
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gävle jubilerar 
 
 

 Historiska berättelser vid Gävles 500-årsjubileum 1946 
 
 

Författare 
Oscar Larsson 

 
 

År 2011 

Examensarbete, kandidatnivå, 30 hp 
Historia 

Ämnesdidaktik inom historia 
Lärarprogrammet 

Handledare: Henrik Ågren 
Examinator: Agneta Ney 



 

 

 



Innehållsförteckning 

 

1. Gävle: nutidsstad – framtidsstad ……………………………………….………….…….…s. 1 

1.1 Historiekultur och historiebruk ………………………….………….………………..….…..s. 2 

1.2 Teoretiska utgångspunkter…………………………….………… …….………….…...……s. 4 

1.3 Lokalsamhällets offentliga manifestationer ……………………………………….…...........s. 5 

1.4 Syfte och frågeställningar …………………………………………………………….……..s. 6 

1.5 Avgränsningar …………………………………….………….………………………..….…s. 7 

1.6 Metod …………………………….…………………….………………………………..…..s. 8 

1.7 Källmaterial och källkritik…………….………………………………………………….….s. 9 

1.8 Disposition ………………………………………………….………….………….….….….s. 10 

2. Bakgrund ………………………………………………………………….…………..……..s. 12 

2.1 Kulturell hegemoni och nationsformeringar genom utställningar…...…………….…….…..s. 12 

2.2 Upptakten till Gävles 500-årsjubileum ………………………….…………………….….….s. 14 

2.3 Upptakten till Gävles jubileumsutställning ………………………………………….…..…..s. 15 

2.4 Marknadsföringen och den mediala bevakningen av Gävles 500-årsjubileum ………...……s. 16 

2.5 Aktörer och verksamheter – en sammanfattning ………………………………….….…….. s. 17 

3. Gävles 500-årsjubileum – en exponering av manifestationer ……………….….….….…..s. 19 

3.1.1 ”Gefle stads femhundraårsjubileum” …………………………………………….….….….s. 19 

3.1.2 Jubileumsretoriken – förebilder och lokalhistoria …………………………...………….…s. 19 

3.1.3 Arbetarbladets minnesblad: Till minne av Gävles 500-årsjubileum ……………….………s. 20 

3.1.4 Historiska berättelser och teman vid Gävles 500-årsfirande ……………………….………s. 22 

3.2 Invigningen av Gävles jubileumsutställning …………….…………….……….………….s. 23 

3.2.1 Invokation, Recitativ och Dityramb ………………………………….………….……...…..s. 24 

3.2.2 Grannstädernas hyllningstal och landshövding Sandlers hexameter ………..…….….….... s. 25 

3.2.3 Kronprins Gustav Adolfs invigningstal ……………………………………….…..….…….s. 26 

3.2.4 Historiska berättelser och teman vid jubileumsutställningen ……….……………………...s. 27 

3.3 Marknadsförandet av Gävles 500-årsjubileum …………………………………………...s. 28 

3.3.1 Den mediala bilden av Gävles historia i samband med 500-årsjubileet ……………….…...s. 29 

3.3.2 Historiska berättelser och teman i marknadsföringen av Gävles 500-årsjubleum ….………s. 31 

4. Gävle – mot framtiden med ankaret i det förflutna …………………….………….......…..s. 33 

5. Sammanfattning ……………………………………………………………………..……......s. 37 

Käll- och litteraturförteckning ………………………………………………….…….…………...s. 38 

 



 1

1. Gävle nutidsstad – framtidsstad 

 

Gävle är med de tre symbolerna i sin vapensköld allt förankrad i sin historia. Detta 
betyder en tillgång av ett slag som väl ej kan mätas med mått eller uppskattas i pengar 
men som i alla fall är en ofrånkomlig, värdefull realitet på våra fäders arbete, och med 
traditionen som bakgrund skall de frejdigt bygga vidare. Mot framtiden måste vi blicka.1 

  

Vid invigningen av Gävles jubileumsutställning i samband med stadens 500-årsjubileum, i 

juni 1946, kom kronprins Gustav Adolf att hålla ett invigningstal. I talet förmedlas 

föreställningen om hur ”de tre symbolerna” lagt grunden till den moderna välfärdsstaden 

Gävle. En välfärd som kommande generationer också skulle få ta del av. De tre symbolerna: 

tre skeppsankare, silverströmmen och havet förtydligas i kronprinsens retorik, där även 

stadens historiska kopplingar till både handel och sjöfart går att urskilja som centrala teman. 

 

Ett annat viktigt element som går att urskilja är tron på en ljusare framtid, vilket inte bara 

förmedlades i kronprinsens retorik, utan i alla de offentliga manifestationerna i samband med 

Gävles 500-årsjubleum. En viktig del i detta arbete kommer att fokusera på denna positiva 

framtidstro, men arbetet syftar främst på att identifiera och analysera den historia som 

förmedlades i samband med Gävles 500-årsjubileum 1946. 

 

”Gävle: nutidsstad – framtidsstad” löd parollerna mellan den 21 juni och den 5 augusti 1946, 

då närmare 900 000 besökare kom att bevista de över 400 000 kvadratmetrarna, innefattande 

utställnings- och nöjesfältsområden vid Gävles travbana vid Sätras åsar.2 Även om både 

stadens 500-årsjubileum och jubileumsutställningen existerade på historiska grunder så kom 

det centrala i utställningen inte att handla om det förflutna, utan målet var att exponera 

samtidens idéströmningar och framtidens förutsättningar.3 Att minnas, orienteras och 

förankras har i historien ofta framkommit genom manifestationer och jubileer, sett ur både 

regionala, nationella och internationella kontexter. Likaså har industriella exponeringar fått 

agera som en manifestation av den utveckling som skett från det förflutna till dagens 

samhälle.  

 

                                                 
1 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 2 Kronprins Gustav Adolfs invigningstal vid Gävles jubileumsutställning 21/6-
1946 
2 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1:2 
3 Programblad, kataloger, informationsblad - GS 41 Ö1:4 Informationsbladet: Utställningens syfte 
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I centrum för denna uppsats står Gävle kommuns användande av det förflutna vid stadens 

500-årsjubileum och den tillhörande jubileumsutställningen i samband med högtidligheterna 

och därför behandlar uppsatsens övergripande problemställningar begreppen historiekultur 

och historiebruk på en kommunal nivå. Nästkommande avsnitt kommer således att beskriva 

begreppen historiekultur och historiebruk samt presentera tidigare forskningsresultat kring 

lokalsamhällets offentliga manifestationer. Avsikten med dessa stycken är att ringa in 

forskningsområdet, samt bidra med arbetets teoretiska utgångspunkter. 

 

1.1 Historiekultur och historiebruk 

Historikern Peter Aronsson menar att begreppet historiekultur innefattar de artefakter, ritualer 

och källor med referenser i det förflutna som tydligt erbjuder möjligheter att binda samman 

relationerna mellan dåtid, nutid och framtid. I undantagsfall utgör historiekulturen direkta och 

uttryckliga tolkningar av dessa samband.4 Historiekulturen präglas av en etablerad nationell 

ram och ett försök att minska de spänningar som uppstår av samhällets hastiga förändring. 

Historiekulturen präglas också, enligt Aronsson, av att skapa förankringar och förklaringar 

som ger trygghet och instrument att hantera denna förändring.5 Historiekulturens olika 

förmedlingsformer synes oändliga, där gemensamma ceremonier, forskningsprogram, 

kulturarvsprocesser är exempel på några av dem. Dessa har alltid något meningsfullt att 

berätta både i en synkron (samtida sammanhang) och en diakron (förändring över tid) 

dimension. Det synkrona begreppet, förklarar Aronsson, handlar om ett kommunikativt värde 

som begripliga händelser, symboler och föreställningar kan konstruera. Den diakrona handlar 

om hur dessa konstruktioner fogas in i narrativa strukturer, genrer och berättelser.6  

 

Aronsson menar att berättelser måste levandegöras genom text, verbal tradering eller på annat 

sätt erhållas, upplevas och tolkas subjektivt för att ”finnas till” och leva vidare,7  vilket 

överensstämmer med historikern och filosofen Jörn Rüsens teorier angående historiekultur. 

Rüsen menar att historien formas och uttrycks med hjälp av historiekulturen, beroende på den 

historiska erinrans roll i offentligheten.8 Det bör också i sammanhanget nämnas att 

historiekulturen används på olika sätt i olika länder. Historikern Klas-Göran Karlsson menar 

att de strukturella perspektiven för historieförmedling inte är samma i Sverige som i 

                                                 
4 Aronsson, 2004, s. 17 
5 Aronsson, 2004, s. 30-31 
6 Aronsson, 2004, s. 18 
7 Aronsson, 2004, s. 61 
8 Rüsen, 2004, s. 149 
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exempelvis Ryssland. Skillnaderna är dels relaterade till de olika samhällsstrukturerna, inte 

minst sådana som har att göra med den politiska maktens syn på historia och 

historieförmedling, dels till skilda historiekulturella traditioner.9 Hur användandet av 

historiekulturen motiveras och vilken funktion den faktiskt har i samhället är två skilda saker. 

Användandet av en historiekultur behöver inte enbart vara motiverad ur vetenskapliga och 

sociala grunder utan motiveringar kan även åtföljas av motsvarande funktioner i samhället.10 

Karlssons resonemang visar på att monumentceremonier i Sovjetunionen hade politiska 

syften, främst för politisk förändring och för ett nytt politiskt medvetande.11 Han får medhåll 

av Aronsson, som liksom Karlsson menar att de skilda nationella kontexterna får en 

avgörande roll beroende på eftertrycket i nationella trauman, nationens förflutna och om 

nationen varit småstat eller imperium.12  

 

Begreppet historiebruk används ofta när man diskuterar frågor om hur det förflutna bearbetas 

för olika ändamål. Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att 

forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.13 Historiebruket utgår 

ifrån människans kontakt med det förflutna och beroende på vilken sorts information som 

historien förmedlar, och till vem, ändras tillvägagångssätten i kampen om att tillrättavisa, 

förmedla budskap eller att sälja en produkt.14 Det är viktigt att ta hänsyn till att det förflutna 

lever kvar i nuet i olika former, som påverkar oss på olika sätt. Historieskrivning går att 

betrakta som en av dessa. Flera forskare poängterar även vikten av att inte enbart studera 

historiebruket i historieskrivningen, utan även hur historia används i identitetsskapande syfte 

såsom folklore eller folkkultur.15 

 

Aronsson menar att den betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att ge 

mening, legitimitet samt hantera förändring. Mening skapas genom att detaljer sätts in i 

sammanhang, där tidsdimensionen är ofrånkomlig eftersom den alltid visar i vilken riktning 

historien flyter. Händelser placeras in i ett kronologisk och berättande sammanhang vilket 

skapar en historisk helhet. Legitimitet skänks då det förflutna förbinds med det närvarande, 

vilket ofta sker genom laddade gemenskapssymboler som skapar stabilitet i det rådande 

                                                 
9 Karlsson, 2004, s. 36-37 
10 Anshelm, 1993, s. 19 
11 Karlsson, 1999, s. 161 
12 Aronsson, 2004, s. 30 
13 Aronsson, 2004, s. 17 
14 Karlsson, 2004, s. 30 
15 Aronsson, 2004, s. 121 ff. 
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samhället där delade offer och framsteg skapar en gemensam identitet. Genom att peka på 

historiska förebilder kan historia användas för att hantera samhällsförändring.16 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Även om det i ovanstående forskningsfältet existerar skillnader så finns det en övergripande 

gemensam uttalad eller outtalad riktning som bottnar i en orientering där historiekultur, 

historiebruk och historia framförallt länkas till den nationella eller regionala inramningen. 

Vidare förbinds ovanstående forskningsfält i en gemensam syn på att språklig kommunikation 

skapar och/eller iscensätter identitet och sanning. Denna meningsproduktion har en klar 

politisk funktion där sociala relationer manifesteras och reproduceras. Inte minst kan denna 

meningsproduktion vara den del av historiekulturen och dess olika dimensioner.17 

 

För att förstå denna meningsproduktion har Jörn Rüsen utvecklat en begreppsapparatur vars 

övergripande intention är sammanlänkandet av det förgångna med samtid och framtid.18 

Tiden är förvisso den centrala del som berättelsen behandlar, men även plats intar en viktig 

position. Berättelsen är essentiell i en artikulering av kollektiva och individuella identiteter då 

kollektivet lokaliseras i ”tiden”. Det går utifrån detta att påstå att kollektivet skapas i 

berättelsen, då den ger en beskrivning av vad en nation, stad eller folk är.19 Med hjälp av 

berättelsen kan de enskilda individerna i ett kollektiv alltså föreställa sig att de ingår i en 

större gemenskap som existerade innan de själva föddes, samt att det kommer att existera efter 

deras död. Historier prövar framtiden i praktiken med hjälp av det förflutna.20 

 

Aktörerna utgör en central del av berättelsens utgångspunkter. I de historiska berättelserna 

sker ett urval av händelser och aktörer som får representera ett kollektiv som driver 

handlingen framåt. Vad som sedan inkluderas och exkluderas i berättelse avgör karaktären av 

berättelsen.21 Rüsen menar att det finns fyra slags berättelser eller narrationer: 

 

• Den traditionella berättelsen präglas av att den beskriver och legitimerar gällande 

maktförhållanden, samtidigt som den skapar en sammanhållning och stabilitet bland 

                                                 
16 Aronsson, 2004, s. 57 ff. 
17 Samuelsson, 2005, s. 20 
18 Rüsen, 2004, s. 61 
19 Samuelsson, 2005, s. 20 
20 Rüsen, 2004, s. 61 
21 Samuelsson, 2005, s. 21 
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de involverande subjekten. Detta sker genom att peka på de historiska rötterna till 

dagens system. Denna form av narration manifesteras ofta vid jubileer.22  

•  I den exemplariska berättelsen framställs det förflutna, eller det gångna 

händelseförloppet, genom att bevisa och förklara allmänna handlingsregler, vilka i sin 

tur kan verka förebildliga.  

• I den kritiska berättelsen framställs det förflutna händelseförloppet som ursprung till 

normer och normsystem och därigenom problematiserar deras giltighet och alternativa 

erfarenheter kan formuleras fram. 

• Den genetiska berättelsen framställer historien som en processinriktad utveckling, där 

förändringsprocesser i historien lyfts fram som en central aspekt av det förflutna och 

ett ständigt framstegstänkande är viktigt.23 

 

Kritik kan riktas mot denna begreppsapparat då kategoriseringarna ofta överlappar varandra, 

således måste den tyngst vägande narrationen urskiljas i analysen.24 Hur dessa berättelser 

används och identifieras i denna uppsats kommer presenteras och diskuteras i arbetets 

metodavsnitt. (Se sid. 7) 

 

1.3 Lokalsamhällets offentliga manifestationer 

Stadsjubileer som fenomen var en tämligen vanlig företeelse i efterkrigstidens Sverige och 

runt 1959 hade exempelvis Stockholm, Trelleborg och Landskrona stadsjubileer.25 

Jubileum som forskningsämne ses i ekonomihistorikern Johan Samuelssons 

doktorsavhandling Kommunen gör historia – Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 

1959 – 2000. Samuelsson visar på hur utställningarna kom att fungera som en kulturell 

hegemonisk manifestation för den framväxande gruppen av industrialister. Han menar även 

att stadsjubileet i Eskilstuna hade samma form och funktion som de nationella ceremonierna, 

där nationella företrädare använde staden som en arena att göra politik. Samuelsson menar 

även att det är viktigt att dominera det offentliga rummet och genom att behärska detta kan 

man definiera och beskriva världen på det sätt man önskar. Utställningarna bidrog till 

skapandet, i vart fall iscensättandet, av konsensus mellan olika samhällsgrupper som ofta 

fördes framåt av industrialisterna och deras syn på världen.26 I antologin Demokratiskt 

                                                 
22 Samuelsson, 2005, s. 21 
23 Rüsen, 2004, s. 62-66 
24 Rüsen, 2004, s. 62 
25 Samuelsson, 2005, s. 50 
26 Samuelsson, 2005, s. 50-51 
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kulturarv (2006) menar Samuelsson att de makthavande politikerna använde historien och 

kulturarvet som ett sätt att skapa en föreställd gemenskap kring staden och kommunen 

Eskilstuna under efterkrigstiden, visserligen i olika grader och former.27  

 

Samuelsson har i sin avhandling använt sig av Rüsens narrationsteorier, trots att han i sina 

teoretiska utgångspunkter menar att den traditionella narrationen ofta framkommer vid 

jubileer. Motsägande de teoretiska utgångspunkterna visar hans forskningsresultat att 

historieförmedlandet vid Eskilstunas jubileumsmanifestation innehade en processinriktad 

berättelse likt den genetiska narrationen. Samuelsson visar även på att andra berättelser 

användes vid jubileet, där han främst syftar på den traditionella narrationen.28 Han menar även 

att de historiska berättelserna om Eskilstunas inte går att se som representativa för liknande 

städers historieförmedlande vid högtidligheter. Det går tydligt att dra paralleller mellan 

Eskilstunas industriella historia under 1900-talet med Gävles, där den industriella 

expansionen stagnerat och efterföljts av etablerandet av högskolor och statliga myndigheter. 

Samuelsson menar att ”kommande studier får avgöra om detta resulterat i samma slags 

berättelser som den i Eskilstuna.”29 

 

Således blir ovanstående iakttagelser uppsatsens utgångspunkter, där ett teoretiskt avstamp 

och en metodik snarlik Samuelssons appliceras på Gävles 500-årsjubileum i ett försök att 

verifiera eller falsifiera hans resultat. Följaktligen förväntas därför ett resultat likt 

Samuelssons.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, applicera Johan 

Samuelssons narrationsteoretiska forskningsmetod på källmaterialet kring Gävles 500-

årsjubileum för att urskilja vilka historiska berättelser som förmedlas i samband med 

manifestationerna. Syftet med undersökningen är även att komparera och diskutera de 

historiska berättelserna som formulerades i samband med Gävles 500-årsjubileum 1946 och 

den tillhörande jubileumsutställningen med Samuelssons forskningsresultat kring Eskilstunas 

300-årsjubileum 1959. 

 

                                                 
27 Samuelsson, 2006, s. 136 
28 Samuelsson, 2005, s. 161 
29 Samuelsson, 2005, s. 28 
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Utifrån ovanstående syfte avser uppsatsens övergripande frågeställning att, utifrån Rüsens 

narrationsteorier, finna svar på vilka slags historiska berättelser som formulerades i samband 

med Gävles 500-årsjubileum. Således blir uppsatsens huvudfrågeställning följande: 

 

• Vilka slags historiska berättelser, sett ur Rüsens narrationsteorier, formulerades i 

samband med Gävles 500-årsjubileum 1946? 

 

För att den empiriska undersökningen skall kunna kompareras med Samuelssons 

forskningsresultat kommer ovanstående frågeställning indelas i fyra olika underfrågor 

närliggande de undersökningsområden Samuelsson närmat sig i sin undersökning. Även 

undersökningsområdena, vilka är jubileumsdagen, utställningsinvigningen, jubileets 

marknadsföring och jubileets mediala bevakning, kommer analyseras utifrån Rüsens 

narrationsteorier. Därför är uppsatsens underfrågor följande: 

 

• Vilka slags historiska berättelser formulerades i samband med jubileumsåminnelsen 

vid högtidlighetsdagen den 19 maj 1946? 

• Vilka slags historiska berättelser formulerades i samband med invigningen av 

jubileumsutställningen den 21 juni 1946? 

• Vilka slags historiska berättelser formulerades i samband med marknadsföringen av 

jubileet och jubileumsutställningen? 

• Vilka slags historiska berättelser formulerades genom medias skildringar av Gävles 

historia i samband 500-årsjubileum? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats syftar till att identifiera och analysera de historieförmedlande berättelserna vid 

Gävles 500-årsjubileum, vilket utifrån de teoretiska utgångspunkterna även involverar en 

jämförande studie där manifestationerna vid Gävles 500-årsjubileum 1946 sätts i parallell med 

Eskilstunas 300-årsjubileum 1959. Till skillnad från Samuelssons avhandling, där han 

behandlar utvecklingen av Eskilstunas kommunala historieförmedling under 1900-talets 

senare del, kommer detta arbetes empiriska avstamp vara begränsat till ett flertal skeenden 

under jubileumsåret. Jubileumsdagens, utställningsinvigningen och marknadsföringen av 

projektet ligger till grund för uppsatsens analys. Detta urval har skett utifrån Samuelssons 

empiriska utgångspunkter, där han har fokuserat på manifestationerna vid Eskilstunas 
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jubileumsceremoni och utställningsinvigning. Detta urval, med tillhörande avgränsningar är 

nödvändig för att uppsatsen skall inneha liknande struktur och metodik som Samuelssons 

avhandling, för att den jämförande diskussionen  

 

1.6 Metod 

Det övervägande arbetet i denna uppsats kommer att präglas av arkivstudier och i analysen av 

materialet kommer Rüsens narrationsteorier vara styrande. Genomgående har jag i arbetets 

metodik funnit stor inspiration av Johan Samuelssons avhandling Kommunen gör historia. I 

studiet av berättelserna kring Gävles jubileumsfirande och jubileumsutställningen avser jag att 

söka efter de bärande temana i berättelserna, vilket kommer att ske utifrån i de teoretiska 

utgångspunkterna nämnda aspekterna aktör, rum och tid. Utifrån dessa iakttagelser kommer 

jag sedan att granska hur den inbördes relationen sett ut dem emellan. Det är exempelvis inte 

intressant om en verksamhet införlivas i berättelsen om staden, det intressanta är vilka teman 

verksamheten förknippas med. En viktig del i uppsatsen kommer också att bestå av 

berättelserna intertextualitet. Jag ska i analysen försöka relatera de olika berättelserna till 

varandra för att identifiera inkluderingar och exkluderingar av historieförmedlandet. 

 

Rüsens traditionella berättelse kommer att synliggöras i källmaterialet om den historiska 

berättelsen strävar efter att framlyfta de historiska rötterna till dagens system. I analysen 

innebär detta att källmaterialet är tillbakablickande utan att glorifiera och förebildliga aktören, 

platsen eller kronologin i berättelsen. Samuelsson menar att denna narration ofta används i 

samband med stadsjubileer, men jag väljer i min analys att bestrida detta påstående. 

Självfallet kan den traditionella narrationen existera parallellt med andra narrationer, men jag 

har svårt tro att denna berättelse väger tyngst i berättelserna om Gävles 500-årsjubileum. Om 

källmaterialet däremot frambringar förebilder i det förflutna, som skall efterföljas i samtiden, 

går Rüsens exemplariska narration att applicera på materialet. Om materialet problematiserar 

det gångna händelseförloppet genom att försöka bevisa eller motbevisa dess giltighet eller så 

kommer den kritiska narrationen kunna appliceras på källmaterialet. Denna narration kommer 

i analysen förmodligen vara svåråtkomlig, men det finns chans att denna berättelse har 

använts i källmaterialet. 

 

Om det i analysen framkommer att källmaterialet framställer det förflutna som en 

processinriktad utveckling, där ett ständigt framstegstänkande genomsyrar hela berättandet så 

går den genetiska narrationen att applicera på källmaterialet.  
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Som nämnts i ovanstående stycke så är det narrationsteoretiska avstampets uppgift att 

identifiera de olika aktörerna, platserna och tiden i berättelsen. Även om detta inte är en av 

huvudutgångspunkterna för arbetet kan det fortfarande vara relevant för arbetets struktur och 

resultat, eftersom dessa iakttagelser kan visa på vilket konkret historiebruk som genomsyrade 

Gävles 500-årsjubileum. Detta kan bidra med en förståelse kring de olika historiska 

berättelserna utformning, vilket i sin tur kan visa på varför och på vilka sätt specifika aktörer, 

platser och kronologi valts att gestaltas. 

 

1.7 Källmaterial och källkritik 

Det övervägande material som behandlar planeringen av Gävles 500-prsjubileum och den 

tillhörande jubileumsutställningen är hämtat ifrån Gävle stadsarkivs urkunder GS 41 A1: 1, 

GS 41 A1: 2 och A1: 3. Ur dessa har information kring jubileumsutskottets planering 

påträffats. Från urkunderna Ö1: 1, Ö1: 2, Ö1: 4, Ö1: 7 och Ö1: 8 har pressklipp, 

informationsblad, reklamblad, kataloger och annat sparat material från utställningen 

tillgodosett analysen med relevant information kring jubileumsmanifestationerna.  

Även urkunderna GS 1 A1A: 83, GS 1 A1A: 84, GS 1 A1A: 85 har använts i analysen. Dessa 

urkunder består av protokoll från stadsfullmäktige, drätselkammaren och jubileumsutskottet. 

 

För arbetets bakgrundavsnitt har stadsfullmäktiges och drätselkammarens handlingar bidragit 

med gott underlag för att skapa en förståelse kring arbetet och planeringen vid Gävles 500-

årsjubileum. I dessa handlingar framgår både besluts- och förslagsprocesserna i samband med 

planeringen av stadsjubileet, ur vilket synen på de kommunala uppdragen har granskats. I 

dessa berättelser tvingades höga statstjänstemän och politiker att definiera och beskriva 

verksamheterna kring 500-årsjubileet. I huvudsak är det enbart dessa politikers kommunala 

berättelse som studerats genom hela arbetet. För arbetets analys har jubileumskommitténs 

samt de tillhörande underutskottens handlingar varit behjälpliga. Nämnvärt är att dessa 

urkunder består av både protokoll och arkiverat material från jubileumsfirandet och 

jubileumsutställningen såsom biljetter, programblad, reklamblad och scheman. En annan 

viktig källa parallellt med jubileumskommitténs arbete är rapporteringar från själva 

jubileumsceremonin och utställningsinvigningen, där kommitténs verksamheter 

offentliggjordes för åskådarna. Dessa rapporter är delvis hämtade från utskottsprotokollen 

men även från tidningsmaterial. Tidningarna spelade en viktig roll inte bara som rapportör 

under manifestationerna utan även som medskapare av jubileet. Det var genom pressen som 
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en stor del av jubileets intentioner speglades och förmedlades. Tidningarnas rapporteringar 

går även att betrakta som ett förevigande av händelseförloppet.30 Huvudpoängen med detta 

arbete är inte att analysera tidningarna trovärdighet, utan poängen är att de var medskapare av 

den historiska berättelsen. 

 

Utöver ovanstående förstahandskällor har Gävle stadsarkivs egen klippsamling använts i 

arbetet. Samlingen består av utklippta tidningsartiklar, notiser samt annonser som involverar 

Gävles 500-årsjubileum och den tillhörande utställningen. Samlingen innehåller både 

rikstäckande material och ett fåtal internationella tidningsartiklar. Artikelsamlingen har gett 

mig en kronologisk inblick i jubileumsfirandet och jubileumsutställningens historieförmedlan 

med hjälp av massmedia. En del kritik bör riktas mot den nämnda artikelsamlingen då 

artiklarna är urklippta och inklistrade liknande en privat samling och vissa har enbart 

handskrivna markeringar för datum och författare. Trots detta skulle samlingen som sådan ha 

kunnat ligga som grund för en analys om arkivets självuppfattning.31 

 

Sammanfattningsvis har källmaterialet lagt grunden för arbetets empiriska grundstruktur och 

den historiska berättelse vilken analysen vilar på och för vidare forskning finns en 

imponerande mängd fakta, både inom medie- och kommunikationshistoria samt 

kulturhistoria. 

 

1.8 Disposition 

Efter detta inledande kapitel som behandlar arbetets teoretiska utgångspunkter samt deras 

relation till uppsatsens frågeställning presenteras i nästkommande kapitel en kortfattad 

redogörelse om 1800-talets utställningar syften och utformningar. Kapitlet kommer även att 

belysa uppkomsten av Gävles 500-årsjubileum och den tillhörande jubileumsutställningen. 

Detta kapitel syftar även till att ge läsaren en kortfattad bakgrundsbild till det stadshistoriska 

verk som planerades och utgavs i samband med stadens jubileum. Kapitlet belyser även 

jubileumsutställningens marknadsföring och mediala uppmärksamhet för att läsaren skall få 

en inblick i vad som förmedlades i samband med detta. 

 

Arbetets tredje kapitel syftar till att analysera och visa på de historiska berättelser som kom att 

används i samband med Gävles 500-årsjublieum. Detta kapitel är strukturerat utifrån de olika 

                                                 
30 Samuelsson, 2005, s. 25 
31 Samuelsson, 2005, s. 25 
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redovisningskategorierna som presenterades i samband med arbetets syften och 

frågeställningar, detta för att läsaren skall finna ett sammanhang mellan de olika 

analysmomenten. Dessa kategorier innefattar ceremonierna vid jubileumsdagen den 19 maj 

1946, utställningsinvigningen den 21 juni 1946, marknadsföringen av jubileet och de mediala 

historiebeskrivningarna av Gävles historia i samband med jubileet 1946. Arbetets sista kapitel 

fastställer de resultat som arbetet synliggjort i relation med historieskildringarna vid 

Eskilstunas 300-årsjubileum 1959. 
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2. Bakgrund 

 

Detta kapitel belyser den kulturella hegemoni som brukades i samband med 1800-talets 

världsutställningar, kapitlet förklarar även de nationsformeringar som utställningarna syftade 

till att bidra med under samma period. Denna bakgrund syftar till att visa på de effekter och 

mentaliteter som förmedlades i samband med nationella och internationella utställningar, både 

ur europiska och svenska perspektiv. Kapitlets andra del belyser, utifrån stadsfullmäktiges och 

jubileumskommitténs planeringar av jubileumsutställningen, uppkomsten av Gävles 500-

årsjubileum och den tillhörande jubileumsutställningen 1946. Användandet av urkunder 

såsom stadsfullmäktiges protokoll sker eftersom ingen annan tidigare har skrivit om 

utställningen och Gävles 500-årsfirande. Denna bakgrund är för analysen grundläggande, då 

de ursprungliga tankarna och idéerna kring jubileet presenteras här. 

 

Kapitlets sista del syftar till att ge en bakgrund till den slagkraft Gävles 500-årsjubileum samt 

den tillhörande jubileumsutställningen hade i, både lokal, nationell, och till viss del 

internationell media åren innan jubileumsåret samt under själva jubileumsfirandet och 

utställningen.  

 

2.1 Kulturell hegemoni och nationsformeringar genom utställningar 

1800-talets världsutställningar går i hög grad att betrakta som retoriska manifestationer av den 

dominerande industrikulturens framryckning, med anspråk på att definiera en världsbild som 

var avsedd att bli den samlade publikens delade perspektiv. Utställningarna ansågs kunna 

framställa en konkret mening samt gynna en mer allmän fostran och mobilisering för 

invånarna in i det nya samhället. Utställningarna under denna period uttryckte dessutom ett 

civilisationsideal, vilket förmedlades till åskådaren.32 

 

Att i olika avseenden skapa och etablera en ordning var överhuvudtaget ett framträdande led i 

utställningarnas övergripande ideologi.33 Utställningar som maktresurs går därför att betrakta 

som en hegemonisk makt. Hegemoni är ett system av universella värdenormer som syftar till 

att genomsyra hela samhället och som är uppbyggd på att invånaren, trots oförenliga 

intressen, anser att makthavandes överhet är legitim. Hegemoni handlar således om den 

dominerande klassens intellektuella och moraliska ledarskap, och innebär maktutövning 

                                                 
32 Ekström, 1994, s. 12, 63 
33 Ekström, 1994, s. 11 
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motiverad ur en målmedveten prägling av de underlydandes verklighetsbilder, värderingar, 

normer och attityder. Genom informationsstyrning, propagandaverksamhet, massmedia, 

kultur, religion, lagstiftning och annan intellektuell påverkan kom medborgarna att övertygas 

om regimens välvilja, vilket resulterade i att dess dominans upprätthölls.34 

 

Varje utställning går därför att beskriva som en fasad i flera avseenden.35 Festtalen, 

dekorationerna, de tekniska och vetenskapliga uppvisningarna bidrog till att besökaren 

upplevde en drömvärld föga lik den verklighet som väntade honom eller henne utanför 

utställningsområdet.36 Utställningen kom också att förmedla attityder och förhållningssätt som 

återspeglades i den retorik, de gester och de symboler som återfanns under 1800-talet. 

Utställningen syftade därmed till attitydbildningar snarare än ett uppmuntrande av distinkta 

tankesystem. Utöver hittills nämnda avsikter återspeglade även utställningarna vissa tendenser 

som främst kom att omfatta de idémässiga, sociala och materiella tankar som karaktäriserade 

det sena 1800-talets västerländska kulturhistoria i helhet. I grunden till dessa tankar låg den 

effektiva moderniseringen, den expansiva stadskulturen och tanken om den västerländska 

tanketraditionen som fick ökat spridning och relevans under industrisamhällets framväxt, 

vilka aktualiserades som en slags livskänsla som i samtiden kopplades samman med en djupt 

erfaren upplevelse av moderniseringen som frambrytande kraft.37 Dessa attityder, 

förhållningssätt, samt de tendenser som 1800-talets utställningar återspeglade var även vanligt 

förekommande i 1800-talets monumentinvigningar. Nationella kontexter stod ofta i centrum 

och symboler, såsom nationalsånger och nationella flaggor, sågs som viktiga beståndsdelar.38 

 

Ovanstående diskussion går även att applicera på 1800-talets politiska manifestationer. Under 

denna period kom utställningarna att betraktas som ett skådespel för fredlig krigföring, eller 

som gynnsamma och inspirerande vapen i den stora utvecklingskampen mellan de ledande 

industriella länderna, Frankrike och England. Mot det fredliga, harmoniska och universella 

utvecklingsperspektivet samverkar en aggressiv nationell, politisk och ekonomisk kamp- och 

konkurrenssituation, ofta formulerad i krigiska metaforer.39 Efter världsutställningen i London 

                                                 
34 Linderborg, 2001, s. 14 
35 Ekström, 1994, s. 62 
36 Ekström, 2006, s.108-109 
37 Ekström, 1994, s. 12, 63 
38 Rodell, 2001, s. 67-69; Möller, 2005, s. 105 
39 Ekström, 1994, s. 22-23 
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1851 strävade varje internationell utställning mot att åskådliggöra en uppenbar nationell 

identitet.40  

 

Vid tiden för Stockholmsutställningen 1897 var den industriella genombrottsperioden i 

Sverige inne i sitt andra och dittills mest expansiva skede.41 Den fasad som uppvisades under 

utställningen kan betraktas som en borgerlig dröm om makt och ordning, vars kanske främsta 

drivkraft var upplevelsen av att leva i en infekterad tidsepok, där oron över en uppriven 

samhällssituation implicerades i denna överväldigande manifestation. Stockholms utställning 

1897 uppmanade till samling kring en kluven bild av samhället med växande sociala och 

ekonomiska klyftor.42 Denna uppslutning skulle läka den infekterade samhällskulturen och 

förmå människan att se över de ökande klassklyftor och andra orosmoment.43  

 

2.2 Upptakten till Gävles 500-årsjubileum 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 1943 beslutades att en kommitté om åtta 

personer närmare skulle undersöka när Gävle stad kan anses fått sina första stadsprivilegier. 

Kommittén skulle även utveckla förslag om under vilka former staden år 1946 skulle fira sitt 

500-årsjubileum, om det i resultatet förekom att Gävles stads äldsta stadsprivilegier tillkom 

1446.44 Senare samma år, vid stadsfullmäktiges sammanträde den november, utsågs redaktör 

N. S. Norling, riksdagsmannen E. Severin, länsintendenten Ph Humbla, tryckerifaktorn C. V. 

Westlund, direktör B. Bellander, stadsdirektör A. R. Camitz, redaktionssekreterare O. 

Millgårdh samt folkskoleinspektören G. E. Lundén till ledamöter i kommittén.45  

 

I april 1944 bifogades av kommittén resultatet av undersökningen: 

 

Då ett jubileum sålunda ej kan anknytas till ett årtal för stadens anläggning, såsom fallet 
är med flera andra städer i riket, och då Gävle stads äldsta historia förlorar sig i 
medeltidens dunkel samt då med otvetydig visshet ej nu kan fastslås, när stadens äldsta 
privilegiebrev blivit utfärdat, vill kommittén tillstryka, att det jubileum, som Gävle stad 
år 1946 enligt motionärernas förslag bör fira, skall avse 500-årsminnet av det äldsta nu 
kända skydds- och privilegiebrevet, nämligen det, som år 1446 utfärdades av konung 
Kristofer av Bayern.46 

 

                                                 
40 Ekström, 1994, s. 36 
41 Ekström, 1994, s. 64 
42 Sundin, 1997, s. 134 
43 Ekström, 1994, s. 12-13 
44 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 83. 30/8 
45 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 83. 29/11 
46 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 83. 29/11 
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2.3 Upptakten till Gävles jubileumsutställning 

I samma utredning till stadsfullmäktige som behandlades i april 1944 föreslogs av kommittén 

att det vore lämpligt med en utställning i samband med stadens 500-årsjubileum. Utredningen 

visade även att utställningens kärna skulle vara bäst lämpad att utgöra en ”exposé av de 

viktigaste näringsgrenarna i Gävle och dess omnejd, ställda mot en bakgrund av gamla tiders 

förhållanden på områdena i fråga”.47 Kommittén menade även att det vore lämpligt att 

utställningen ägde rum vid Gävle Travbanas område vid Sätras åsar, samt att utställningen 

nöjesfält bör förläggas till den närliggande Folkparken. Kommittén menade även att 

utställningen inte enbart skulle begränsas till Gävle och vad landskapet kan bjuda på, utan 

vara fri för alla företagare ”som hava intresse av att visa sina tillverkningar och alster.”48  

 

En stadshistorisk kommitté tillsattes vid ett senare tillfälle av utställningsplaneringen 

innefattande chefredaktör N.S Norling och folkskoleinspektör G.E Lundén som 

förgrundsgestalter. Denna kommitté kom att planera och genomföra exponeringen av Gävle 

stads historia, som skulle gå att bevittna i den stadshistoriska paviljongen under 

jubileumsutställningen. Paviljongen skulle förmedla Gävles historia från vikingatiden till 

dagens samhälle. Två modeller skulle skapas och slutföras lagom till jubileumsåret för att 

uppvisas vid den stadshistoriska paviljongen. En av den rikssal som uppfördes bredvid slottet 

1792 då Gustav III hade riksdag i staden och en av Stora Torget utformning innan branden 

1869.49  

 

Kommittén avslutade utredningen med förslag om ett nytt stadshistoriskt verk, belysande 

Gävle stads utveckling genom tiderna, borde utarbetas. Ph. Humbla menade att huvudvikten 

borde läggas på handelns, sjöfartens, fiskets, hantverkets och industriernas utveckling. Samt 

att ”tyngdpunkten borde läggas på utvecklingen av stadens ekonomiska och industriella liv 

under 1800-talet och vår egen tid fram till förslagsvis 1920-talet”.50 Enligt en av kommitténs 

preliminärt godkända planer skulle verket omfatta 19 kapitel i vilka staden mest relevanta 

historia skulle speglas. Rubrikerna skulle vittna om bland annat: Gävle stads strömmingsfiske, 

Gävle stads hantverk och Gävle stads personhistoria och borgerliga liv.51 

 

                                                 
47 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 84. 24/4 
48 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 84. 24/4  
49 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 1 - Jubileumsutskottets stadshistoriska kommitté 
50 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 84. 24/4 
51 Stadsfullmäktiges protokoll- GS 1 A1A: 84. 24/4 
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2.4 Marknadsföringen och mediala berättelser kring Gävles 500-årsjubileum 

Redan den 18 augusti 1944 belystes jubileet, främst utställningen, för första gången i den 

lokala tidningen Arbetarbladet. I december samma år, bjöds de lokala medierna till ett 

informationsmöte om vad som kan komma väntas under utställningsdagarna. Den nationella 

prägel på den mediala verksamheten startade redan i januari 1945 då Aftonbladet skrev en 

artikel om den svenska konungens planerade visit vid invigningen av 

jubileumsutställningen.52 Under första delen av 1945 bidrog både lokala och nationella medier 

med uppdateringar kring både Gävles 500-årsjubileum och den tillhörande utställningen. 

 

Efter den första modellvisningen över utställningsområdet i oktober 1945 där både lokal och 

nationell press var inbjudna, kom den mediala bevakningen av Gävles jubileumsår att eskalera 

ytterligare. Denna eskalering tog främst fart i de rikstäckande recensioner och artiklar som 

under de nästkommande månaderna kom att spegla Gävles jubileumsår och den tillhörande 

utställningen. Dessa recensioner använde sig i högsta mån av de informations- och 

programkataloger som släpptes i samband med den ovannämnda pressvisningen.53 

 

Våren 1946 kom jubileumskommittén att tillverka och släppa en reklambroschyr som hade 

”förlänats ett stilfullt, tilltalande yttre med en klatschig layout och ett rikt 

illustrationsmaterial”.54 Broschyren trycktes i 10 000 exemplar och kom att släppas i hela 

Sverige såväl som i grannländerna. Före emissionen av reklambroschyren hade 

jubileumskommitténs underorgan, reklamkommittén, enbart använt sig av affischer som 

marknadsföring. Efter denna reklambroschyr kom marknadsföringen av 

jubileumsutställningen löpa mer parallellt med den mediala bevakningen av utställningen och 

media kom alltmer att använda sig av färdigskrivet material som både reklamkommittén och 

presskommittén tillverkat. 

 

Vid tidpunkten för Gävles 500-årsdag rapporterade flera rikstäckande och lokala tidningar om 

jubileet. Ett flertal tidningar speglade även berättelser om Gävles historia, vilket kommer att 

redovisas och analyseras i arbetets nästkommande kapitel.  Några dagar innan 

jubileumsutställningen invigdes och öppnades den 9 juni 1946 eskalerade den mediala 

                                                 
52 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Aftonbladet, Kungen till Gävle-expo – om Sandler har tur med sig. 19/1-
1945 
53 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Informationsblad, Jubileumskatalogen, 
Programbladet. 
54 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Norrlandsposten, Ståtlig reklambroschyr utgiven om Gefle stad. 15/4- 1946 
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rapporteringen ytterligare.55 Fler tidningar rapporterade om utställningen och artiklarna var 

längre. De större morgon- och kvällstidningarna hade utsända korrespondenter vid 

invigningsdagen och under de dagar som utställningen varade.56 

 

2.5 Aktörer och verksamheter – en sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att påstå att det egentliga planeringsarbetet kring 

jubileumsfirandet startade i samband med den ovan nämnda motionen den 30 augusti 1943. I 

ovanstående textmassa går det att urskilja flera olika centrala aktörer med politiska och 

kulturella maktpositioner som gemensam nämnare. Det var det såkallade jubileumsutskottet 

med initiativtagarna direktör N. S. Norling, direktör B. Bellander och stadsdirektör A. R. 

Camitz som fick i uppdrag att utreda och föreslå hur både jubileumsfirandet och 

jubileumsutställningen skulle tillhandahållas. 

 

Detta kapitel har belyst det utredande utskottets verksamhet, som i sin tur lade grunden för 

jubileumsfirandet och den tillhörande utställningen. Utskottet bistod även med konkreta 

förslag för den kommande jubileumskommittén som kom att hänföra och leda planeringen av 

jubileumsfirandet och jubileumsutställningen i helhet. Även om det inte bara var dessa 

medverkanden som stod för beslutstagandet så kan dessa aktörer med enkelhet ses som det 

ledande organet för hela jubileumsåret. 

 

Det synliggörs även, utifrån ovanstående bakgrund, att det var jubileumskommittén som 

påverkade historieförmedlingen som inramade Gävles 500-årsjublieum och den tillhörande 

jubileumsutställningen. Trots att kommittén i tidigt skede valde att anamma nutids- och 

framtidstänkandet, så vilar jubileet och utställningen i grund på firande av Gävles 500 år som 

stad. Då utställningens kärna, redan vid tidig planering, ansågs bäst lämpad att utgöra en 

”exposé av de viktigaste näringsgrenarna i Gävle och dess omnejd, ställda mot en bakgrund 

av gamla tiders förhållanden på områdena i fråga”,57 gav jubileumskommittén ett tydligt 

materialistiskt ramverk till utställningens utseende. Denna materialistiska fasad visas även 

upp i de marknadsföringsinitiativ som visas i ovanstående stycke, främst i det reklamblad som 

Gävle lät tryckas och släppas i hela Norden, men även i de presentationer av Gävle stads 

                                                 
55 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Se: Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 15/5-
21/5-1946 
56 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Se: Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 21/5-
29/7-1946 
57 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Utställningens syfte i programbladet 
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historia som utkom i media vid tiden för 500-årsjubileet, vilket analyseras i nästkommande 

kapitel. 

 

Om det stadshistoriska verk som planerades under denna process är informationen bristfällig. 

Om själva planeringsprocessen är klartydlig så finns det, i källmaterialet, inga hänvisningar 

varför staden skulle behöva återskriva sin historia i samband med stadens 500-årsjubileum. 

Det går även att diskutera relevansen i det stadshistoriska verkets innehåll utifrån de 

kapitelrubriker som planerades inrymma i boken. Det går med enkelhet utifrån den tidiga 

planeringen av det stadshistoriska verket se ett tydlig materialistiskt förmedlande av Gävle 

stads historia, vilket i sin tur kan vara påverkad av jubileet och jubileumsutställningens syften. 

 

Den ovanstående beskrivning om den mediala verksamheten i samband med Gävles 500-

årsfirande skall ses som en påminnelse om den inverkan kvällstidningar och annan media 

hade på jubileumsmanifestationens historieförmedling. Beskrivningen syftar till att ge läsaren 

en övergripande inblick i vilken utsträckning den mediala bevakningen hade. Även om det 

kan vara svårt att urskilja historiska berättelser i samband med de vardagliga rapporteringarna 

från händelserna så existerar det, som tidigare nämnts, historieskildringar om Gävle stad i 

några av tidningarna.  

 

Ovanstående momentet redogör enbart kring de planerade delarna av jubileet och 

jubileumsutställningen och därför kan nästkommande kapitel hänvisa till andra datum, 

personer och platser än de som tidigare nämnts. Det är värt att upplysa om att några av de 

datum och tidsspann som presenterats under detta moment inte genomfördes. Bland annat 

firades Gävles 500-årsjubileum den 19 maj 1946 och jubileumsutställningen invigdes och 

öppnades den 21 juni 1946 och stängdes den 4 augusti 1946. Det är även relevant inför 

analysen att nämna att kronprins Gustav Adolf besökte och höll tal på invigningsdagen då 

konung Gustav V inte kunde närvara. Detta påverkar i sin tur inte den kommande analysen, då 

initiativtagare och aktörer inom jubileet som ovan nämnts är från en politisk, kulturell och 

samhällig elit. 
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3. Gävles 500-årsjubileum – en exponering av manifestationer 

 

3.1.1  ”Gefle stads femhundraårsjubileum” 

Gefleborna kunna vara stolta över sin gamla stads historia och vackra traditioner som 
ett säte för handel och sjöfart och andra vällovliga näringsgrenar. En god och sund 
tradition är alltid en styrka för ett samhälle, en solid grund att bygga vidare på. Men 
stadens inbyggare kunna också känna tillfredsställelse över att framtiden ter sig ganska 
ljus.58 

 

Den 19 maj 1946 väcktes Gävle av härolder som red ut i staden centrala delar samtidigt som 

klockorna från stadens rådhus och kyrka klämtade. Aftonbladet vittnade om att dagen kom att 

präglas av både gudstjänster, tal, musik- och sånguppträdanden som kom att vittna om det 

historiska minne som fyllde 500 år.59 

 

Som ovanstående citat visar, bestod till huvudsak Gävles 500-årsdag av liknande retorik, där 

viktiga näringsgrenar sattes i centrum för den blomstrande nutiden med goda ekonomiska och 

sociala framtidsutsikter. Detta kapitel syftar till att visa den historia som förmedlades vid 

Gävles 500-årsdag, samt bidra med en förståelse kring hur ett jubileum kunde föreställas i 

efterkrigstidens Sverige. 

 

3.1.2 Jubileumsretoriken – förebilder och lokalhistoria  

Efter gudstjänsten som erinrade om 500-årsjubileet, kom Gävles befolkning att samlas, dels 

vid Stenebergsparken och dels kring ekotemplet vid Rådhusesplanaden. Vid 

Rådhusesplanaden hänfördes Gävle sångareförbund av dirigent Eric Bengtson. 

Musikprogrammet kom även att innefatta delar av den danska kungahymnen. Vid samma 

ögonblick som hymnen spelades visste åhörarna att nu lade drätselkammarordföranden C.V. 

Westlund stadens krans på kung Kristofers grav i Roskilde domkyrka. Vid högtidligheten i 

Stenebergsparken talade stadsfullmäktiges vice ordförande major Nils Holmström och 

likalydande talades stadsfullmäktige N.S Norling i Rådshusesplanaden. De båda talen 

återblickade på ”föregångna generationers osparda möda inför stadens bästa”60 men manade 

även till dem som idag bygger och bor i Gävle att känna sitt samfällda ansvar för samhällets 

fortsatta tillväxt.61 Detta visar på att Rüsens exemplariska berättelse går att applicera på den 

                                                 
58 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Gefle Dagblad- Gefle stads femhundraårsjubileum. 18/5-1946 
59 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Aftonbladet 18/5-1946 
60 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Chefredaktör Norlings tal vid Ekotemplet den 19 maj 1946 
61 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Chefredaktör Norlings tal vid Ekotemplet den 19 maj 1946 
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ovannämnda retoriken, då förebilder i det förflutna vilka skall minnas och efterliknas används 

i historieförmedlandet. 

 

Chefredaktör N. S Norling formulerade i sitt tal vid stadsfullmäktiges högtidssammanträde 

tankar kring Gävles förflutna där de labila förhållanden som rådde i Sverige och Europa under 

perioden för Kristofer av Bayern stadsprivilegieutgivande. Kristofer av Bayern utgör förövrigt 

en central del av talets retorik, där hans relevans för stadens historia tydliggörs på flera sätt. I 

talet belyses Gävles som en köpstad där handel genom historien haft en utvecklande roll i 

stadens förflutna. 

 

Talet beskrev även en stad som genom historien haft flera samhällsskikt, allt från den mäktiga 

stormansklassen till ”den fattiga och förtryckta allmogen”.62 Talets centrala delar kan 

betraktas som ett skildrande om hur staden utvecklats till en modern välfärdsstad med de 

växande industrierna i spetsen för denna välfärd, vilket, sett ur Rüsens begreppsapparat, visar 

att den genetiska narrationen genomsyrade stora delar av retoriken. Norling poängterade 

bland annat att ”perioder av tryckande depression och perioder av optimistisk framåtandra 

hela tiden i snabb följd avlöst varandra”63, men stadens utveckling hade tagit ”jättesteg 

framåt”.64 I denna retorik presenterade Norling inte bara staden ur olika historieaspekter, utan 

han behandlade även stadens samtid och framtid.  

 

3.1.3 Arbetarbladets minnesblad: Till minne av Gävles 500-årsjubileum 

Den lokala tidningen Arbetarbladet utgav under jubileumsdagen ett minnesblad för att 

ihågkomma, inte bara Gävles stads historia, men även Kristofer av Bayerns relation till 

staden. Minnesbladet består av två dikter, anspelandes på Gävles historia, samt en historisk 

skildring av fjortonhundratalets oroliga tillstånd i Sverige och Kristofer av Bayerns betydelse 

för Sverige. Den första dikten, ”Sång till Gävle” av Ture M. Fernkvist berättar historien om:  

 

Minnenas stolta stad! 
Speglad i Bottniskt bad 
seglade bark och brigg 
med last till fjärran land. 

                                                 
62 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Chefredaktör Norlings tal vid stadsfullmäktiges 
högtidssammanträffande den 19 maj 1946 
63 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Chefredaktör Norlings tal vid stadsfullmäktiges 
högtidssammanträffande den 19 maj 1946 
64 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Chefredaktör Norlings tal vid stadsfullmäktiges 
högtidssammanträffande den 19 maj 1946 
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Riggar sjöng lovets sång: 
Elfstrand, Brodin och Bång 
Stolt må Du minnas dem! 
 
Stilla för vindens il 
susar Din rådhuspil 
sagan om det som var 
och det, som komma skall. 
Dåtid: en telning blott, 
nutid: små gröna skott, 
framtid: en krona grön.65 

 

Utifrån detta diktverk uppvisas flera berättelser om en stad vars framtid är fast förankrad i det 

förflutna. I berättelsen beskrivs det förflutna som ett rotskott till en planta, nutiden gestaltas 

som plantas gröna skott och framtiden gestaltas som ett fullvuxet träd med sin gröna krona. 

Olikt övrig jubileumsretorik speglar detta diktverk en mer socialhistorisk skildring av Gävle. 

Även om handel och sjöfart nämns, så är de centrala delarna av berättelsen uppbyggd kring 

Gävles befolkning, som tillsammans önskar staden en ljus framtid. Ur denna processinriktade 

utvecklingsberättelse synliggörs Rüsens genetiska narration som mest övergripande 

historieförmedlandet. Värt att nämna, och relevant för analysen är att personligheterna 

Elfstrand, Brodin och Bång speglas i diktverket, vilket för första gången under 

jubileumsfirandet visar på att privatpersoner, i detta fall borgliga personligheter lyfts fram i 

historieförmedlandet vilka var framstående redare från Gävlebygden under 1800-talet.66 

 

Minnesbladets andra dikt, En gammal stad, skriven av Oscar Skärberg förmedlar en historia 

om Gävles historia med ”fiskarbragdens män” och stadens varv som centrala utgångspunkter. 

67 Arbete till havs beskrivs i diktverket som ett arv, som löper mellan far och son: ”till havets 

hjältar, ställt med stora krav”.68 Med andra ord går det att urskilja ett historieförmedlande som 

vill identifiera fiskar- och varvsyrkets värde för samhället, både ur en synkron och diakron 

dimension. Diktverket sista stycke behandlar samtidens Gävle där ”industrin funnit säkrat 

mark” och stadens framtid i ”livets källsprång flöda i takt med tidens starka orgelsång”.69 Likt 

tidigare diktverk går Rüsens exemplariska och genetiska narration att applicera på diktverket, 

                                                 
65 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - Ture M. Fernkvist, 1946, Sång till Gävle – till 500-årsminnet av 
Gävle stads äldsta kända stadsprivilegier. 
66 http://gd.se/extra/geflefranatillo/1.23360-rederier (2011-12-31) 
67 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - Oscar Skärberg, 1946, En gammal stad – till 500-årsminnet av 
Gävle stads äldsta kända stadsprivilegier. 
68 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - Oscar Skärberg, 1946, En gammal stad – till 500-årsminnet av 
Gävle stads äldsta kända stadsprivilegier. 
69 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - Oscar Skärberg, 1946, En gammal stad – till 500-årsminnet av 
Gävle stads äldsta kända stadsprivilegier. 
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då arbetarna, i berättelsen ses som förebildliga aktörer som lagt grunden för Gävles 

industriella blomstring.  

 

Den sista delen av minnesbladet är en historisk skildring av Gävles historia vid tidpunkten för 

Kristofer av Bayerns inträde i staden och Sveriges historia. Författaren av texten menade att 

”tillståndet påminte inte så litet om det som emellanåt råder i somliga sydamerikanska stater 

nu för tiden”, där inbördeskrig avlöste varandra.70 Författaren diskuterar även Kristofer av 

Bayerns äldre och nyare historieskrivningar. Författaren menar att kung Kristofer stod väl till 

ords i de äldre danska rimkrönikorna och att han förenade kungarikena ”i fred och fria förutan 

all våda”, men efter hans död, 1448, kom hans efterträdare Karl Knutsson att ändra denna 

historieskrivning i den så kallade Karlskrönikan, som fram till tiden för jubileet kommit att 

prägla den svenska uppfattningen om Kristofers person och regentverksamhet.71 Ur detta 

urskiljs en kritisk berättelse sett ur lokala perspektiv. Där de tidigare (felaktiga) 

historieskrivningarna av den danskfödde kungen Kristofer av Bayerns kritiseras och 

tillrättavisas utifrån historiska grunder. Detta visar på att Gävles lokala historia indirekt 

placeras framför den nationella, där Kristofer av Bayern rentvås och godkänns som en 

”acceptabel” kung i den svenska historien.72 

 

Vid sidan om denna kritiska narration, vilket genomtränger historieskrivandet i denna 

berättelse, så genomsyras även minnesbladets sista del av Rüsens traditionella berättelse där 

Kristofer av Bayern speglas som en central aktör som upphovsman till stadens historiska 

rötter. 

 

3.1.4 Historiska berättelser och teman vid Gävles 500-årsfirande 

Grundvallarna för retoriken kring jubileumsfirandet går att betrakta, sett ur Rüsens 

narrationsteorier, som ett traditionellt historieförmedlande. Ett historieförmedlande som pekar 

på de historiska rötterna till dagens system, där Kristofer av Bayern och stadens 

stadsprivilegier funktionerar som vitala delar. Detta går främst att urskilja i den retorik som 

genomfördes under jubileumsdagen. Detta synliggjordes även i det minnesblad som utgavs. 

                                                 
70 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - ”Kristofer av Bayern- Unionskungen som gav Gävles dess första 
kända privilegier” i Minnesblad – till minne av Gävle stads äldsta kända privilegier 1946 
71 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - ”Kristofer av Bayern- Unionskungen som gav Gävles dess första 
kända privilegier” i Minnesblad – till minne av Gävle stads äldsta kända privilegier 1946 
72 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 3 - ”Kristofer av Bayern- Unionskungen som gav Gävles dess första 
kända privilegier” i Minnesblad – till minne av Gävle stads äldsta kända privilegier 1946 
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Även om den traditionella berättelsen går att se som en grundvall i retoriken under 

jubileumsdagen så visar analysen på att talen även präglas av Rüsens exemplariska berättelse, 

vilket går att identifiera då förebildliga aktörer i det förflutna skall efterliknas, i detta fall 

arbetare i form av fiskare och andra hamnarbetare. 

 

Det mest genomgripande historieförmedlandet i samband med Gävles 500-årsdag går i 

analysen att se som den genetiska berättelsen, vilket går att identifiera då en 

förändringsprocess går att urskilja i det retoriska ramverket och i det minnesblad som 

Arbetarbladet utgav vid jubileumstillfället. 

 

Sett ur den genetiska narrationen blir retoriken i jubileumsfirandet en berättelse som syftar på 

att spegla en framstegsinriktad historieförmedling. Då talets centrala delar går att betrakta som 

skildrandet om stadens utveckling till en modern välfärdsstad så går ett framstegstänkande att 

urskiljas i berättelsen, där en positiv utvecklingsprocess existerar genom berättandet. 

Historien fungerar inte enbart som en grundpelare för samtiden i redaktör Norlings tal, utan 

talet fungerar även som en kolonn inför den framtida utveckling som staden tillmötesgår. I 

minnesbladets diktverk framträder detta tydligt då både dikterna behandlar dåtid, samtid och 

framtid i en koppling med varandra, där det förflutna är sammanlänkad med framtiden genom 

ett positivt framstegstänkande.  

 

Sammanfattningsvis går det ur historieförmedlingen vid jubileumsdagen att urskilja två olika 

teman, Kristofer av Bayerns historia som det första, och Gävles industriella utveckling som 

det andra. De båda går att se som mest centrala då jubileet existerade med grund i Kristofer av 

Bayerns historia samt att de historiska berättelserna främst skildrade stadens industriella 

utveckling. I och med detta innehöll de historiska berättelserna vid jubileet en liknande 

kronologi, där Gävles historia behandlades från 1400-talet och fram till nutidens samhälle. 

Kronlogiska skillnader går dock att finna mellan retoriken och minnesbladet, men olikheten 

påverkar inte analysens resultat. Genom hela jubileumsfirande återfinns även samma centrala 

aktörer då Gävles fiskare, hamnarbetare och varvsarbetare stod i centrum. 

 

3.2 Invigningen av Gävles jubileumsutställning 

Redan klockan 09.00 anlände kronprins Gustav Adolf till centralstationen i Gävle, där han 

mottogs av representanter från utställningsbestyrelsen, Gävle stad och militära funktionärer. 

Efter denna uppvakning reste kronprinsen tillsammans med sitt ekipage från centralstationen 
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till S:t Ansgars hus, där kyrkobiskopen Erling Eidem invigde den kyrkliga utställningen i 

närvaro av de kungliga.73 Efter en lunch för de kungliga vid Gävle slott reste sedan 

kronprinsen med ekipage till utställningsområdet. Invigningsceremonin som varade inne på 

utställningsområdet bevittnades, enligt ett flertal morgon- och kvällstidningar av 20 000 

personer74 och innefattade flera retoriska fasader. Bland annat kom ett kantat för att hylla 

staden att utföras, chefredaktör Norling och landshövding Sandler kom att hålla tal. Ett 

hyllningstal kom även att hållas av närvarande representanter för Hudiksvalls, Bollnäs, 

Söderhamn och Sandvikens städer. 

 

3.2.1 Invokation, Recitativ och Dityramb 

Den första delen av kantaten, Invokation, går att betrakta som en hyllning till Gävle där olika 

delar av näringslivet uppvaktar staden. I berättelsens centrum går både hamnen och 

fiskeindustrin att identifiera, men även icke lokala delar såsom Bergslagens patroner går att 

urskilja. Kantatens avslutande stycke berättar en historia om bortgångna generationer som 

uppmanar människan att hävda, förkovra och hedra Gävle, vilket synliggör Rüsens 

exemplariska narration i kantaten, vilken syftar till att härleda till efterföljd i berättelsen. 

Följande textpassage visar på detta: 

 

Där kommer från Bergslagens hamrar 
de larmande fornmännens rad 
med stångjärn, som skramlar och slamrar,  
en yster och vild kavalkad. 
Patronernas ombud i följe slår  
en backantisk kår 
… 
I skymlande, dimgrå visioner 
vi se dem passera förbi, 
de bortgångna generationer  
och trogna dess maning förbli  
att hävda, förkovra och hedra vår stad 
bland städernas rad. 75 

 

De andra delarna av kantaten har för analysen inte visat på något historieförmedlande då det 

enbart riktat sig mot samtiden utan att återkoppla till det förflutna. Värt att nämna är att 

liknande teman genomsyrar dessa kantat, där aktörer såsom arbetare och fiskare kan urskiljas 

som centrala aktörer i berättandet.   

                                                 
73 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 1 - Schema för utställningsdagen. 
74 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 – Se: Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Hudiksvalls - Posten 22-26/6 
1946 
75 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 2 - Kantaten: Invokation vid utställningsinvigningen 21 juni, 1946 
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3.2.2 Grannstädernas hyllningstal och landshövding Sandlers hexameter 

Grannstäderna Sandviken, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvalls gemensamma hyllningstal 

kom att förmedla en berättelse om ”hantverkarens konstskicklighet, köpmannens id, seglarens 

hemlängtan, fiskarens havsdröm och arbetarens möda”.76 Vidare speglar hyllningstalet staden 

som innehavare av: ”Trofast arbete, medborgarsinne, förutseende och dröm” som ”förde dig 

framåt, lät Dig blomstra, bar Dig över svårigheter, och nöd mot välmåga och storhet.”77 

Denna berättelse måste betraktas som en hyllning till stadens arbetare, samt en berättelse om 

stadens processinriktade industriella utveckling. Ur detta kan Rüsens genetiska berättelse 

identifieras, då tecken på en utvecklingsberättelse går att urskilja i retoriken. Nämnvärt är att 

staden Uppsala åsidosatts vid detta hyllningstal, även om staden utifrån geografiska aspekter 

går att betrakta som en grannstad. Vad detta beror på är svårt att urskilja och det påverkar inte 

heller arbetets resultatdel, så därför behövs ingen vidare analys av denna iakttagelse. 

 

Efter kantaterna och hyllningstalet höll landshövding Sandler tal, vilket kom att spegla 

historien om Gävle, staden som ”mot det förgångna […] flyktat mot vetskapens rand”78. I 

talet nämndes återigen hamnen som en väsentlig del av staden förflutna, och ”där växte 

skråyrken upp” och ”gåvo orten sin brokiga mångfald.”79 Berättelsen vittnar även om 

sjöfararsläktet, gästrikejärnet och Dalarnas koppar vilket återigen går att förknippa med ett 

stark materialistiskt historieförmedlande. Slutligen, avslutade Sandler hexametern med 

speglandet av ett framtidsinriktat budskap: ”Blicken tillbaka skall icke förstena det rörliga 

nuet […] Signalen betyder: Gå framåt!”80 

 

Denna hexameter, likt den tidigare retoriken i bland annat kantaten, skildrar en materialistisk 

berättelse om Gävle. Återigen ligger blicken på nutiden, där framtiden och det förflutna ses 

enbart som något förgånget. Likt Rüsens genetiska narration, ses det förgångna, i berättelsen, 

som grundläggande för dagens samhälle och som utvecklats genom ett framstegstänkande. 

Denna utvecklingsprocess kommer i framtiden ha utblommat till något mer positivt och 

kommer att bära framgång för både staden och samhället. 

 

                                                 
76 Arvidsson, Lindgren, Lindley, Bäckman, Andersson, Söderquist. 21 juni, 1946 
77 Arvidsson, Lindgren, Lindley, Bäckman, Andersson, Söderquist. 21 juni, 1946 
78 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 2 - Landshövding Sandlers expo-tal på hexameter, 21 juni, 1946  
79 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 2 - Landshövding Sandlers expo-tal på hexameter, 21 juni, 1946 
80 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 2 - Landshövding Sandlers expo-tal på hexameter, 21 juni, 1946 



 26

3.2.3 Kronprins Gustav Adolfs invigningstal 

Fem hundra år är en lång tid. Staden Gävle kan således se tillbaka på en utveckling, 
som räcker in i vår medeltid. Många öden har staden genomgått under dessa fem hundra 
år. Men alltid har dess utveckling eller tillbakagång – ty nedgångstider har ej saknats – 
varit nära förbundna med stadens läge vid havet. Handeln har väl kanske den mest 
sannolika orsaken till att här vid Gävlebuktens innersta del en anhopning av 
befolkningen uppstod, vilken efter hand skulle bli staden Gävle.81 

 

I kronprinsens invigningstal förmedlades en berättelse där staden Gävle var det centrala temat. 

Denna berättelse kom att gestalta delar av stadens industriella utveckling fram till den 

moderna välfärdsstad staden betraktades som 1946. Det går att dra tydliga paralleller mellan 

kronprinsens invigningstal och de tidigare kantaterna och talen, där berättandets centrala delar 

var stadens utveckling genom historien, där stadens mest vitala näringslivsgrenar nämns och 

åskådliggörs. Berättandet om hamnen, handeln och varvsindustrin vittnar om detta. Talet 

skildrar även stadens industriella utveckling och nutida storhet: 

 

ja så stark var denna utveckling att staden för omkring 100 år sedan tidvis var Sveriges 
största sjöfartsstad 
[…] 
Staden utgör nu ännu mer än förr i tiden ett centrum, varifrån förbindelserna utstråla till 
ett ganska stort och synnerligen viktigt område, där bergsbruk, industri och skogsbruk 
utgöra de huvudsakliga och blomstrande näringskällorna.82 

 

Denna berättelse kan identifieras som ett ställningstagande, från Sveriges kronprins, att Gävle 

idag är mer relevant än det varit i det förflutna och återigen speglas Gävle genom 

materialistiska skildringar där bergsbruk, industri och skogsbruk utgör de huvudsakliga och 

blomstrande näringskällorna. Retoriskt förmedlar kronprins Gustav Adolfs invigningstal de 

idéströmningar som existerade i det fredstänkande Sverige 1946. Talet som till en början 

speglade Gävles förflutna och samtiden avslutades således med en uppmaning mot framtiden, 

med företagsamhet och utveckling som det centrala: 

 

Vid en högtidlighet som denna är det naturligt att man kastar en blick tillbaka på 
gången tid, framför allt kanske därför att forntid och framtid äro oskiljaktigt 
sammanbundna med varandra. Den goda traditionen, sambandet med det förgångna är 
värdefullt och måste upprätthållas. 
[…] 
Jag kan inte annat än önska både utställningens ledning och hela staden såsom sådan all 
framgång i detta företag. Den framåtanda och företagsamhet, den tro på framtiden som 
man kan spåra häri bådar helt säkert gott för framtiden.83 

                                                 
81 Kronprins Gustav Adolfs tal vid utställningsinvigningen den 21 juni, 1946  
82 Kronprins Gustav Adolfs tal vid utställningsinvigningen den 21 juni 1946 
83 Kronprins Gustav Adolfs tal vid utställningsinvigningen den 21 juni 1946 
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Sammanfattningsvis går det att påstå att kronprinsens invigningstal, likt de tidigare talen och 

kantaten, vittnar om ett materialistiskt förhållningssätt, där det förflutna enbart ligger som 

industriell förebildlig grund för nutiden, vilket skulle öppna upp den blomstrande framtiden i 

företagsamheten och utvecklingens tecken. Denna berättelse går med enkelhet att tolka som 

ett processinriktat framstegstänkande, där förändringsprocesserna lyfts fram som de centrala 

aspekterna av det förflutna. Denna berättelse vittnar även om ett ständigt framstegstänkande, 

inte bara i det förflutna och framtiden, utan även i det nutida Sverige, vilket gör att talet, 

enligt Rüsens narrationsteorier, förmedlas utifrån ett genetiskt berättande. 

 

3.2.4 Historiska berättelser och teman vid utställningsinvigningen 

Gävles utställningsinvigning går utifrån ovanstående analys att betrakta som en fasad 

uppbyggd av liknande retoriska manifestationer som tydliggjordes under bland annat Gävles 

500-årsfirande. Invigningsceremonin synliggjorde flera historiska berättelser sett ur Rüsens 

narrationsteorier. I kantaten synliggörs den exemplariska narrationen då den syftar till att 

härleda allmänna handlingsregler som kan verka förebildliga både i samtiden och framtiden, 

vilket tydligast syns i kantatens sista del som uppmanar till efterföljd att ”hävda, förkovra och 

hedra vår stad”.84 Den exemplariska narrationen genomsyrar även de andra retoriska 

manifestationerna i samband med utställningsinvigningen, i kronprinsens tal synliggörs den i 

samband med speglandet av att den goda traditionen och ”sambandet med det förgångna är 

värdefullt och måste upprätthållas”.85  

 

De efterkommande hyllningstalen som utfördes vid jubileumsutställningsinvigningen går att 

identifiera som en utvecklingsinriktad historia, där förändringsprocesser lyfts fram som 

centrala delar av retoriken. Retoriken som förmedlades av grannstädernas representanter 

framhävde stadens hamnindustrier som ledande i Gävles utveckling, samt exemplifierade 

detta genom ett processinriktat framstegstänkande som riktade sig mot nutiden och framtiden. 

Liknande iakttagelser synliggjordes både i landshövding Sandlers hexameter och kronprins 

Gustav Adolfs invigningstal där återigen stadens industriella utveckling kan urskiljas som 

retorikens centrala delar. I kronprinsens invigningstal speglades detta främst genom 

påståendet om att utvecklingen alltid ”varit nära förbunden med stadens läge till havet”. 

                                                 
84 Jubileumsutskottets protokoll - GS 41 A1: 1 - Kantaten: Invokation. Vid utställningsinvigningen den 21 juni 
1946 
85 Kronprins Gustav Adolfs tal vid utställningsinvigningen den 21 juni 1946 
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Det övergripande historieförmedlandet vid invigningen av Gävles 500-årsjublieumsutställning 

innehade ett processinriktat utvecklingstänkande, där ett centralt tema genomsyrade hela 

jubileumsinvigningens retorik, stadens industriella utvecklingshistoria. Staden Gävle är 

central genom hela historieförmedlandet även om några historiska skildringar avser ett mer 

nationellt plan. De historiska berättelserna i utställningsretoriken innehar en liknande 

kronologi, där berättelserna speglar Gävles 500-åriga historia, från 1400-talet fram till 1950-

talet. De centrala aktörerna som skildras i berättandet är återigen stadens arbetare såsom 

fiskare, hamnarbetare och varvsarbetare. Dessa skildringar visar tydliga tecken på att Rüsens 

exemplariska narration existerar i de historiska berättelserna, där förebildliga arbetare 

framförs. Utöver denna narration så genomsyras de historiska berättelserna av en 

processinriktad utvecklingshistoria, vilket synliggör Rüsens genetiska narration som det mest 

övergripande historieförmedlande vid utställningsinvigningen. 

 

3.3 Marknadsförandet av Gävles 500-årsjubileum 

I samband med jubileumsutställningens första pressvisning i november 1945 kom 

utställningskommittén att utge ett informationsblad kring 500-årsjubileet och utställningen. 

Informationsbladet bestod av flera delar som bland annat förmedlade utställningens syfte att 

utformningen vilande på stadens historiska grunder. Informationsbladet kom att användas av 

både lokal och nationell media för att propagera för Gävles 500-årsjubileum och den 

tillhörande jubileumsutställningen. Utifrån detta går informationsbladet att betrakta som en 

del av utställningens marknadsföring. 

 

Informationsbladet beskriver tydligt att utställningen syfte är till hugfästelsen av Gävles första 

privilegier och till minne av Kristofer av Bayern. Men trots detta, enligt informationsbladet, 

så är utställningen retrospektiv endast i viss del.86 Informationsbladet beskriver även Gävles 

tidigare utställning 1901 i kontrast till den planerade utställningen 1946. Den tidigare 

utställningen beskrivs som en industriell exposé av något som Gävles tidigare var och den 

mer moderna utställningen skall visa omvärlden att Gävle fortfarande är: ”landsdelens 

dominerande sjöfarts- och handelsstad”.87 Informationsbladet beskriver även att utställningen 

vill rikta uppmärksamhet på Gävles ”industriella kapacitet, köpenskap, förträffliga hamn, 

                                                 
86 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Informationsblad/Program 
87 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Informationsblad/Program 



 29

fördelaktiga geografiska läge och andra omständigheter”.88 Denna beskrivning av det 

förflutna kopplat med samtiden visar på en utvecklingsinriktad historiesyn, där uppvisningen 

av stadens industriella kapacitet står i centrum i berättelsen. 

 

I reklambladet ”Gävle: Nutidsstad – framtidsstad” som utkom våren 1946 kan flera 

användanden av historien urskiljas. I bladet presenterats inte bara Gävle som nutids- och 

framtidsstad, utan samtiden vilar på en vagga av det förflutna genom hela reklambladet, där 

ord som företagsamhet, trygghet och industrialisering kan urskiljas som centrala teman.89 

 

Näringslivet anses i reklambladet vila på en stark tradition och framåtanda där stadens hamn 

betraktas som ”stadens puls och hjärta”90 och anses vara den främsta källan till stadens 

välstånd genom historien. Reklambladet menar även att ”tillgången på manlig arbetskraft är 

tillfredsställande, enär flera av stadens ledande industrier […] till stor del efterfråga kvinnliga 

arbetare.”91 Reklambladet bejakar även stadens goda kulturfront, med läroverk från Gustav 

Vasas tid, vars anor lever vidare till dagens samhälle. Slutligen avslutas reklambroschyren 

med spekulation kring framtiden, samt skattunderlagets och skattesatsens förändringar från 

1930-talet och framåt: 

 

Gävle är trots sin ålder en stad i vardande, en stad i ständig tillväxt. De femhundra åren 
tynga icke, de stimulera till fortsatt arbete för stadens bästa. 1946 års utställning 
försöker visa vad nutidsstaden förmår och vad framtidsstaden vill.92 

 

Denna historieskildring ligger mycket nära Rüsens genetiska narration där 

förändringsprocessen genom det förflutna är i fokus och där ett framstegstänkande tydliggörs. 

Det går med enkelhet att påstå att reklambladet syftar till att både locka folk till Gävles 

jubileumsutställning, men även att det syftar till att locka folk till att bosätta sig i Gävle. Detta 

synliggörs med de kopplingar som sker mellan den förnäma traditionen och den lovande 

framtiden, vilket går att se i både Rüsens och Samuelssons resonemang kring det 

identitetsskapande kollektivet. 

 

3.3.1 Mediala skildringar av Gävles historia i samband med 500-årsjubileet 

                                                 
88 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Informationsblad/Program 
89 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
90 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
91 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
92 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
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Kvällstidningen Expressen beskrev i en artikel den 18 maj 1946 Stockholms relation till 

Gävle under medeltiden då det bottniska handelstvånget existerade. Därför går Gävles 

industriella utveckling och det bottniska handelstvånget att se som centrala teman inom det 

historiska förmedlandet. Expressen menade att Gävle blomstringstid återigen eskalerade, 

vilken avtagit efter det bottniska handelstvånget: ”Faktum är att Gävle trycktes så djupt ner i 

skorna att staden först på 1700-talet kunde gå mot en ny glansperiod”.93 

 

Ur detta går det att urskilja ett kritiskt ställningstagande till tidigare händelser i det förflutna, 

där de rikstäckande tidningarna Expressen och Svenska Dagbladet kritiserar det gånga 

händelseförloppet. Sett ur de narrationsteoretiska utgångspunkterna kan detta sammankopplas 

med Rüsens kritiska narrationen, vilket för analysen har varit sällsynt. Även om denna 

iakttagelse inte påverkar arbetets resultat avsevärt, så är avvikelse i mönstret såsom detta, 

intressanta att diskutera.  

 

Det finns indicier på att Gävle redan under medeltiden hunnit bli en besvärlig 
konkurrent till Stockholm, som enligt stadslagen hade monopol på skeppshandeln. Det 
stadgades t.ex. 1459 böter för stockholmsborgare att driva handel på staden, och 
stockholmsmagistraten skrev 1472 till rådet i Danzig att ej segla på förbjudna hamnar 
som Gävle.94 

 

Det går att påstå att de ickelokala tidningarna valde att skildra Gävles historia i en jämförelse 

med hela Sveriges förflutna, alltså stadens förflutna i ur ett nationellt perspektiv. Detta visas 

tydligt i de paralleller som dras mellan Gävle och Stockholm, samt i de den bottniska 

handelskonflikt som valt att gestaltats i de olika tidningarna och artiklarna. 

 

De lokala tidningarna Norrlands-Posten, Arbetarbladet och Gefle Dagblad utgav alla en 

kortfattad historisk redogörelse kring staden uppkomst i samband med staden jubileum. Alla 

tre tidningar berättar historien om Kristofer av Bayerns relevans för staden uppkomst, samt 

den problematiska tidsperiod som existerade i samband med Gävles grundläggande. Andra 

teman som går att urskilja i berättelserna som ses i tidningarnas gestaltningar är stadens 

hamnverksamhet, stadens sjöfart och det bottniska handelstvånget.95 Tidningarna skildrar 

även berättelsen om en ”gammal god Gävle-anda”, vilket enbart återkommer i de lokala 

tidningarnas historieförmedlande, Arbetarbladet skriver den 18 maj: ”Även om förhållandena 

                                                 
93 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Expressen – Gävle ser framåt! 18/6 1946 
94 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 – Svenska Dagbladet – 18/6 1946 
95 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Arbetarbladet 16/5 & 18/5 1946; Gefle Dagblad 18/5 1946; Norrlands Posten 
18/5 1946 
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varit bistra och svårigheterna stora, ha Gävleborna aldrig tappat modet. Man kan med rätta tala om ”en 

gammal god Gävle-anda”, som än idag lever hos vår stads befolkning.”96 

 

I dessa tidningsskildringar går det att urskilja ett flertal historiska berättelser. En skillnad måste ses 

mellan de lokal och nationella tidningsartiklarna, då de båda är skapade utifrån olika aktörer med olika 

syften. Sett ur de lokala tidningarnas skildringar av Gävles förflutna existerar en traditionell och 

exemplarisk berättelse, vilka syftar till att vittna om de historiska rötterna till stadens grundande samt 

förmedla förebildliga aktörer i det förflutna värda att följa i dagens samhälle. 

 

3.3.2 Historiska berättelser och teman i marknadsföringen av Gävles 500-årsjubleum 

Sammanfattningsvis går det utifrån ovanstående analys att påstå att marknadsföringen i och 

med Gävles 500-årsjubileum genomsyras av Rüsens genetiska narration. Detta tydliggörs 

både i det reklamblad i den mediala historieförmedlingen, då ett ständigt framstegstänkande 

exemplifieras och den industriella förändringsprocessen gestaltas genom hela 

berättelseförloppet. Trots att det publicerade reklambladet innehar historiska berättelser om 

bland annat Gävles sociala verksamheter, så som kultur och nöjesliv, så synliggörs ett tydligt 

”framtidstänk” genom hela försäljningskampanjen. Det går i analysen även att identifiera den 

exemplariska berättelsen, då det i delar av tidningsrapporterna framkommer historiska 

förebilder att efterfölja i samtiden och framtiden. Förebilderna i dessa berättelser är återigen 

de flitiga arbetarna, såsom fiskare och hamnarbetare. 

 

Trots att reklambladet behandlar flera delar av Gävles förflutna, där bland annat bejakandet av 

de historiskt gamla lärosätena presenteras så går den industriella utvecklingen att urskilja som 

den centrala berättelsen. Det är svårt att, utifrån ovanstående analys, urskilja fler centrala 

teman än den industriella utvecklingen. Reklambladet exemplifierar detta genom påståendet 

att: ”Utställningen – en manifestation av nutida produktiva insatser från staden, länet och 

riket. Samtidigt ett minne och en hyllning åt köpenskap, kultur- och samhällsgagnande 

insatser.”97 

 

I de historieförmedlanden som ägde rum i både lokala och nationella tidningar vid tillfället för 

Gävles 500-årsfirande går det urskilja flera historiska berättelser. Gemensamt för de 

nationella tidningarna är som tidigare nämnts förmedlandet av Gävles historiska koppling till 

                                                 
96 Pressklipp m.m. – GS 41 Ö1: 1 - Arbetarbladet – Gävle: De femhundra åren. 18/5 1946; Gefle Dagblad 18/5 
1946 Gefle stads femhundraårsjubileum 
97 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
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Stockholm. Denna koppling utgår i samtliga nationella tidningar som analyserats från Gävles 

industriella historia, vilket i berättelsen blir en historia om industriell utveckling och framsteg. 

Liknande berättelser går genom analysen att finna i de lokala tidningarnas historieförmedling. 

Även om analysen visar på att de lokala tidningarna använder sig av andra centrala teman än 

de nationella så speglar både berättelserna stadens industriella utvecklingshistoria. 

 

I berättelserna går hamnen och hamnarbetarna återigen urskiljas som de centrala aktörerna. I 

reklambladet tydliggörs detta främst i och med definitionen av hamnen som ”stadens puls och 

hjärta”.98 De historiska berättelserna som förmedlades både i reklambladet och i media har en 

varierande men liknande kronologi, där Gävles historia bearbetas ur olika perspektiv och 

epoker, i vilket de centrala berättelserna går att betrakta som stadens industriella utveckling. I 

reklambladet nämns detta i jämförelse med Sveriges industriella utveckling, där 

synliggörandet av Gävles kapacitet går att urskilja som en central del i berättelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Informationsblad, programblad och reklamblad – GS 41 Ö1: 4 – Se: Reklamblad 
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4. Gävle – mot framtiden med ankaret i det förflutna 

 

Likt 1800-talets världsutställningar måste Gävles 500-årsjubileum och den sammanhörande 

jubileumsutställningen betraktas som en fasad uppbyggd kring de idéströmningar och 

attitydbildningar som existerade i Gävle och Sverige vid tidpunkten för manifestationen. 

Källmaterialet visar på att visioner om en ljusare framtid i företagsamhetens tecken, där 

förflutna generationers hårda arbete skall minnas och föras vidare som något att efterlikna. 

Den industriella exponeringen i samband med stadens 500-årsjubileum syftade till att leda 

vägen mot denna epok. Likt Eskilstunas 300-årsjubileum, existerade dessa visioner även i den 

historieförmedling som användes i samband med jubileet, där utgångspunkterna sattes i det 

förflutna, som genom en utvecklingsprocess ledde till nuet och ytterligare utveckling in i 

framtiden. 

 

Gävles 500-årsjubileum och jubileumsutställningen 1946 var resultatet av en kommunpolitisk 

handlingsplan där aktörer från samhällets övre skikt urskiljs i analysen som centrala 

medverkare av jubileumsåret. Den främsta uppgift jubileumsmanifestationerna under 

jubileumsdagen den 19 maj innehade, synliggörs i analysen som ett tillvaratagande av det 

förflutna, där minnet av Kristofer av Bayern och Gävles äldsta stadsprivilegier går att se som 

en röd tråd genom hela jubileumsfirandet. Genomgående för hela jubileet synliggörs en 

strävan efter sammanhållning och stabilitet i tillvaratagandet av det förflutna, där generationer 

av manliga arbetare lagt grunden till dagens välfärdsstad, som i efterkrigstidens Sverige skulle 

leda till tillvaratagandet av samhällets resurser i en mobiliseringsprocess mot framtiden.  

 

Under jubileumsdagen synliggjordes detta framtidstänkande i samband med Norlings 

högtidstal, där retoriken förmedlade en industriell utvecklingsberättelse från tidpunkten för 

Kristofer av Bayerns intåg i Gävles historia fram till dagens samhälle.  Detta speglades även i 

det minnesblad som Arbetarbladet i samband med jubileet utgav, där både dikter, minnet om 

Kristofer av Bayern och Gävles äldsta stadsprivilegier var det centrala historieförmedlandet, 

vilket även tydliggörs i det stadshistoriska verk som utgavs i samband med staden 500-

årsfirande. 

 

Förutom ovanstående aktör, Kristofer av Bayern, visar analysen på att ett flertal andra 

karaktärer gestaltades som berättandets centrala aktörer. Vid jubileumsdagen nämndes fiske, 
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varvs- och hamnindustrin som vitala delar av stadens industriella utveckling, vilket i analysen 

bidrog till synliggörandet av jubileumsberättandets mest centrala aktörer, de manliga 

arbetarna, involverande varvsarbetare, hamnarbetare och fiskare. Likt Eskilstunas 300-

årsjubileum synliggörs denna processinriktade utvecklingshistoria genom analysen som en 

central del av historieförmedlandet, där manliga aktörer, såsom smeder i Eskilstuna och 

hamnarbetare i Gävle nämns som centrala aktörer. De slående likheterna går att koppla 

samman till städernas liknande 1900-tals historia, samt den efterkrigstidsepok som de båda 

samhällena existerar i, där synliggörandet och tillvaratagandet av det stadens industriella 

utveckling kan tänkas påverka samhällsandan mot en ljusare framtid.  

 

Dessa aktörer synliggörs även i retoriken kring utställningsinvigningen där både kantaten och 

kronprins Gustav Adolfs tal vittnar om hamnens relevans för Gävles historia. Retoriken vid 

jubileumsinvigningen skildrar även andra yrken närliggande hamnen. Där fiskare, handelsmän 

och varvsarbetare återigen nämns. Dessa aktörer har enligt kantaten och kronprinsens tal 

utmärkt sig som drivande aktörer i stadens industriella utveckling. Genomgående innehar 

utställningsinvigningen ett tydligt utvecklingsperspektiv, där arbetarnas relevans för stadens 

utveckling funktionerar något att ta efter, vilket ses som en utgångspunkt för den framtida 

industriella expansionen, vilket tyder på att den exemplariska berättelsen har tillämpats, där 

tillbakablickandet syftar till att lyfta fram förebilder i det förflutna, vilka i detta fall visas 

genom upprepandet av hamn, fiske och varvsarbetarna i Gävle. Utifrån analysen tydliggörs 

den närliggande relation som den exemplariska narrationen innehar med den genetiska 

berättelsen. Detta synliggörs genom hela jubileumsmanifestationen och i samband med 

utställningsinvigningen då de aktörer som lyfts fram som förebildliga i det förflutna är de som 

samhällets processinriktade välfärd är uppbyggda från. 

 

Likt Eskilstunas 300-årsjubileum användes den processinriktade, genetiska berättelsen 

genomgående under jubileumsmanifestationerna vid Gävles 500-årsjubileum. En skillnad 

mellan jubileerna förekommer i framlyftandet av förebildliga aktörer i det förflutna, där 

historieförmedlandet vid Gävles 500-årsjubileum visar på en stark koppling till arbetare i det 

förflutna. Den exemplariska narrationen går att betrakta som tyngre vid Gävles 500-

årsjubileum än vid Eskilstunas 300-årsjubileum. Om detta beror på jubileets närhet till andra 

världskriget, stadens historia eller manifestationens utformning kan analysen inte svara på. 
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Vid marknadsföringen av Gävles 500-årsjubileum och jubileumsutställningen användes 

liknande historieförmedling som vid övriga delar av jubileumsåret. Som centrala aktörer i 

berättelserna vid marknadsförandet av jubileet stod hamnen, fiskare och varvsarbetare vilket 

tydligast framlyftes i de informations och reklamblad som släpptes i samband med 

utställningens genomförande. I reklambladet synliggjordes även andra delar av Gävles 

förflutna, däribland historiska lärosäten, stadens personligheter samt stadens industriella 

historia. Både reklambladet och informationsbladet speglar Gävles historia sett från olika 

industriella aspekter, där återigen hamnen innehar en central utgångspunkt och beskrivs 

historiskt som ”stadens puls och hjärta”. 

 

I den mediala bevakningen, vilken går att betrakta som en medskapare och förmedlare av 

historia vid Gävles 500-årsjubileum, kan flera historiska berättelser urskiljas. Sett utifrån den 

nationella bevakningen framgår en mer nationell skildring av Gävles historia, där den ofta 

sätts i parallell med hela Sverige, eller Stockholms historia. Både i de nationella och regionala 

skildringarna framgår stadens industriella utveckling, med arbetarna, hamnen och fiskarna 

som centrala aktörer i berättelsen. 

 

Avslutningsvis, visar analysen på att Gävles 500-årsjubileum var uppbyggd av ett flertal 

historiska berättelser. Trots att den genetiska narrationen har genomsyrat och påverkat 

källmaterialet mest då ett aktivt utvecklingstänkande synliggörs som centralt tema i de 

historiska berättelserna, så är det värt att nämna att historieförmedlandet kring Gävles 500-

årsjubileum innehar flera historiska narrationer. Genomgående i Gävles 500-årsjubileum kan 

den traditionella narrationen urskiljas som en grundpelare vilket stora delar av det historiska 

förmedlandet i vilar på. Detta har i arbetets analys synliggjorts i de planeringshandlingar och i 

utförandet av både jubileumsfirandet och jubileumsutställningen. Utifrån denna grundpelare 

syns även tydliga tecken på att den exemplariska narrationen haft en stor inverkan på 

historieförmedlandet, då sökandet efter förebilder i det förflutna genomsyrar hela 

jubileumsretoriken och hela manifestationen. Detta syns tydligt i förmedlandet av hamnens, 

fiskarnas och varvsarbetarnas relevans för stadens utveckling.  

 

Gävles 500-årsjubileum utgjorde sig för att fira minnet av Gävles äldsta stadsprivilegier som 

införarättades av Kristofer av Bayern 1446, vilket också den historiska berättelsen vilar på. 

Tydligast syns kopplingen till Kristofer av Bayern som central aktör i berättelsen vid 

jubileumsfirandet, men denna historia synliggörs också i den mediala bevakningen, 
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marknadsföringen och utförandet av jubileumsutställningen. Även den exemplariska 

berättelsen speglas över hela jubileumsmanifestationen, men ligger inte som grund för 

jubileets uppkomst och utformning. Resultatet visar på att den exemplariska narrationen har 

en passiv roll i historieförmedlandet och används i samband med den genetiska berättelsen, 

vilket presenteras här nedan. 

 

Tydligast syns den genetiska berättelsen, då det ständiga utvecklingstänkandet genomsyrar 

och överstryker de andra narrationerna. Analysen visar på att den genetiska berättelsen har 

nyttjats för att skapa mening och skänka legitimitet till stadens befolkning då den ger det 

förflutna ett kronologiskt helhetsperspektiv, där stadens industriella utveckling sätts i relation 

till nutidens välfärd.  Det går även att säga att den genetiska narrationen har använts för att 

hantera den förändring som har skett sedan andra världskrigets utbrott, samt hantera den 

förändring som kommer att ske i och med syftet av Gävles jubileumsutställning. Detta har 

synliggjorts i källmaterialet då användandet av historiska förebilder gestaltas som människor 

att efterliknas, både i nutiden och framtiden. Den genetiska narrationen har i källmaterialet 

synliggjorts som en gemensam nämnare för all historieförmedling kring manifestationerna vid 

Gävles 500-årsjubileum. Narrationens främsta syfte har varit att förmedla stadens utveckling, 

främst ur ett industriellt perspektiv. I jubileumsretoriken uppenbarar sig detta tydligt genom 

förmedlandet de industriella förändringsprocesser som ägt rum i historien. 
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5. Sammanfattning 

 

Detta arbete syftar till, med bakgrund i Gävles 500-årsjubileum och den tillhörande 

jubileumsutställningen 1946 att urskilja och identifiera jubileets historieförmedlande sett ur 

Jörn Rüsens narrationsteoretiska historiebrukstypologi. Resultatet har sedan diskuterats 

utifrån Johan Samuelssons forskningsresultat gällande Eskilstunas 300-årsjubileum 1959. 

Det empiriska avstampet har i arbetet präglats av arkivstudier skildrande tre olika händelser 

vid stadens 500-årsmanifestationer, jubileumsdagen den 19 maj 1946, utställningsinvigningen 

den 21 juni 1946 samt marknadsföringen och den mediala bevakningen av manifestationerna.  

 

Genomgående under hela undersökningsperioden visar analysen på att både den exemplariska 

och traditionella narrationen kan urskiljas i de historiska berättelserna. Den traditionella 

narrationen synliggörs tydligast då Kristofer av Bayern, grundläggaren till stadens äldsta 

stadsprivilegier går att urskilja som en central aktör genom hela jubileumsmanifestationen. 

Denna berättelse kan urskiljas som grunden för hela jubileet, även om den inte aktivt bejakas 

genom manifestationerna.  

 

Den exemplariska narrationen genomsyrar jubileumsmanifestationerna då aktörer i det 

förflutna skildras som förebilder att följa, tydligast syns detta i den retorik som fördes både 

vid jubileumsdagen och vid utställningsinvigningen. Undersökningen visar på, utöver de två 

ovan nämnda historiska berättelserna, att den genetiska narrationen genomsyrar och kan 

urskiljas som central genom hela jubileumsmanifestationen. Denna narration väger tyngst i 

över hela jubileumsmanifestationen då ett processinriktat framstegstänkande dominerar 

historieförmedlingen.  

 

Likt manifestationerna vid Eskilstunas 300-årsjubileum användes vid Gävles 500-årsjubileum 

den traditionella narrationen som en grundpelare. Mot vilken den genetiska narrationen med 

sitt processinriktade utvecklingstänkande vilar mot. Till skillnad från Eskilstunas 

manifestationer visar analysen på att historieförmedlandet vid Gävles 500-årsjubileum 

innehöll fler förebildliga aktörer, såsom arbetare, värda att efterleva och tillvarata in i 

framtiden. 
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