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Inledning

Berättandet fokuserar inte alltid tiden eller historiska skeenden utan platsen, och det är
just berättandet som ger platsen dess betydelse. Berättelser kan alltså göra platser
betydelsebärande, då dessa inte endast påminner om det som hänt utan också fungerar
som bevis. Forskningsresultat inom olika discipliner och från olika håll i världen visar
att lokalhistorien rotar sig i föremål, platser och landskap. 1
Så beskriver Ulla-Maija Peltonen i skriftsamlingen Minnesmärken: att tolka det förflutna och
besvärja framtiden hur objekt, rum och plats får huvudrollen i forskning som förs kring
berättelserna om desamma. Och det är här mitt intresse för vad en plats egentligen är tar sin början.
Vi rör oss dagligen i stadens rum. På ett nästan automatiskt sätt förhåller vi oss ständigt till vår
omvärld. Årstidernas växlingar kan vi se på träden vi passerar men skiftningarna i gatubilden
utanför vår bostad upplever vi kanske som oföränderliga om inte något dramatiskt händer. Om ett
hus rivs, eller byggs, träd planteras eller huggs ned. Oavsett om vi gör det oreflekterat eller
medvetet gör vi skillnad på platser. Vi skapar våra egna platser. ”Min” strand, eller ”mitt
favoritställe” där jag tycker om att sitta och läsa eller ha picknick med vänner. En plats historia får
oss att fylla den med värderingar. Vetskapen om att en backe använts som plats för avrättningar tar
kanske över känslan av trivsamhet. I skrivande stund är platsen på och runtomkring Ground Zero i
New York föremål för en intensiv debatt. 2 Diskussionerna handlar om ett planerat husbygge i
närheten av området. Det påtänkta bygget ska bland annat innehålla ett islamiskt kulturcenter.
Hittills har det rapporterats om tusentals demonstranter både för och emot bygget. 3 Som exemplet
visar kan en plats och dess historia både väcka starka känslor och spela en framträdande roll i ett
politiskt maktspel.
Låt mig anknyta till citatet i början; det är berättelser som gör platser betydelsebärande. Men på
vilket sätt sker det? Vad är det som gör en plats till vad den är? Hur sker detta blivande? Mitt eget
studieobjekt är inte alls lika iögonfallande eller politiskt brännande som Ground Zero. Vid en första
anblick kan det tyckas oansenligt. På sätt och vis var det just detta som lockade mig att studera
denna plats närmare. För att även en till synes oviktig plats bär på betydelser och historia.
Jag har valt att hålla mig, geografiskt sett, nära min egen studie- och boendemiljö och undersöka
en plats i Norrköping. Platsen finns i den östra delen av Norrköpings tätort, en bit bortom Östra

1 Ulla-Maija Peltonen, ”Det splittrade landskapet: berättelser om officiella och inofficiella gravplatser och
minnesmärken över inbördeskriget 1918”, Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden , red. Jonas
Frykman/Billy Ehn (Stockholm, 2007), s.174.
2 http://www.dn.se/nyheter/varlden/moskebygget-vid-ground-zero-vacker-kanslor-1.1165032
3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4002447
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promenaden. Den lövträdsbevuxna kullen ligger som en insprängd grönskande höjd mitt bland
industribyggnader och magasin, mellan Lindövägen i söder och Sjötullsvägen och hamnen i norr.
Platsens namn är Sylten.

Bild 1: Karta över Sylten

Under juni till september år 1906 hölls en stor Konst- och Industriutställning på och nedanför
Sylten. Författaren Moa Martinson arbetade i huvudrestaurangen på utställningen. Då var hon
sexton år gammal. 1939 skrev hon den självbiografiska romanen Kungens rosor. Den handlar främst
om hennes arbete 1906. Konst- och Industriutställningen omnämns i vissa texter och artiklar som
Norrköpingsutställningen.
Denna uppsats undersöker hur Sylten laddas med betydelser och minnen, genom berättelserna
om platsen. De berättelser jag studerar innefattas av tidningsartiklar, historiker, broschyrer och
romanen Kungens rosor.

Disposition
Uppsatsens är upplagd så att först presenteras de teoretiska perspektiven; ”plats/rum” och ”narrativ”
under rubriken Teoretiska perspektiv och metod. Sedan följer en genomgång över, för uppsatsen
aktuell platsbetonad forskning, med fokus på avhandlingen Det permanentade provisoriet av
Gabriella

Olshammar.4

Därefter

följer

syfte

och

frågeställningar

samt

ett

stycke

om

tillvägagångssätt och urval av empiriskt material. Därpå följer rubriken Genomgång av empiriskt
material vilken börjar med en kort redogörelse för platsen idag och följs av en redogörelse för det
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Gabriella Olshammar, Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller
erkännande (Göteborg, 2002)
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empiriska materialet i kronologisk ordning. Det avslutas med en genomgång av Moa Martinsons
Kungens rosor. Slutligen presenteras analysen, vilken är uppdelad i fyra delar och avslutas med ett
slutord. I slutordet återfinns en sammanfattning av analysen i stora drag, några viktiga reflektioner
samt förslag till vidare forskning.

Teoretiska perspektiv och metod
Perspektiven i uppsatsen är hämtade från teorier om rum/plats och narration. Båda grundar sig i
konstruktivistiska synsätt.
Det rumsliga perspektivet
Under de senaste årtiondena har olika vändningar påverkade av postmodernistiska, eller åtminstone
konstruktivistiska, perspektiv utropats. I relation till resonemang som förts under den språkliga
vändningen, den ikoniska vändningen och den antropologiska/kulturella vändningen kan den
rumsliga vändningen (the spatial turn) ses som en (åter)vändning till intresset för topografier,
platser och rum.

5

En utgångspunkt här är att rum inte bara är något neutralt som successivt fylls med
innehåll, utan att rummen i sig själva konstituerar sociala system, påverkar kulturella
processer och därmed ytterst bidrar till att forma historien.6
Så beskriver idéhistorikerna Erland Mårland och Christer Nordlund innebörden av den rumsliga
vändningen i förordet till essäsamlingen Topos essäer om tänkvärda platser och platsbundna
tankar. Idéhistorikern Benny Jacobsson ställer sig något tveksam till slutsatsen. Han menar istället
att platser och rum inte säger något i sig själva. Det är de betydelser som de laddas med som är det
centrala. Det är ”sociala system och kulturella processer som konstituerar en plats, sätter dess
gränser och utgör en stor del av dess innehåll.”7 Samtliga företräder en så kallad socio-rumslig syn,
där den gemensamma nämnaren är att rummet ses som en konstruktion. Rum finns inte som
självständigt fenomen utan endast i relation till andra objekt och människor. Rumslighet kan skapas,
förändras och förstöras eller till och med försvinna.8
Dessa relationella rumsuppfattningar och praktiker är bland annat starkt influerade av den
franske sociologen Henri Lefebvre. Han motsatte sig begreppen mentalt rum och fysiskt rum som

5 Marie Cronqvist, ”Spatialisera alltid! Rummets återkomst i de historiska vetenskaperna”, Scandia 74:2, 2010, s. 9.
6 Erland Mårald & Christer Nordlund (red.), Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar (Falun, 2006),
s. 11.
7 http://people.su.se/~benny/topos.htm
8 Frank Hansen och Kirsten simonsen, Geografiens videnskabsteori -en introducerande diskussion, (Roskilde
Universitets forlag, 2004) s. 168.
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varandras motsatser och förespråkade istället begreppet socialt rum.9 Analysen av det sociala
rummets produktion bygger Lefebvre på en konceptuell triad. 10 Den utgörs av rumslig praktik
(spatial practice), representationer av rum (represetations of space) och representationens rum
(representational spaces).11 Rumslig praktik innefattar produktioner och reproduktioner av specifika
geografiska lokaliteter i varje samhälle, vilket skapar sitt eget sociala rum. Detta rum skapas bland
annat ur den kunskap, historia och de representationer av rummet vilka utförs av ett samhälles
forskare, planerare, arkitekter etcetera. Men den kunskapen inhämtas även genom representationens
rum; vilka är personliga vardagliga rumsliga erfarenheter. Alltså människors egna minnen,
föreställningar och känslor för en plats. Kortfattat innebär alltså de olika uppdelningarna av den
rumsliga praktiken två oskiljaktiga sidor och inte två separata idéer. 12

Angreppssätten på rum och plats ser olika ut beroende av forskare och forskningsfält. Många
forskare söker göra skillnad på begreppen ”rum” och ”plats”. Och dessa betydelseskillnader
inringas av mer eller mindre tydliga eller motsägelsefulla definitioner. I denna uppsats har jag tagit
fasta på en definition som brukar nämnas som humanistisk geografi.13 Frank Hansen och Kirsten
Simonsen sammanfattar i Geografiens videnskabsteori -en introducerende diskussion hur synen på
begreppet plats ser ut:
”Stedet” ses således som en erfaring og en følelse, der er konstitueret i vores bevidsthed
gennem aktiviteter, minder og forventninger. Det skal ikke bare opfattes som en arena, hvor
indenfor hverdagslivet udfolder sig, men tværtimod som en ”producent” af mening til dette
liv.14
De menar alltså att ”plats” erfars och upplevs genom aktiviteter, minnen och förväntningar. Och att
en ”plats” inte bör uppfattas bara som en avgränsad yta där vardagslivet utspelas, utan tvärtom som
meningsskapare. Detta innebär i förlängningen att en ”plats” också är föränderlig över tid. Det är
något man tagit fasta på inom disciplinen tidsgeografi. Det innebär att plats inte går att beskriva
utan dess relation till tid. Plats bör inte ses som något statiskt; även platser är i ständig rörelse. 15
Det narrativa perspektivet
Den narrativa teorin och metoden kan variera och i likhet med Alexa Robertson, författare till
9 Henri Lefebvre, The production of space (Oxford 1974, 1995) s. 3-7.
10 Ibid., s. 33.
11 Henri Lefebvre, The production of space (Oxford 1974, 1995) s. 38 f.
12 Ibid.
13 Frank Hansen & Kirsten Simonsen, Geografiens videnskabsteori -en introducerande diskussion, (Roskilde
Universitets forlag, 2004) s. 67.
14 Frank Hansen & Kirsten Simonsen, Geografiens videnskabsteori -en introducerande diskussion, (Roskilde
Universitets forlag, 2004) s. 67.
15 Ibid., s. 80.
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kapitlet ”Narrativanalys” i Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och
diskursanalys, ser jag att den utgörs av olika inriktningar. Meningarna om vad narrativa studier i
själva verket grundar sig i, går isär bland forskare. Synsätten skiljer sig åt i tre avseenden: deras
utgångspunkter, definitioner och användningar.16 De flesta forskare är dock eniga om att
utgångspunkterna för narrativ analys baseras på uppfattningen att narrativ är grundläggande för det
sätt vi människor strukturerar vår erfarenhet på och gör vår värld begriplig. 17 Begreppet narrativ ges
olika och ibland motsägande definitioner. Narrativa analyser används ofta inom samhälls- och
kulturforskningen som metod för att rapportera resultat av intervjuanalyser, för att förstå
maktstrukturer i samhället och identitetsskapande hos personer och inom grupper. Men de används
även inom historisk forskning. Då framhålls ofta likheten mellan historiska och skönlitterära
berättelser. Historikern Hayden White är en förgrundsgestalt för detta synsätt.
Han har på olika sätt visat att den historiska kunskap som vi läser som sanningar, som fakta,
är berättelser som skapas genom olika litterära medel, precis som romaner. Historia är inte
en direkt återgivning av verkligheten utan en berättelse om verkligheten. 18
Detta synsätt är på en övergripande nivå en viktig utgångspunkt i uppsatsen.
Narrativ analys fokuserar ofta på strukturer och sekvenser och ett vanligt tillvägagångssätt är att
plocka isär berättelser för att hitta dessa strukturer och centrala berättelse. Läsningen och tolkningen
av narrativ sker ofta genom användning av två begreppspar: holistiskt mot kategoriskt och form mot
innehåll. Dessa par möjliggör för fyra olika sätt att tolka berättelser.19 Mitt tillvägagångssätt grundar
sig i en kombination av det holistiskt-innehållsliga och det kategoriskt-formbaserade analyssättet.
Det holistiskt-innehållsliga sättet att analysera medför att söka fokusera handlingen eller strukturen
i hela narrativet. Det innebär att se alla källorna som en helhet, en enda stor berättelse. Det
kategoriskt-formbaserade

analyssättet

innebär

att

ringa in olika stilistiska eller lingvistiska

karaktärsdrag hos bestämda enheter i narrativet. Det kan exempelvis handla om att studera
återkommande tillskrivningar som används i texten. 20

I mitt fall innebär det även att se delarna i

den stora berättelsen, som består av flera små berättelser, och läsa även dem som bestämda enheter.
Då uppsatsen fokuserar på vad berättelserna om Sylten handlar om är definitionen av narrativ i min
undersökning relativt bred.

16 Alexa Robertson, ”Narrativanalys”, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text - och
diskursanalys, red. Göran Bergström & Kristina Boréus (Studentlitteratur, 2005), 221.
17 Ibid., s. 224.
18 Anna Johansson, Narrativ teori och metod (Studentlitteratur, 2005) s. 63.
19 Alexa Robertson, ”Narrativanalys”, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text - och
diskursanalys, red. Göran Bergström & Kristina Boréus (Studentlitteratur, 2005), s. 236.
20 Alexa Robertson, ”Narrativanalys”, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text - och
diskursanalys, red. Göran Bergström & Kristina Boréus (Studentlitteratur, 2005), s. 237.
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Om platsbetonad forskning
Det finns åtskillig forskning som berör ”plats” och ”rum” och som anknyter till uppsatsens tematik.
Gemensamt för en stor mängd studier är att de undersöker platser, oavsett om det är i form av
byggnader, monument, mötesplatser eller turistmål. Som en överblick över aktuell forskning kan
Lotta Braunerhielms avhandling Plats för kulturarv och turism: Grythyttan - en fallstudie av
upplevelser, värderingar och intressen (2006)21 , Carina Johanssons Visby visuellt: föreställningar
om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv (2009)22 och Annika Alzéns Fabriken som
kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985 (1996)23 nämnas.
Annan forskning har fungerat som inspiration till uppsatsens tillvägagångssätt och frågeställningar.
Ett forskningsarbete där det finns likheter och beröringspunkter med materialet i uppsatsen är
Magnus Rodells avhandling Att gjuta en nation: statyinvigningar och nationsformering i Sverige
vid 1800-talets mitt. Han använder sig av historiskt material såsom i tidningsartiklar, tal,
tillfällesdikter, specialtryck och så vidare.24 Genom att studera historien kring tillkomsten och
invigningarna av tre olika statyer, Gustav II Adolf-statyn i Göteborg, Engelbrektstatyn i Örebro och
Karl XII-statyn i Stockholm, tecknar Rodell en bild av statyinvigningar i Sverige under 1800-talet
och således hur Sveriges nationella identitet konstruerades i det förflutna.
Mats Brusman undersöker i avhandlingen Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan
urbana idéer och lokala identiteter, utifrån tre platser i Norrköpings innerstad, betydelsen av plats
och platsidentitet i relation till globala idéer och lokala förutsättningar gällande stadsplanering. Det
som jag tar fasta på i avhandlingen är Brusmans begrepp ”mindscapes”. Det sammanfattar han
kortfattat som: ”summan av den sinnliga upplevelsen av en plats (syn, ljud, dofter etc.), minnen och
erfarenheter (egna, traderade och medierade) och visioner av platsens möjligheter och karaktär.”25
Han menar att detta meningsskapande i form av ”mindscapes”, tar avstamp i den befintliga fysiska
miljön men också i det förflutna. En viss ”mindscape” kan dominera en plats, men det kan även
finnas motstridiga uppfattningar kring en och samma plats. 26

21 Lotta Braunerhielm, Plats för kulturarv och turism: Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och
intressen (Karlstad, 2006)
22 Carina Johansson, Visby visuellt: föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv (Linköping,
2009)
23 Annika Alzén, Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985
(Stockholm, 1996)
24 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800 -talets mitt
(Stockholm, 2002), s. 48.
25 Mats Brusman, Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och l okala identiteter, (Linköping,
2008), s. 41-42.
26 Mats Brusman, Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter, (Linköping,
2008) s. 42 ff
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Det permanentade provisoriet
Ett intressant begrepp som jag prövar att använda som analytiskt redskap är ”det permanentade
provisoriet”. Det är hämtat från Gabriella Olshammars avhandling Det permanentade provisoriet:
ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller erkännande, skriven vid Tema
stadsbyggnad,

sektionen för arkitektur på Chalmers tekniska högskola. Olshammar tar i

avhandlingen avstamp i ett aldrig färdigbyggt industriområde i Göteborg. Det benämner hon som
Gustaf Dalénsområdet. Genom en pilotstudie innehållande deltagande observation och spontana
samtal och intervjuer, formulerar hon begreppet permanentat provisorium för att beskriva området.
Begreppet permanentat provisorium utformar hon i relation till ett annat begrepp, nämligen
mellanrumsområde.27 Den geografiska placeringen – mellan stadskärna och landsbygd, samt att
”problematiken hamnar mellan olika professioners kunskapsområden” är centrala delar för hur
mellanrumsområde kan förstås.28 Olshammar menar att Gustav Dalénsområdet är just ett sådant
område som hamnat mittemellan snarare än i anslutning till annan bebyggelse. Men hon finner det
vara mer än bara ett geografiskt område och för att kunna precisera det som ett fenomen i en
specifik situation använder hon begreppet permanentat provisorium. 29 För att inringa begreppets
betydelse utgår Olshammar från vissa kriterier. De innefattas bland annat av att: a) på platsen råder
en estetisk oordning, b) platsen befolkas med verksamheter som har låg status och accepteras endast
för att de är tillfälliga och den tillfälligheten blir sedan konstant, c) storskaliga byggnadsprojekt i
kombination med otillräckliga resurser riskerar att låsa platsen för fortsatta förändringar.30 Ett av
syftena med avhandlingen är att begreppet permanentat provisorium ska vara användbart och
givande att applicera även på andra områden. I avhandlingens studieobjekt finns likheter och
beröringspunkter med Sylten. Jag kommer därför senare att återkomma till Olshammars studie, och
ställa hennes tankegångar i relation till min egen undersökning.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Sylten laddas med betydelser, genom berättelserna om
platsen. Det är de skildringar som beskriver platsen såväl som genom historien som i modern tid,
som jag vill studera närmare. Genom att problematisera hur dessa beskrivningar laddar platsen med
betydelser och minnen vill jag belysa och fördjupa förståelsen av Sylten. Utöver att studera
betydelserna som ges åt platsen genom berättelser, är uppsatsen ett försök att sammanställa en

27 Gabriella Olshammar, Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller
erkännande (Göteborg, 2002), s. 8 ff.
28 Ibid., s. 48.
29 Ibid., s. 12.
30 Ibid., s. 95
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kronologisk tidsaxel kring Syltens historia. Den problematiserar beskrivningarna av platsen med
hjälp av ett rumsligt och ett narrativt perspektiv, något som hittills inte gjorts i en vetenskaplig
undersökning. Genom att belysa berättelserna om platsen och vilken relation de har till det
förgångna och nuet öppnar det upp för nya frågor om och nya uppfattningar om Sylten. Det är
intressant då det vänder och vrider på invanda förståelser kring platsen som sådan, samtidigt som
det kastar ljus över berättelsernas (re)konstruerande aspekter. De frågeställningar vilka jag navigerar
min undersökning med är:

Vad är det för berättelse/berättelser om Sylten som framträder i materialet?
På vilket sätt har berättelsen/berättelserna förändrats genom tid?
Vilken/vilka betydelser ges åt platsen?
Kan Sylten karaktäriseras som ett ”permanentat provisorium”?
Tillvägagångssätt och urval
Det empiriska material som utgör grunden för uppsatsen är stort och varierande. Det innefattar
tidningsartiklar ur lokaltidningar såsom Norrköpings Tidningar, Folkbladet och Östergötlands
Dagblad, tryckta broschyrer och historiker samt romanen Kungens rosor (1939) av Moa Martinson.
Tillvägagångssättet i sökningen av material har till stor del varit induktiv. 31 Med hjälp av sökordet
Sylten skedde en första sökning av texter i historiker som Norrköpings Historia VI32 , på
Stadsarkivet i Norrköping samt i Norrköpings Stadsbiblioteks samling med klippmaterial. I dessa
fann jag Konst- och Industriutställningen eller Norrköpingsutställningen och Moa Martinsons
Kungens rosor vara återkommande, vilket medförde ytterligare en sökning med dessa ord
inkluderade. Bredden och storleken på materialet motiveras med syftet, vilket innefattar att göra en
historisk genomgång av underlaget och teckna en historiskt bred bild. Jag har försökt att redovisa
materialet kronologiskt för att lättare guida läsaren i det långa tidsspann som återges.
Då uppsatsen söker inringa vad berättelserna om Sylten handlar om, snarare än av vilka orsaker
berättelserna ser ut som de gör, ligger inte källkritiska analyser inom ramen för syftet. Materialet
har snarare använts med intentionen att rekonstruera och analysera beskrivningarna av platsen.
Uppsatsen strävar efter att studera en del av en större geografisk helhet. Därmed inte sagt att den har
ansatser på att göra Sylten till representant för en större och mer generell förståelse och
problematik. Slutsatserna blir på så sätt specifika för just den lokala kontexten kring Sylten och inte
generaliserbara på en allmän nivå.
31 Anders Florén, Henrik Ågren, Historiska undersökningar grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
(Studentlitteratur, 2006), s. 48.
32
Björn Helmfrid & Salomon Kraft, Norrköpings historia VI, (Stockholm, 1976)
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En kritik som riktats mot narrativa tillvägagångssätt är frågan om analysen går att reproduceras
av andra forskare.33 Därför är det centralt att studien är genomskinlig och lätt att följa med i. Det
kan också vara av vikt att påpeka att även denna uppsats framställer ett narrativ, som i sin tur skulle
kunna diskuteras och analyseras. En styrka med att utgå från ”narrativ” och ”plats”/”rum” är att det
öppnar för nya sätt att se på och förstå Sylten. Ett alternativt, eller kompletterande, tillvägagångssätt
hade kunnat utgå från kvalitativa intervjuer med personer boende, arbetande och/eller besökande på
Sylten.

33 Alexa Robertson, ”Narrativanalys”, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text - och
diskursanalys, red. Göran Bergström & Kristina Boréus (Lund, 2005), s. 254.
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Genomgång av empiriskt material
Sylten idag
Jag beger mig till Sylten en dag i oktober. Fåren bräker fortfarande i fårhagen och det är öppet in till
parkförvaltningens inhägnade växthus. Från flera håll leder stigar med trappor upp på området.
Stigarna slingrar sig uppåt och korsar varandra på kullen. Snåriga buskar och vildvuxet gräs övergår
i anlagda häckar och syrenbuskar och en känsla av att befinna sig på uråldrig mark skiftar till
trädgårdskaraktär. Faktum är att här finns ett fåtal sommarstugor och bostadshus innanför mer eller
mindre vårdade staket. På den västra delen av kullen är det snårigt och mer svårtillgängligt. Där
finns en liten utsiktsplats med spår av människor som grillat eller bara suttit och tittat på utsikten.
Nedanför finns också flera tunnlar, två stängda med varningsskyltar och hastighetsbegränsningar på
och en öppen utan portar. Den, utan portar, ser ut som en grotta och är avspärrad med ett tunt
plastband. Det är skräpigt. I den östra delen finns en trappa som kallas Moa Martinsons trappa.
Tidigare fanns en stor träskylt som pekade ut trappan, nu kan jag inte se den. Trappan täcks till stor
del av fallna löv och är hal att gå upp för. Men när jag väl är uppe kommer jag snart till en
betongbelagd utsiktsplats vilken kantas av träd och buskar samt ett rostigt järnräcke. Sommartid är
det svårt att se mycket av den öppna utsikten på grund av all grönska, men nu ser jag båtar mellan
grenarna och en del av hamnen som kröker sig ut mot Bråviken. Industritak och cisterner är också
en del av vyn. Sedan följer jag naturstigen ner och kommer till den öppna sluttningen där växthusen
och fåren huserar innan jag går fortsätter ner på Syltenvägen och bort från grönskan mot asfalten,
bilarna och industrin.

Bild 2: Den betongbelagda utsiktsplatsen.

Bild 3: Utsikt mot Bråviken
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Bakgrund (1850-1900)
Det allra första rekreationsområdet i Norrköping anlades på Sylten. 34 År 1856 lades idén fram om
att göra Sylten till en allmän utflyktsplats med promenader och ett privat sommarfritidsområde.
Marken, vilken tillhörde staden, delades upp i små lotter, arrenderades ut och öppnades upp för
allmänheten. Några permanenta bosättningar skulle inte finnas utan endast enkla sommarhus
omgivna av promenader och plantager. Det skulle råda en enhetlig karaktär på området vilket även
skulle ske under kontroll av en styrelse. I boksamlingen Norrköping Historia beskrivs även
förebilder för området: ”Såsom föredömen till detta av demokratisk anda genomsyrade projekt
angavs Drottningholm, Djurgården och nordtyska villaområden.”35 I en artikel, från 1998 i
Norrköping Tidningar, Nyinflyttade i Bergstenska villan beskrivs denna tid på följande sätt:
Det var samtidigt med Promenadernas tillkomst som Sylten blev ett fashionabelt
fritidsområde med sommarvillor. Sylten ansågs ligga långt bort från staden och de
familjer som hade sina sommarnöjen där, flyttade ut i början av juni. En av de första att
bygga var konsul Henry Unér som i slutet av 1850-talet uppförde den så kallade
Unérska villan. Och efter hand uppfördes flera andra villor på Sylten. 36
I boken Norrköping och dess omgifningar från 1861 beskriver författaren Fredrik Hertzman att
platsen indelats i 22 mindre lotter och flera lanthus uppförts, planteringar anlagts och berget
omgivits med en körbana:
Syltängsberget har på några få år blifvit bebygdt med landthus, hvaribland märks
Gustafsberg, Bilingsberg och Konsul Unnérs villa, alla uppförda af arkitekten C G
Gundberg. Gångar och planteringar äro anlagda, hvarjemte berget omgifvet av en
körbana. Platsen är indelad i 22 smärre lotter för vidare bebyggande. Berget erbjuder
vidsträckt utsikt.32

Bild 4: Strandmarken på södra
sidan nedanför Sylten troligen
från 1911-1914.

34 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/natur/tatortsnatur/21/
35 Björn Helmfrid, Kraft Salomon, Norrköpings historia VI, band 16, (Stockhom, 1976), s. 59.
36 Lasse Södergren, ”Nyinflyttat i Bergstenska villan”, Norrköpings Tidningar, 02.05.1998
32 Fredrik Hertzman, Norrköping och dess omgifningar (1861), (Stockholm, 1980), s. 43 f.
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Bild 5: Konsul Unérs
villa på Sylten i
förgrunden. Till höger
syns ytterligare två
hus.

1900-1950
Under 1890-talet kom koloniträdgårdsrörelsen till Sverige. Den hade sitt ursprung i Tyskland och
via Danmark fann den sin väg till resten av Norden. 37 I Norrköping skedde det första offentliga
mötet angående koloniträdgårdar 1905. Initiativet togs av Norrköpings kvinnliga rösträttsförening.
Själva idén om koloniträdgården, menade de, var av särskild betydelse för arbetarfamiljer och andra
som inte hade möjlighet att skaffa sig ett sommarnöje. Man menade att en koloniträdgårdsförening
borde bildas och ansöka om att arrendera mark vid Sylten. Där skulle man börja dela upp och hyra
ut jordstycken och så småningom försöka att utöka sina anläggningar Östra Eneby och Borg.

En enda av talarna var på mötet var kritiskt inställd, snickeriarbetaren Edvin Kjellman,
ungsocialist. Det voro orätt, menade han, att arbetarna efter dagens arbete skulle slita
och träla på jordbruk. De hade Folkets hus att vistas i. Idén fick eljest ett välvilligt
mottagande, både vid sammanträdet och i pressen. Inte minst Östergötlands Folkblad
betonade, att saken var av vikt för arbetarna, som emellertid själva borde taga den om
hand.38
Året därpå bildades Föreningen Norrköping Koloniträdgårdar, vilken vid starten hade 200
medlemmar.39 Under 1905 lades en stadsplan fram av den tyske ingenjören O. G. Gleim. Planen
kompletterades under 1906 och 1907 och innefattade ett utkast för hur marken skulle användas i
och med stadens utvidgning. Utvecklingen beskrevs ske i två etapper, med ett inre och ett yttre
tillväxtområde. Bland annat innefattades Norra Förstäderna, Oxelbergen och Sylten av de inre
områdena.

37 http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/odling-f%C3%B6r-husbehov-och-hus-till-lyst
38 Björn Helmfrid, Kraft Salomon, Norrköpings historia VI, band 16, (Stockhom, 1976), s. 212.
39 Björn Helmfrid, Kraft Salomon, Norrköpings historia VI, band 11, (Stozckholm, 1976), s. 213.
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Det är en rationell plan, där stora industriområden förs ihop utan hänsynstagande till
äldre bebyggelse eller planering. Sylten innefattas t.ex. i den östliga industriklumpen
och Johannisborgs slottsruin ligger inbäddad i industrimark. 40
Parallellt med dessa planer påbörjades i november 1903 arbetet med den Konst- och
Industriutställning som skulle komma att byggas upp och hållas både på och söder om Syltenberget
från 1 juli till 15 september år 1906.41 En centralkommitté, utsedd på privat väg, anordnade och höll
i

utställningen.

Denna

kommittés

ledning

bestod

av

högt

uppsatta

företagsmän,

med

stadsfullmäktiges ordförande i spetsen.
Här satt textilbaronerna, byggmästarna och grosshandlarna, hela borgerskapet, och det
var herrar man nalkades med vördnad. 42
Så beskriver Magnus Höjer de män som satt i ledningen, i boken 1906 På jakt efter en utställning.
Höijer skriver även att anledningen till utställningen var att Norrköping ville synas.
Norrköping ville hävda sig i början av 1900-talet. Här finns vi, se så bra vi är! Det var
tankegången. […] Utställningar var den tidens sätt att visa upp sig, och Norrköping
kände behov av att tvätta bort smutsfläckar. Visserligen var det bra att ha en stark
industri, men för många arbetare i stan sänkte den kulturella standarden. 43
När kommittén sedan begärde ekonomiskt stöd på 75 000 av staden, fördelat på tre år, motsatte sig
kommunens finansförvaltning. I samlingen Norrköpings historia kan man läsa:
Anmärkningsvärt är, att drätselkammaren yrkade avslag. Visserligen erkände den att
utställningen skulle ge enskilda personer tillfällen till förtjänst. Men staden som sådan
och det stora flertalet invånare skulle icke få en ekonomisk nytta därav, som stod i
rimligt förhållande till kostnaden. Efter tillstyrkan av det mer generösa
beredningsutskottet beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget. Även vissa andra
förmåner bereddes anordnarna, delvis emot drätselkammarens avstyrkande.44
Trots drätselkammarens (drätselkammare går att jämföra med finansförvaltning, min anm.) nekande
till att finansiera utställningen överlät man kommittén att kostnadsfritt disponera ett område på och
söder om Sylten. De gavs även tillstånd att, på egen hand, bygga en väg till utställningsområdet.
Kommittén fick även tillgång till mark för en spårväg att ansluta ett tillfälligt spår till det befintliga
spårvagnssystemet.45 Upptakten till utställningsbygget var inte helt konfliktlös. Höijer beskriver

40 Björn Helmfrid, Kraft Salomon, Norrköpings historia VI, band 16 (Stockhom, 1976), s. 93.
41 Magnus Höijer,Ulf, Höijer På jakt efter en utställning, (Västervik, 1996), s. 5 f.
42 Ibid., s.
43 Ibid., s.
44 Helmfrid Björn, Salomon Kraft, Norrköpings historia VI, band 11, Stockhom 1976, s. 299.
45Ibid.,
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förberedelserna till utställningen under kapitelrubriken Ilska och gråt på Sylten:
Sylten låg verkligen på landet. Här fanns också ett antal sommarstugor på tomter, som
arrenderades av staden på flerårskontrakt. De bildade ett pittoreskt, litet
sommarstugeområde, befolkat av borgare från staden. Idyllen slogs dock i bitar.
Arrenden som inte skulle löpa ut än på flera år, sades upp av staden. Borgarna måste
flytta, hus revs, och till råga på allt sprängdes hela toppen av berget bort för att bereda
plats åt den fashionabla huvudrestaurangen. Gissa om det fanns kretsar, där
utställningen inte var värd ett ruttet lingon. När Sylten ockuperades av
förvaltningsutskottet var ilskan stor och många tårar rullade. 46
Utställningsområdet byggdes på kort tid upp till en liten utställningsstad. Under utställningen
visades måleri, fotografi, industridesign och maskiner, slöjd-föremål och en kulturarvssamling i, för
utställningen, specifikt uppförda byggnader. Den allra största med sina 7500 kvadratmeter var
Industrihallen. Konsthallen, Maskinhallen och Hultet var andra stora konstruktioner. 47 Det fanns
även ett 50-tal enskilda paviljonger på området där olika firmor ställde ut. 48 Serveringarna var
också många, förutom huvudrestaurangen som låg uppe på själva Syltenberget fanns ölrestaurang,
ölpaviljong,

nykterhetspaviljong,

våffelbruk,

konditori,

kaffepaviljong och vattenpaviljong.

På

utställningsområdet fanns även en teater där revyer och konserter spelades, biofonteater vilken var
en form av tidig biograf, elektriska skjutbanor samt flera tombolor.49 I en artikel i Norrköpings
Tidningar från 1936, till 30-årsminnet av utställningen, beskrivs utställningen relativt ingående. Det
står bland annat:
Vid huvudingången fanns en stor trekantig portal, som med sina blomsterdekorationer
av pyramidlagrar och hortensior liknade en väldig äreport. […] Konst- och
industriutställningen i Norrköping år 1906 var en festlig exponent för den tidens kynne
och smak. De flesta synliga spåren därav ha väl redan försvunnit, men expositionen
tillhör alltjämt Norrköpingsbornas gladaste minnen.50

46 Magnus Höijer, Ulf Höijer, 1906 På jakt efter en utställning (Västervik 1996) s. 10.
47 Norrköping och dess omgifningar Oficiell handbok, Norrköping 1906, s. 5 ff.
48 Jan Nordström, ”Framtiden erövrar stan”, Folkbladet 24.09.1988
49 Norrköping och dess omgifningar Oficiell handbok, Norrköping 1906, s. 7-14.
50 Författare går ej att se, ”Ett 30-årsminne”, Norrköpings Tidningar 09.05.1936
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Bild 6: Utställningen 1906. Entrégatan, vy mot väster. I bakgrunden Östra Promenaden.

Bild 7: Vägen till utställningens entré. I
bakgrunden i syns Syltenberget.

Bild 8: Officiellt vykort med huvudrestaurangen
i bakgrunden.

I samband med och till utställningen trycktes ett flertal kataloger som var till försäljning för
besökare.51 Några innehöll verkförteckningar och reklam, men det fanns även en officiell handbok
Norrköping och dess omgifningar, som gavs ut av förvaltningsutskottet till utställningen. I den
beskrevs utställningen vara något:
[…] som intelligens och arbete i förening lyckats framtrolla på några korta
vintermånader och som nu lever sitt korta sommarlif och som, när höstens dagar

51 Original återfinns på Norrköpings stadsarkiv.
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komma, åter skall försvinna som en vacker hägring. 52
Artikelserien Den stora fabriksstadens naturidyller börjar med artikeln Sylten ett gammalt berg rikt
på minnen och skönhet. Själva artikeln inleds med en naturbeskrivning av nordisk sommar i
allmänhet till att övergå till en beskrivning av Norrköping;
Aldrig ter sig Norrköping mer till sin fördel än när träden och blommorna i dess parker
stå i frisk vårfärg och strömmen brottas vred och vattenrik i sin obekväma bädd. Då har
Syltens hundraden av bärande träd klädt sig i den yppigaste blomning [...]53
Därefter följer en redogörelse för Syltens historia från vikingatiden och framåt till det dåvarande
1918: ”Må vi betrakta det gamla Syltenberget med vördnad! Dess krönika börjar icke i går!
Tvärtom, långt ned i den gråaste forntid leder den.”54 Artikeln beskriver till största del tiden mellan
1600- och 1800-talet. Den avslutas med ett stycke om vad platsen hade blivit efter utställningen:
Med åren har tystnaden fallit djup över Syltens gräsängar och inbäddade
promenadstigar. Blott om vintern ser man ännu ungdomen söka upp dessa backar för att
åka skidor eller kälke och man hör därborta en svag återklang från forna dagars väldiga
kälkåkning i Främre Syltens stup. Men om sommaren är det tyst därute. Stillsamma
människor vandra om kvällarna Sylten rundt och slå sig ned på vägens torftiga bänkar
eller söka sig till utsiktspunkterna. […] Och vandraren, som medan solen sjunker röd
om kvällen stiger i bergets långa trappor, finner sig omsluten av en helt
verklighetsfrämmande drömvärld. Häromdagen låg där en igelkott bredvid trappan och
sov som en stock. En liten kattunge följde mig i hälarna och gjorde hans bekantskap.
Och nu vidtog en timslång ömsesidig kurragömmalek så på samma gång grotesk och
graciös att jag glömde både västfrontsoffensiv och mjölkransonering och potatisbrist. De
två naturvarelsernas självupptagna spring i Syltens svala aftonfrid syntes mig så
välgörande efter en dag av tröttande slit.”55
1934 rivs utsiktstornet på toppen av Syltberget. Detta berättas det om med stor sorg i en artikel i
Norrköpings Tidningar från samma år. Artikeln börjar med: ”Det gamla, 38 meter höga utsiktstornet
på Sylten tog vid halv-elva tiden idag på f.m. sin sista suck och störtade med buller och brak i
marken; varigenom Norrköping blev en karakteristisk silhuett mindre [...]”. En liten skara
människor hade samlats på den ”pittoreska bergsknallen” för att titta. Men det beskrivs vara en
smula folktomt i jämförelse med ”en ståtlig utställning” som hölls för länge sedan. En person som
var med och byggde tornet 1905-06 finns på plats. Han säger, på tal om utställningen: ”Då kunde
folk skratta åtminstone! Och då var det liv och rörelse här uppe, inte som nu bara bleka döden –
52 Norrköping och dess omgifningar Oficiell handbok (Norrköping, 1906), s. 5.
53 A. N-n, ”Den stora fabriksstadens naturidyller: Sylten ett gammalt berg rikt på minnen och skönhet”, Norrköpings
Tidningar 11.06.1918
54 Ibid.
55 Ibid.
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tomt och trist.” Artikeln fortsätter om tornet:
Ty en och annan gammal norcopenare har nog med åren gått och så smått förälskat sig i
den där tornsilhuetten under årens lopp – det gamla ståtliga utropstecknet från
utställningsårets festgyllene tid. Och därmed var alltså Syltentornets saga för alltid slut.
Kanske kan man förresten rent av säga, att det strängt taget inte bara var tornet, som nu
sjönk i gruset utan ett helt norcopensiskt ”tidevarv”. Ty vem bygger väl onyttiga
”himlasilhuetter” nu för tiden bara för livsglädjens och den festliga dekorationens skull?
Var det bara en förarglig solreflex, eller var det verklighet, när jag precis tyckte, att det
blänkte fram en liten förstulen tår på kinden hos den gamle Syltenhabitué från anno
dazumal, som, grå, i håret stultat upp för att säga farväl till ungdomsårens glada
festplats?56
1950-1990
De sammanhang som Sylten senare dyker upp i rör sig om ett tillbakablickande, främst på
utställningsåret 1906. Flera minnesartiklar om utställningen skrevs mellan 1950- och 1990-talet,
ibland

under

olika

jubileumsår.

Till

exempel

artikeln

”Norrköpingsutställningen

1906”

i

Östergötlands Dagblad från 1956, vilken börjar med meningen ”Fråga är väl om vår stad någonsin
upplevt en större händelse än den stora utställningen på sommaren 1906?”57 Den beskriver
utställningens tillkomst från planeringsstadiet 1903 till verkställandet. ”Utställningen blev mycket
imponerande och vackert uppbyggd och den måleriska sommarstaden kröntes av den enastående
vackert belägna huvudrestaurangen med sitt utsiktstorn högst uppe på Sylten.”58 Artikeln avslutas
med ett stycke om kung Oscars besök på utställningen, hur kungen klappade springpojkarna snällt
på huvudet och frågade vad de hette. Att kungen uppvaktades med rosor omnämns också: ”[...] som
en liten kökspiga däruppe sedermera skulle skriva en roman om. Och Moa Martinson och jag har
långt fram i livet haft tillfälle att jämföra våra minnen från denna lyckliga och händelserika
sommar.”
”Nu gräver man på Sylten: Slutfikat på kaféet” heter en artikel från 1969. Den beskriver den
sprängning Sylten ska genomgå, inom kort, till förmån för den förlängda Bangårdsgatan:
Nu äter sig borrmaskiner och grävmaskiner in i Syltenberget. […] Ett gammalt
utställningsminne har därmed hamnat i farozonen. Det gamla Syltenkaféets dagar är
räknade kaféet uppfördes som paviljong i anslutning till utställningen 1906. Under
årtiondena därefter var det ett livligt frekventerat kafé. Den kulle kaféet står på skall
vara kvar, men den gröna tornförsedda byggnaden ska bort. 59
Vidare beskrivs vad själva sprängningen innefattar och innebär. ”De pågående arbetena förändrar i

56
57
58
59

Vox. ”Syltentornets saga”, Norrköpings Tidningar, 20.10.1934
Tell Leander, ”Norrköpingsutställningen 1906”, Östergötlands Dagblad 28.04.1956
Ibid.
Stig Sundström, ”Nu gräver man på Sylten: Slutfikat på kaféet”, Folkbladet, 03.03.1969
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hög grad geografin på den här delen av Syltenberget. På ena sidan blir det en mycket markerad hög
slänt istället för den gröna trädbevuxna kulle man hittills sett.”.
”Vad hände sen?” heter det i artikeln med samma rubrik, utgiven 1980, vilken syftar tiden efter
”den stora utställningen”.60 Reportaget utgår från Syltenberget och redogör för hur byggnaderna var
placerade under utställningen.
Uppe på Syltenberget fanns bland annat en jaktpaviljong och en restaurang där man
kunde sitta ute på terassen och äta och samtidigt ha en storslagen utsikt över hamnen
och Bråviken. Från restaurangen och ner på bergets baksida gick en trappa som kallades
Moas trappa uppkallad efter Moa Martinson som arbetade på restaurangen. […]
Bredvid Moas trappa finns en altan kvar som en gång hade ett vackert räcke, vilket nu
förfaller mer och mer.61
Vidare beskrivs de olika byggnaderna och var de går att återfinna, bland annat berättas en
sommarbostad mellan Skärblacka och Norrköping vara helt byggt av virke från utställningen. 1988
ges ytterligare två artiklar ut som blickar bakåt i historien. Denna gång i Folkbladet. Under
rubrikerna ”Moa bland kypare och fabrikörer sommaren 1906”62 och ”Framtiden erövrar stan”
betraktar artiklarna Sylten för tiden under utställningen. I inledningsstycket i ”Framtiden erövrar
stan” går det att läsa:
De som själva minns blir allt färre. Men likväl så lever minnet av den stora utställningen
året 1906 kvar i Norrköping; med ett nostalgiskt skimmer kring denna sommar som inte
var någon annan lik. […] Och mellan Östra promenaden och Syltenberget byggdes på
kort tid en utställningsstad av aldrig tidigare skådat slag. 63
1990-2006
Som en del av en sommarserie artiklar om platser runt Strömmen, i Folkbladet 1990, handlar en
om Sylten. Den har rubriken ”Syltenberget -en grönskande oas -men nu har förfallet satt in”. I
artikeln finns en historisk genomgång samt en intervju med det par som bor i, den så kallade,
Bergstenska villan. Artikeln inleds med en beskrivning av plasten:
Syltberget, eller Sylten som det normalt kallas är en grönskande oas bara ett stenkast
från Strömmen och ganska nära de centrala delarna av Norrköping. Men Sylten är tyvärr
en bortglömd oas som idag ruvar på minnen från fornstora dar då området kring Sylten
gick under namnet Ledungshammar. 64
Enligt artikeln, syftar Ledungshammar på en flotta som hade sin samlingsplats på Sylten under
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1300-talet. Samtalet med paret i villan utmynnar i diskussion kring husets historia och om Moas
trappa verkligen är den trappa Moa Martinson beskriver i sin roman. ”I övrigt finns det idag inte
mycket kvar på Sylten som minner om utställningen, men på makarna Högbergs tomt finns bland
annat ett litet lusthus.” Artikeln slutar i stycket med en rubrik och uppmaning till kommunen som
lyder ”Upprustning!”. Där skildras Sylten som en ”grönskande oas med ett historiskt förflutet” men
att ”något borde göras åt de snart igenvuxna ängsmarkerna och lundarna.” Med några förslag på
förbättring som att ”kommunen kunde börja med att klippa gräset och samtidigt kapa bort en stor
del av slyn” menar man att Syltenberget borde ”åter kunna bli ett andningshål för stressade
Norrköpingsbor.” Då artikeln skrevs 1990, firades ett särskilt Moa Martinson år. I anknytning till
detta frågar sig artikelförfattaren om inte det vore på sin plats med en informationstavla på Sylten
om Moa och utställningen 1906.
Liknande tankar om upprustning återfinns i artikeln ”Låt oss se Sylten leva!” från 1990 och
”Sylten -stannade vid idéer och drömmar” från 1997. I artikeln ”Låt oss se Sylten leva!” frågar sig
artikelförfattaren varför inte kommunens styrande sätter fart på idéerna och satsar på Sylten. ”Det är
ju en alldeles utmärkt idé för ett centralt beläget område som under sommaren har en underbar
grönska och kan erbjuda en rofylld miljö. Här finns ju också gamla traditioner att anknyta till.”65
Den gamla tradition författaren syftar till är utställningen 1906. ”Litterär miljö blev också Sylten,
eftersom Moa Martinson arbetade som servitris på utställningen.” Artikeln fortsätter med att det
verkligen borde skapas en miljö med kulturell anknytning på platsen. ”Det borde gå att göra något
alldeles extra i attraktionsväg, tycker man. Jobba på det i vinter!” uppmanar författaren. Andra
exempel på kulturmiljöer som inte heller tas omhand tas upp, exempelvis Johannisborgs slottsruin
och hällristningarna vid Himmelstalund.
I ”Sylten -stannade vid idéer och drömmar” redogörs för olika visioner som berört platsen sedan
en arkitekttävling som utlystes 1994. ”De hade en gång en dröm, Norrköping politiker. Syltenberget
skulle förvandlas från slumrande, bortglömd och ganska igenvuxen oas till nytt bostadsområde.”66
går det att läsa i upptakten till artikeln. Vidare beskrivs att platsen var tilltänkt för nya bostäder,
koloniområden, caféer och till och med ett nytt Skansen. Planerna visar sig vara inaktuella:
Nu hette det att hamnen borde förbli hamn. Allt fler fartyg talade för detta. Därmed och på
grund av penningbrist har det heller inte gjorts något åt Sylten. […] ”- Det är mest
medelålders som rastar sina hundar här på Sylten. Ungdomar kommer aldrig. Här finns
inget rajtan tajtan. Inte ens ett fik.” 67
Detta säger en person som reportern intervjuar. Och det konstateras snabbt att det är ” både synd
65 Gunnar Henriksson, ”Låt oss se Sylten leva!”, Norrköpings Tidningar, 10.10.1990
66 Birgitta Granehed, ”Sylten -stannade vid idéer och drömmar”, Norrköpings Tidningar, 23.06.1997
67 Ibid.
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och skam att Sylten bara är en bortglömd, ganska igenvuxen oas.” Förfallet tillskrivs tiden efter
utställningen 1906, det var ”många, stora och vackra trädgårdar som därmed försvann.” när
utställningen sedan var över ”kom en tid för förfallet, eftersom rivningen av utställningen dröjde.
Sedan kom idéerna och drömmarna. Med det stannande det [...]”
Med anledning av nittioårsjubiléet av utställningen skrivs ”Den festliga sommaren 1906” i
Norrköpings Tidningar 1996. Artikeln blickar tillbaka på en sommar då Norrköpings stad verkligen
stod i rampljuset. ”Och den uppståndelsen som rådde och den uppmärksamhet som riktades mot
industristaden kommer vi nog aldrig att få uppleva igen.”68 går det att läsa i de inledande
meningarna i artikeln. Vidare beskriver den utställningen som den största som dittills skådats på
landsbygden. ”På fältet mellan Östra promenaden och Syltenberget byggdes det upp en hel stad
med en areal av cirka 200 000 kvadratmeter.” Texten berättar om utställningens uppbyggnad och
planering till uppförande. Väl på invigningsdagen ”rådde det en festyra i Norrköping”. Vidare
beskrivs det att ”mot utställningsområdet drogs Norrköpingsborna som flugor till en sockerbit”.
Kungens besök nämns som något stort och ”ett faktum som Moa Martionson har skildrad i sin
självbiografiska roman Kungens rosor.” Artikeln avslutas med en liten referens till platsen 1996.
”När utställningen sedan var över plockades byggnaderna ned och såldes vidare. Och fältet
förvandlades efterhand till industriområde. Huvudrestaurangen revs först på 40-talet och där finns
idag ett antal växthus som tillhör kommunens parkavdelning.”
Artiklar under 2000-talet har fokus på växthusen och en fjärilsutställning som pågick under
2002. ”Stora färgglada fjärilar fladdrade kring öronen på besökarna när fjärilsgården i ett av
kommunens växthus på Sylten invigdes på lördagen” går det att läsa i artikeln ”Fjäriln vingad syns
på Sylten” i Folkbladet 2002.69 Texten beskriver det nyöppnade fjärilshuset, som skulle vara en
”tillfällig utställning” från juni till september. Den skulle påminna om ”att fjärilarna behöver hjälp
att för att överleva och att man ska låta ängarna blomma och gärna plantera doftande kryddväxter
som fjärilarna älskar.” I ytterligare en artikel från samma år beskrivs det nya fjärilshuset: ”Det nya
fjärilshuset på Sylten har varit mycket uppskattat så här långt i sommar.”70 Utställningen beskrivs ha
blivit ”en lyckad satsning, på landet men mitt i stan.” Vidare beskrivs:
Sedan handelsträdgården i kommunens regi slog igen vid nyåret, är också fjärilshuset
numera allmänhetens främsta anledning att besöka det märkliga Syltenberget beläget
mellan, grovt uttryckt, Lindövägen och Sjötullsgatan. Här genomfördes den stora
Syltenutställningen 1906, men Sylten är annars en bit av Norrköping de flesta av oss

68 Lasse Södergren, ”Den festliga sommaren 1906”, Norrköping tidningar, 19.06.1996
69 Susanna Nordgren Beskow, ”Fjäriln vingad syns på Sylten”, Folkbladet, 17.06.2002
70 Gunnar Hagberg, ”Flygande succé för Syltens fjärilshus”, Norrköpings Tidningar, 24.07.2002
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bara passerar snarare än besöker.71
”Fullt pådrag inför 2006” och ”Nu ska Norrköping kavla upp ärmarna” är rubriker i Folkbladet
under 2002, i två artiklar där Sylten omnämns. I artikeln ”Fullt pådrag inför 2006” beskrivs det
finnas stora planer för en ny utställning i Norrköping, hundra år efter utställningen på Syltenberget.
”Det är stora saker på gång inför Norrköpingsutställningen år 2006 – hundra år sedan det begav sig
senast.” och ”Norrköpingsutställningen ska bli något stort” är meningar som artikeln kretsar kring.
En landskamp i fotboll Sverige mot England, en stor trädgårdsmässa på Sylten och utomhuskonsert
med operasångaren Andrea Bocelli och Norrköpings Symfoniorkestern är exempel på vad som
planeras inför 2006. En underrubrik är ”Vem kommer att betala kalaset?” Och som svar ges att det
inte bara är kommunen som ska stå för de ekonomiska bitarna utan även näringslivet. 72 Liknande
framställning om storartade planer går att finna i den andra artikeln ”Nu ska Norrköping kavla upp
ärmarna”. Där beskrivs en broschyr som skickats ut till företag och organisationer i syfte att få in
idéer och förslag till en ny Norrköpingsutställning 2006, där Sylten, Industrilandskapet och
Himmelstalund är tänkta att vara centrala. Med hjälp av ledordet ”Dags igen Norrköping!” söker
man ”tillsätta en ledningsgrupp med representanter för olika branscher och sektorer i kommunen,
företag, Campus mfl.”

73

Ett år senare, i en artikel i Norrköpings Tidningar, står det att ”arbetet med

2006 års utställning ligger nere”. ”Det är heltyst kring planerna på en utställning i Norrköping 2006.
Frågan är om det blir något alls!”74 Här beskrivs tanken på en jubileumsutställning, hundra år efter
den på Syltenberget, inte sakna idéer utan snarare en rädsla för en ekonomisk smäll. Det finns helt
enkelt ingen som vill finansiera en eventuell utställning. Syftet med en utställning beskrivs vara att
”lyfta fram Norrköping som en ort där man bor, etablerar sig och studerar.” samt att ”visa upp
Norrköping som en starkt etablerad konst- och kulturarena.”75
Vad som faktiskt blir av, av alla idéer återfinns i artikeln ”Syltenutställningen går igen” i
Norrköpings Tidningar 2006. I ingressen går det att läsa:
Norrköpings Konst- och Industriutställning av år 1906 går igen, i dubbel upplaga. Igår
hade teaterföreställningen Moas Rosor premiär, samtidigt öppnade kommunens
utställning i Växthuset på Sylten. Av de storartade planerna blev en minnesutställning,
kanske rimligt stor, klart sevärd för den Norrköpingsbo som är intresserad av en kort
ögonblick i stadens historia, sommaren 1906.76
En tillbakablick av hur utställningen 1906 såg ut återfinns i texten: ”Moderna tider. Fantasifulla
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paviljonger trängdes på utställningsområdet.” Huvudansvaret för minnesutställningen har Tekniska
kontoret. En av anledningarna till detta beskrivs vara att Stadsmuseet drog sig ur det planerade
samarbetet. En annan anledning är platsen i sig. ”Tekniska kontoret äger växthusen på Sylten, som
idag ligger en smula avsides. Minnesutställningen stannar på hemmaplan i ett av växthusen.”
Kungens rosor
Kungens rosor ingår i den självbiografiska trilogi Moa Martinson skrev under senare delen av
30-talet. Mia-trilogin, som den ibland kallas, börjar med romanen Mor gifter sig (1936), fortsätter
med Kyrkbröllop (1938) och slutar med Kungens rosor (1939). Samtliga böcker skildrar, i grova
drag, Mias uppväxt under knappa förhållanden i Norrköping. I Kungens rosor är Mia i
femtonårsåldern och efter ett jobb som tjänsteflicka på en prästgård får Mia jobb som brödskärerska
och alltiallo på huvudrestaurangen på Sylten under Konst- och industriutställningen. Arbetet på
utställningen och Mias upplevelser är romanens huvudspår. I väntrummet hos arbetsförmedlaren
beskrivs en livlig debatt:
Det ska öppnas en stor utställning i landsortsstaden endera dagen, och den flotte
direktören från stora restaurangen är inte nöjd med den personal som stadens
kommissionskontor kan leverera. Det är mest fabriksmärkta kvinnor, gula i hyn och utan
betyg. Fabriksbetyg räknas inte, då det gäller arbete på restaurang, liksom
restaurangbetyg inte ställdes högt, då stans privatfruar ville ha tjänstefolk. 77
Mia beskriver utställningsförberedelserna som ”en fruktansvärd röra”. Allting verkade vara i kaos,
ytorna i köket var alldeles för små och de redskap personalen hade utlovats dök inte upp. ”Brist på
organisation, skrek den tjocka köksmästaren och var blå i ansiktet av förargelse.”78 Mia skildrar i
synnerhet arbetet och sina arbetskamrater. Restaurangen på Sylten och vad som sker där är i fokus.
Hon, som alla andra, jobbar hårt och är ofta trött. Arbetet är stressigt och brådskande
Alla ropar på alla, det slamrar i kök och disk, kyparna står uppsträckta i sina höga
stärkkragar med notisböcker och vinlistor framför matsalskassan och skall ha marker. I
köket rusar de vita gestalterna om varandra, i kallskänken har snickaren just satt upp den
sista hyllan och en gumma packat upp den sista låren saladjärer. 79
Redan efter första dagen är hon ”så trött att hon inte kan njuta av den ovanliga scenen, hon tycker
att alltihop redan är gammalt och vant.”80 Och arbetet och tröttheten fortsätter ”Dag efter dag
fortsatte detta inferno i sommarhettan. Strömmar av människor som skulle ha mat.”81 Syltenberget
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dyker upp i texten när Mia ska gå till eller från arbetet. Trappan, viken hon måste förbi när hon ska
till eller från arbetet återkommer flera gånger i romanen. En kväll när restauranggästerna inte gått
förrän efter stängningstid går Mia till villans sovsal där hon sover bland andra kvinnor som arbetar
på utställningen:
Här behöver hon inte sällskap. Här nedanför berget har hon en gång för länge sedan
plockat blommor till ett bröllop. För länge sen då världen var helt annorlunda. Inga
spöktavlor, inga osynliga oktaver, inte så här mycket bråk, bara en fattig mor som slet
för sin unge och supiga karl. Långsamt går hon utför trätrapporna; det är åttio steg, hon
räknade dem första dagen hon gick där. Restaurangen ligger högt, från matsalsfönstren
är utsikt över hela staden. Hon står en stund och ser över nejden. Ingen människa synes
till, endast fabriksrökarna bolmar som vanligt. Hon sitter en stund på villans veranda
innan hon går in. Därinne är kvavt, rullgardiner neddragna, elva trötta kvinnor ligger där
i rader och sover. […] En gång var här fest och sköna kvinnor, viftade sig med solfjädrar
efter straussvalsens häftiga takt. Nu sover elva kvinnor här, en del har kastat sig på
sängarna med sängkläderna på. 82
Flera hundra besökare kommer till restaurangen varje dag men det är särskilt två besök som
uppmärksammas av Mia. Det är kung Oscars besök och när Fabrikör C bjuder alla sina arbetare på
middag. Mötet med kungen beskriver Mia som spännande och intressant, medan arbetarnas middag
är en episod som skaver. Bland personalen i restaurangen gör man sig lustig på arbetarnas
bekostnad, vilket både stör Mia och får henne att fundera. Många skrattar åt arbetarnas bordsskick
och kläder menar att de inte hör hemma på ett så fint ställe som deras restaurang. Utställningen, och
platsen, i övrigt får Mia att både förundras och fnysa. Flertal gånger beskriver hon utställningsfältet
som när det kryllar av besökare så att det är alldeles ”svart av folk”83 eller soliga dagar då ”
gästerna böjar komma i allt minde troppar.”84 Hon förtjusas av ”den ståtliga entrén med sina trätorn
och girlander”85 men är mindre imponerad när hon hör:
- Världens största underverk! Skrek en utropare åt några vikbolandsbönder, ett par
barnungar och två hundar. - Världens största underverk! Kom in och se den svävande
damen! Mia bara fnyste. Hon kände den svävande damen. Hon var så ful i verkligheten.
Inte alls som på affischen. Fattig var hon också. Gick sjaskig omkring och sålde kort av
sig själv.86
Mia befinner sig på restaurangen till största del. Enstaka ledigheter besöker hon ett våffelkafé, sin
mor i Södra förstaden eller går ärenden till posten. Hon går aldrig själv på någon av utställningarna
på området och hon beskriver heller aldrig något intresse för dem. Men vid ett tillfälle när hon är
82
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ledig och vill hitta på något roligt med sin mor föreslår hon att de kan gå på utställningen
tillsammans eller biografen om mor skulle tycka att det var för långt att gå. Hennes mors svar blir:
”- Utställningen gör mig rakt detsamma, men biografen har jag tänkt gå på många gånger [...]”. 87
Efter hand tunnas arbetet på restaurangen ut och gästerna blir allt färre. Snart ligger matsalarna öde
och en stor del av personalen reser därifrån. Restaurangen stängs och utställningen likaså, Mia är
kvar bland de sista tillsammans med direktören och kassören. Äntligen är det lugnt och Mia får till
slut pusta ut. Tiden innan hon far vidare mot Stockholm, och en utbildning som kallskänka,
beskriver hon som lugn. ”Man kom i drömmar och tankar. Bodde i ett slott. Hade inga bekymmer,
fast man gick och räknade ett konkursbo.”88

Det förlorade paradiset: en analys
När jag gör min analys läser jag först alla källor som en helhet, som en stor berättelse. Sedan
fokuserar jag på bestämda enheter, specifika tidningsartiklar eller texter, i den stora berättelsen och
på så sätt bryts den ned till många små. I den stora berättelsen handlar det framförallt om att försöka
hitta handlingen eller strukturen. I de små handlar det om att se vad det är strukturerna utgörs av
och på vilket sätt det sker.
För att sammanfatta berättelsen i sin helhet, börjar det med beskrivningar av Sylten som ett
sommarnöjesområde; Norrköpings allra första rekreationsområde. 89 Sedan träder berättelsen om
Konst- och Industriutställningen fram, och den fortsätter att pågå mer eller mindre till slutet. När jag
tittar på den stora berättelsen om Sylten tycker jag mig se att den i många aspekter handlar om
Konst- och Industriutställningen 1906. Nästan alla källor efter 1906 nämner, beskriver eller utgår
helt från Sylten som den plats där utställningen 1906 ägde rum. På så sätt är det svårt att separera
berättelsen om Konst- och Industriutställningen från berättelsen om Sylten. Före utställningen
beskrivs Sylten som ett fashionabelt fritidsområde långt bort från staden, med sommarvillor och
sommarnöjen.90 Konst- och Industriutställningen, och tiden för den, beskrivs som en blomstrande
och fantastisk period, i vissa fall som stadsbornas gladaste tid. Flera exempel kan ges:
”expositionen tillhör alltjämt Norrköpingsbornas gladaste minnen.”91 , ”utställningsårets festgyllene
tid”92 och ”den uppståndelsen som rådde och den uppmärksamhet som riktades mot industristaden
kommer vi nog aldrig att få uppleva igen.”93 . En av rubrikerna talar även om ”Den festliga
87 Moa Martinson, Kungens rosor (1939) ny utg. (Stockholm, 1946), s. 176.
88 Ibid., s. 214-215.
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90 Lasse Södergren, ”Nyinflyttat i Bergstenska villan”, Norrköpings Tidningar, 02.05.1998
91 Författare går ej att se, ”Ett 30-årsminne”, Norrköping Tidningar, 09.05.1936
92 Vox. ”Syltentornets saga”, Norrköpings Tidningar, 20.10.1934
93 Lasse Södergren, ”Den festliga sommaren 1906”, Norrköping tidningar, 19.06.1996
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sommaren 1906”94 .
Denna blomstring och storhet blickas tillbaka på som något förflutet men också förlorat, med
nostalgi och längtan tillbaka till. Det sammanfattas bra av tornbyggaren, när han talar om tiden för
Konst- och Industriutställningen, i samband med utsiktstornets rivning: ”Då kunde folk skratta
åtminstone! Och då var det liv och rörelse här uppe, inte som nu bara bleka döden – tomt och
trist.”95 Eller som i artikeln från 1918: ”Med åren har tystnaden fallit djup över Syltens gräsängar
och inbäddade promenadstigar.”96. Och i en ännu senare artikel: ”De som själva minns blir allt färre.
Men likväl så lever minnet av den stora utställningen året 1906 kvar i Norrköping; med ett
nostalgiskt skimmer kring denna sommar som inte var någon annan lik.”97 . Det tycks likna ett
paradis, som förfaller och går förlorat. Det framgår tydligt i artiklarna ”Syltenberget - en
grönskande oas - men nu har förfallet satt in” och ”Sylten – stannade vid idéer och drömmar”. I den
senare står det att det i och med utställningen fanns ”många, stora och vackra trädgårdar som
därmed försvann.” när utställningen sedan var över ”kom en tid för förfallet, eftersom rivningen av
utställningen dröjde. Sedan kom idéerna och drömmarna. Med det stannande det [...]”98 I de glimtar
som ges av Sylten före Konst- och Industriutställningen framträder samtidigt platsen som ett
blomstrande paradis. Magnus Höijer skriver i boken På jakt efter en utställning: ”Sylten låg
verkligen på landet. Här fanns också ett antal sommarstugor på tomter, som arrenderades av staden
på flerårskontrakt. De bildade ett pittoreskt, litet sommarstugeområde, befolkat av borgare från
staden. Idyllen slogs dock i bitar. Arrenden som inte skulle löpa ut än på flera år, sades upp av
staden. Borgarna måste flytta, hus revs, och till råga på allt sprängdes hela toppen av berget bort för
att bereda plats åt den fashionabla huvudrestaurangen. 99 Detta understryker bilden av ett ”förlorat
paradis”, och i två bemärkelser. Det förlorade, som fanns innan utställningen och det som förlorades
när utställningen upphörde.
Förfallets berättelse följer hela vägen efter utställningen och den avbryts ibland och särskilt mot
slutet av en dröm om att (åter)skapa och (åter)uppleva det förlorade. I flera artiklar efterfrågas en
(åter)uppbyggnad av Sylten. Tydligast framträder det i artikeln med rubriken ”Låt oss se Sylten
leva!”100

men även i de många förslagen på förbättringar i denna ”grönskande oas”: ”Upprustning!

[…] något borde göras åt de snart igenvuxna ängsmarkerna och lundarna.”, för att ”åter kunna bli

94 Lasse Södergren, ”Den festliga sommaren 1906”, Norrköping tidningar, 19.06.1996
95 Vox. ”Syltentornets saga”, Norrköpings Tidningar, 20.10.1934
96 A. N-n, ”Den stora fabriksstadens naturidyller: Sylten ett gammalt berg rikt på minnen och skönhet”, Norrköpings
Tidningar 11.06.1918
97 Jan Nordström, ”Framtiden erövrar stan”, Folkbladet, 24.09.1988
98 Birgitta Granehed, ”Sylten -stannade vid idéer och drömmar”, Norrköpings Tidningar, 23.06.1997
99 Magnus Höijer, Ulf Höijer, 1906 På jakt efter en utställning (Västervik 1996) s. 10.
100 Gunnar Henriksson, ”Låt oss se Sylten leva!”, Norrköpings Tidningar, 10.10.1990
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ett andningshål för stressade Norrköpingsbor.”101 Strukturerna i berättelsen kring det blomstrande
och tillika förlorade paradiset bär på grundläggande motsatser: blomstring står mot förfall och
möjligheter mot krossade drömmar.

Kungens rosor som motberättelse och länk till det förflutna
Som jag tidigare nämnt är Moa Martinson och romanen Kungens rosor ett återkommande inslag i
narrativet om Sylten. I berättelsen framträder författaren på olika sätt. Med andra ord - hennes roll
ges

olika

betydelser.

Men

de

hänger

starkt

ihop

med

betydelserna

av

Konst-

och

Industriutställningen och är ett tydligt uttryck för hur berättelsen om Sylten inte går att skilja från
berättelsen om utställningen 1906. Jag tolkar både Moa Martinson och romanen som ett
betydelsefullt element i berättelsens, i sin helhet, struktur. I vissa texter används hon endast som
”rekvisita” eller som en ögonvittnesskildring för utställningen. Hon omnämns då bara kort, utan
närmare beskrivningar av varken henne eller romanen. Som ett talande exempel kan artikeln ”Den
festliga sommaren 1906” nämnas. Där berättas det om kungens besök på utställningen och att han
uppvaktades med rosor: ”ett faktum som Moa Martinson har skildrat i sin roman Kungens rosor.”102
I andra texter dyker hon upp som bevis för att utställningen verkligen varit betydelsefull, men även
som stöd och argument för att (åter)uppbygga Sylten. Allra tydligast framgår det i artiklar som
”Syltenberget - en grönskande oas men nu har förfallet satt in” och ”Låt oss se Sylten leva!”. I den
första frågas det efter en skylt vid Moas trappa: ”Och när vi nu i år firar Moa Martinson med ett
särskilt Moa-år, kunde en informationstavla om Moa och utställningen 1906 också vara på sin plats.
Varför inte vid Moas trappa?”103 I ”Låt oss se Sylten leva!” står det: ”Litterär miljö blev också
Sylten, eftersom Moa Martinson arbetade som servitris på utställningen.”104 . Här betonas Sylten,
genom Moa, ha blivit en litterär miljö, vilket i sin tur motiverar att skapa en miljö med kulturell
anknytning

på

platsen.

Moa

Martinson

nämns

första

gången

i en

artikel från

1956

”Norrköpingsutställningen 1906”105 , cirka tjugo år efter bokens utgivning, och följer sedan med
genom hela berättelsen som en representant för utställningen. ”Med Moa bland kypare och
fabrikörer sommaren 1906” är den enda text som utgår från Kungens rosor och varvar citat med att
återberätta delar av romanen tillsammans med bilder från utställningen.106 Den är på sätt och vis ett
undantag som bekräftar regeln. Och Moa Martinson blir, oavsett om det är som rekvisita,
ögonvittnesskildring eller stöd, en länk till det förflutna, på så vis görs berättelsen om Sylten
101 Lasse Södergren, ”Syltberget – en grönskande oas - men nu har förfallet satt in”, Folkbladet, 02.07.1990
102 Lasse Södergren, ”Den festliga sommaren 1906”, Norrköpings Tidningar, 19.06.1996
103 Lasse Södergren, ”Syltberget – en grönskande oas - men nu har förfallet satt in”, Folkbladet, 02.07.1990
104 Gunnar Eriksson, ”Låt oss se Sylten leva!”, Norrköpings Tidningar, 10.10.1990
105 Tell Leander, ”Norrköpingsutställningen 1906”, Östergötlands Dagblad 28.04.1956
106 Jan Nordström, ”Med Moa bland kypare och fabrikörer sommaren 1906”, Folkbladet, 29.10.1988
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bunden till det förgångna.
Men det tar inte riktigt slut där med Moa Martinson. Om jag istället läser Kungens rosor som ett
eget narrativ i relation till den stora berättelsen om Sylten framträder en annan historia. Den utspelar
sig bakom kulisserna i huvudrestaurangen på Konst- och Industriutställningen. Den beskriver inte
samma blomstrande drömmar och storhet utan snarare ett slitsamt och hårt arbete som utfördes
främst av fattiga kvinnor och män. Det är ett hektiskt och mödosamt arbete. Och platsen skildras
både som bunden till Mias egna minnen: ”Här nedanför berget har hon en gång för länge sedan
plockat blommor till ett bröllop. För länge sen då världen var helt annorlunda […]”107. som till
platsens tidigare bruk: ”[...] En gång var här fest och sköna kvinnor, viftade sig med solfjädrar efter
straussvalsens häftiga takt. Nu sover elva kvinnor här, en del har kastat sig på sängarna med
sängkläderna på.”108 och det dåvarande arbete vilket Mia utförde där och som fick kvinnorna att
somna på sängarna med sängkläderna på. Utställningen i sig får ingen annan, större, betydelse. Det
förhåller sig nästan tvärtom. Det finns en viss beundran för vackra byggnader, som när hon
”förtjusas av den ståtliga entrén med sina trätorn och girlander”109 men fnyser åt den svävande
damen som kallas ”Världens största underverk!”110 för att hon i verkligheten är ful och fattig. För
utställningen som sådan framgår snarare ett ointresse och det sammanfattas ganska bra av Mias mor
när hon utbrister ”Utställningen gör mig rakt detsamma [...]”111 . Jag tolkar berättelsen i Kungens
rosor, i relation till den stora berättelsen om Sylten, som en motberättelse. Istället för pompa och
ståt och glädjeyra för Norrköpingsborna, beskriver den för många snarare vara en tung möda.
Givetvis återfinns festligheter och det är inte bara lidande som skildras i berättelsen, men
huvudintrycket är ändå dess karaktär av motberättelse.

Är Sylten ett permanentat provisorium?
Syltens placering i staden är utanför Promenaderna. 112 Alltså hamnar Sylten utanför dagens innersta
stadskärna. Att det inte alltid har förhållit sig så, går tydligt att se i berättelserna om platsen. I
beskrivningarna av Sylten under 1850-talet, i och med Promenadernas tillkomst och uppbyggnaden
av sommarhus, sägs platsen ligga långt bort från staden. I stadsplanen som utformas mellan 19051907 innefattas Sylten i ”den östliga industriklumpen”113 . Magnus Höijer skriver i boken På jakt

107 Moa Martinson, Kungens rosor (1939) ny utg. (Stockholm, 1946), s. 63.
108 Ibid.
109 Ibid., s. 158.
110 Ibid., s.151.
111 Ibid., s. 176.
112 http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/promenaderna-i-norrkoping/
113 Björn Helmfrid, Kraft Salomon, Norrköpings historia VI, band 16 (Stockhom, 1976), s. 93.
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efter en utställning att Sylten verkligen låg på landet 1906.114 I den senare delen av berättelsen, på
1990-talet beskrivs Sylten vara nära de centrala delarna av Norrköping, bara ett stenkast från
Strömmen.115 Men det skildras också som ”en smula avsides”116 eller som ”på landet men mitt i
stan”117 . Jag tolkar detta som att Sylten är tämligen svårplacerat. Det tycks befinna sig i
mellanrummet, mellan stad och land, innanför och utanför centrum, nära och samtidigt långt borta.
Jag ser tydliga kopplingar till Gabriella Olshammars beskrivningar av ett mellanområde. Hon menar
att dessa mellanliggande områden ofta ligger i anslutning till industrier som ofta är centralt belägna,
men som tidigare ansågs ligga i utkanten. 118 Hon beskriver också att områden som är centralt
belägna, ändå kan anses vara i utkanten, på grund av sina egenskaper eller sin relation till
omgivningen.119 Med hjälp av denna definition förstår jag att berättelsen om Sylten kan innehålla så
skiftande beskrivningar av läget. Sylten befinner sig idag i ett industriområde utan att nyttjas för
den sortens verksamheter. Det passar alltså inte in i de omkringliggande industrifälten. Sylten har
tidigare räknats till landsbygden men i och med stadens tillväxt och utbredning har det hamnat allt
närmare centrum. Samtidigt har det behållit mycket av sin lantliga prägel. På så sätt uppstår en
osäkerhet om vad platsen tillhör och var den är belägen, vilket gör att den hamnar i ett mellanland
och blir ett mellanområde.
Men innebär detta att Sylten också är ett permanentat provisorium? Förvisso råder det en viss
estetisk oordning på platsen. När jag befinner mig på Sylten och tittar på omgivningarna är
utsiktsplatsen på västra sidan skräpig. Vid Moas trappa saknas en skylt och det är inte helt lätt att
veta vad som är privat mark och var jag som besökare får gå. I berättelsen efter utställningens slut,
återkommer beskrivningar av platsen som förfallen och igenvuxen. Det beskrivs som ”synd och
skam”120 att det tillåts förfalla och det framförs flertalet önskningar om förbättring. Det
resonemanget sammanfattas bra i en mening: ”Syltberget är en grönskande oas med historisk
förflutet, men något borde göras åt de snart igenvuxna ängsmarkerna och lundarna.”121 Enligt
Olshammar är estetisk oordning ett övergripande kännetecken som bidrar till att en plats blivit ett
permanentat provisorium. Det är ett utmärkande drag som präglar såväl beskrivningarna av Sylten
som min egen uppfattning av platsens estetik.
I berättelsen, under 2000-talet, väntas en ny utställning till hundraårsjubiléet med storskaliga
114 Magnus Höijer,Ulf, Höijer På jakt efter en utställning, (Västervik, 1996), s. 10.
115 Lasse Södergren, ”Syltberget -en grönskande oas -men nu har förfallet satt in”, Folkbladet, 02.07.1990
116 Ann-CharlotteSandelin, ”Syltenutställningen går igen”, Norrköpings Tidningar, 10.08.2006
117 Gunnar Hagberg, ”Flygande succé för Syltens fjärilshus”, Norrköpings Tidningar, 24.07.2002
118 Gabriella Olshammar, Det permanentade provisoriet: ett återanvänt industriområde i väntan på rivning eller
erkännande (Göteborg, 2002), s. 40.
119 Ibid., s.48.
120 Lasse Södergren, ”Syltberget - en grönskande oas - men nu har förfallet satt in”, Folkbladet, 02.07.1990
121 Ibid.
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visioner och påkostade idéer. ”Fullt pådrag inför 2006” och ”Dags igen Norrköping!”122 är ledord
inför den stora satsning som väntas genomföras. Men dessa projekt blir inte av. Det sägs vara
”heltyst kring planerna”123 på en ny utställning. Och man frågar sig om det blir något av alls. Det är
inte idéer kring den nya utställningen som saknas, utan snarare tillräckliga ekonomiska resurser för
att alla idéer ska genomdrivas.124 Enligt Olshammar är ett annat kriterium som bestämmer ett
permanentat provisorium att platsens utveckling, genom vittfamnande idéer för platsutveckling,
låser sig på grund av bristande kapital. Det är ett kriterium som passar väl in på min tolkning av
berättelsen om Sylten. Andra aspekter Olshammar beskriver bidrar till det permanentade provisoriet
är att verksamheter på platsen har låg status och har ständigt en oviss framtid. De vinner inte heller
något erkännande om de är för anspråkslösa. Växthusen på Sylten, dyker upp i senare delen av
berättelsen om platsen. Då i tillfälliga skepnader i form av fjärilsutställningen, som beskrivs vara en
”succé”.125 Eller som ett konstaterande att de befinner sig på platsen idag. Jag kan inom ramen för
denna studie, som utgår från skriftligt material och tidningsartiklar, inte fullt ut bedöma statusen och
erkännandet av verksamheterna. Sylten beskrivs, i berättelsen efter utställningen, i obelåtna termer.
Ett talande exempel från en av artiklarna är: ”Och parkerna på Sylten utgör idag också ett ganska
tråkigt intryck”126 Det är som om platsen inte riktigt räknas om den ser ut som den gör. Och det
finns ett återkommande resonemang om återuppbyggnad och en ovisshet om det verkligen kommer
att ske. Det är som om platsen inte får något erkännande på grund av sin anspråkslöshet. Det
förefaller därför som högst rimligt att karaktärisera Sylten som ett ”permanentat provisorium”.

En minnesplats
I en av artiklarna står att Sylten tyvärr är ”[...] en bortglömd oas som idag ruvar på minnen från
fornstora dar [...]”127 Dessa fornstora dagar syftar till en tid långt före utställningen 1906. Desto fler
artiklar berättar om minnet av tiden för utställningen. ”De som själva minns blir allt färre. Men
likväl så lever minnet av den stora utställningen året 1906 kvar i Norrköping; med ett nostalgiskt
skimmer kring denna sommar som inte var någon annan lik.”128 kan ges som exempel. Utifrån detta
och de många exempel jag angett under de tre ovanstående rubrikerna finner jag, såväl som i den
stora berättelsen som i de små enheterna av berättelsen om Sylten, tydliga (åter)kopplingar till det
förflutna och till minnen. De handlar främst om minnen av Konst- och Industriutställningen 1906
122 Sören Boström, ”Fullt pådrag inför 2006”, Folkbladet, 17.04.2002
123 Birgitta Granhed, ”Arbetet med 2006 års utställning ligger nere”, Norrköpings Tidningar, 15.10.2003
124 Birgitta Granhed, ”Arbetet med 2006 års utställning ligger nere”, Norrköpings Tidningar, 15.10.2003
125 Gunnar Hagberg, ”Flygande succé för Syltens fjärilshus”, Norrköpings Tidningar, 24.07.2002
126 Ibid.
127 Lasse Södergren, ”Syltberget - en grönskande oas - men nu har förfallet satt in”, Folkbladet, 02.07.1990
128 Jan Nordström, ”Framtiden erövrar stan”, Folkbladet, 24.09.1988
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men även om tider innan denna. I relation till de perspektiv om ”plats” som jag utgått från går det
tydligt att se paralleller till berättelsen om Sylten. Synvinklarna utgår från att en plats erfars och
upplevs genom aktiviteter, minnen och förväntningar och att en plats bör uppfattas som
meningsskapare som också är föränderlig över tid.

129

Berättelsen om Sylten sker genom minnen

(återblickande på det ”förlorade paradiset”), aktiviteter (fjärilsutställningarna och det konstanta
förfallet) och förväntningar (önskan eller drömmen om det ”(åter)skapade paradiset”). Som jag ser
det förutsätts alla de olika aspekterna av tiden. Dock är förändringarna av berättelsen om Sylten inte
särskilt stora även om det är ett stort tidsspann som studerats. Sylten framstår ständigt som bundet
till sitt förflutna. I relation till Mats Brusmans begrepp ”mindscape”, vilket innebär bilden eller
uppfattningen av en plats vilken tar avstamp i både befintlig fysisk miljö och det förflutna, råder en
dominerande ”mindscape” i berättelserna av Sylten. Brusman menar att vissa dominerande
”mindscapes” kan vara härskande och på så vis också bestämma platsens framtid. 130 Jag tolkar
betydelserna, som Sylten ges i berättelsen, som bundna till det förflutna och minnet av platsen som
den en gång var. Den framträdande och dominerande ”mindscape” ser jag till stor del ta avstamp i
det förgångna. Genom detta tycker jag mig kunna dra slutsatsen att Sylten i många avseenden
förefaller vara en minnesplats. Även om den officiellt inte räknas som sådan eller om Moas trappa
är skyltad eller inte, ges Sylten betydelsen av minnesplats genom berättelserna om den. Det
beskrivs i en artikel att ”Sylten […] är en bit av Norrköping de flesta av oss bara passerar snarare än
besöker.”131 Sylten skulle därmed kunna illustreras som en passage till det förflutna.

Sammanfattning och slutord
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka de betydelser som ges åt Sylten, genom berättelserna
om platsen.
Till en början beskrivs Sylten som ett sommarparadis med sommarbostäder, som försvinner i
mån för Konst- och Industriutställningen. Det är en utställning som beskrivs vara en kort men
glädjefylld och mycket viktig period i stadens historia. Kort efter utställningens slut börjar
beskrivningar av förfall som pågår, parallellt med minnen av den stora utställningen, fram till slutet
av berättelsen 2006. Där dras en sista koppling till utställningen i och med de storslagna planerna
och anspråkslösa firandet av utställningens hundraårsjubileum. I materialet har kunnat se en
grundberättelse, med variationer. Genom att titta på den stora berättelsen om Sylten har jag kunnat
konstatera att den i mångt och mycket handlar om Konst- och Industriutställningen. I berättelsen

129 Se rubriken Det rumsliga perspektivet på s. 3.
130 Se under rubriken Om platsbetonad forskning på s. 7.
131 Gunnar Hagberg, ”Flygande succé för Syltens fjärilshus”, Norrköpings Tidningar, 24.07.2002
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framträder Sylten som ett blomstrande paradis som går förlorat, i två bemärkelser. Paradiset som
faller i och med Konst- och industriutställningens uppbyggnad och det som (åter igen) försvinner
när utställningen sedan rivs. I de små berättelserna har jag även kunnat konstatera att Moa
Martinson fungerar som en länk till det förflutna och som viktig komponent i hur berättelsen om
Sylten binds till det förgångna. Både för att Martinson frekvent omnämns, i berättelserna, och för att
hon beskrivs ha gjort platsen till en litterär miljö. Romanen Kungens rosor har jag betonat ha
karaktären av motberättelse, i relation till den stora berättelsen om Sylten. Jag har även framhållit
att det går att applicera Sylten på Gabriella Olshammars begrepp mellanområde och permanentat
provisorium. Betydelsen som ges åt platsen har jag sett som dominerat av det förflutna och ringat in
som minnesplats.

Under rubriken Det förlorade paradiset har jag redogjort för att berättelsen om Sylten till stor del
struktureras

av

vissa

grundläggande

motsättningar.

De

grundläggande motsättningarna som

strukturerar berättelsen handlar om blomstring kontra förfall och möjligheter kontra krossade
drömmar. I sin avhandling, Att gjuta en nation Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid
1800-talets mitt, söker Magnus Rodell visa på hur flera olika nationella berättelser kan samexistera i
historieskrivningen om en och samma statyinvigning.132 Även Mats Brusman påpekar att
motstridiga ”minscapes” kan finnas kring en och samma plats. 133 I likhet med Rodell och Brusman
finner även jag i berättelsen om Sylten flera olika, och motsättande berättelser, som löper parallellt
med varandra. Ett annat motsatspar jag nämnt, under rubriken Är Sylten ett permanentat
provisorium?, är centrum-periferi. Med det syftar jag på den osäkerhet och dubbeltydighet, som
råder kring placeringen av Sylten; hur Sylten i olika texter tycks befinna sig både nära och samtidigt
långt bort från centrum.
En annan kontrast jag ser i materialet är den om arbete kontra rekreation. Då menar jag främst
berättelsen om Sylten som rekreationsområde, sommarnöjesområde, fritidsområde etc. i relation till
berättelsen i Kungens rosor, vilken fokuserar just arbete. Den beskriver en ung kvinnlig arbetares
upplevelser och hur hennes, och de andra arbetarnas, mödor möjliggör nöje och rekreation för
andra.
Jag ser denna uppsats som ett första steg i en rad möjliga vidare studier. Det skulle vara
intressant att undersöka av vilka orsaker berättelserna om Sylten ser ut som de gör och om de går
att koppla ihop med en ännu större berättelse; den om Norrköpings historia. Vad kan en liten del
132 Magnus Rodell, Att gjuta en nation: statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800 -talets mitt
(Stockholm 2001), s. 37.
133 Mats Brusman, Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter
(Linköping, 2008), s. 42.
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säga om en större helhet? Finns det gemensamma nämnare i ekonomiska, organisatoriska eller
politiska mekanismer som styr berättelserna och hur de skulle kunna se ut? Vad säger till exempel
berättelsen om Sylten om 1900-talets klassamhälle i Norrköping? Det skulle också vara intressant
att jämföra Sylten med andra mellanområden eller permanentade provisorier i Norrköping och
undersöka vilka möjligheter sådana föränderliga platser har eller har haft genom tiderna.
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