade tidigare t.ex. producerat utställningar som Gruvan på Tekniska museet och var således en
erfaren utställningsproducent. Lööw fick det övergripande ansvaret, men
arbetet skulle ske i samråd med vad som kallades producentgrupperna. Det
ålåg producenten att ta fram en utställningssynopsis som var själva grundberättelsen till utställningen. Han skulle planera utställningens utformning i
detalj vad gällde texter, bilder och föremål. Genomförandet av själva utställ18
ningen var också producentens ansvar. Jämte Lööw anlitades ytterligare
extern hjälp som exempelvis en scenograf, men det var Lööw som hade
copyright på utställningen. Generellt kan man säga att ett samarbete verkligen förelåg, det framgår av synpunkter, diskussioner och den faktiska ut19
ställningens utformning.
Producentgrupperna utgjordes av museets tjänstemän. De ansvarade var
och en för olika historiska epoker. Tjänstemännens titulatur visar att man nu
i allra högsta grad erfor en professionalisering av det kommunala museet. I
1900-talsgruppen ingick tre antikvarier och två museitekniker, för 1800- och
1700-talsavdelningen var även två museitekniker och två antikvarier inblandade. För den äldre perioden av stadens historia ansvarade också antikvarier.
Till detta ska läggas en länsbildkonsulent som arbetade med grafisk form20
givning av utställningen. Museichefen, som i tidigare projekt haft en avgörande inverkan på innehållet i utställningarna, fick nu en tillbakadragen roll
jämfört med tidigare. Framförallt hade han betydelse initialt genom sina
kontakter med politiker och tjänstemän inom kommunen. Under själva pro21
duktionsfasen var däremot hans roll inte lika framträdande.
I jämförelse med 1979 hade en markant förändring skett. 1979 var en rad
aktörer inblandade i vad museet skulle innehålla, såsom politiker, näringslivsföreträdare och museichefen. I samband med Mellan sjöarna var politikerna med i initialfasen men de deltog inte i arbetet med själva utställ22
ningen.
Till skillnad från produktionen av den teknik- och industrihistoriska utställningen behövdes inga stora materialinsamlingskampanjer. Men i linje
med ett allmänt kommunpolitiskt uppdrag gällande integration belystes nya
17

Se Lindqvist (2003).
Se offert/avtal projektledning stadshistorisk utställning Eskilstuna från Lööw till Åström,
daterat 2000-01-28, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA).
19
Se diskussionsprotokoll kring utställningen, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA).
20
Se Protokoll förda vid möte med producentgrupperna för stadshistorisk utställning, hylla
5C, Stadshistoriska utställningen (EMA) och Personalbemanning vid Eskilstuna museer år
2000, i författarens förvar.
21
Se allmänt protokoll angående utställningen, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA).
Se också Åström: muntl. 2002-10-17.
22
Även om politikerna inte var aktiva i diskussionen om vad utställningen skulle innehålla
fanns det ändå outtalade normer om hur grundberättelsen borde struktureras; se mer om detta
nedan.
18

117

aspekter av kulturarvet, då föremål från invandrargrupper samlades in. Viktig blev också betoningen på enskilda människor som skulle representera de
olika epokerna. Till den del av utställningen som behandlade senare hälften
av 1900-talet gjordes dokumentationer av ”vanliga” människor, där inter23
vjuer, foton och föremål skulle illustrera typiska liv i Eskilstuna.
I produktionen fanns det vissa meningsskiljaktigheter inom producentgruppen. Det tycks framför allt ha handlat om hur utrymmet skulle fördelas
mellan de olika epokerna. I synnerhet diskuterades utformningen av och
storleken på forntidsavdelningen. En debatt som hängde samman med denna
diskussion rörde även i vilken ordning historien skulle berättas. I förhållande
till ursprungshistorien vändes kronologin. Från början hade man tänkt sig en
traditionell kronologisk utställning som inleddes med landhöjning och forn24
tid och avslutades med dagens postindustriella kommun. Tjänstemän med
ansvar för forntiden upplevde att denna del av kommunens historia blev
åsidosatt. Dessa diskussioner speglar väl det komplexa arbetet i ett museum.
Förskjutningen av historiens tyngdpunkter var ju såväl ett resultat av rummens karaktär som av indirekta politiska föreställningar om vad i kommunens historia som var viktigt.

Museipolitik
I princip följdes den fastslagna museimodellen. Liksom tidigare placerades
den stadshistoriska utställningen i en gammal fabrikslokal och produktionen
av utställningen skedde i samband med en renovering av det som skulle bli
utställningslokalen. Finansieringen av projektet hade, som tidigare, en mångskiftande karaktär uppdelad på interna och externa källor. Utställningen plus
renoveringsarbetet av huset budgeterades till 2,9 miljoner kronor. Cirka
hälften av detta skulle gå till utställningen. Budgeteringen baserades på två
huvudsakliga finansieringskällor, dels kommunala, dels externa resurser.
Cirka 1 miljon togs av museets egen budget, medan kommunen sköt till 500
25
000 kr utöver ordinarie budget. För den resterande finansieringen på cirka
1,5 miljoner ansvarade de två lokala stiftelserna Lagersbergsstiftelsen och
26
sparbanksstiftelsen Rekarne. Museichefen Åström och kulturförvaltningen
27
var redan från början inställda på att söka pengar externt. Till skillnad från
år 1979 behövde museiledningen i mindre grad motivera projektet då det var
23

Se allmänt protokoll angående utställningen, hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA)
och Åström: muntl. 2002-10-17.
24
Lööw: muntl. 2005-01-17.
25
Se skrivelse Ang. ansökan om bidrag till stadshistorisk utställning 1999-01-11, hylla 5C,
Stadshistoriska utställningen (EMA).
26
Lagersbergsstiftelsen hade, och har, ett långsiktig åtagande för museet. Vid projekttillfället
finansierade man t.ex. 2,5 tjänster vid museet. Totalt hade museet 13 tjänster inom sin budgetram.
27
Åström: muntl. 2002-10-17.
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ett förslag som initierades från politiskt håll. Vidare fanns det betydande
resurser vid sidan av den kommunala budgeten, och i Lagersbergs styrelse
satt kommunalrådet Kristina Eriksson och museichefen Kenneth Åström.
Jämfört med de tidigare satsningarna hade graden av extern finansiering
ökat. I 1959 års kulturreservat hade bara åtta procent av de totala utgifterna
behövt bestridas med externa medel. Motsvarande siffra 1979 var 25 pro28
cent. Nu svarade externa medel för cirka 50 procent av finansieringen. Varför minskade kommunens andel av anslaget till de stora satsningarna över
tid? Två tolkningar är rimliga. Antingen har kommunpolitikerna blivit mera
återhållsamma gällande den kommunala kultursektorn, vilket inte gäller
generellt då driftbudgeten snarare expanderat något än stagnerat under perioden. Eller så har de alternativa finansieringsformerna blivit flera, vilket
torde vara en rimligare förklaring. Lagersbergsstiftelsen hade haft en god
tillväxt på sitt kapital när medel beviljades till utställningen. Den externa
finansieringen märks också i hur museets anställda finansierades, flera av de
29
anställda var nu externt finansierade. Samtidigt som de externa anslagen
blivit alltmer betydelsefulla för museets drift och expansion, hade museet
som institution blivit betydligt mera professionell om man ser till vilka som
producerade utställningarna. Mellan sjöarna producerades så gott som uteslutande av professionella museitjänstemän och konsulter, vilket till viss del
var möjligt tack vare den externa finansieringen.

Från samtid till forntid
Besökaren av utställningen Mellan sjöarna passerar förbi en eller flera beva30
rade industrimiljöer. Gevärsfaktoriets gamla kontor, där utställningen placerades, ligger på Faktoriholmarna som består av gamla industrimiljöer från
1800-talet. Holmarna ligger mellan kulturreservatet Rademachersmedjorna
och Bolinder-Munktells f.d. industrilokaler från 1800-talet. Väl inne på museet passeras de äldre utställningarna, däribland en samling maskiner
(myntmaskin, tändkulemotor etc.) och en tänkt sekelskiftesverkstad med
trycksvarvar, fräsmaskiner och borrmaskiner. För att komma till den nya
utställningen får alltså besökaren en uppfattning om vad som är centralt i
kommunens historia.
Lööw hade som nämnts ansvaret för att ta fram den synopsis som blev
grunden till själva utställningens berättelse. Men det var inte bara själva
synopsisen som var viktig i skapandet av utställningen. I funderingarna kring
28

Samtidigt är inte exemplen identiska. Kulturreservatsbyggandet och Faktoriet var till stora
delar renoveringsprojekt, med inslag av utställningsproduktion. Mellan sjöarna var framförallt ett utställningsprojekt med en tillhörande lokalrenovering.
29
Se också beskrivningen i kapitel två, angående finansieringen inom museiväsendet i allmänhet och i Eskilstuna.
30
Utställningen står än i dag (2005) kvar.
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hur detta skulle bli en berättelse spelade det fysiska rummet en avgörande
roll. Ett viktigt villkor för att kombinera berättelsen och de tillgängliga lokalerna var möjligheten att göra periodindelningar utifrån enskilda rum.
Rummens utseende och karaktär fick betydelse för berättelsen också på
andra sätt. Sedan tidigare var det bestämt att utställningen skulle byggas i
31
Gevärsfaktoriets gamla kontor. Bottenvåningen och mellanvåningen bestod
av relativt ljusa och öppna lokaler med högt i tak. Däremot var det översta
planet betydligt mörkare med färre ljusinsläpp. Från början var det tänkt att
utställningen skulle inledas på nedre botten med forntiden och avslutas i
32
samtiden högst upp. Om utställningen hade disponerats på detta sätt hade
det inneburit att ”ljusa” perioder som 1950-tal och nutid hade framställts i en
felaktigt dunkel miljö, enligt Lööw. Lösningen på problemet blev att utställ33
ningen vändes och började med samtiden.
Denna omvända kronologi innebär att det första som möter besökarna är
ett slags samtidsrum med indirekta framtidsförväntningar. Mellan sjöarna
inleds med att en speakerröst hälsar besökaren välkommen till 400 generationer Eskilstuna. En inledande text meddelar att historien om Eskilstuna
berättas i omvänd tidsordning. Nästa text berättar om den Postindustriella
staden:
Under 1970-talet inträffar en rad internationella kriser: ”oljekrisen”, energikrisen, ”stålkrisen”. De blir inledningen till omfattande såväl nationella som
internationella industriella och samhälleliga strukturförändringar. De blir
också inledningen till utvecklingen mot det som vi idag ibland kallar det
”postindustriella samhället”....
Naturligtvis har också Eskilstuna drabbats av den här utvecklingen. Industrijobben har blivit färre och befolkningsutvecklingen stagnerade under 1980talet. Under 1990-talet har man gjort stora investeringar i infrastruktur och
utbildning för att möta kraven på det som också ibland kallas för ”kunskapssamhället”....
Oavsett vad vi kallar det så är det ändå uppenbart att dagens Eskilstuna är av
en helt annan karaktär än den hävdvunna bilden.
34

’Knivstaden’ har blivit ’popstaden’.…

31

Lööw: muntl. 2005-01-17.
Utställningsprogram Mellan sjöarna, (1999), hylla 5C, Stadshistoriska utställningen
(EMA).
Se också Lööw: muntl. 2005-01-17.
33
Men liksom tidigare blev Mellan sjöarnas placering i museets utställningsmiljö betydelsefull. Om museibesökaren börjat sitt besök i museets permanenta utställningar med verkstäder
och maskiner från industrialismens genombrott blev början på Mellan sjöarna en naturlig
avslutning. Jfr här med resonemanget om den stadshistoriska utställningen 1959 och Faktorimuseets utställning 1979.
34
Utställningstext finns också i Utställningsprogram Mellan sjöarna, (1999), hylla 5C, Stadshistoriska utställningen (EMA).
32
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På väggen i det första rummet sitter en videoskärm där ett snabbtåg far
fram på Svealandsbanan. Under videoskärmen står en bänk med pendlarattiraljer som mobiltelefon, frukt, en bärbar dator och Finanstidningen. Väggarna är i övrigt fyllda med fotografier på människor. Varje porträtt har en
kort text där en person berättar om sig själv. Bland annat är följande personer uppställda:
* kvinna, jobbar på Energimyndigheten och pendlar från Stockholm
* man, f.d. C E Johanssoningenjör, numera högskoleanställd
* ”karriärtjej”
* kvinna, metallarbetare
* ”invandrargrabb”
* manlig pensionär
* bonde
Vid kortsidan visas en hög med resväskor från olika invandringsvågor. På
golvet i rummet står stora gula flyttlådor med tittgluggar och fraktsedlar.
Fraktsedlarna informerar om utflyttade företag från stadskärnan respektive
Sverige. I titthålen finns information om olika företag och arbetsmaterial,
produkter och verktyg. Företag som är representerade i lådorna är C E Johansson, Bok-Öbergs, Lundins metallfabrik, Gense, E A Naesman, E A
Bergs och Stålpressningsbolaget. På väggarna och på lådorna finns dikter
från Göran Greiders diktsamling När fabrikerna tystnat, och citat av ingenjörer som sjunger globaliseringens lov. Inga monumentala maskiner, men väl
en rad olika aspekter av produktionen ryms i flyttlådorna, såsom arbetskort,
färdiga produkter, aktiebrev och foton på arbetare.
Nästa avdelning är Bilstaden. Här avhandlas företrädesvis perioden
1950–1980. Rummet består av ett antal ”öar” med föremålssamlingar och
tillhörande texter. Flera stereotyper från perioden ryms här, såsom rivningar
av gamla stadskvarter, miljonprogrammets bostadsbyggande, varuhus och
biografer. En del behandlar ungdomskulturen, gestaltad av punkare och musikgruppen Kent. På nedre botten finns också tidigare perioder av 1900-talet
utställt.
En trappa upp beskrivs huvudsakligen 1700- och 1800-talen. Den dominerande avdelningen är Industristaden. I blickfånget är först en stor upplyst
glasmonter fylld med glänsande Eskilstunaprodukter. Runt om finns olika
grupperingar av föremålssamlingar och texter. Historier och föremål berättar
om stadshuset, arbetsplatser, kroglivet, folkrörelserna, kommunal verksamhet och tekniska system. I nästa rum gestaltas hantverksstaden Eskilstuna
under titeln Den gröna staden. Fokus ligger på två kontrasterande boendemiljöer i centrum, ett borgerligt hem och ett hantverkarhem. I det följande
rummet finns en modell över Eskilstuna anno 1788, och i småmontrar finns
ett antal personer porträtterade såsom direktörer, smeder och föräldralösa
121

barn. Nästa avdelning är Fristaden, där stilmöbler och föremål tillverkade
under fristadsepoken fyller rummet. Slutligen presenteras Carl Gustafs stad.
I sista delen behandlas i stort perioden från stenåldern till 1500-talet.
Kring vissa föremål, bilder, händelser och nyckelpersoner berättas och förklaras Eskilstunas utveckling. Dessa är bl.a. slottet, kung Karl IX, Torshälla,
Eskilstuna kista, helgonet Eskil, Johanniterorden och en runsten. Utställningen avslutas i ett forntidsrum med en rad olika arkelogiska fynd, däribland en kopia på skogstorpsyxan. I rummet finns också en karta som visar
hur man tror att det område som idag utgör kommunen Eskilstuna såg ut för
5000 år sedan.
En breddning av innehåll och perioder har skett jämfört med tidigare
utställningar, nya grupper och fenomen har infogats i historien om
Eskilstuna. Utställningen har fått en postmodern karaktär på flera sätt.
Exempelvis har tidigare exkluderade personer som pensionärer och
tjänstemän fått representanter i utställningen. Mer aparta föremål (kurdisk
gerillauniform exempelvis) har också inkluderats i museet. Samtidigt har
delvis en omtolkning gjorts av den en gång så betydelsefulla verkstadsindustrin, då industrirelaterade föremål placerats i flyttlådor och den tidigare
Tablå 7. Mellan sjöarna översikt epoker, innehåll.
Epok
Den postindustriella
staden

Innehåll
Vanliga människor (pensionärer, ungdomar, flyktningar etc.),
snabbtåget, flyttlådor med föremål från klassisk Eskilstunaindustri.

Bilstaden

Popgruppen Kent, ungdomskultur, nöjen, rivningarna på 1960talet, egna hem, hemmafrun, Tv.

Mörkläggningen

Beredskapsutrustning, liberal chefsredaktör, beslagtagna tidningar.

Den rena staden

Funkisbadhus, friskvårdsaffischer, Alva Myrdal, friluftsattiraljer
(cykel, tält).

Industristaden

Monter med föremål, arbetsplatser, krog, stadshotellet, folkrörelser, kommunala anläggningar.

Den gröna staden

Direktör, knivsmed, föräldralösa barn, änkor, hantverkarhem,
borgerligt hem.

Fristaden

Stilmöbler, produkter tillverkade under fristadstiden.

Carl Gustafs stad

Karta, beskrivning av de storstilade planerna.

Äldre tid

Slottet, Karl IX, Torshälla, Eskilstuna kista, helgonet Eskils,
Johanniterorden, en runsten, skogstorpsyxan, arbete, livsförhållanden, teknik och handel.

Källa: Utställningen Mellan sjöarna
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stora berättelsen om industristaden Eskilstuna till viss del ifrågasatts. Men
fortfarande har föremål från det sena 1800-talets industriella genombrott en
egen stor monter.

Berättelsen om Eskilstuna III
Det är relevant att jämföra de två tidigare nyckelrummen i stadens musei35
historia med rummet Den postindustriella staden. 1959 föreställde porträtten de företagsgrundande pionjärerna och föremålen bestod av industriprodukter i öppna montrar. I utställningen fanns också gruppfoton på
industriarbetare. Texter, föremål och fotografier gestaltade tillsammans en
föreställning om hur driftiga företagare och arbetare utvecklat staden till vad
den var 1959. År 1979 återfanns i stort sett samma grundberättelse från
1959. Om vi härtill fogar invigningstalen vid de bägge tillfällena så förstärks
likheterna ytterligare.
På samma vis som de tidigare exponerade porträtten och föremålen representerade staden kan Mellan Sjöarnas porträttsamling och föremålsexpone36
ring sägas göra detsamma. Ett betydligt bredare spektrum av staden kom att
visualiseras och därmed iscensattes en ny kommunidentitet. Tjänstemannastaden, högskolestaden, invandrarstaden och pendlarstaden konkretiserades
genom porträtten. Visserligen fanns det föremål som skulle representera
också 1900-talets industristad, men istället för en upphöjd exponering hade
dessa föremål placerats i slutna flyttlådor. Gestaltandet av kommunens omvandling var självklar, men framstår som än mer tydlig om man ser de indirekta referenserna till tidigare utställningar. Även samtida föreställningar om
historia, samtid och framtid bör relateras till denna iscensättning. Och som vi
såg ovan framställdes stadens historia och samtid med hjälp av bl.a. 180037
talsindustrier, datorer och X2000-tåg. Det första rummet kan också ses som
en markering att historien om Eskilstuna ska innesluta nya grupper och företeelser såsom invandrare, pensionärer, studenter, karriärister och högutbil38
dade.
Ytterligare en postindustriell markör var att man inte förverkligade tanken om de ”femtio företagen”. Företagen var ursprungligen tänkta att presenteras med en monter. Här skulle industriprodukter från 1930- till 197035

Jag utgår här från den stadshistoriska utställningen Eskilstuna 3000 som producerades i
samband med jubileet 1959 och Pionjärrummet i 1979 års utställning.
36
Jfr med Hooper-Grenhill (2004), s. 23ff.
37
Se broschyrerna Etablering och tillväxt i Eskilstuna, Eskilstuna är inne i en expansiv fas. Se
också Turistbroschyren Eskilstuna & Torshälla (2001) och Eskilstuna familjestaden (2003).
Jfr även med FriStaden – en vision om ett framtida Eskilstuna, i författarens förvar.
38
Nu var föreställningen om den kommunala omvandlingen inte ny. Exempelvis förmedlades
en snarlik berättelse om den dynamiska staden i journalisten och författaren Bjarne Moelvs
böcker om Eskilstuna. Se t.ex. omslaget till Bjarne Moelvs Smestad i förvandling från 1985
som pryddes av en smed och en kontrasterande ingenjör framför en datasvarv. Moelv (1985).
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39

talen ställas ut. Under arbetet med utställningen väcktes idén att representativa företag och produkter för staden skulle placeras just i flyttlådor med små
tittgluggar. Lådorna var tänkta att symbolisera företagens flytt. Men lådorna
avsåg också informera om vad som ersatte den utflyttade industrin. Ytterligare ett viktigt föremål, en videoskärm där en film med snabbtåget visades,
tillfördes också. Omstrukturerandet av kronologin, borttagandet av produktmontern, placerandet av företagen i flyttlådor och inlemmandet av ”snabbtåget” i utställningen, innebar sammantaget en skärpning och uppstramning
av utställningens grundberättelse. Berättelsen samspelade efter detta i än
högre grad med direkta politiska föreställningar om stadens nya identitet.
Tjänstemännen upplevde att utställningens omvända ordning delvis tillkom
av en slump. Men den var också en spegling av tidens kultur- och allmänpolitiska diskussion liksom ett resultat av de givna rummens karaktär. Att
inleda i samtidens popstad och där inkludera grupper som invandrare, kvinnor och studenter möjliggjorde att man kunde lägga sig nära en allmänpoli40
tisk agenda där integration, jämställdhet och stadsförnyelse var nyckelord.
Samtidigt innebar omformuleringen inte att berättelsen ändrade sin
grundkaraktär fullt ut. Ett genomgående inslag i den tidigare formulerade
berättelsen är karaktären av traditionell berättelse. Berättelsen blev ett sätt att
foga samman kommunens invånare och legitimera rådande maktförhållan41
den. Sammanfogandet skedde symboliskt då en rad grupper av människor
gestaltades i museet. Legitimerandet av gällande samhällsnorm var mera
sublimt. Men den färdriktning politikerna uttryckt i t.ex. Fristadsvisionen
förstärktes snarare än ifrågasattes i utställningen. Rent allmänt märktes dessa
tendenser vidare i att kritik mot rådande förhållanden sköts undan, splittringstendenser inom kommunen tonades ner, abnormaliteter lämnades utanför och den positiva utvecklingen lyftes fram. Detta visade sig inte bara i den
42
färdiga utställningen utan också i arbetet med själva utställningen. Vissa
stora konflikter och dramatiska händelser i kommunens historia uteslöts
medvetet. Torshällas motvilja mot att bli en del av Eskilstuna kommun
nämndes t.ex. inte. Inte heller berördes den s.k. Hellströmaffären, som be43
skrivits ovan. Museet gestaltade således en tillrättalagd bild av en konfliktfri och harmonisk kommun.
De kanske bästa exemplen på vilka historier som hade kunnat berättas
finns inte minst inom museets egna tillfälliga utställningar och samdokverk39

Se Utställningsprogram Mellan sjöarna, (1999), hylla 5C, Stadshistoriska utställningen
(EMA); se speciellt skisserna av hur de olika rummen/epokerna skulle disponeras.
40
Dessa aspekter av stadens historia var också något kommunalrådet Eriksson såg som
betydelsefullt; se Eriksson: muntl. 2005-09-06.
41
Jfr med Rüsen (2004) och Nietzsche (1998).
42
Se Andersson: mejl 2004-12-06.
43
Men dessa konflikter berördes i den producentgrupp som ansvarade för 1900-talet; se
Minnesanteckningar från möte med 1900-talsgruppen den 15 september 1999, hylla 5C,
Stadshistoriska utställningen (EMA).
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samheten, som ska behandlas närmare i nästa kapitel. Några exempel kan
dock ges redan här. I den tillfälliga utställningen En fråga om klass beskrevs
staden bland annat som en plats där stora inkomstskillnader mellan geografiska områden funnits. Vidare ställdes företagsledares extravaganta vanor
44
mot de anställdas arbetssituation.
Ytterligare ett exempel på att alternativa historier hade varit möjliga är
1980-talets diskussion om basutställningen. I denna diskussion var centralorten Eskilstuna bara en del. I ett utkast av intendenten Kersti Bergengren
betonas speciellt omlandet. Hon såg framför sig en näringslivsavdelning där
kommunens landsbygd behandlades, exempelvis med kvarnar, fiske, jord45
bruk och mejerier. Vare sig under 1980-talet eller i 2000-talets Mellan Sjöarna inkluderades dessa aspekter av kommunen i någon större omfattning
vilket var i linje med den redan etablerade synen på kulturarv och historia.
Fixeringen av en historia där det geografiska rummet var industristaden
Eskilstuna och kronologin huvudsakligen fokuserad på perioden efter 1600talet låg alltså fast. Likaså var berättelsens grundintrig upphängd kring industrialiseringen, att framtiden låg i det postindustriella samhället ändrar inte
detta faktum. Aktörer och teman kom dock till viss del att förändras. I de
tidigare berättelserna hade de centrala aktörerna relativt lätt kunnat pekas ut
men nu blev det i postmodern anda en mängd olika, såsom filhuggare, änka,
ingenjör, invandrargrabb och hemmafru.
Berättelsens karaktär förändrades alltså delvis, en avsevärt mera frag46
mentarisk och mångtydig berättelse än den tidigare förmedlades. Därmed
iscensattes en betydligt mera komplex kommunal identitet. Men jämte detta
fanns fortfarande en i huvudsak processinriktad berättelse med en i grunden
positiv grundintrig, där den nya järnvägen, IT och högskolan ordnade vägen
in i framtiden. Denna del av berättelsen var i det närmaste identisk med den
som politiker och företag förmedlade parallellt. Var museitjänstemännen
direkt styrda av politikerna i syfte att förmedla denna berättelse? Inget i materialet tyder på detta, politikerna gav inte tjänstemännen några förhållningsorder. Men tjänstemännen tolkade snarare in vad som var en gångbar berättelse att ställa ut. Att inte berätta en i grunden positiv historia om staden
47
upplevdes som olämpligt eller svårt. Till detta måste läggas en inriktning av
museet mot industrihistorien. Denna inriktning gör att andra delar och
aspekter av kommunens levnadsvillkor, som landsbygden, är satta på
undantag. Orsaken är att den politiska ledningen vill koncentrera museets

44

Se utställningssynopsis till utställningen En fråga om klass, i författarens förvar.
Se dokument av Kerstin Bergengren 1981-10-13, i författarens förvar.
46
Jfr detta med den beskrivning Hooper-Greenhill gör av ett ”post-museum”. Post-museet
utmärks bl.a. av små berättelser, mångtydighet och ifrågasättande av den västerländska stora
berättelsen; se Hooper-Greenhill (2004).
47
Lööw: muntl. 2005-01-17 och Åström: muntl. 2002-10-17.
45
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utställningar på det som upplevs unikt med kommunen, det vill säga indu48
strin.

Invigningen
Tidigare invigningar hade iscensatt och manifesterat museet och till viss del
givit kulturen plats i den kommunala verksamheten. Invigningen av Mellan
sjöarna utgjorde inget undantag. Sett över nästan femtio år kan man tala om
en kommunal invigningskultur, med en speciell ceremoniell grammatik. En
central aktör här var lokalpressen, som förmedlade händelsen. Ett gemensamt drag i denna kommunala invigningskultur var strävan efter att legitimera och placera in museet i den kommunala verksamheten, vilket bl.a.
49
skedde genom att en rad officiella representanter deltog.
Först och främst var det representanter från den politiska sfären som deltog i invigningen. Museet invigdes av kulturminister Marita Ulvskog som i
sitt tal betonade museets uppgift att förmedla folkets och inte kungarnas
historia. Eskilstunas utveckling blev ett exempel på en generell trend i den
nationella utvecklingen. Ulvskog påpekade också betydelsen av statens satsningar på det industriella kulturarvet. Museichefen Kenneth Åström relaterade i sitt tal utställningen till det kunskaps- och upplevelsecenter museet
höll på att bygga upp. Jämte detta betonade han museets roll för integrationen. Kommunalrådet Hans Ekström gav liksom Ulvskog en kort historielektion där stadens omvandling från industriort till en stad där forskning,
50
högskola och kunskap var utmärkande drag. I denna omvandling var Mellan sjöarna en viktig del. I omvandlingen var det vidare betydelsefullt att ha
med det förflutna som ett ”släpankare”, påpekade Ekström.
De lokala aktörerna gav en vid definition av museets roll. Museet och utställningen skulle vara ett kunskaps- och upplevelsecenter, ett led i stadens
omvandling, ett medel för integration och identitetsskapande samt inte minst
en institution som bevarade kulturarvet i tider av snabb förändring. Samtidigt
markerades museets intresseområde, industrihistoria. Till skillnad från tidigare kulturpolitiska policybeskrivningar skrevs nu också mera visionära
målsättningar fram, vilket påpekats ovan. Det främsta syftet för museet (och
den övriga kulturpolitiken) beskrevs nu som ”att stärka Eskilstunas identitet
51
och särprägel genom att lyfta fram stadens industrihistoriska utveckling”.

48

Eriksson: muntl. 2005-09-06.
Beskrivningen bygger på ”Historisk resa i Eskilstuna invigdes av Marita Ulvskog”, Eskilstuna-kuriren 2000-06-19 och ”Ett klipp för Eskilstunas långa industrihistoria”, Folket 200006-19.
50
Denna syn på historien återgav Ekström i andra sammanhang också; se möt eskilstuna
1997:2.
51
Strategisk plan 2001, s. 25, B3:6 (ESA).
49
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Sammanfattande slutsatser
Berättelsen om Eskilstuna förändrades nu delvis. Nya grupper och teman
som invandrare, kvinnor, änkor och nöjen inkluderades i historien. Nya föremål och dokumentationer intog en viktig roll i uppbyggandet av den nya
berättelsen. Den blev mindre rak och enkel. De tidigare centrala aktörerna i
historien (arbetare och företagare) ersattes till viss del. Smedänkan, pensionären, popgruppen och turisten placerades exempelvis in i berättelsen. Likaså blev intrigen mindre enkel, den tidigare dominerande historien om hur
vägen till den samtida och framtida välfärdsstaden möjliggjordes via industrialiseringen var inte lika självklar. Samtidigt var i stort sett plats och kronologi densamma, om vi bortser från att historien startade i samtiden. Berättelsen tog sin början i ett forntidsrum där kommunens historia startade med
bl.a. en karta kallad Eskilstuna kommun ca 5000 f. Kr. och skogstorpsyxan.
Genom sedan tidigare kanoniserade epoker och platser slutade berättelsen i
industristaden Eskilstuna, inte kommunen Eskilstuna. Det var fortfarande
fråga om en processinriktad berättelse som förmedlades, men till viss del
ifrågasatt av indirekta postmoderna strömningar.
Berättelsen om kommunen blev liksom i de tidigare exemplen en del av
den svenska utvecklingen. Välkända symboler och epoker som forntid, vi52
kingafärder, helgon, vasaborgar, folkhem, funkis, Alva Myrdal, turism,
industrinedläggningar, miljonprogram och invandring gick igen även här.
Återigen blev också utvecklingen på kommunal nivå något som hade nationell relevans för den nationella representant som var närvarade vid invigningen.
Museet fick flera uppdrag, där integration och imageskapande av det
”nya” Eskilstuna utgjorde centrala inslag. Det industriella kulturarvet lyftes
också explicit fram som en möjlig utvecklingsfaktor i samhället. Dessa uppdrag sammanfaller med de generella tankarna kring kulturarvsbruk som slog
igenom på 1990-talet. Samtidigt påbörjades diskussioner om en ”avkommunalisering” av museidriften då Sörmlandsgården och skolmuseet föreslogs få
53
ett större inslag av föreningsdrift. Ytterligare en tendens är den professionalisering av museet som framgår av arbetet med den stadshistoriska utställningen. I utställningen arbetade uteslutande personal med utbildning och
tjänster inriktade mot kulturarv och utställningar. Trots denna professionalisering var dock den politiska styrningen påtaglig.
Parallellt med att Mellan sjöarna byggdes upp, producerade andra kommunala aktörer en berättelse om Eskilstuna. I såväl Fristadsvision som i Eskilstuna marknadsförings ABs projekt hade historien en viktig roll. Den föreställning som producerades där var snarlik, men inte identisk, med den
52

Notera att den stora utställningen om svensk historia, Den svenska historien som ställdes ut
1993, hade en armrelikvarie från ”Eskilstunas” helgon Eskil. Se Lindqvist (1993).
53
Se Museiverksamhet i omvandling 2000-08-17, i författarens förvar.
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berättelse museets tjänstemän skapade i Mellan sjöarna. Det vore enkelt att
se den berättelse som formuleras i Mellan sjöarna som ett resultat av en rent
kommunpolitisk historiekultur då teman, perspektiv, gestaltning och kronologi i museets berättelse sammanfaller med det politiska historieberättandet.
Men samtidigt kan man se en motsatt påverkan. Det bästa exemplet är de
industrihistoriska miljöernas framlyftande i politiska sammanhang. Dessa
miljöer, kulturreservatet och faktoriholmarna exempelvis, har av den antikvariska professionen lyfts fram som bärare av positiva värden. Ytterligare en
aspekt som bör lyftas fram är det grundläggande draget av förändring och
54
utveckling som finns inom det museala berättandet. Den politiskt formulerade berättelsen om en förändringsbenägen kommun, gestaltat av smedjor
och 1800-tals industri, har klara drag av hur museet i Eskilstuna under hela
1900-talet formulerat berättelsen om staden.

Utställningskiss Mellan sjöarna
Bilden föreställer i princip hur 1900-talsrummet utformades.
(Från Utställningsprogram Mellan sjöarna (EMA), Illustrationen gjordes av Kjell
Lööw)

54

Se t.ex. Bennett (2000), s. 75ff.
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Utställningsskiss Mellan sjöarna
Bilden föreställer ett utkast till hur forntiden skulle gestaltas. Utkastet kom i efterhand
att modifieras, bland annat förverkligades inte tanken om ”isblocket” av utställningsekonomiska skäl. Den kylanordning som skulle producera isen rymdes inte inom
utställningens budgetramar. Den kommunala historiekulturen är uppenbarligen bara en
av många faktorer som påverkar historieproduktionen.
129

Illustrationen föreställer en tidig version av 1900-talets historia. Notera att i denna version rymdes en produktmonter med produkter från senare delen av 1900-talet. I den
slutgiltiga versionen är produktmontern borttagen och ersatt med flyttlådorna. Därmed
skärptes utställningens grundintrig om den föränderliga staden. Men tanken om den föränderliga staden bottnar i en lång lokal utställningstradition, jämför denna illustration
med 1959 års stadshistoriska utställning. (Från Utställningsprogram Mellan sjöarna
(EMA), Illustrationerna gjordes av Kjell Lööw)
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KAPITEL 7

Samtidsdokumentationen: nationellt
kunskapsbyggande och alternativ stadshistoria.

Mellan sjöarna kan betraktas som en slutpunkt i den stadsmuseitanke som
etablerades i Eskilstuna i slutet av 1960-talet. I och med den utställningen
fick kommunen nu arkiv, samlingar i sammanhängande lokaler och inte
minst, en komplett stadshistorisk utställning. Det innebar också en avgränsning av vad som var kommunens historia. Flera alternativa inslag hade lyfts
fram men efterhand uteslutits från kommunens historia, som exempelvis
omlandet. Även om basutställningen Mellan sjöarna kan ses som en i diskursiv mening fixering, så producerades alternativa berättelser om kommunen i museets egen dokumentationsverksamhet. Denna verksamhet kom i
1
slutet av 1990-talet att bli ett av museets främsta uppdrag.
Konstituerandet av dokumentationsverksamheten hade inte samma karaktär som exempelvis uppbyggandet av museet som institution, men det går
likväl att ställa frågor kring organisation, målsättningar och inte minst finansiering.
De tre studerade fallen i de tidigare kapitlen har alla, med undantag av
Mellan sjöarna, varit exempel på hur museet och dess tjänstemän i Eskilstuna förmedlat en processuell berättelse, som låg i linje med en kommunalpolitisk historiekultur. Eskilstunas historia skrevs in i en nationell och västerländsk framgångssaga. Kommunen och dess medborgare knöts till ett i det
närmaste mytiskt ursprung, och med början i istiden berättades en historia
där utveckling och framsteg utgjorde ett centralt inslag. Konflikter och sociala motsättningar tonades ned samtidigt som harmoni och samförstånd framhävdes. Även om nya perspektiv och perioder efterhand inkluderades i de
olika historiska berättelserna innebar detta dock inte att berättelsens grundkaraktär ändrades. Efterhand formulerades en alternativ historia om kommunen vilken framgår av den dokumentationsverksamhet som nu ska behandlas. På samma sätt som de tillfälliga utställningarna kunde formulera en
kritik mot rådande förhållanden gavs (eller togs) den möjligheten i än högre
grad i dokumentationsverksamheten. Basutställningarnas strävan efter att
gestalta harmoni, framtidshopp och gemenskap dekonstruerades och ifrågasattes. Även om dokumentationerna antogs kunna fungera som en del av en

1

Se Museiverksamhet i omvandling 2000-08-17, i författarens förvar.
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ny och identitetsskapande berättelse om staden och kommunen, övervägde
2
istället det kritiska perspektivet.
Samdok (Sammanslutningen för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer), den verksamhet som undersöks i kapitlet, syftar till en långsiktig kartläggning av det samtida Sverige. Arbetet inleddes strax efter mit3
ten av 1970-talet och har hittills resulterat i närmare tusen undersökningar.
Genom ett samarbete mellan ett stort antal museer – idag ett drygt 90-tal –
4
skulle hela det moderna industrisamhället dokumenteras. I detta kapitel ska
denna verksamhet undersökas dels i relation till den övriga museipraktiken
på en lokal nivå och dels i förhållande till den nationella samdoknivån.
Det saknas inte tidigare utvärderingar av Samdoks verksamhet, men i
detta kapitel ska delvis andra frågor ställas till samdokmaterialet än vad som
5
görs där. För det första har tidigare studier i hög grad fokuserat på Samdok
som en nationell praktik. Jag avser snarare att se dokumentationsverksamheten i Eskilstuna som en del av den kommunala museipraktiken. För det
andra har man tidigare betraktat samdokstudierna som enbart ett studium av
samtiden. I kapitlet kommer dokumentationerna att betraktas som en form av
berättelser, det är därför relevant att diskutera och analysera dem utifrån de
redan tidigare presenterade narrationsbegreppen som bl.a. Somers och Rüsen
6
använder. Även om samtiden naturligtvis är viktig i samtidsdokumentatio7
nerna spelade även ett historiskt perspektiv en betydande roll. Undersökningarna innehöll vanligtvis flera olika delar; insamling av föremål och
foton, intervjuer med gamla arbetare och tjänstemän och studier av arbetsprocesser. Men samtidigt har materialet bearbetats och sammanställts i en
skriftlig rapport där det förflutna utgjort en viktig del. Detta förflutna kopplades vanligen samman med samtiden och framtiden.
En central fråga i kapitlet rör innehållet i dokumentationsverksamheten.
Såväl teman och perspektiv som undersökningarnas historiska berättelse ska
relateras till museets sätt att berätta stadens historia. Denna jämförelse gör
det möjligt att problematisera både museets uppdrag och frågan om vilken
form av narration museet som helhet förmedlar.
Den period som undersöks sträcker sig från mitten av 1970-talet fram till
2000-talet. Kapitlet inleds med en presentation av hur Samdok blev en del av

2

Skillnaden mellan stad och kommun görs i ett målinriktat dokument från museerna om
insamling och undersökning; se Program för insamling och kulturhistoriska undersökningar
vid Eskilstuna museer, odaterat, Föremålsgruppen (EMA).
3
Se SAMDOK inför år 2000, i författarens förvar.
4
Silvén (2004).
5
Se t.ex. Isacson (1990) och Fägerborg (1992).
6
Se Somers & Gibson (1994) och Rüsen (1993) och (2004).
7
Det kan tyckas självklart att ett museum också inkluderar historien i sin praktik men i de
studier som gjorts av Samdok har fokus nästan uteslutande legat på samtid och framtid; se
framförallt Silvén (2004).
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museisverige. I de empiriska delarna behandlas dokumentationsverksamheten i Eskilstuna.

Samdoks framväxt
Under 1960- och 1970-talen kom museerna och etnologin att intressera sig
för samtida förhållanden i ökad utsträckning. En sådan förskjutning skedde
8
både inom det egna fältet och via initiativ från politiskt håll. En rad etnologiska undersökningar studerade samtida förhållanden om än med historiska
tillbakablickar. Den vid Nordiska museet verksamme Göran Rosander
väckte nu också frågan om museernas insamlingsverksamhet. Enligt honom
var 1900-talet och industrisamhällets tidsålder kraftigt försummad av museerna och en kraftinsats för att dokumentera 1900-talet krävdes. Genom att
museerna intresserade sig för samtiden kunde man också undvika dokumentationer av karaktären ”brandkårsutryckning”. Denna typ av dokumentationer innebar att museerna undersökte verksamheter som var på väg att upphöra, museerna fick därmed närmast i panik rycka ut för att se vad som
9
kunde bevaras. Brandkårsutryckningsförfarandet var både kostsamt och
ostrukturerat i formen. Om man däremot aktivt studerade samtiden kunde
museerna själva välja vad som skulle samlas in och dokumenteras. Museer10
nas verksamhet kunde då både bli mera kostnadseffektiv och strukturerad.
En central fråga var hur man skulle nå denna effektiva och strukturerade
form av insamlingsverksamhet. Enligt etnologen Eva Silvén präglades Samdoks uppbyggande från allra första början av uttalat systematiska tankar för
11
att komma tillrätta med detta problem. Lösningen var en kontinuerligt pågående noggrann och vetenskaplig kartläggning av samtiden. Samdok byggdes
upp kring ett frivilligt nätverk där medlemsmuseerna tänktes täcka in så
mycket som möjligt av det samtida Sverige. Museerna placerades i olika
pooler med varsitt ansvarsområde. Poolindelningen präglades just av ett
systematiskt ideal. När poolindelningen gjordes utgick man från den klassificering av olika näringar som Statistiska centralbyrån tagit fram, SNI
(Svensk standard för näringsgrensindelning). Elva pooler skapades: Metallpoolen, Textilpoolen, Jord- och skogsbrukspoolen, Trä- och papperspoolen,
Byggpoolen, Livsmedelspoolen, Handelspoolen, Kommunikationspoolen,
Offentliga poolen, Servicepoolen och Hempoolen. Hempoolen låg dock
utanför SNI:s klassifikation och efterhand tillkom pooler som Samiska
8

Se här t.ex. SOU 1973:5, s. 9ff. och Silvén (2004).
Jfr också med Lilja (1996), s. 237ff.
10
Nyström & Cedrenius (1981), s. 11f.
11
Silvén (2004), s. 168ff. Museirelaterad verksamhet har dock långa traditioner av systematiska ambitioner. Exempelvis har de s.k. folkminnesarkiven systematiskt undersökt olika
aspekter av allmogekultur sedan tidigt 1900-tal. Se Nilsson (1996), s. 57f.
9
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poolen och kulturmötesgruppen som inte heller låg inom ramen för SNI:s
indelning. I arbetet med Samdoks riktlinjer användes SNI också för att detaljstyra merparten av respektive pools dokumentationsområde. Samtliga
pooler fick noggranna föreskrifter om vad som ingick i dess respektive ansvarsområde. T.ex. ansvarade Metallpoolen för:
Malmbrytning, metallframställning, verkstadsvarutillverkning med järnmalmsbrytning, järn- och stålframställning, gjutning av järn, stål och andra
metaller, tillverkning av metallvaror, maskiner, elektriska produkter, trans12
portmedel, instrument, optikvaror m m.

Denna detaljerade ansvarsbeskrivning kompletterades med särskilda urvalskriterier där frekvens, representativitet och variation var viktigt att beakta när
föremål skulle samlas in. Poolsystemets noggrant beskrivna ansvarsområden
kombinerade med specificerade urvalskriterier ansågs möjliggöra ett systematiskt kartläggande av Sverige. Karaktären av detaljstyrning ska dock inte
överdrivas och även om ambitionen var att klargöra respektive pools ansvarsområde styrde flera pooler och medlemsmuseer själva inriktningen på
13
dokumentationen. I slutet av 1990-talet reformerades principerna för indelning i pooler och den tidigare strikta indelningen efter SNI:s näringslivsklassifikationer luckrades upp och ersattes med pooler för t.ex. fritid, lokala och
14
regionala rum samt samhälle och politik.
En viktig uppgift fick Samdokrådet som till att börja med gavs det övergripande ansvaret. Rådet skulle:
dra upp riktlinjer för verksamheten
svara för utarbetande av insamlings- och dokumentationsmetodik
föra register över utförda och planerade projekt det s k SAMDOK-registret
15
bidraga med framtagning av basmaterial och statistik till poolerna.

Rådet gav också ut tidskriften SAMDOK-bulletinen där man rapporterade
om olika slags dokumentationer. I rådet har det suttit representanter för nationella museer, specialmuseer, länsmuseer, kommunala museer samt fackorganisationen Svenska Museer. I och med att ekonomhistorikern Maths
Isacson adjungerades till rådet i början av 1990-talet blev även forskningen
representerad där.
I Samdoks regi hölls en rad kurser och en omfattande publicistisk verksamhet bedrevs. Bland annat publicerades handledningar där samdokunder16
sökningens ABC beskrivs. Genom kurser, litteratur och den nämnda tid12

Nyström & Cedrenius (1981), s. 42. Jfr också med Silven (2004), s. 171.
Isacson: muntl. 2005-01-12.
14
Se Samdok inför år 2000, i författarens förvar, och Silvén (2004), s. 210f.
15
Nyström & Cedrenius (1981), s. 33.
16
Se Fägerborg (1992).
13
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skriften torde Samdok i kraft av att vara en centralorganisation med säte i
Nordiska museet ha haft en viktig betydelse som normgivare för hur samtiden skulle analyseras och dokumenteras. Anmärkningsvärt är dock att de
utvärderingar av Samdok som gjorts ställer få frågor kring Samdoks betydelse som en central institution i denna mening. I den största utvärderingen
av Samdok, SKARV, Samtiden som kulturarv, lyfts såvitt jag har kunnat
utröna för första gången frågan om Samdoks normerande roll fram. Samtidigt ligger dock fokus i SKARV-projektet på medlemsmuseernas betydelse
17
som skapare av kulturarv.
Inom Samdok blev dokumentation lika med fältstudier. Här utgjorde ofta
intervjuer, beskrivningar av arbetsprocesser, föremålsinsamlingar och fotograferingar viktiga inslag. Fältarbetet låg sedan till grund för rapporter som
sammanfattade resultaten. Hur de olika samtidsdokumentationerna såg ut i
praktiken har varierat kraftigt och ett mycket stort antal dokumentationer har
18
inte bearbetats till rapporter.
Även om verksamheten inom Samdok naturligtvis ska relateras till den
samtida utvecklingen inom etnologin och museiväsendet, bör man också
förstå Samdok utifrån aktuella radikala strömningar inom såväl samhälle
som vetenskap. Det finns flera märkbara såväl implicita som explicita företeelser som kan lyftas fram; radikala dokumentärfilmer, de s.k. rapportböckerna och en rad vetenskapliga studier av arbetet inom etnologi och ekonomisk historia. Inom det sistnämnda fältet kom ett antal studier med snarlika
utgångspunkter som flera samdokundersökningar att publiceras; etnologen
Anders Björklunds varvsarbetarstudie inspirerad av Harry Bravermans samhällskritik är ett exempel, Maths Isacsons stundtals mycket detaljerade studie
19
av arbetsprocessen vid Hedemora verkstäder ett annat.
Samdok har som nämnts underkastats en rad utvärderingar genom åren.
Behovet av att granska var också något som tidigt poängterades i program20
skriften Fördela museernas dokumentationsansvar. Systematisk utvärdering bör nog ses som en del i de ambitioner projektet hade och utvärderingarna blev ett slags återkommande avstämning av huruvida samtiden
dokumenterades korrekt. Inte minst visar sig de systematiska ambitionerna i
att flera utvärderingar av Samdok i Göran Rosanders anda räknat och klassi21
ficerat de gjorda samtidsstudierna utifrån SNI. Mera kvalitativt inriktade
22
översiktliga granskningar av teman och perspektiv har dock också gjorts.
17

Se projektbeskrivningen Samtiden som kulturarv 2000-05-25, i författarens förvar.
Se t.ex. översikterna av dokumentationsverksamheten vid Norrbottens museum, Gradin &
Elmén Berg (2001).
19
Se Isacson (1987) och Björklund (1984).
20
Se Nyström & Cedrenius (1981), s. 37f.
21
Se Fägerborg (1992). Se också Houltz (1998).
22
Se Bäckman (1994) och Silvén (2004); se också kommande rapport från den stora utvärderingen av Samdok som sker i det s.k. SKARV-projektet (Samtiden som Kulturarv), Gudmundsson & Silvén (kommande).
18
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Granskningarna kommer fram till att Samdok i hög utsträckning varit en
ideologiskt styrd verksamhet där vissa perspektiv och särskilda branscher
dominerat. Något förenklat kan man säga att det manliga industriarbetet
kartlagts på bekostnad av kvinnor, av det ”annorlunda” och av det icke offentliga. Det manliga industriarbetet har därmed fått representera det samtida
Sverige. Museerna har här haft en viktig roll i skapandet av dessa föreställningar.

Eskilstuna museers dokumentationsverksamhet
I det följande behandlas dels dokumentationsverksamhetens plats i museets
organisation och verksamhet, dels analyseras innehållet. En åtskillnad görs
mellan dokumentationsverksamheten i allmänhet och den dokumentationsverksamhet som direkt kan kopplas till Samdok. Den förstnämnda företeelsen innefattar bland annat undersökningar som skett i form av olika arbetsmarknadsprojekt.

Källmaterial
Materialet är huvudsakligen från Eskilstuna museers arkiv. Stor hjälp har jag
haft av den sammanställning museets dokumentationsansvarige intendent har
gjort, Sammanställning av dokumentationer och intervjuer utförda vid Eskilstuna museer. Jag har själv inventerat museets arkiv och inte funnit något
att anmärka på i sammanställningen. Den nämnda sammanställningen har
legat till grund för vilka dokumentationer som valts ut och granskats. Det är
de dokumentationer som resulterat i någon form av resultatrapport som valts
ut. Det innebär att en rad ”ofärdiga” dokumentationer inte har studerats när23
mare. Några gränsfall förekommer. Till exempel är sammanställningen av
Smides- och gjuteridokumentationen ytterst bristfällig.
I granskningen av dokumentationerna har rapporten som blev det färdiga
resultatet varit den viktigaste källan, men vanligtvis finns också ett relativt
stort kringmaterial som också studerats. Jag och Carin Andersson, museets
dokumentationsansvariga, deltog i SKARV-projektet 2001. I samband med
detta projekt gjorde Andersson en rad intervjuer med f.d. museiintendenter
som också använts.
Enligt Anderssons sammanställning har Eskilstuna museer genomfört
drygt 20 samtidsinriktade dokumentationer. Av dessa har fem stycken inrap24
porterats till Samdok. De övriga undersökningarna är av skiftande kvalitet.
23

Detta gäller dokumentationer där man endast samlat in material i form av t.ex. videofilmning, foton eller bandade intervjuer. Företag som Ornamentik, Nike, Rustab och Vallmossens
torvströfabrik har dokumenterats på detta vis; se Sammanställning av dokumentationer och
intervjuer utförda vid Eskilstuna museer, hylla 4, Dokumentationer (EMA).
24
De inrapporterade dokumentationerna är här samdokstudier.
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Det som framförallt utmärker de icke-inrapporterade undersökningarna är
deras halvfärdiga karaktär. Vanligtvis har man bara samlat in material i form
av intervjuer och foton som sedan inte sammanställts och analyserats. Två av
dokumentationerna kan betraktas som större projekt, Tunafors fabriker
1993-1995 och Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997, där ett stort
antal företag kartlagts. I dessa två projekt dokumenterades sammanlagt drygt
50 företag.

Samdok i museet
Eskilstuna museer har sedan Samdok startade varit medlem i den s.k. Metallpoolen. Att museet skulle tillhöra denna var uppenbarligen självklart för
Eskilstuna museers tjänstemän, men inte för dem som arbetade fram poolsystemet. Nedan citeras ett brev från 1977 som torde vara ett svar på en förfrågan från Göran Rosander. Det framgår av brevet att Rosander önskade att
museet skulle tillhöra Hempoolen. Museets Carl Braunerhielm svarade
Rosander:
Till arbetsgruppen för konferensen SAMDOK
1:e intendent Göran Rosander
Broder,
Eskilstuna museer måste koncentrera sin insamlingsverksamhet till industrins
produkter. Tyngdpunkten av museidelens av Eskilstuna kulturförvaltnings
arbete kommer att i framtiden ligga på det tekniskt-industriella museet, med
roten i Rademachersmedjorna och kronan i de nya lokalerna i gamla Carl
Gustafs stads gevärsfaktori....
Vår aktiva insamlingsverksamhet kommer att gälla industrins produkter, både
äldre och samtidens liksom framtidens....
Av dessa skäl kan Eskilstuna museer inte delta i en hempool. Institutionen
25
skulle kunna delta i en pool för dokumentering av industrins arbetsmiljöer.

Som framgår var Samdok år 1977 ännu ingen färdig organisation. Poolindelningen och vad en samtidsdokumentation var för något konstituerades efterhand. I Eva Silvéns analys av Samdok ges företrädare för disciplinen etnologi liksom tjänstemän vid Nordiska museet med Göran Rosander i spetsen
en avgörande roll för inriktningen av verksamheten när organisationen sjösattes. Men uppenbarligen kunde representanter för provinsmuseerna påverka inriktning på organisationen, vilket brevet ovan är ett exempel på.
Museet hamnade sedermera i Metallpoolen. I slutet av 1990-talet påbörjades en omorganisation av poolsystemet och i den nya organisationen hamnade museet i det som 2004 fick namnet Poolen för Tillverkning och tjäns25

Brev från Carl Braunerhielm till Göran Rosander, daterat 1977-06-27, i författarens förvar.
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26

ter. I Poolen för Tillverkning och tjänster skulle tyngdpunkten i dokumentationen ligga på produktion av varor och energi och ett problembaserat
angreppssätt ansågs vara önskvärt. Flera aktuella nyckelbegrepp, som
27
etnicitet och genus, föreslogs utgöra grunden i denna problematisering.
I de styrdokument och befattningsbeskrivningar som reglerat museets
verksamhet omnämndes dokumentationsverksamheten först i slutet av perioden. I de tidiga reglementena från 1948, 1968 och 1974 förekom inte begreppet ”dokumentation”. Samtidigt upptog reglementena föreskrifter om
verksamheter som är centrala inslag i all slags dokumentation. Redan i 1948
års reglemente talades det t.ex. om att museet ska ”förvärva och bevara föremål och minnen” med anknytning till stadens historia och däribland den
28
industriella verksamheten. Snarlika utsagor finns formulerade i museets
29
instruktioner från 1968 och 1974. År 2000 angavs dock dokumentationsverksamheten som ett av museets viktigaste uppdrag:
I Eskilstuna har frågorna kring det industriella kulturarvet under senare år
lyfts fram och kultur- och fritidsnämnden har slagit fast att dokumentationen
av industrisamhället skall utgöra ett av museets främsta inriktningsmål vid
30
sidan av konsten.

Dokumentationsverksamheten preciserades och definierades nu ytterligare
av museets tjänstemän i interna policybeskrivningar. Vikten av att samarbeta
med Samdok betonades och museets definition och beskrivning av dokumentationsverksamheten låg väl i linje med hur Poolen för Tillverkning och
tjänster definierade undersökningarnas karaktär. Aktuella perspektiv som
genus och globalisering, samverkan med universitet, och inlyftandet av hela
industrisamhället inrymdes både i Eskilstuna museers måldokument och i
31
Samdoks programförklaring för tillverkningspoolen. En viktig del var att
förmedla kunskap om Eskilstunabornas liv och arbete både ur ett historiskt
och ur ett samtida perspektiv. Även om industrisamhället var i centrum
skulle andra aspekter av staden också tas med. Exempelvis nämndes olika
kommunala verksamheter som viktiga områden att dokumentera. Staden och
kommunen definierades som det rumsliga undersökningsobjektet. I måldokumenten slog museets vetenskapliga och sociala uppdrag igenom på flera
vis. Kunskapsuppbyggandet sågs som en viktig del av verksamheten liksom
26

Förändringen av poolssystemet var som nämnts ett resultat av Samdoks rådslag 1997.
Se odaterad programförklaring Poolen för tillverkning, Föremålsgruppen, (EMA).
28
Se Instruktion för Eskilstuna stads museistyrelse i Stadsfullmäktiges handlingar 1948 ser.
A, s. 350.
29
Se Reglemente för Eskilstuna stads kultur- och museinämnd i Stadsfullmäktiges handlingar
1967 ser. A, s. 272, och Kommunfullmäktiges handlingar 1974 ser. A, s. 29.
30
Museiverksamhet i förvandling 2000-08-17, s 3, i författarens förvar.
31
Jfr Program för insamling och kulturhistoriska undersökningar vid Eskilstuna museer,
odaterat, Dokumentationspolicy för Eskilstuna museer och odaterad programförklaring Poolen
för tillverkning, Föremålsgruppen (EMA).
27
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samarbetet med universitet och högskolor. Jämte det vetenskapliga uppdraget skulle dokumentationerna berätta om kommuninvånarnas arbete förr och
nu. Ett viktigt perspektiv att lyfta fram i dokumentationerna var också ”stadens och människorna i stadens utveckling mot en ny identitet [förf. kursive32
ring]”.
Det dröjde innan regelrätta samdokstudier kom igång på museet. Den första riktigt stora samdokundersökningen genomfördes 1987 av etnologen
33
Ulrika Hagren. Hagrens studie av besticktillverkaren Gense finansierades
34
vid sidan av museets ordinarie budget. Tillfälligheten i Hagrens verksamhet
understryks av att de stora dokumentationsprojekten Tunaforsprojektet och
Smides- och gjuteridokumentationen, genomfördes som en del i olika ar35
betsmarknadsprojekt. Därmed utfördes heller inte dokumentationen av professionella museitjänstemän. Involverandet av externa partners, ofta som en
del i just arbetsmarknadsprojekt, är ett mönster som går igen i övriga
36
svenska museer. Först i slutet av 1990-talet fick dokumentationsverksamheten en egen tjänsteman på museet i Carin Andersson. Tillsättningen av denna
tjänst skedde alltså i stort sett parallellt med att Samdoks verksamhet gavs
officiell status i de formella dokumenten. Andersson gavs ett dokumentationsansvar för hela kommunen. Men även denna tjänst var externt finansie37
rad genom stiftelsen Lagersberg. Samtidigt som Anderssons tjänst formellt
sett var inriktad mot dokumentation har hon varit medproducent i ett flertal
utställningar, däribland den stadshistoriska utställningen, Mellan sjöarna.
Dokumentationerna är integrerade i museets övriga verksamhet då flera
projekt varit del av eller resulterat i utställningar. Det bästa exemplet därpå
är utställningen Mellan sjöarna. Där brukas material från samdokstudien av
Bok-Öbergs i den samtida delen av utställningen. Såväl insamlade föremål
32

Se Dokumentationspolicy för Eskilstuna museer, odaterat. Se också Program för insamling
och kulturhistoriska undersökningar vid Eskilstuna museer, Föremålsgruppen (EMA). Museets roll i identitetsskapandet lyftes ju, som redan nämnts, också fram i kommunens strategiska
plan när museet uppdrag definierades. Se Strategisk plan 2001 med årsbudget och investeringsplan, B3:6 (ESA).
33
Men samtidigt speglar det Samdoks verksamhet ute på fältet bra. Av Samdoksekretariatets
register framgår att Metallpoolens medlemsmuseer inrapporterat få samtidsundersökningar av
arbetsplatser före 1987.
34
Se GAB-GENSE 1987-1988, dokument sammanställt av Carin Andersson, hylla 4,
Dokumentationer (EMA).
35
Se Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997, dokument sammanställt av Carin
Andersson och intervju med Kåre Widén 2001-10-25, utförd av Carin Andersson, hylla 1,
Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997 (EMA).
36
Se t.ex. sammanställningarna av samdokverksamheten i vid Norrbottens museum, Gradin &
Elmén Berg (2001) och beskrivningen av samtidsdokumentationerna vid Torekällbergets
museum i Södertälje, Rehnström–Olander (2001). Vid dessa museer har en rad olika partners
varit delaktiga både vid genomförandet och i finansieringen av dokumentationsverksamheten.
Samtidigt finns det museer där dokumentationen givits ett fast årligt anslag och därmed varit
en del av ordinarie verksamheten. Detta gäller Jönköpings läns museum; se Londos (2001).
37
Åström: muntl. 2002-10-17.
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(spelkort) som citat från intervjuer med f.d. personal vid företaget kommer
38
till användning. Inför utställningen dokumenterades invandrarorganisationer, musikintresserade ungdomar och representanter för det nya och gamla
Eskilstuna. Såväl intervjuer som föremålsinsamlingar gjordes i samband med
tillkomsten av själva utställningen. Huvudsakligen var det Andersson som
ansvarade för undersökningarna som var relaterade till utställningen. Foton
på de personer som dokumenterades placerades i utställningen runt de flyttlådor, som beskrivs i kapitel 6. Även den filmdokumentation som Andersson
gjorde av Lundhs metallfabrik och Conny Larsson av Eklöfs metalltryckeri
39
används i Mellan sjöarna.
Dokumentationsverksamheten fick efterhand en alltmer etablerad position i museet. Samtidigt förblev dess vikt och betydelse konstant om man ser
till storleken på de kommunala anslagen, det är inte kommunen som finansierat de samtidsinriktade undersökningarna. Den blandekonomiska finansieringsmodellen råder alltså även här, ingen av dokumentationerna har genomförts inom ramen för museets ordinarie budget. Liksom i den övriga
museiverksamheten har tonvikten legat på industriproduktion.

Övergripande perspektiv och teman
I det följande ges en översiktlig beskrivning av teman och perspektiv inom
hela museets dokumentationsverksamhet. Presentationen behandlar samtliga
åtta dokumentationer som i någon form publicerats skriftligt fram till cirka
2000. Det innebär att jag inkluderar även dokumentationer som inte har bearbetats som färdiga rapporter till Samdok och därmed inte bör betraktas
40
som egentliga samdokstudier. I översikten har jag sett till vilka branscher,
teman och perspektiv som varit utgångspunkt för respektive dokumentation.
I huvudsak är det industri och verksamhet med djupa rötter i kommunens
historia som har dokumenterats. Det är alltså i huvudsak metallmanufaktur
som undersökts. Men över tiden sker en viss förändring, vilket bäst framgår i
41
studien av den kvinnliga modisten och småföretagaren Elsa Hellberg 1998.
38

Se Mellan sjöarna. Delar av Bok-Öbergs dokumentationen användes också i utställningen
Klass där såväl tjänstemän som arbetare från företaget kommer till tals i utställningen; se
utställningstexter till En fråga om klass, i författarens förvar. Material från dokumentationerna om GAB-GENSE och Mode Elsie kom också att användas i olika utställningar; se
Sammanställning av dokumentationer och intervjuer utförda vid Eskilstuna museer, hylla 4,
Dokumentationer (EMA).
39
Se Mellan sjöarna.
40
Dokumentationerna är Gasverket 1983, Guldsmedsaktiebolaget GAB, Tunafors fabriker
1993-1995, Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997, Kraftstationen i Skogstorp,
Eskilstuna-kuriren under blytiden, Mode Elsie och Man spelar helst med gamla bekanta. En
dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.
41
Fram till 1998 hade två kraftproducenter kartlagts och därutöver hade de omfattande dokumentationerna GAB-GENSE, Tunaforsprojektet och Smides- och gjuteridokumentationen i
huvudsak studerat klassisk eskilstunanäringar.
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Den tidiga inriktningen mot metallmanufaktur är en spegling av tillhörigheten i Metallpoolen men också ett resultat av hur man i staden själva definierat sig. Pooltillhörigheten har möjligen påverkat den breddning av studieobjekt som skedde i slutet av den studerade tidsperioden. Som vi såg ovan gick
Metallpoolen upp i den nya Poolen för Tillverkning som inkluderar all slags
tillverkning. Poolutvecklingen korrelerar väl med utvecklingen i Eskilstuna.
Fram till slutet av 1990-talet utgjorde arbetsprocessbeskrivningar och företagsekonomiska frågeställningar viktiga delar av dokumentationerna, människan betraktades främst som en arbetande och företagande varelse. Undersökningarnas utformning varierade dock. Ytterst detaljerade beskrivningar
av arbetsprocessen gavs framförallt i Hagrens Gensestudie, medan de företagsekonomiska frågeställningarna dominerade de två stora arbetsmarknadsprojekten Tunaforsprojektet och Smides- och gjuteridokumentationen. Manligt präglade yrken dominerade visserligen något i undersökningarna men
kvinnors arbetsförhållanden var också relativt väl representerade. Det är
dock först på senare år som undersökningarna har fått en mer genusteoretisk
42
ansats. I huvudsak har arbetare studerats, även om det i Smides- och gjuteridokumentationen framförallt var småföretagare som undersöktes.
Vad har exkluderats i beskrivningen av Eskilstuna? Inga direkt uttalade
medvetna negativa urval kan påvisas, vilket ju faktiskt var fallet i basutställningarnas presentationer. Samtidigt har också perspektiv som till en början
exkluderades så småningom inkluderats. Några exempel på teman som uteslöts från de tidiga utställningarna är värda att framhålla. Hur det var att leva
i industrisamhället Eskilstuna den tid man inte var på fabriken framgår inte,
även om perspektiven efterhand breddades. Den som läser dokumentationerna får heller inget veta om villkoren för de människor som inte förvärvsarbetade i Eskilstuna. Ungdomar, pensionärer, sjukskrivna, handikappade
och arbetslösa förblir under hela undersökningsperioden en blind fläck. Antalet tjänstemannayrken som dokumenterats är också litet. Inriktningen mot
tillverkningsindustri innebär vidare att t.ex. en stor arbetsgivare som den
43
offentliga sektorn inte i något sammanhang har dokumenterats.
Till viss del kan pooltillhörigheten som sådan förklara uteslutandet av
vissa perspektiv. Eskilstuna speglar i Samdoksammanhanget en traditionell
industristads grundläggande självbild och föreställningsvärld. Som medlem
först i Metallpoolen och sedan i Poolen för Tillverkning och tjänster har
uppenbarligen de dokumentationsansvariga konsekvent betonat verksamhet
med anknytning till traditionell industriproduktion och producenten i relation
till samhället. Hade museet istället tillhört Hempoolen hade säkerligen andra

42
43

Se här Andersson (1998) och Andersson & Andersson (1999).
Denna brist har dock som vi såg ovan uppmärksammats i museets egna måldokument.
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44

grupper och perspektiv kommit med. Perspektivskiftet från industri till
45
industrisamhälle går också att relatera till utvecklingen inom Samdok.

Museets samdokstudier
Som tidigare nämnts har långt ifrån alla dokumentationer inrapporterats till
samdokregistret. Av det stora antalet dokumentationer som museet låtit utföra har bara fem stycken registrerats som rapporter hos Samdok. Samtidigt
som antalet samdokstudier i relation till det totala antalet dokumentationer är
få, står dock dessa studier både i fråga om omfång och kvalité i en klass för
sig.
De frågor som ställts till de rapporter som presenteras nedan är delvis annorlunda än i den översiktliga presentationen ovan. Framförallt tillkommer
analysen av dokumentationerna som en historisk berättelse. Först ska studien
av Guldsmedsaktiebolaget (fortsättningsvis GAB-GENSE) behandlas.

Fabriken
En av vår tids fördomar är att allting går framåt och att teknikens landvinningar också innebär utveckling – i ordets positiva mening – mänskligt sett....
Uppdelningen av hela arbetsprocessen i tempon avsedda för olika personer
bygger på principen sönderdelning, på samma sätt som arbetsstudierna förutsätter att även ett enskilt arbetsmoment går att splittra. Denna fragmentarisering minskar automatiskt möjligheten för enskilda personer att se och förstå
46
helheten i produktionen. Tanken är emellertid gammal.

För den som läser de fem första sidorna i Hagrens samdokstudie råder ingen
tvekan om hennes syn på stadens samtid och historia. Det står också klart att
en alternativ snarare än processuell stadshistoria ska beskrivas i rapporten.
På bara några få sidor ifrågasatte Hagren således den tidigare traderade
47
framgångshistorien om staden som museet gestaltat tidigare. I Eskilstunas
historia kunde man inte längre hitta förebildliga handlingsmönster som visade vägen in i framtiden. Tvärtom stod mycket av samtidens elände att
finna i det förflutna. Hagrens inledning är ett bra exempel på den betydelse
det förflutna fick i museets samdokpraktik, men det är också en god illustration av hur den rådande offentliga stadshistorien kunde ifrågasättas och pro44

Eskilstunas dokumentationsverksamhet följer här en generell samdoktrend; se Bäckman
(1994).
45
Se programförklaring Poolen för tillverkning, föremålsgruppen (EMA).
46
Hagren (1988), s. 5.
47
Naturligtvis är det lika mycket en kritik av den allmänna västerländska framgångsberättelsen.
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blematiseras. Dessa båda drag, kritiken och det historiska perspektivet, blev
48
genomgående framträdande i museets samdokpraktik.
När den första stora samdokstudien skulle genomföras i Eskilstuna sökte
man efter ett livskraftigt företag med långa rötter i stadens industrihistoria.
Företaget skulle ha minst 50 stycken anställda. Bestickstillverkaren GABGENSE uppfyllde dessa krav. Dokumentationen utfördes av den nämnda
Ulrika Hagren. Under fyra månader skulle Hagren dokumentera fabriken.
Ambitionen var att ge en heltäckande bild av hur arbetet med att tillverka
bestick såg ut 1987. Skildringen av bestickstillverkningen kan närmast beskrivas som en totalundersökning av arbetsprocessen vid fabriken. Nästan
alla olika avdelningar vid fabriken skildrades och läsaren fick en ”från ax till
limpa” beskrivning. Det innebar att samtliga arbetsmoment som ledde fram
till en paketerad produkt rymdes i dokumentationen. Inom ramen för undersökningen intervjuades runt 100 arbetare, fotografen Stellan Wiberg tog 900
foton och Hagren gjorde skisser av fabriken. Vidare samlades cirka 175 fö49
remål in som ansågs vara representativa för fabriken. Jämte ett gediget insamlingsarbete gavs en omfattande bakomliggande teoretisk ram där
50
Foucault, Marx och Habermas utgjorde de uttalade inspirationskällorna.
Som en del av museets dokumentation av metallindustrin i Eskilstuna,
och för den delen Sverige, från 1980-talet är Hagrens studie ett unikt material. Och det är en av de större samdokundersökningarna av en metallindustri
51
som överhuvudtaget har gjorts i Sverige. Jämte intervjuerna och foton av
fabriken är själva beskrivningarna av arbetsprocessen en stor tillgång.
Genomgående ges detaljerade beskrivningar av arbetsmiljön, arbetsprocessen och arbetets innehåll. Dofter, synintryck och ljud är några av de aspekter
som togs upp i beskrivningarna av fabriken. Varje avdelning avhandlades
utifrån dessa aspekter. Så här beskrivs t.ex. arbetsmiljön i pressverkstaden:
Silverpressverkstaden är bullrig. Varje prägling dånar, och den mest högljudda är ämnespräglingen, som fordrar mycket starkt tryck. Från stämplingen hörs små täta regelbundna pysljud och när någon arbetar med skäggning klirrar det till varje gång detalj och skrot faller ned i respektive låda.
Musik och röster från radioapparater dränks i de övriga ljuden här. Lukten är

48

Av avgränsningsskäl medtas inte Dokumentationen av kraftstationen i skogstorp av Andersson (1998) och Lundhs metallfabrik/ Eklöfs metalltryckeri av Andersson (1999). Skogstorpsdokumentationen hade också ett historiskt perspektiv men var inte så uttalat kritisk i sin hållning, även om det fanns kritiska aspekter. Lundhs metallfabrik/ Eklöfs metalltryckeri
samanställdes som en film och inte heller denna var i grunden kritisk.
49
Hagren (1988). Intervjuerna är hemligstämplade ett antal år.
50
De angivna teoretiska ansatserna till trots präglas studien framförallt av en marxistiskt
inspirerade Braverman ansats. Det är således hantverkarnas och arbetarnas förlorade kontroll
över arbetet som är det huvudsakliga problem Hagren behandlar; jfr här med Braverman
(1977).
51
Påståendet bygger på antalet intervjuer, foton och insamlade föremål. Utifrån samdokregistret finns få studier med samma omfattning.
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speciell. Oljan som man regelbundet smörjer in verktygen med luktar, liksom
52
maskinerna i sig.

Beskrivningen ovan är bara ett av många exempel på detaljerade täta beskrivningar av arbetsmiljön. När sedan arbetsprocessen i verkstaden behandlades var det med samma noggrannhet:
I klippmaskinen givs formen på detaljen. Nästa steg är ämnesprägling, som
skapar rätt tjocklek på detaljen, för att man t ex på en sked ska få skopan tunnare än skaftet. Serveringsskedar är dock så grova att skopan valsas i stället.
Genom en valsmaskin för man skopan tre gånger för att få rätt tjocklek. Innan
man kan prägla mönstret, måste detaljen glödgas i ugn i 750 [grader] för att
silvret ska bli mjukt och präglingen ta bättre. Därpå glödgas igen och en ny
53
prägling görs.

Jämte dessa detaljerade och objektiva observationer av fabriken fanns en rad
andra teman som behandlades mer eller mindre genomgående, såsom frågor
kring arbetets karaktär gällande hantverkskunnande eller inflytande över
arbetsplanering. Även om det fanns skillnader mellan de olika arbetsplatserna på fabriken, är det uppenbart att föreställningen om den in i minsta
detalj reglerade och styrda tillvaron inte stämde. Informella raster, hantverkskunnande och arbetsrotationer tydde på ett inte så fullt ut kontrollerat,
54
degraderat och monotont fabriksarbete. Vid sidan av skildringarna av arbetets karaktär utreddes ämnen som kamratskap, utbildning och trivsel på arbetsplatsen. Trots den kritiska utgångspunkten kunde Hagren något förvånat
55
konstatera att de flesta arbetarna trivdes på sina arbetsplatser.
Studien av fabriken var på flera sätt påverkad av Samdoks grundläggande
utgångspunkter. Sammanställningen av den frågelista som låg till grund för
intervjuerna måste ha hämtat inspiration från Fägerborgs dokumentations56
handledning. Vidare är tematisering kring arbetsmiljöer och arbetsprocesser
57
ett typiskt samdokdrag. Även fokuseringen på samtida förhållanden var,
självklart, en del av samdokideologin. Som visades inledningsvis, kan man
också spåra flera andra bakomliggande inspirationskällor. Den bravermaninspirerade kritiken av arbetet och de detaljerade arbetsprocessbeskrivningar
som utmärkte Hagrens rapport, var också centrala inslag i flera vetenskapliga
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Hagren (1988), s. 28.
Hagren (1988), s. 30.
54
Se Hagren (1988), se t.ex. s. 19, 21, 39, 41, 57 och 58.
55
Se t.ex. Hagren (1988), s. 21, 23 och 33. Vissa arbetare var dock kritiska, men överlag var
ändå arbetarna nöjda med sin arbetsplats. Arbetarnas uppfattning om de trivsamma och konfliktfria fabrikerna är något som utvärderare av svenskt arbetsliv i allmänhet inte riktigt vill
tro på; se Isacson (1990).
56
Jfr Fägerborg (1981), s. 50ff med Hagrens frågelista, hylla 4, Dokumentationer GABGENSE (EMA).
57
Se Fägerborgs utvärdering från 1992 av Samdok i Samdokbulletinen 1992:2.
53
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58

studier som publicerades under 1980-talet. Hagren angav även inlednings59
vis att nutida beskrivningar av industriarbetet varit en inspirationskälla.
Värt att notera i sammanhanget är att ekonomhistorikern Lars Magnusson
publicerade två böcker om hantverkare och arbetsprocesser i Eskilstunaprojektet samtidigt som Hagren gjorde sin studie. Magnusson ingick i projektet
Produktion, teknik och arbete där just Bravermans arbete var en av de teore60
tiska inspirationskällorna. Kopplingen rapportbok – dokumentation är även
den uppenbar, det kanske tydligaste exemplet härvid är betonandet av MTMsystemet. I såväl Sara Lidmans Gruva som i museets gensestudie påpekades
att mätandet av ögonrörelsen är något som görs i MTM-studien. Hos både
Lidman och Hagren blev detta exempel en symbol för degraderingen av
61
arbetet.
Även om samtidens problemställningar naturligtvis var närvarande skrev
Hagren in undersökningen i Eskilstunas industrihistoria och redan på första
textsidan slog Hagren fast att det var en eskilstunaindustri med rötter i sent
1700-tal som skulle studeras. Jämte den omfattande historiska inledningen
och den avslutande historiska analysen av företagets utveckling relaterades
också själva redovisningen av arbetsprocessen till historiska förhållanden.
Det var en marxistiskt inspirerad historieskrivning som utgjorde det analytiska ramverket när samtida förhållanden, och då speciellt arbetsprocessen,
behandlades. Historieskrivningen lånande visserligen drag av tidigare berättelser som producerats i museets regi, men synen på historien avvek också på
flera sätt från den gamla. De gemensamma dragen hämtades i den övergripande historien om stadens utveckling från liten hantverksstad till en modern industristad. Här sammanföll rapportens historieskrivning med den
tidigare berättelsen över staden. Stereotyperna smeden och företagaren rymdes också i berättelsen, men nu i Gustav Erikssons och hans sons, samt i vd
Lars Hedlunds skepnad. Eriksson var smeden som grundade en liten firma,
62
sonen och Hedlund var företagarna som drev företaget vidare. I Hagrens
historieskrivning blev detta en del av en beskrivning av hur kapitalismen
erövrade produktionen. Det var alltså inte en positiv utvecklingshistoria om
hur staden och dess industrier utvecklades från en småstad med hantverksbaserad produktion till en välfärdsstad med storskalig industri. Historien
fylldes istället med företeelser med anknytning till tesen om industriarbetets
degradering under 1900-talet som alienation, opersonliga investmentbolag,
63
oförsörjt landsbygdsproletariat och kapitalkoncentration. Historien blev
58

Se Karlsson (1998).
Se Hagren (1988), s. 1.
60
Magnusson skrev dels om Munktells verkstäder och dels om hantverkskulturen i Eskilstuna;
se Magnusson (1987) och (1988).
61
Se citat från Lidman i Olsson (2002), s. 187 och Hagren (1988), s. 11.
62
Se Hagren (1988), s. 2ff.
63
Se Hagren (1988), s. 3ff.
59
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knappast vare sig uppbygglig, framtidsinriktad eller harmoniserande. Den i
sammanfattningen översiktliga historieskrivningen hade samma karaktär.
Här placerades företagets historia in i en allmän svensk industrihistoria där
64
ägandet blev alltmer anonymt och skiljt från produktionen. Likaså blev det
inte en god folkhemshistoria om arbetarklassens förbättrade villkor. Snarare
blev det just en ifrågasättande och kritisk skildring av arbetets förlorade
65
värde. Den redan citerade meningen ”En av vår tids fördomar är att allting
66
går framåt och att teknikens landvinningar också innebär utveckling” sammanfattar essensen i Hagrens historiesyn.
I en mening är det omgivande närsamhället uteslutet i skildringen, man
mötte inga människor utanför fabriksgrinden. Samtidigt placerades fabriken
in i den stora marxistiska berättelsen om kapitalismens utveckling. Fabriken
och dess anställda blir där i det närmaste passiva objekt som utan egen styrförmåga flyter runt på kapitalets väldiga ocean.

Industrisamhället Eskilstuna
Först i slutet av 1990-talet genomfördes åter samdokstudier i Eskilstuna av
traditionellt snitt som en följd av den speciella tjänst med inriktning mot
67
dokumentation som då inrättades. Som vi sett tidigare blev nu också dokumentationsverksamheten av industrisamhällets kulturarv ett av museets vik68
tigaste uppdrag. Betydelsen av dokumentationsverksamheten märktes också
i dess mera publika inriktning. Ingen av de tidigare dokumentationerna gjordes läsvänlig med grafisk formgivning och de kom knappt ens att publiceras
i läsbar form utan hamnade i museets arkiv. Samtidigt med att en nysatsning
på dokumentationer gjordes bearbetades de nya studierna så att de blev tillgängliga för en bredare publik. De fick en relativt påkostad och enhetlig stil
och placerades väl synliga i museishopen. På ett helt annat sätt än förut blev
därmed dokumentationerna en del av den utåtriktade verksamheten.
Det var också nu som Eskilstuna museer hamnade i vad som så småningom blev Poolen för Tillverkning och tjänster. Därmed relaterades tillverkning och arbete till en bredare kontext där såväl det omgivande samhäl69
let som historien fick större utrymme. I det följande ska två exempel ges på
den nya generationens samdokstudier. Det första exemplet handlar om en
64

Se Hagren (1988), s. 66.
Jfr med Silvén (2004), s. 211ff. och Nilsson (1996), s. 234f.
66
Hagren (1988), s. 5.
67
En dokumentation, Eskilstuna-kuriren under blytiden utfördes av Lena Klintberg när
Andersson var tjänstledig; se Klintberg (2001).
68
Se Museiverksamhet i förvandling 2000-08-17, s. 15, i författarens förvar.
69
Se Silvén (2004), s. 210 och beskrivningen av Poolen för Tillverkning och tjänster, i Samdoks databas.
65
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kvinnlig modist och det andra rör spelkortstillverkaren Bok-Öbergs och deras anställda. Inom ramen för den tjänst som Andersson innehade genomfördes ytterligare tre dokumentationer som inte närmare berörs här.

Mode Elsie
I samband med att hattbutiken Mode Elsie skulle stänga påbörjade museet en
dokumentation som gick på tvärs med de teman som dominerat tidigare undersökningar i staden. Tidigare dokumentationer i Eskilstuna hade riktat in
sig på den i staden dominerande manligt präglade metallindustrin. Genom
studien av Mode Elsie kom museet att intressera sig för något så apart i
eskilstunasammanhang som kvinnligt småföretagande inom modebranschen.
Studien behandlade dessutom det kvinnliga småföretagandets villkor under
70
vad som brukar betraktas som den högindustriella epoken i Sverige.
Trots tyngdpunktsförskjutningen utfördes delar av dokumentationen enligt gängse dokumentationsprinciper. Intervjuer med anställda genomfördes,
71
föremål samlades in (bl.a. 14 damhattar) och en rad foton togs. Beskrivningen av arbetet följde också den en traditionell dokumentationsmall. I stort
sett användes en ”från ax till limpa” redogörelse av tillverkningsprocessen. I
rapporten är det de s.k. filtkaplinernas väg från råmaterial till färdig hatt hos
72
kunden som skildras. Även detaljerade beskrivningar av arbetsprocessen
som påminde om den Hagrenska ansatsen finns i den här dokumentationen.
Så här presenterades t.ex. tillverkningen av hattar:
Kaplinerna var oftast gjorda i ullfilt eller felb-melusin-hår och formades över
hattstockar av trä, genom att pressas med fuktiga dukar. Detta moment kallas
att dra ner hatten på stocken, eller att dra hatten. Att dra hattar är ett tungt
arbete som kräver starka nypor. Man får slita och dra i kaplinerna för att få
ned dem på formstockarna. Kaplinen fästes med stift på stocken och fick
torka. Så klipptes brättet av och formades på en särskild brättstock. Slutligen
syddes brättet ihop med kullen. Den färdiga hatten appreterades (indränktes
73
med förstyvningsmedel) och garnerades.

Arbetsförhållandena i allmänhet berördes också. Visserligen framställdes
arbetet som trivsamt, men det var ingen ensidig skönmålning av arbetsvillkoren på en liten arbetsplats. En rad exempel gavs av förhållanden på arbetsplatsen. Den kvinnliga chefen hade en icke ifrågasättbar överordnad position
gentemot sin personal och de anställda förväntades exempelvis att jobba
övertid utan att klaga. Samtidigt som personalen skulle vara lojal mot företaget belönades lojalitet genom t.ex. gåvor och möjlighet att delta i privata
70

Isacson (2002), s. 80. Den högindustriella epoken avser perioden 1930–1980-tal.
Se Mode Elsie, Eskilstuna dokument, hylla 4, Dokumentationer Mode Elsie (EMA).
72
Filtkapliner är den hatstomme som modisten tillverkar hatten av.
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Andersson (1998), s. 6.
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74

middagar hos Elsa. Med hjälp av sina informanter visar Andersson alltså att
relationen mellan anställda och chefen präglades av ”patriarkala” relationer
på 1950- och 1960-talen. Beskrivningen av butiken och de förhållanden som
ägarinnan och hennes personal arbetade under tillsammans upptog en stor
75
del av dokumentationen.
I det sena 1990-talets dokumentationer breddades undersökningarna i
förhållande till de tidigare rapporternas ensidiga intresse för själva arbetsplatsen. I dokumentationen av Mode Elsie gavs ägarinnan Elsas privatliv
stort utrymme. Andersson lät de anställda berätta och kommentera Elsas
privata livssituation. Skilsmässan från maken Kalle, liksom barnlösheten,
fick stor plats i intervjuerna. Hennes liv som frånskild och barnlös kvinnlig
småföretagare presenterades och jämfördes med den rådande hemmafrunormen. Elsas privatliv relaterades också till småföretagandets generella
villkor. Andersson konstaterade att den kvinnliga hemmafrunormen svårligen kunde kombineras med ett egenföretagande.
I livsberättelserna över Elsa Hellberg och hennes anställda förmedlades
en helt annan historia över kommunen än de basutställningarna traderade. I
rapporten utgör det avvikande, privata och enskilda berättelsens grundelement. Dokumentationsverksamheten måste som vi såg ovan både betraktas som en central del av museets kunskapsuppbyggnad men också som en
del av den utåtriktade verksamheten. Betraktad som en del av museets övriga
verksamhet passar dokumentationen väl in på det som den engelska museologen Eilean Hooper-Greenhill kallar ”post-museet”. I post-museet är ett av
dragen utmanandet av den stora västerländska berättelsen och ifrågasättandet
av rådande museala kanon. I post-museet lyfts tidigare dolda aspekter fram i
ljuset. Trots att dokumentationen har drag av en ” pre-samdok” tradition,
såtillvida att det var en brandkårsutryckning, bör dokumentationen ändå
76
förstås som en del av det postmoderna museiprojektet. Såväl museets dokumentationskanon som den i museet iscensatta berättelsen kompletterades.
Samdok och Anderssons deltagande i Poolen för tillverkning fick betydelse
för inriktningen av studien och då framförallt intresset för kvinnors situa77
tion.

Bok-Öbergs
Bok-Öbergs-dokumentationen var en studie av ett klassiskt Eskilstunaföretag
med ursprung i den tidiga industrialiseringen. Bok-Öbergs grundades i mitten av 1800-talet i Eskilstuna och tillverkade kontorsmaterial. Efterhand
74

Andersson (1998), s. 10ff. Elsa Hellberg drev butiken fram till 1991, därefter sköttes den av
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utökades sortimentet med de spelkort som är den produkt företaget blivit
mest känt för. Antalet anställda uppgick till flera hundra under stora delar av
1900-talet. I början av 1900-talet byggdes en stor fabriksbyggnad i centrala
Eskilstuna, som nu disponeras av den kommunala förvaltningen. Företaget
var således på flera sätt en del av stadens liv och dess nedläggning upplevdes
78
också av de tidigare anställda som att en del av staden försvann.
Dokumentation genomfördes också här i samband med att företaget
skulle lägga ner produktionen i Eskilstuna år 1999. Undersökningen blev
därmed en brandkårsutryckning. Carin Andersson och historiestudenten
Mats Andersson genomförde merparten av studien. Till sin hjälp hade de
museifotografen Rolf Hjalmarsson. Mats Andersson gjorde sin bit av studien
som en del av ett arbetsmarknadsprojekt. Dokumentationen bestod av fotografering av fabriken samt 12 intervjuer som genomfördes med arbetare och
79
tjänstemän. De föremål som samlades in var huvudsakligen kortlekar.
Jämte insamlandet av föremål kom dokumentationen att bli ett viktigt bidrag till museets kunskapsuppbyggande, en rad företeelser beaktades som
överhuvudtaget knappast tidigare berörts i forskningen om kommunens industrihistoria. Framförallt analysen av relationen mellan företag, fack och
80
kön kompletterade den tidigare industrihistorien.
Av rapporten framgår att flera uttalade problemställningar styrde undersökningen. Ett perspektiv rörde globaliseringen och dess effekter för svensk
tillverkningsindustri, ett annat, som löpte som en röd tråd genom rapporten,
81
var genusperspektivet. Till skillnad från den äldre samdoktraditionen med
fokus på arbetsprocessen, manifesterad både i Eskilstuna och på nationell
nivå, uteslöts de detaljerade beskrivningarna av arbetsprocessen denna gång.
I stället relaterades fabriksarbetarna i hög grad till det omgivande samhället.
Kortspel med disponenten, idrottsverksamhet, kvinnornas sociala ställning i
Eskilstuna och egnahemslån är exempel på sådana företeelser. Uteslutandet
av arbetsprocessen och inlemmandet av samhället följde en allmän samdoktrend där helheten betonades på bekostnad av ett fördjupat studium av vissa
82
delar av verksamheten.
I Bok-Öbergsrapporten återberättas delvis samma historia som traderats i
andra sammanhang. I den inledande historiken kopplas staden och företaget
samman. Sedan beskrivs företagets utveckling från ett litet hantverksföretag
till en modern storindustri. I slutet återkommer den explicita kopplingen
mellan stad och industri. Nedläggningen av tillverkningen jämförs med na78

Andersson & Andersson (1999), s. 50.
Se rapport till Samdok för Esselte/Bok-Öbergs i Eskilstuna, hylla 4, Dokumentationer BokÖbergs (EMA).
80
Dokumentationen användes också som källa i stadshistoriken Eskilstuna historia; se Ericsson (2001), s. 209f.
81
Se dokumentet Frågeställningar vid undersökningen, hylla 4, Dokumentationer BokÖbergs (EMA).
82
Se Silvén (2004), s. 209ff.
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tionella trauman som Palmemordet och något som ”hörde staden till” hade
83
gått förlorat.
Delar av historien passade väl in i mallen för hur 1900-talets stads- och
industrihistoria återgetts i museets bashistoriska utställningar, samtidigt utmärks undersökningen av en kritisk ansats. Den stadshistoria som i tidigare
berättelser beskrivits som en i stort sett harmonisk och konfliktfri affär fick
här en annan karaktär. I berättelsen om Bok-Öbergs präglas industrisamhället visserligen av motsättningar mellan arbete och kapital, men framförallt är
det motsättningen mellan män och kvinnor som utmärker industristaden och
industriarbetet. Samhällskritiken, som i tidigare dokumentationer varit inriktade mot klass och degradering av arbetet, ges här en betydligt mera
mångfacetterad bild. Andersson och Andersson visar hur kvinnorna under
stora delar av 1900-talet särbehandlades negativt. Dels var de avtalsenliga
lönerna lägre för de kvinnliga arbetarna, dels kvarstod uppdelningen mellan
84
könen även när avtalet som reglerade skillnaderna tagits bort. Konflikter i
industrin var inte bara en fråga om klass utan lika mycket en fråga om skillnader mellan könen. Det kvinnliga industriarbetet betonas här på ett nytt sätt
som en viktig beståndsdel i industrialiseringen. Inte minst gestaltas detta i
rapportens fabriksbilder, där foton på kvinnliga, och inte manliga, industriarbetare dominerar. Detta kan jämföras med stadsjubileet 1959 där det
kvinnliga industriarbetet helt lyste med sin frånvaro.
I tidigare studier hade det alltmer anonyma kapitalets verkningar för industrin berörts men i Bok-Öbergs-studien globaliserades kapitalet. Även om
det var Bok-Öbergs som behandlades blev dess utveckling synonym med
industrisamhällets utveckling i allmänhet och med industristaden Eskilstuna
i synnerhet. Denna koppling gjordes explicit i dokumentationen men ut85
trycktes också i de frågeställningar som låg till grund för undersökningen. I
dokumentationen konkretiserades globaliseringen i intervjuer och foton. Den
sista bilden i dokumentationen är tagen i april 1999 (företaget lade ner sin
verksamhet under våren 1999) och föreställer en tom fabrik. Ovanför bilden
återges en intervju med ingenjören och produktionschefen Jan-Erik Gustavsson:
- Men jag tänker att det måste kosta jättemycket att genomföra dom här flyttningarna?
-Ja, men man flyttar ju inte bara för att vara där ett år. En flytt som jag var
med där vi årligen på en produktion då på en femtio-sextio stycken personer
kunde sänka kostnaderna årligen med tio miljoner. Jag menar då har man ju
fått tillbaks pengarna, det kostar kanske bara tre, fyra miljoner att flytta. Så
83

Det var en pensionerad arbetare som uttryckte denna åsikt; se Andersson & Andersson
(1999), s. 50.
84
Se Andersson & Andersson (1999), s. 37.
85
Se Frågeställningar vid undersökningen, hylla 4, Dokumentationer Bok-Öbergs (EMA).
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det tar ett halvår att få tillbaks pengarna…Så det är viktigt det där att hänga
med och vara flexibel.
-Om det inte är lönsamt så är det lätt att lägga ner, och är det så att man kan,
även om det är lite lönsamt, om man kan se att man kan tjäna mer pengar på
andra ställen då är det också lätt att flytta. Så det där att flytta är inte några
86
stora problem!

Strax innan hade en före detta anställd på företaget beskrivit utvecklingen
i staden på följande vis efter nedläggningen:
- Ja, och sen att dom flyttar spelkorten till Belgien?
-Ja, det tycker jag, det är nog bland det allra värsta…för det är ju något som
hör Eskilstuna till…- Jag fattar det inte! Nej, flytta det till Belgien!... Nej, det
ser mörkt ut, tycker jag...här i stan,
- Ja, i alla fall när det gäller industrin, nu är det här med högskolan som
gäller.
-Ja, det är bara den som gäller, det är lite synd. Det är precis som andra, den
87
grå massan…den är grå den!

Berättelsen om Eskilstuna IV
Samtiden hade en självklar roll i museets samdokstudier, liksom det förflutna. Det är därför rimligt att betrakta dokumentationerna som historiska
berättelser. Som redan konstaterats formulerades annorlunda berättelser i
dokumentationerna jämfört med utställningarna. Berättelserna hade alla formen av alternativa synsätt om än utifrån olika utgångspunkter. I Gensestudien formulerades en klassisk marxistisk historia där en sedan länge etablerad praktik kring ägande och produktion till slut ledde till en fullständigt
alienerad arbetarklass. Berättelserna i Mode-Elsie och Bok-Öbergsstudierna
lyfte fram såväl hindrande genuskontrakt som orättfärdiga förhållanden på
arbetsmarknaden. Även om inga alternativa samhällsordningar formulerades
explicit, inrymdes ändå indirekta föreställningar om hur ett idealt samhälle
skulle se ut. Visst fanns andra berättelsekaraktäristika med, som förändring,
utveckling och tradition. Men det var till skillnad från övriga berättelser i
kommunen inte frågan om en i grunden positiv utveckling med framtidshopp. Den period dokumentationerna i huvudsak behandlar, efterkrigstiden, finns också med i Mellan sjöarna. Men där ryms på det stora hela
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Andersson & Andersson (1999), s. 55.
Andersson & Andersson (1999), s. 50.
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88

enbart positiva skildringar av industrisamhället under folkhemsepoken.
Föremålsgrupper och bilder på hemmafruar med barnvagn, egnahemsbyggen
och stadens nöjesliv ger intryck av en guldålder, där det enda som störde
lyckan var de rivningar av äldre bebyggelse som genomfördes. Dokumentationernas synliggörande av kvinnor som avvek från hemmafrunormen, småföretagens patriarkala relationer och de ojämlika arbetsplatserna ger en annan bild av samma period. Den historia som förmedlades i dokumentationerna fungerade på intet sätt som en uppbygglig berättelse, snarare dess
motsats. Industrisamhället beskrevs som ett ojämlikt samhälle där kön och
klass var avgörande för människors livsbetingelser. Detta speglar i hög grad
89
den senare tidens allmänna ifrågasättande av det moderna projektet.
I jämförelse med den berättelse som förmedlades i de stadshistoriska utställningarna finns det i dokumentationerna skillnader i aktörer och intriger,
men platsen är densamma. Undantaget skogstorpstudien är det åter industristaden Eskilstuna och inte kommunen Eskilstuna som behandlas. Iscensättandet av en kommunal identitet – märk att identitetsfrågan lyftes fram som
den viktigaste uppgiften för museet på 2000-talet – avvek och sammanföll
med de identitetskoncept museet i övrigt iscensatte; den avvek då en dyster
framtid beskrevs, sammanföll då det kommunalt finansierade museet även
här koncentrerade sig på industristaden.

Sammanfattande slutsatser
Kommunens sätt att organisera dokumenterandet av industrisamhällets kulturarv påminner till viss del om den övriga museipolitiken där extern finansiering och industrihistoria var centrala inslag. I grad har också det externa
kunskapsuppbyggandet inverkat på hur organiseringen utvecklats. Här har
nationellt etablerade metoder, urval och perspektiv inverkat på hur man valt
att dokumentera industrisamhället.
De undersökta dokumentationerna bidrog till museets långsiktiga inhämtning av kunskap genom att den för Eskilstuna klassiska industrin studerades. Såväl närgångna studier av arbetsprocesser som bredare skildringar av
industrisamhället kommer i framtiden säkerligen att vara användbara källor
när industristaden Eskilstuna ska studeras.
Intresset för industrihistoria har djupa rötter i Eskilstuna, som vi sett tidigare. Jubileer, monument, byggnadsminnen, stadshistoriska utställningar och
liknande, har alla haft en tonvikt på industrihistorien. Och inte minst har
styrdokumenten sedan länge lyft fram industrihistoria. Dokumentationsverk88

Den enda ”skurken” i rummet ”Bilstaden” är den stadsarkitekt som var ansvarig tjänsteman
för de rivningar som skedde i citykärnan och Nyfors.
89
Jfr t.ex. med Thörn (1997), s. 400. Se också den sammanfattande diskussionen i nedan i
detta kapitel.
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samhetens inriktning mot industrihistoria är alltså en del av den lokala och
kommunala historiekulturen och flera stereotyper från historiekulturen såsom fabriken, smeden och företagaren rymdes i dokumentationerna. Det
ensidiga intresset för tillverkningsindustri och olika aspekter av den kan
också relateras till Samdoks nationella kartläggningsförsök, koncentrationen
på en bransch går hand i hand med Samdoks poolverksamhet, och därmed
Samdoks grundtanke inledningsvis. Med Samdok skulle ett nationellt kunskapsinsamlande vara möjligt genom en arbetsdelning mellan olika museer.
Det var den nationella platsen som var utgångspunkten när organisationen
sjösattes. För att klara av denna gigantiska uppgift var en klok hushållning
med resurserna nödvändig. När det nationella har varit utgångspunkten har
man bortsett från en viktig dimension, det lokala geografiska rummet. I
Eskilstuna har framförallt en del av kommunen varit i fokus, industristaden.
Den platsskapande funktion de historiska dokumentationerna har innebär
alltså att platsen Eskilstuna i det närmaste är liktydigt med staden Eskilstuna
och inte kommunen Eskilstuna.
Frågan om Samdoks styrande funktion är mångtydig. Det fanns inget som
rent formellt hindrade de regionala och lokala museerna att genomföra dokumentationer som låg vid sidan av pooltillhörigheten. Även det faktum att
Eskilstuna själva valde pooltillhörighet visar att frågan om Samdoks styrning
har flera dimensioner. Men det tycks som om de kommunala museerna har
haft svårare att bryta pooltillhörigheten än andra museer som t.ex. länsmuse90
erna. Att Samdok fungerade som en normgivande institution på lokal nivå
91
är uppenbart, men samtidigt behöver detta inte vara negativt. Ju närmare
kontakt med Samdok de som utfört dokumentationen haft, ju mera omfat92
tande och analytiska har dokumentationerna i regel blivit.
I de tidigare utvärderingarna har frågan om samtidsdefinitionen varit
central, men dokumentationerna kan vid sidan av att vara studier av samtiden också ses som historiska berättelser. Till skillnad från de berättelser som
manifesterades i museets stadshistoriska utställningar och andra offentligt
producerade berättelser lämnades den processuellt inriktade berättelsen.
Visserligen hade dokumentationsverksamheten flera grunddrag gemensamt
med den i staden traderade industri- och stadshistorien, dvs. en ”från smidestill fabrikshistoria” (alternativt ”från småstad till välmående folkhem”). Un90

Jfr Eskilstuna museer och Södertälje museum å ena sida och Jönköpings länsmuseum å
andra sidan. Se Londos (2001) och Rehnström-Olander (2001).
91
Jfr här t.ex. Fägerborg (1981), s. 50ff med Hagrens frågelista, hylla 4, Dokumentationer
GAB-GENSE (EMA). Jfr också med Program för insamling och kulturhistoriska undersökningar vid Eskilstuna museer, odaterat, Dokumentationspolicy för Eskilstuna museer och
Programförklaring Poolen för tillverkning, Föremålsgruppen (EMA). Angående inspiration
från tidigare Samdokstudier, se Hagren (1988), kapitel 1. Angående influenser från poolerna,
se här t.ex. Andersson: mejl. 2002-02-06.
92
Jfr här t.ex. med Smides- och gjuteridokumentationen där de som genomförde själva dokumentationen inte hade någon kontakt med Samdok; se dokumentet Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997, hylla 1, Smides- och gjuteridokumentationen (EMA).
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dersökningarna satte i överensstämmelse med museets stadshistoria också
likhetstecken mellan industri och stad. Den framgångshistoria som lyftes
fram i de stadshistoriska utställningarna förbyttes dock till en historia som
rymde aspekter som klassklyftor, alienation, könsförtryck, misslyckad arbetarrörelse, globalt kapital, och allmän pessimism. Denna historiesyn sammanfaller väl med dekonstruktionen av ”de stora berättelserna” som brukar
93
tillskrivas postmodernismen. Den på förnuft, vetenskap och teknik baserade
framstegsoptimismen i de västerländska samhällena ifrågasattes alltså.
Museet som institution producerade både stora berättelser och alternativa
berättelser parallellt, produktionen skedde dessutom ibland av samma tjänstemän. Ett påpekande är viktigt i sammanhanget. Flera av de samdokstudier
som gjordes hade karaktären av brandkårsutryckningar där man ville rädda
en försvinnande hantverks- och industritradition. Brandkårsutryckningarna
går, som vi såg ovan stick i stäv med Samdoks grundtankar. Men det finns
stora skillnader mellan de traditionella brandkårsutryckningarna och det
postmoderna brandkårsutryckandet. De tjänstemän som exempelvis arbetade
vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala under tidigt 1900-tal, drevs av
viljan att bevara resterna av vad som upplevdes vara en ursprunglig folkkultur, alltså en form av traditionell räddningsaktion. Samtidigt som man drevs
av idén att dokumentera folkkulturen låg det också en samtidskritik av modernisering och industrialisering. Det försvinnande bondesamhället blev ett
konstruerat ideal som ställdes mot samtidens destruktiva stadskultur och
94
industrialism. De postmoderna räddningsaktionerna blev faktiskt, trots vissa
ytliga likheter, de traditionella räddningsaktionernas motsats; dokumentationerna i Eskilstuna drevs visserligen av ambitionen att rädda en försvinnande
kulturyttring, men i historien kunde få uppbyggliga handlingsmönster hittas.

93
94

Jfr t.ex. med Thörn (1997), s. 400.
Se Lilja (1996), s. 237ff.
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KAPITEL 8

Sammanfattande diskussion

Det avslutande kapitlet inleds med en sammanfattning av studiens övergripande utgångspunkter och resultat. Sedan följer en mera allmän diskussion.

Resumé
Kulturarv och historiska berättelser hade en viktig roll i 1800- och 1900talens nationsformeringsprocesser. En lika central politisk gemenskap som
nationen var kommunen. Även om förändringar skett har den svenska 1900tals kommunen, särskilt från början av 1950-talet, svarat för en betydande
del av medborgarnas välfärd. Kommunen har hämtat sopor, producerat el,
passat barn, byggt idrottsarenor och tagit hand om åldringar. Många kommuner har även drivit museer. Visserligen har museer en liten plats i kom1
munernas budget men för det svenska museiväsendet är kommunen viktig.
Det kommunala museet har, eller snarare ges, en rad uppdrag och roller. I
avhandlingen har ett av dessa uppdrag varit i fokus, museet och dess berättelser som en del i skapandet av en kommunal identitet. I anslutningen till
den forskningstradition som betonar betydelsen av berättelser och kulturarv
som viktiga producenter av kollektiva identiteter har avhandlingen analyse2
rat gestaltandet av en kommunal identitet i Eskilstuna. Mer precist har syftet
med avhandlingen varit att genom en studie av de offentliga historiska berättelserna formulerade i museet och kommunen diskutera iscensättandet av
en kommunal identitet.
I centrum för studien står staden, det som 1971 blev kommunen, Eskilstuna. Undersökningsperioden har i huvudsak avgränsats till perioden 19592000. Två viktiga bakgrundsaspekter har varit viktiga i analysen. För det
första innebar perioden en process där Eskilstuna förändrades från industristad till en kommun där industrins dominerande roll efterhand minskade och
en allt större del av förvärvsarbetet förlades till olika delar av tjänstesektorn.
För det andra ändrades den politiska gemenskapen i och med den omfattande
1
2

Jag utgår här från vilka huvudmän museerna i allmänhet har.
Se t.ex. Anderson (1993), Hobsbawm (2002) och Selling (2004).
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kommunreformen 1971. Då blev sex kranskommuner och Eskilstuna,
storkommunen Eskilstuna. Fyra fallstudier har varit undersökningens grund.
De har behandlat Eskilstunas stadsjubileum 1959, uppbyggandet av ett
stadsmuseum 1979, den stadshistoriska utställningen Mellan sjöarna 2000
och museets Samdokverksamhet.

Museipolitiken
Jämte analysen av berättelsen har också en studie genomförts av museet som
en del av en kommunal verksamhet. Under 1900-talet skedde vad som kan
kallas en kommunalisering av historien. I Eskilstuna tog kommunen efter
hand över samlingar som tidigare varit i icke-offentlig ägo. Övertagandet av
dessa samlingar kan till vis del kopplas till uppbyggandet av kommunala
museer. Privata samlingar var en viktig del i tillkomsten av Djurgårdsmuseet
på 1920-talet. På 1940-talet övertog kommunen det tidigare privata konstmuseet och i samband med att Faktorimuseet projekterades under sent 1960tal fick kommunen en rad företagsmuseer vars utställningar inordnades i
museets och kom att ingå i deras permanenta verksamhet.
Under perioden fanns en nationell kulturpolitisk modell som präglades av
ett antal centrala drag; jämlikhetssträvanden, upplysningsidealet och slutligen kultur som ett identitetsprojekt. Det går att relatera dessa tankar till den
3
kommunala nivån. I det kommunala museiövertagandet kan man spåra en
tanke om att göra kultur och historia tillgänglig för den breda allmänheten,
ett sätt att göra detta var just genom offentligt finansierade institutioner som
var tillgängliga för alla. Därmed uppfylldes delvis jämlikhetstanken på
4
kommunal nivå. Upplysningsidealet finns också representerat i det kommunala museiväsendet då en viktig uppgift för museet var att sprida kunskaper
om kulturhistorien och konsten. Identitetsfrågan har i avhandlingen främst
relaterats till berättelsen. Men den går också att koppla till kulturarvet och
institutionerna. De stora kommunala institutionerna kom med få undantag
alla att byggas upp kring det industriella kulturarvet. Det som i dag utgör
Eskilstuna museer är i mångt och mycket placerat i f.d. fabriksmiljöer. Den
fysiska institutionen som sådan är därmed en viktig del av det kommunala
kulturarvet och därmed också en avgörande länk i ett kommunalt identitetsprojekt där industrin är central.
Även om man på goda grunder kan tala om en kommunalisering av historien under 1900-talet så har inslagen av icke-kommunal finansiering inom
museet under hela perioden ökat. Detta visar sig på flera sätt. I uppbyggandet av fysiska institutioner har andelen icke-kommunala medel ökat efter
3

Jfr med Duelund (2003).
I jämlikhetssträvanden ingick flera delar där institutionsuppbyggandet var en viktig aspekt.
Men också att förbättra de ekonomiska villkoren för konstnärerna var en central del i likhetssträvandena; se Duelund (2003), s. 488.
4
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hand. Den externa finansieringen har också ökat om man ser på hur
museitjänstemännens löner betalas. I början av undersökningsperioden hade
samtliga anställda (sju stycken) sin lön från kommunen men i slutet av
undersökningsperioden fick åtta av totalt 35 stycken anställda sin lön från
externa finansiärer. Det finns ytterligare en tendens som är värd att lyfta
fram. Samtidigt som museet expanderat som institution både vad gäller
storleken på de fysiska institutionerna och i fråga om antalet anställda har
museet alltmer inlemmats i en allt vidare kommunal nämndorganisation.
Från början hade museet en egen styrelse, museistyrelsen, men vid undersökningsperiodens slut var man en del av kultur- och fritidsnämnden.

Stadsjubileet
Stadsjubileet 1959 var liksom en rad andra jubileer i samtiden en mångfacetterad händelse som inte bara brukades av lokala intressenter, det blev lika
mycket ett tillfälle då nationella representanter som kungen och statsministern formulerade berättelser om Sverige. Eskilstuna blev på varierande sätt
exponenter för och exempel på utvecklingen i Sverige. Oavsett avsändare
fanns en grundberättelse med samma intrig där industrialiseringen leder till
ett välfärdssamhälle. Visserligen gavs aktörerna olika betydelse, men i princip var det manliga företagare, arbetare och folkrörelser som ansågs driva
utvecklingen framåt. De var också en och samma plats, industristaden
Eskilstuna, som var medelpunkten hos såväl lokala som nationella företrädare. Även om fokus i berättelsen låg på perioden efter 1600-talet skrevs
staden in i in betydligt längre historia i och med att berättelsen tog sitt avstamp när staden, eller ”trakten”, växte fram ur havet efter inlandsisens försvinnande. Berättelsen om Eskilstuna hade huvudsakligen karaktären av en
processinriktad berättelse, där en ständigt pågående transformation av staden
var något som alltid hade präglat – och alltid skulle prägla Eskilstuna. I berättelsen formulerades också ett framtidsperspektiv, där industrin även fort5
sättningsvis skulle vara en grundbult för stadens överlevnad.

Stadens museum
20 år efter stadsjubileet invigdes Faktorimuseet, beläget på Faktoriholmarna.
När området förvandlades från en industriell miljö till ett centrum för kulturen kan det ses som en självklar del i en sedan länge etablerad syn på kulturarvet. I Eskilstuna hade alltsedan tidigt 1900-tal kulturarvet kopplats till
industriell verksamhet. Denna koppling värderades högt. Bevarandet av fabrikslokalerna på Faktoriholmarna var således inget brott med tidigare synsätt. Att den miljö som bevarades hade stora inslag av f.d. industriell verk5

Se här t.ex. Geijers invigningstal vid Smederna, i Eskilstuna-kuriren 1959-05-25 och en
ledarkommentar i Eskilstuna-kurirens jubileumsbilaga, Eskilstuna 300.
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samhet var snarare en tillgång än ett problem i sammanhanget. När
Faktoriholmarna bevarades var museet ett viktigt inslag. Det industrihistoriska spåret låg alltså fast sedan tidigare. Omvandlingen av Faktoriholmarna
bör därmed ses som en parallell till uppbyggandet av Eskilstunas första museum och kulturreservatet i seklets början. Också berättelsen om kommunen
präglades av kontinuitet. I ceremonier, museiutställningen (som invigdes när
museet öppnades) och tidningarnas rapportering var fortfarande manliga
arbetare och företagsgrundare historiens drivkraft. I denna berättelse var
slutmålet alltjämt välfärdssamhället och vägen dit gick via en förändringsbenägen industri. Den ”plats” som beskrevs i det kommunala museet var i
mångt och mycket staden och inte den nya kommunen. Berättelsen som ett
kulturpolitiskt verktyg för att skapa en gemensam kommunal identitet var
därvidlag otillräcklig. De inkorporerade kommundelarnas kulturarv negligerades dock inte och kommunen förvaltade kulturhistoriska byggnader i de
tidigare självständiga småkommunerna. Välkända teman från den svenska
historien som industrialisering, barnarbete, socialdemokrater, järnväg, snil6
leindustri och exportberoende inkluderades i berättelsen.
Kontinuiteten i berättelsen var säkerligen orsakad av det faktum att museichefen Silfverstolpe producerade såväl 1959 års stadshistoriska utställning
som utställningen 1979. Även de ledande politiska historieproducenterna var
i princip de samma vid bägge tillfällena, socialdemokratiska fullmäktigeordföranden.

Att ställa ut en stad
Ytterligare 20 år senare invigdes utställningen Mellan Sjöarna. Nu förändrades berättelsen om Eskilstuna, men bara delvis. De tidigare aktörerna i historien (arbetare och företagare) ersattes med exempelvis smedsänkor, pensionärer och turister. Intrigen komplicerades och den tidigare dominerande
historien om hur industrialiseringen ledde till den samtida välfärdsstaden var
7
inte lika given. Samtidigt var plats och kronologi i stort sett den samma.
Berättelsen startade i ett forntidsrum och fördes vidare genom tidigare kanoniserade epoker och platser fram till industristaden Eskilstuna. Det var fortfarande en processinriktad berättelse som förmedlades. Men till skillnad från
de tidigare berättelserna blev industrin inte slutmålet med historien. Industrialismen var bara en av många historiska epoker och avindustrialiseringen
banade vägen till det post-industriella samhället. På ett nästan övertydligt
sätt manifesterades detta i utställningens första rum. Industrin var placerad i
6

Jfr här Lilja (1991) och hans översiktliga genomgång av den svenska stadsmonografin genrer. Monografierna lånar även de perioder från rikshistorien. Även kontakten stad-stat är ett
genomgående tema i monografierna.
7
Notera att utställningen började i samtiden, men att besökarna uppmanades att själva välja
var man börja promenaden i historien.
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flyttlådor och kring dessa lådor fanns en rad postindustriella markörer som
högskoleingenjörer, snabbtåg och datorer.
***
Några grunddrag fanns i samtliga tre exempel ovan. För det första har en hög
grad av direkt kommunalpolitisk inblandning varit påtaglig och nödvändig.
För det andra var de berättelser som ledande kommunpolitiker formulerade
snarlika museets berättelser. Slutligen var ett gemensamt drag att konflikter,
problem och negativa aspekter av kommunens historia hamnade i skymundan. I avhandlingens sista kapitel studerades slutligen en annan form av berättelser inom museerna, dokumentationerna. Dessa berättelser hade en annan karaktär, som vi ska se nedan.

Dokumentationsverksamheten
Kommunens sätt att organisera dokumenterandet av industrisamhällets kulturarv påminde i hög grad om den övriga museipolitiken då extern finansiering och industrihistoria var centrala inslag. I än högre grad än i den övriga
verksamheten har dock det externa kunskapsuppbyggandet påverkat den
lokala organiseringen och berättelsen. Här har nationellt etablerade metoder,
urval och perspektiv inverkat på hur man i Eskilstuna valt att dokumentera
industrisamhället.
I fråga om vilken berättelse som formulerades avvek dokumentationerna
från museets övriga praktik då den processuellt inriktade berättelsen om
kommunen övergavs. Visserligen hade dokumentationerna flera grunddrag
gemensamt med den i staden traderade industri- och stadshistorien, där utvecklingen ”från smides- till fabrikshistoria” beskrevs. I överensstämmelse
med museets stadshistoria satte dokumentationerna likhetstecken mellan
industri och stad. Men den framgångsmyt som lyftes fram i de stadshistoriska utställningarna förbyttes i dokumentationerna till en berättelse där
aspekter som klassklyftor, alienation, könsförtryck, misslyckad arbetarrörelse, globalt kapital, och allmän pessimism lyftes fram. Den på förnuft,
vetenskap och teknik baserade framstegsoptimismen i de västerländska samhällena kritiserades alltså här. Det var sålunda i hög grad en alternativ berättelse som förmedlades i dokumentationerna och därmed iscensattes flera
kommunala identitetskoncept parallellt genom museets försorg. Men även
om de s.k. samdokstudierna fick plats i själva museet, då de såldes i museishopen, är det inte en lika fysiskt påtaglig berättelse som den stadshistoriska
utställningen. Man kan således besöka Eskilstunas museer utan att komma i
kontakt med dessa berättelser.
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Kommunen gör historia
Berättelsen om den svenska staden och kommunen under efterkrigstiden,
utifrån exemplet Eskilstuna, bär både på kontinuitet och på förändring. I stort
var det en dynamisk och förändringsbenägen plats som iscensattes i de olika
berättelserna. Oavsett om det var ett invigningstal vid stadsjubileet 1959 av
stadsfullmäktiges ordförande eller en stadshistorisk utställning år 2000 som
formulerade berättelsen var detta ett centralt tema. I grunden var dessa berättelser fria från konflikter, avvikare och negativa aspekter. Även om det
naturligtvis fanns inslag av negativa aspekter hade dessa perspektiv en undanskymd roll. Istället fylldes historien med positiva och förebildliga exempel. Det var under hela perioden en form av processinriktad kommunal
framgångshistoria som formulerades. Ytterligare en tendens som är påtaglig
perioden igenom är kronologin och platsen som beskrivs. Berättelserna börjar med få undantag i forntid och slutar i den samtida staden. Historien byggs
upp med en liknade kanon, en kanon som känns igen från den nationella
historien. Forntidsföremål, runstenar, vikingar, helgon, den första staden,
kungar, industrialisering och arbetarrörelse är alla exempel på nedslag som
har en motsvarighet i den svenska historien. Kommunen hade dock delvis en
egen kanon som återkom, där framförallt den tidiga industrialiseringens
olika produktionsformer som exempelvis protoindustri utgjorde en given
kronologi. Samtidigt som berättelserna genomgående har en slags grundkanon tillkom nya perspektiv och teman medan andra försvann. Kvinnor fick
efterhand en mera framträdande plats, invandrare likaså, medan fabrikörer
och manliga industriarbetare fick en mindre dominerande roll. Men den mest
markanta skillnaden fanns mellan olika sätt att producera historia. I de tillfälliga utställningarna och i samdokstudierna formulerades berättelser som
markant avvek från de övriga berättelserna, här blev industristaden fylld med
konflikter, klassmotsättningar och könsförtryck.
En viktig aspekt att lyfta fram är landsbygden kontra staden/kommunen. I
8
stort sett representerades landsbygden av forntiden och samtiden av staden.
Här finns en konsekvent linje från 1959 års grundberättelse fram till berättel9
sen år 2000. Staden i sig, däremot, fylls med föränderliga symboler som
industrialisering, snabbtåg och datorer. I kommunen blir det staden som är
föränderlig och representerar framtiden medan landsbygden i huvudsak får
representera det förflutna. Men en annan tendens fanns också. Produktionen
av berättelserna har skett parallellt med att omfattande kulturarvsprocesser
pågick. De objekt och miljöer som bevarats har alla haft industriell karaktär.
8

Jfr också med den presentation av utställningen som görs i broschyren Mellan sjöarna.
Berättelsen börjar när ”de första människorna kom till vår bygd – vid den tidpunkt ett skärgårdslandskap, nyss stigit ur havet” (Mellan sjöarna, broschyr), i författarens förvar, och
avslutas i den postindustriella staden.
9
Se t.ex. Nermans kantat (Nerman 1959), den stadshistoriska utställningen vid jubileet, Bengt
Gustavssons invigningstal 1979 och utställningen Mellan sjöarna.
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Under stadsjubileet invigdes kulturreservatet bestående av s.k. Rademachersmedjor, 1979 års museiinvigning hade försiggåtts av att ett fabriksområde från i huvudsak 1800-talet förvandlades till en kommunal kulturarvsmiljö och parallellt med att Mellan sjöarna invigdes hade omvandlingen av
den s.k. Munktellstaden påbörjats. Ju mera flyktig, modern, föränderlig och
postindustriell kommunen (och berättelsen) blev ju mera monumentala och
manifesta blev de objekt och miljöer som bevarades. Det traditionella eller
10
antikvariska användandet av historien har alltså också funnits i kommunen.
En form av idealiserat upphöjande av 1800-talets industrialisering finns i
detta kulturarvsbruk. Upphöjandet av en specifik period i kommunens historia är dock inget unikt för Eskilstuna, en rad andra exempel finns där kulturarvet får bilda en slags kuliss för en svunnen storhetstid. Medeltidsveckan i
Visby och bonderepubliken i Östersund är också exempel där valda delar ur
historien får fungera som viktiga identitetsmarkörer. Dessa städer är också
alla exempel på hur staden utgör en slags nod för ett monocentriskt identi11
tetsprojekt.
En rad andra studier har visat hur konflikter kring tolkningen av olika företeelser som nationsformering, industriutställningar och historiska monu12
ment avsatt olika berättelser och därmed olika identitetsprojekt. I den processinriktade berättelsen och det antikvariska kulturarvsbruket iscensattes en
mångtydig kommunal identitet, där såväl föränderlighet som flykt undan
samtiden rymdes. Men kring dessa motstridiga kommunala identitetskoncept
fanns inga uppenbara konflikter, där olika aktörer förespråkade något av
perspektiven. Inte heller kring det geografiska rummet fanns några synliga
konflikter, undantaget förslaget att Torshälla skulle få ett eget stadsmuseum.
Slutsatsen att de kommunala berättelserna iscensatte en icke omstridd kommunal identitet baserad på industristaden är dock med stor sannolikhet ett
resultat av undersökningsobjektet, de offentligt finansierade och organiserade berättelserna. Hade studien även innefattat hela kommunens historiekultur är det inte omöjligt att ett betydligt mera konfliktfyllt, mångtydigt och
svårfångat iscensättande av en rad olika kommunala identiteter kommit i
dager. Ett exempel bland många hade varit en studie av de olika hembygds13
föreningarna i kommunens landsbygdsdelar.

10

Liknande kommunal kulturarvsprocesser finns i andra kommuner. Det mest närliggande
exemplet är omvandlingen av Norrköpings industrilandskap; se Alzén (1996).
11
Jfr med Gustafsson (2002) och Häggström (2000); se speciellt s. 166ff.
12
Se t.ex. Selling (2004), Houltz (2003), Rodell (2002) och Johansson (2001).
13
Ett stort antal hembygdsföreningar finns utanför själva staden Eskilstuna. I flera fall har
föreningarna kopplingar till de f.d. fristående kommunerna som i exempelvis Torshälla,
Husby-Rekarne och Ärla.
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Summary

Introduction
The theoretical point of view in this thesis is inspired by research where
history and identity are in focus. The overall thought in this broad theoretical
field is that cultural heritage and historical narration have an important role
to play in the formation of different sorts of communities, for example a
nation. In my thesis the city, and later the municipality, is the central category. The overall purpose in the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is
how the municipal museum has been established as a part of the municipal
administration. This is done through an empirical study of the municipality
of Eskilstuna in the period 1959-2000 and its official historical narration. I
have analyzed four cases where historical narration was produced, mainly by
the city museum. These cases are: a city Jubilee in 1959, the building of a
city museum in 1979, a city exhibition in 2000 and the documentary work of
the museums in relation to contemporary society (Samdok).
The first context is the municipality. Eskilstuna has a long tradition as an
industrial city, particularly in the area of metal manufacture. This tradition
goes back to the founding of the city in 1659, when the production of different types of cutlery was established. In the 19th century, a rapid transformation of the city occurred as industrialization got underway. Companies such
as C E Johansson, Munktells (Volvo) and C O Öbergs were gradually established. With large industrial buildings and monuments in the central parts of
Eskilstuna, these companies are still visible in the city, even if production no
longer takes place there anymore. During the last 30 years, Eskilstuna has
been transformed from an industrial city to a post-industrial city. Today
Eskilstuna has a university and some public administration.
Another important context is the field of cultural politics. After the
Second World War this field became a part of the Swedish welfare state.
Three principles were at the core of the official cultural policy: equality,
enlightenment and identity. The Swedish state tried to fulfill these goals in
different ways. At the same time there were cultural policies developed on
the local level. In Eskilstuna, for example, institutions were built up,
regulations were implemented and the cultural sector was given permanent
financial support. What was the main task for the museum, then? It is
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difficult to say, but one important task was undoubtedly the shaping of a
common identity.

The city jubilee 1959
In this chapter I describe the celebration of the city. In one sense this celebration cannot be compared to the great exhibitions that had been held, for
example, in Stockholm 1897 and Gothenburg 1923. This was a much smaller
event. Despite this, however, they have a lot in common. The ceremonies
were mainly the same, the same sort of people participated, history and cultural heritage were important and industry played a crucial part. The jubilee
in Eskilstuna was an event where national and local elites in different ways
created narratives of both the nation and the city. In Eskilstuna a lot of
prominent persons from different fields were invited to the event; without
any doubt one can say that the national elites from politics (the prime minister and the minister of culture), culture (art professors and artists) religion
(the archbishop), the Cultural Heritage Board etc were in Eskilstuna. The
royal family were the principal guests during the inaugural ceremony. Even
if the jubilee was not that large in itself, it had an aura of importance, since
the national newspapers reported on a daily basis from the event.
In the city jubilee both a national and a local narration were created. Both
the king and the prime minister used the city as an example of Swedish social and economic development. And in the local narration manifested in
monuments, the city-history exhibition created by the staff from the museum
and the city exhibition all more or less told the same story. The narrative had
the character of a genetical narrative where transformation is central. The
driving forces in the history were male entrepreneurs and workers. These
actors had developed the city from a small town to a large modern city. This
narrative can also be seen as a sort of western civilization, modernist narration. Whether it was social democrats, liberals, or the chief of LO (the
Swedish Trade Union Confederation) speaking, this was the narrative of
Eskilstuna (and Sweden).
One important part in most of the world exhibitions was culture. Culture
was in some way seen as a symbol for civilization; therefore one can see it as
a crucial part in the making of the modernist history. In Eskilstuna as well,
culture played this role. The chairman of the municipality, Svante Lundkvist,
for example, considered culture as an important part in the development of
the city during the jubilee. Different sorts of culture were crucial when the
city was described during the jubilee, particularly the cultural heritage. A
cultural reserve was inaugurated during the jubilee. But for the local heritage
administration, in practice the chief of the museum, the jubilee was an opportunity to highlight and legitimatize heritage as an important activity. This
was done in several ways. The leading representatives of the Central Board
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of National Antiquities (RAÄ), Sigurd Curman and Martin Olsson, visited
Eskilstuna and made statements regarding the important heritage of the
forges. The king also visited the reserve during the jubilee.
Even if the main theme in the narrative was transformation and development, a more traditional or antiquarian view of history was told parallel to
this. In that view history was something different from the contemporary
society. This narrative was first and foremost constructed in different ways
in connection with the reserve.

The municipal museum
Twenty years later a large new museum, Faktorimuseet, was inaugurated.
The museum was situated in an area called Faktoriholmarna. The processes
that led to the museum were protracted, and important parts of the process
were both discourses of cultural politics and the narration of the city. When
the process started in the middle of the 1960s, the company Försvarets
fabriksverk had decided to leave the central part of Eskilstuna, and the municipality had bought the whole factory area.
At first the municipality wanted to create a “green open space” in the
area. Almost all factory buildings were supposed to be torn down. This green
area was to be some kind of park for recreation. But after a while the head of
the museum began to reinterpret the area. This must be understood as being
a part of a broader change both in the physical planning of the city and in the
new local cultural politics. In Eskilstuna as in many other Swedish cities, the
1960s was a period of major change. Eskilstuna went through a period where
older buildings were replaced with new, more functional and modern structures. The local antiquarian Silvferstolpe acted in response to this. In the
beginning of the 1960s he started an inventory, where buildings with a
“heritage” value were marked and investigated. Mainly the work dealt with
medieval areas, but a rather large part of the work was focused on largescale industrial areas and plants from the 19th century.
This work was one important part of the heritage process, but the development of cultural politics as its own municipality activity was the other. In
Eskilstuna, and many other cities at this time, culture became a political field
of its own, often regulated through a “kulturnämnd”, a cultural committee.
One crucial part of the cultural politics both on a national and local level was
the distribution and consumption of culture. Here interest was focused on the
physical building. In this building artists and consumers were to be able to
produce and consume culture. In the 1960s a couple of other institutions,
such as the theatre and the library, had been given new or renovated buildings. In the cultural field, the museum was neglected.
When Silvferstople argued for the preservation of the industrial landscape, he used arguments both from the classic heritage discourse and from
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the field of cultural politics. But the area was also placed in the genetical
narrative of Eskilstuna in reports and newspapers. The area became a crucial
step in the development of the city from a small town to a highly
industrialized city. The local newspaper supported Silfverstolpe’s view, with
pictures, maps and interviews that in one way or another told this story.
The main focus of the museum that was inaugurated 1979 was on the
19th century industry. There were two key rooms in the museum, the pioneer
room, “pionjärrummet”, and the big exhibitions with mainly large steamengines manufactured in Eskilstuna. Eskilstuna as a municipality had gone
through major changes: six previously independent municipalities had been
incorporated into the new larger municipality of Eskilstuna. One more
important change was of course the beginning of the decline of the industrial
era in Eskilstuna. However, the story that was told in the museum and in the
ceremonies during the inauguration was almost the same as the story told in
1959. It was still the masculine workers and factory founders that were the
driving force. And it was still a genetical narrative where industry was the
road to the future welfare society. Though the municipality had grown considerably, it was a narrative focused on the central and industrial parts of the
municipality. Yet it is important to note that the narrative started in the rural
parts of the municipality, and this part of the municipality was synonymous
with prehistoric times. The conception of the identity of the municipality
was thus complex. One part of the municipality, the city, was a progressive
part, while the rural area was connected mainly with prehistoric times.

The city on display
In the city’s historical exhibition Mellan sjöarna (Between the Lakes) that
was opened in 2000, a partly new narrative of the municipality was told.
This must be seen in its contemporary context. The municipality had gone
through some important changes, the way from the industrial society to a
more post-industrial society was obvious, and the most significant symbol
for this development was that the university physically took over old industrial plants in the central parts of Eskilstuna. Another important symbol for
the new municipality was the completion of the high speed railway to
Eskilstuna. An important thing to have in mind when analyzing this exhibition is the political production of history. In different ways the municipality
looked upon the history of Eskilstuna as a source of vitalization for the municipality. If the spirit from the period when industrialization accelerated
could be used, the future should change for the better.
The narrative that was told in the exhibition was rather complex. It started
in the contemporary post industrial city and ended in pre-historic times. New
actors, such as immigrants, young female students from the university and
widows, were involved in the narration. The male factory founders were now
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excluded. New themes such as pop music and tourism were also included.
But the place and chronology was almost the same as before. The narrative
thus started in a prehistoric rural area and ended in the modern city. One
more important thing in the narrative was that it was almost free of conflicts.
In some ways this narrative is influenced by postmodern perspectives,
where the traditional narrative is questioned in certain ways. But in the end,
it is still a narrative similar to what the politicians related once upon a time.
It did not probe more deeply the discourse of how the society of Eskilstuna
looked.

The documentation of the municipality
One narrative practice that was an alternative to the main activity of the museum was the documentation of the municipality. The museum was a member of Samdok, which was an organization that was to document contemporary society. Lots of museum in Sweden participated in this. My main focus
here is to look at the local Samdok practice in relation to both the national
Samdok practice and the local culture of history. Earlier investigations of
Samdok have looked at it mainly as a way to investigate contemporary society, but Samdok’s studies were also an important producer of historical narratives. Some important conclusions can be drawn from my study of Samdok. The narrative here was different from what was produced in the
exhibitions at the museum. Here a critical point of view dominated. The
history of Eskilstuna was full of conflicts between class and gender. Industrialization did not lead to a better society. Even the contemporary postindustrial Eskilstuna was questioned; in the other narratives, the crisis for
industry in Eskilstuna was not hidden, but it was shown as an example of a
step in a natural historical development. In this way another identity was
manifested in the Samdok studies, the municipality in a state of crisis.
But even if there were differences in the way the narratives were constructed, there were at the same time similarities. The location and the theme
were still mainly the industrial city of Eskilstuna. Only once was a study
made of areas outside the central parts of the city.

Financing and organization of the museum
The museum has played a minor role in the municipality budget, around 0.3
percent of the total budget. Despite this, the staff has increased. In 1959
there were seven people employed at the museum, while in 2000 there were
32 employees. This positive development was possible since the total budget
in the municipality was increasing and external financing became more
usual. The financing for the construction of the museum has been made
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possible through many different sources. In all four cases external financing
has been important.
Initially the museum had its own committee, “museistyrelsen” (the board
of the museum), but in the 1970s the museum became a part of the cultural
committee and now it falls under a culture and leisure committee. In this
way the museum has lost its own identity and can be seen as a part of a
larger field of recreational activities. But at the same time the museum has
become more visible in the city plan during the period. The latest manifestation of this is the new art museum in a large factory building from 1917.

Conclusion
The historical narration of the municipality over time has some perspectives
in common; it is mainly a genetical narration where the municipality’s character is transformation and development. Even if some themes change over
time, this has been one basic element. The place that is in focus is also constant, the industrial sections of Eskilstuna. This means that a rather large area
is excluded in the narrative. However it is important to emphasize one thing
here, that the rural areas are mainly represented by prehistoric times up to
the Middle Ages. The manifestation of identity is therefore problematic. The
city, however, is associated with symbols of transformation, modernity and
development. But even if the main perspective in the narrative is that of
transformation, there is a more antiquarian or traditional part as well. Here
the museum building plays an important part; the museum has been built up
in what can be called the historical industrial milieu. The first museum was
placed in an old Rademacher forge (in 1959 a culture reserve was created
here), the second city museum was built up in the “Faktoriområdet” that
mainly consists of remains of the 19th century industry, and now the art
museum is going to be placed in the old Munktell plant from 1917. This can
be seen as a scene of industrialization. It is also a place where you can play
at industry, where the visitor can make paper or learn how to forge in Faktorimuseet. Even if the scale and the time are different, the use of history and
heritage are the same in Eskilstuna as in Visby. In both cases the lost days of
glory in the city (the industrial and the medieval age, respectively) are
reawakened.
There is one more aspect of the identity of the municipality that must be
emphasized here. In many ways, the municipality has used symbols and
epochs from national history, for example the Middle Ages, national saints,
industrialization etc. In this way the municipality is constructed as a part of
something typically Swedish.
Even if there were permanent features in the narration, change and new
perspectives were also included.
167

Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
Eskilstuna stadsarkiv (ESA)
Kommittéers arkiv
Vallonen, kv framtida disposition, F108.
Turistkommittén, F113.
Monografikommittén, F118.
Rademacherkommittén, F127.
Eskilstuna stads 300-årsjubileum/Jubileumskommittén, F128.
Jubileumsutställningskommittén, F129.
Kommunen och näringslivet, F130-133.
Stadsfullmäktiges 100-årsjubileum,F137.
Kulturkommittén, F141.
Kommunstyrelsen, B3.
Kultur och museinämndens arkiv, A3:1, E1:2.
Museistyrelsen korrespondens 1958, E:II.
Museistyrelsens protokoll, F5.
Eskilstuna museers arkiv (EMA)
Hylla 1, Byggnadsminneskommittén.
Hylla 3A, Eskilstuna stad I och II.
Hylla 4A, Handlingar om faktoriet.
Hylla 4, Dokumentationer.
Hylla 5C, Basutställningen.
Hylla 5C, Stadshistoriska utställningen.
Föremålsgruppen, pärm.
Pärm märkt ”Faktoriet”, i museets magasin.
Eskilstuna museers bibliotek (EMB)
Faktoriholmarna – Eskilstuna Projektlägesredovisning – Maj 1973. Rapport.
Faktorimuseet.
Faktorimuseet. Kommentar vid skolbesök i anslutning till Historia 1 och 2.
Kulturförvaltningen kulturnämnden Eskilstuna museer 1971-1982. Rapport.
I författarens förvar
Bergengren, K dokument om basutställning 1981-10-13.
Brev från Braunerhielm till Rosander 1977-06-27.
Dokument angående inbjudna till invigningen.
En fråga om klass, Utställningstext.
Farfars far. Utställningssynopsis.

168

FriStaden – en vision om ett framtida Eskilstuna.
Mellan sjöarna, utställningsbroschyr.
Museiverksamhet i förvandling 2000-08-17.
Personalbemanning vid Eskilstuna museer år 2000 och 2001.
Projektbeskrivning Samtiden som kulturarv 2000-05-25.
SAMDOK INFÖR ÅR 2000. Remiss
Dokumentationer
Samtliga dokumentationer finns på Eskilstunas museer. De utan kommentarer fanns
när undersökningen gjordes till salu i museishopen.
Andersson, Carin (1998), Kraftstationen i Skogstorp.
Andersson, Carin (1999), Lundhs metallfabrik/Eklövs metalltryckeri. Film, visas i
Mellan sjöarna.
Andersson, Carina (1998), Mode Elsie.
Andersson, Carina och Andersson Mats (1999), Man spelar helst kort med gamla
bekanta.
Gasverket 1983. (EMA Hylla 4).
Hagren, Ulrika (1988), Guldsmedsaktiebolaget. (EMA Hylla 4).
Klingberg, Lena (2001), Eskilstuna-Kuriren under blytiden.
Smides- och gjuteridokumentationen 1995-1997 (EMA Hylla 1)
Tunaforsfabriker 1995-1997 (EMA Hylla 1)
Delrapporter från Samtiden som kulturarv
Gradin, Eva och Elmén Berg, Anna, (2001), Rapporter över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museer 1975-2000. Nordiska museet- Samdok.
Londos, Eva (2001), Samtidsinriktade undersökningar 1975-2000 vid Jönköpings
läns museum. Nordiska museet-Samdok.
Rehnström-Olander, Gunilla (2001), Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets
museum i Södertälje 1975-2000. Nordiska museet-Samdok.

Tryckta källor
Kommunfullmäktiges handlingar 1971-2000. (ESA).
Stadsfullmäktiges handlingar 1940-1970. (ESA).

Övrigt (Broschyrer, marknadsföringsmaterial etc.)
Materialet kommer från Eskilstuna Marknadsförings AB
Eskilstuna familjestaden: med landsbygd och Torshälla stad 2003.
Eskilstuna är inne i en expansiv fas 2001.
Etablering och tillväxt i Eskilstuna.
möt eskilstuna 1997:2, 1998:1, 2003:2.
016 en tidning om Eskilstuna.
Turistbroschyren Eskilstuna & Torshälla 2002-2003.

169

Intervjuer
Andersson, Carin, 2002-02-06, mejlintervju.
Andersson, Carin, 2004-08-18, minnesanteckningar i författarens förvar.
Andersson, Carin, 2004-12-06, mejlintervju.
Eriksson, Kristina, 2005-09-06, minnesanteckningar i författarens förvar.
Isacson, Maths, muntl, 2005-01-12.
Lööw, Kjell, 2005-01-17, minnesanteckningar i författarens förvar.
Silfverstolpe, Göran, 2002-10-16, minnesanteckningar i författarens förvar.
Tynelius, Sven, skriftlig intervju 2003 i författarens förvar.
Åström, Kenneth, 2002-10-17 och 2004-08-18, minnesanteckningar i författarens
förvar.

Tidningar och tidskrifter
Dagens Nyheter.
E300.
Eskilstuna 300.
Eskilstuna-kuriren.
Expressen.
Folket.
Kommunal tidskrift.
Revy över stads- och kommunhistoria.
SAMDOK-bulletinen.
Stadsförbundets tidskrift.
Svenska Dagbladet.

Litteratur
Adams, Rachel & Savran, David (ed.) (2002), The masculinity studies reader. Oxford.
Alström, Eva (1989), “Arbetets ära och glädje, om tillkomsten av en fontänskulptur
av Ivar Johnsson” i Eskilstuna museers årsbok 1987/88 (1989). Eskilstuna.
Alzén, Annika (1996), Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets
bevarande i Norrköping 1950-1985. Stockholm.
Alzén, Annika & Hedrén, Johan (red.) (1998), Kulturarvets natur. Eslöv.
Anderson, Benedict (1993), Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg.
Andersson, Jenny (2003), Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden. Uppsala.
Anshelm, Jonas (1993), ”Inledning” i Jonas Anshelm (red.), Modernisering och
kulturarv. Stockholm.
Anshelm, Jonas (red.) (1993), Modernisering och kulturarv. Stockholm.
Arcadius, Kerstin (1997), Museum på svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien.
Stockholm.

170

Aronsson, Peter (2002), ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden”,
Historisk tidskrift 2002:2.
Aronsson, Peter (red.) (2000), Makten över minnet: Historiekultur i förändring.
Lund.
Beckman, Jenny (1999), Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid
naturhistoriska riksmuseet 1866-1925. Stockholm.
Beckman, Jenny (2003), ”Identitetsklyvning?” i Lennart Palmqvist & Svante Beckman (red.), Museer och framtidstro. Stockholm.
Beckman, Svante (1993), ”Oreda i fornsvängen” i Jonas Anshelm (red.), Modernisering och kulturarv. Stockholm.
Beckman, Svante (1998), ”Vad vill staten med kulturarvet” i Annika Alzén & Johan
Hedrén (red.), Kulturarvets natur. Eslöv.
Befolkning och näringsliv i Eskilstuna och Eskilstunaregionen (1961). Eskilstuna.
Bennett, Tony (2000), The birth of the museum: History, theory, politics. New York.
Berger, Peter L & Thomas Luckmann (1979), Kunskapssociologi: Hur individen
uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm.
Berglund, Bengt (1982), Industriarbetarklassens formering: Arbete och teknisk
förändring vid tre svenska fabriker under 1800-talet. Göteborg.
Björklund, Anders (1984), Hamnens arbetare: En etnologisk undersökning av stuveriarbetare i Göteborg. Stockholm.
Björkroth, Maria (2000), Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: En museologisk
studie av att bevara och förnya. Umeå.
Bohman, Stefan (1997), Historia, museer och nationalism. Stockholm.
Boken om Sveriges historia (2003). Stockholm.
Bonniers stora lexikon (1989), Band 7 och 12. Uppslagsord kommun och stad.
Stockholm.
Braverman, Harry (1977), Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det
tjugonde århundradet. Stockholm.
Byggnader och miljöer I Eskilstuna av särskilt kulturhistoriskt värde 1967 (1967).
Eskilstuna.
Bäckman, Maria, ”Om minnet sviker”, Samdokbulletinen 1994:3.
Calhoun, Craig (ed.) (1994), Social theory and the politics of identity. Oxford.
Carl Gustafs stad (1959). Eskilstuna.
Carlén, Staffan (1990), Att ställa ut kultur: Om kulturhistoriska utställningar under
100 år. Stockholm.
Carlsson, Magnus (1999), Särintresset och staten: en studie av beslutsprocessen
rörande Mälarbanans tillkomst. Uppsala.
Carlsson, Sten & Rosén, Jerker (1962), Svensk historia I. Stockholm.
Den globala nationalismen. (1998). Stockholm.
Duelund, Peter (ed.) (2003), The Nordic cultural model. Köpenhamn.
Ekström, Anders (1994), Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och
1800-talets världsutställningar. Stockholm.
Ekström, Anders (red.) (2004), Den mediala vetenskapen. Nora.
Ericsson, Christer (2001), Städer i förvandling (Eskilstuna historia III). Eskilstuna.
Erikssson, Kristina (1996), ”Min vision om ett Industrihistoriskt centrum”, i Eskilstuna museers årsbok 1995-1996 (1996). Eskilstuna.
Erlander, Tage (1976), 1955-1960. Stockholm.
Eskilstuna museers årsbok 1987/88 (1989). Eskilstuna.
Eskilstuna museers årsbok 1995/96 (1996). Eskilstuna.

171

Eskilstuna historia I-III. (2000, 2000, 2001). Eskilstuna.
Eskilstuna på väg upp ur svackan? (1975), Kommunal tidskrift 1975:1
Eskilstuna stads museer: En orientering (1951). Nyköping.
Eskilstuna 300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog (1959). Eskilstuna.
Florén, Anders & Isacson Maths (2002), ”Vallonen och bruket i den svenska politiska mellankrigsdiskursen” i Florén & Ternhag (red.) (2002).
Florén, Anders & Ternhag, Gunnar (red.) (2002), Valloner – järnets människor.
Hedemora.
Fägerborg, Eva (1981), Arbetsliv: en handledning i dokumentationen av arbetsplatser. Stockholm.
Fägerborg, Eva (1992), ”Rapporter från arbetslivet”, SAMDOKbulletinen 1992:2.
Genus på museer (2003). Stockholm.
Grundberg, Jonas (2000), Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Göteborg.
Grundberg, Jonas (2004), Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning:
utveckling eller konflikt. Göteborg.
Gudmundsson, Magnus & Silvén, Eva (kommande), Samtiden som kulturarv.
Gustafsson, Lotten (2002), Den förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet
under medeltidsveckan på Gotland. Nora.
Hammarlund-Larsson, Cecillia, Nilsson, Bo G & Silvén, Eva (2004), Samhällsideal
och framtidsbilder: Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning. Stockholm.
Heineman, Hans-Erland (1970), Rum för kulturen? Stockholm.
Hellberg, Knut (1938), Eskilstuna genom tiderna. Katrineholm.
Hobsbawm, Eric J (2002), Massproducerade traditioner. Lund.
Hooper-Greenhill, Eilean (2004), Museum and the interpretation of visual cultural.
New York.
Horgby, Björn & Lindström, Dag (2002), ”Begreppet kulturarv – något för historievetenskapen”, Historisk tidskrift 2002:2.
Houltz, Anders (1998), Industrisamhällets kulturarv. Stockholm.
Houltz, Anders (2003), Teknikens tempel: Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923. Hedemora.
Hvarfner, Harald (1959), Kulturhistoriska museer och arkiv. Stockholm.
Häggström, Anders (2000), Levda rum och beskrivna platser: Former för landskapsidentitet. Stockholm.
Hörsell, Ann (1983), Borgare, smeder och änkor: Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och Fristad 1750-1850. Uppsala.
Isacson, Maths (1987), Verkstadsarbete under1900-talet: Hedemora verkstäder före
1950. Lund.
Isacson, Maths (1990), ”Med samdok på verkstaden”, Samdokbulletinen 1990.
Isacson, Maths (2002), ”Industrialismens faser och utveckling” i SOU 2002:67,
Industrisamhällets kulturarv. Stockholm.
Isacson, Maths & Nisser, Marie (1998), ”Industrisamhällets omvandling – en utmaning”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1998:36.
Johansson, Roger (2001), Kampen om historien Ådalen 1931: Sociala konflikter,
historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Stockholm.
Karlsson, Klas-Göran (1999), Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens
upplösning 1985-1995. Stockholm.

172

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2004), Historien är nu: en introduktion
till historiedidaktiken. Lund.
Karlsson, Sten (1998), När industriarbetaren blev historia: Studier i Svensk arbetarhistoria 1965-1995. Lund.
Kimmel, Michael (2002), ”The birth of the self-made man” i Rachel Adams &
David Savran (ed.), The masculinity studies reader. Oxford.
Kulturaktivitet Eskilstunas stads kulturutredning (1969). Eskilstuna.
Kulturen i siffror: Museer och konsthallar 2001.(2002). Stockholm.
Kulturnämnden en central kulturstyrelse (1971), Kommunal tidskrift 1971:6.
Kulturnämnd – tema med många variationer. (1967), Stadsförbundets tidskrift 1967:
12.
Kulturstatistik 1960-1970. (1981). Stockholm.
Kulturstatistik 1985-1992. (1994). Stockholm.
Kulturstatistik 2002. (2002). Stockholm.
Larsson, Tor (2003), ”Cultural policy in Sweden” i Peter Duelund (ed.), The Nordic
cultural model. Köpenhamn.
Lilja, Agneta (1996), Föreställningen om den ideala uppteckningen: en studie av idé
och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från Uppsala 1914-1945.
Uppsala.
Lilja, Sven (1991), ”Lokalhistoria – vad kan det vara? Några tankar kring mål, avgränsningar och problemval”, Revy över stads- och kommunhistoria 1981/1985.
Stockholm.
Linderborg, Åsa (2001), Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som
ideologisk maktresurs 1892-2000. Stockholm.
Lindqvist, Herman (1993), En vandring genom den svenska historien. Stockholm.
Lindqvist, Herman (1994), Historien om Sverige: Från islossning till kungarike.
Stockholm.
Lindqvist, Katja (2003), ”Projektet Framtidstro ur ett företagsekonomiskt perspektiv” i Lennart Palmqvist & Svante Beckman (red.), Museer och framtidstro.
Stockholm.
Lindqvist, Sven (1978), Gräv där du står: Hur man utforskar ett jobb. Stockholm.
Lindroth, Bengt (1970), Idéer i kulturpolitiken. Stockholm.
Lindström, Åke (1990), Metallfolk: Avd 23 100 år. Eskilstuna.
Lundberg, Bengt & Råberg Per (red.) (1997), Kunskapsarv och museum. Umeå.
Lundberg, Bengt & Ågren Per-Uno (1999), Historiebilder: Om intentionen och
receptionen i museer. Umeå.
Lundström, Brita (2004), Historiens roll i det moderna företaget: Ericsson och det
förflutna. Stockholm.
Macdonald, Sharon (ed.) (1998), The politics of display: Museums, science, culture.
New York.
Magnusson, Lars (1987), Arbete vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920.
Lund.
Magnusson, Lars (1988), Den bråkiga kulturen: Förläggare & smideshantverkare i
Eskilstuna 1800-1850. Stockholm.
Magnusson, Lars (1999), Sveriges ekonomiska historia. Stockholm.
Massey, Doreen (1995), ”Places and their pasts”, Historical workshop Journal
1995:39.
Metzger, Jonathan (2005), I köttbullslandet: Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Stockholm.

173

Moelv, Bjarne (1981), En bok om Eskilstuna. Stockholm.
Moelv, Bjarne (1985), Smestad i förvandling: Eskilstuna industrin från förr till nu.
Stockholm.
Mosse, George L (2001), ”Nationalfesternas uppkomst och utveckling” i Sverker
Sörlin (red.), Nationens röst – texter om nationalismens teori och praktik. Stockholm.
Nationalencyklopedin (1993 och 1995) Band 11 och 17. Uppslagsord kommun och
stad. Höganäs.
Nerman, Ture (1959), ”Kantat vid Eskilstuna stads 300-årsjubileum” i Eskilstuna
300 år Jubileumsprogram Utställningskatalog. Eskilstuna.
Nielsen, Peder (2003), Kommunindelning och demokrati: om sammanläggning och
delning av kommuner i Sverige. Uppsala.
Nietzsche, Friedrich (1998), Om historiens nytta och skada. Stockholm.
Nilsson, Bo G (1996), Folkhemmets arbetarminnen: En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Stockholm.
Nilsson, Sven (1981), Vägen till kulturkulturpolitiken: Kulturen och samhällsföränringen. Stockholm.
Nilsson, Sven (1999), Kulturens vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i
Sverige. Malmö.
Nisser, Marie (2002), ”Industriminne på den internationella arenan” i SOU 2002:67,
Industrisamhällets kulturarv 2002:67. Stockholm.
Norberg, Johan R (2004), Idrottens väg till folkhemmet: Studier i statlig idrottspolitik 1913-1970. Stockholm.
Nordberg, Bengt & Sundgren Eva (1996), Från tillväxt till stagnation. Uppsala.
Norell, Per-Owe, (1989), De kommunala administratörerna: En studie av politiska
aktörer och byråkratiproblematik. Lund.
Normalreglemente utarbetat för kulturnämnder (1971), Kommunal tidskrift 1971:4.
Nyström, Bengt & Cedrenius, Gunilla (1981), Fördela museernas dokumentationsansvar: Ett program för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer.
Stockholm.
Ohlsson, Bror-Erik (1971), Eskilstuna fristad: Fristadsinrättningen i Eskilstuna före
sammanslagningen med den gamla staden 1771-1833. Eskilstuna.
Ohlsson, Bror Erik (2000), Städerna. (Eskilstuna Historia II). Eskilstuna.
Ohlsson, Bror-Erik (2001), Från hantverk till industri. (Eskilstuna historia III).
Eskilstuna.
Olsson, Annika (2002), Att ge andra sidan röst: rapportboken i Sverige 1960-1980.
Uppsala.
Olsson, Krister (2003), Från bevarande till skapande av värde: Kulturmiljövården i
kunskapssamhället. Stockholm.
Qvarsell, Roger & Sandin, Bengt (red.) (2000), Den mångfaldiga historien: Tio
historiker om forskningen inför framtiden. Lund.
Palmqvist, Lennart & Beckman, Svante (red.) (2003), Museerna och framtidstro.
Stockholm.
Pettersson, Richard (2003), Den svenska kulturmiljövårdens värdegrund: En idéhistorisk bakgrund och analys. Umeå.
Rademachersmedjorna vägledning (1959). Eskilstuna.
Rodell, Magnus (2002), Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i
Sverige vid 1800-talets mitt. Stockholm.

174

Rodell, Magnus (2004), ”Nationen och ingenjören: John Ericsson, medierna och
publiken” i Anders Ekström (red.), Den mediala vetenskapen. Nora.
Rosander, Göran (1984), ”’Industrins vaktparad’: Varuexpositioner i Sverige före
första världskriget” i Saga och sed: kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok
1983. Stockholm.
Rüsen, Jörn (1993), Studies in metahistory. Pretoria.
Rüsen, Jörn (2004), Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter. Göteborg.
Salmonsson, Göran (1998), Den förståndiga viljan: Svenska Järn- och metallarbetarförbundet. Uppsala.
Salomon, Kim (2000), ”Symboler och ritualer i politisk samtidshistoria” i Roger
Qvarsell & Bengt Sandin (red.), Den mångfaldiga historien: Tio historiker om
forskningen inför framtiden. Lund.
Schön, Lennart (2000), En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel. Stockholm.
Selling, Jan (2004), Ur der förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i
Tyskland 1990-2000. Eslöv.
Silfverstolpe, Göran (1962), Eskilstuna, den månghamrande staden: en bok om
Eskilstuna vid tiden för stadsfullmäktiges tillkomst. Eskilstuna.
Silfverstolpe, Göran (1989), ”Carl Milles och Eskilstuna” i Eskilstuna museers Årsbok 1987/88. Eskilstuna.
Silvén, Eva (2004), ”I samtiden eller för framtiden: Om ett kunskapsbygge i senmoderniteten”, i Cecillia Hammarlund-Larsson, Bo G Nilsson & Eva Silvén
(2004), Samhällsideal och framtidsbilder: Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning. Stockholm.
Somers, Margaret R & Gibson, Gloria D (1994), ”Reclaiming the epistemological
‘other’: Narrative and the social constitution of identity” i Calhoun, Craig (ed.)
(1996), Social theory and the politics of identity. Oxford.
SOU 1922:11, Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt
organisation av kulturminnesvården. Stockholm.
SOU 1947:12, Ungdomsvårdskommitténs betänkande. D. 4: Ungdomens fritidsverksamhet. Stockholm.
SOU 1972:66, Ny kulturpolitik. Stockholm.
SOU 1973:5, Museerna. Stockholm.
SOU 1973:29, Järn- och metallmanufakturindustrin under 70-talet. Stockholm.
SOU 1994:51, Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation. Stockholm.
SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning. Stockholm.
SOU 1995:85, Tjugo års kulturpolitik. Stockholm.
SOU 1995:85, Tjugo års kulturpolitik tabellbilaga. Stockholm.
SOU 2002:67, Industrisamhällets kulturarv. Stockholm.
Storm, Anna (2005), Koppardalen: om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde. Stockholm.
Sundin, Bosse (1997), ”Utställningen som medel för kulturell mobilisering; globalt,
nationellt och lokalt” i Bengt Lundberg & Per Råberg (red.), Kunskapsarv och
museum. Umeå.
Sveriges kulturarv: Att förvalta det förflutna (1998). Stockholm.
Sörlin, Sverker (red.) (2001), Nationens röst – texter om nationalismens teori och
praktik. Stockholm.
Thunholm, Pia (1982), Eskilstuna museer. Särtryck ur Sörmlandbygden 1982.

175

Thörn, Håkan (1996), ”Från medvetande till diskurs”, Häften för kritiska studier
1996:3.
Thörn, Håkan (1997), Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv
identitet i Europa 1789-1989. Stockholm.
Torshälla abc (2004), Eskilstuna.
Tosh, John (2000), Historisk teori och metod. Lund.
Trenter, Cecilia (2002), ”I mötet med minnet – historiekultur i Skandinavien”, Historisk tidskrift 2002:2.
Tynelius, Sven (1959), ”Kulturreservatet rademachersmedjorna” i Carl Gustafs stad.
Eskilstuna.
Wiberg, Sven (1987), På jakt efter en roll: Tjänstemännens bilder av planering och
politik. Lund.
Widmalm, Sven (2001), Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nätverk
1853-1910. Stockholm.
Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori
och metod. Lund.
Zander, Ulf (2001), Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Lund.
Zintchenko, Lennart (2003), Stadens tidsbilder: Om minnen, erfarenheter och förväntningar utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880-1990. Göteborg.

176

