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Thomas Blom & Mats Nilsson

Frusen tid 
– eller lockelsen av det icke tillrättalagda

Introduktion
Att resa och utifrån den enskilda individens 
perspektiv besöka och uppleva nya platser 
och attraktioner är för många en viktig del 
av livet. Vad är det då som fängslar vår ny-
fikenhet så att vi bestämmer oss för att ge-
nomföra en resa? Det är ett spörsmål som 
är synnerligen intressant och som också ut-
gör grunden för turismnäringen som sådan. 
Genom historien har vi konfronterats av en 
mängd olika attraktioner som på olika sätt 
attraherat oss och bidragit till att vi valt att 
genomföra en resa. Men, finns det attrak-
tioner som utifrån något perspektiv kan be-
traktas som tidsbundna? Det enkla svaret 
är – ja! Nästa fråga som då infinner sig är 
om det finns tidsbundna attraktioner som 
utgör något av tydliga markörer för en 
tidsanda och livsstil? Även på den frågan 
skulle svaret bli – ja det finns det, i alla 
fall om vi tittar ur en turistiskt historiskt 
horisont. Oavsett om det är nya, gamla el-
ler modifierade attraktioner som lyfts fram 
finns det en aldrig sinande ström av attrak-
tioner som på olika sätt hos oss väcker as-
sociationer och som syftar till att locka till 
besök. Inte minst synliggörs det genom att 
platsmarknadsföringen inom turism stän-
digt lyfter fram attraktioner, miljöer och 
uttryck som på något sätt signalerar något 
nytt och annorlunda i syfte att attrahera så-
väl nya som gamla besökare (Ram, Björk 
& Weidenfeld 2016). 

 Oavsett vår kunskap om de ovan ställda 
frågorna framstår det tydligt att vi inte all-
tid i förväg kan veta vad som kommer att 
bli en framtida turistattraktion trots nog-
grann planering. Detta har särskilt syn-
liggjorts genom ett antal turismsatsningar 
som trots goda intentioner och prognoser 
inte blivit den succé som förväntades. Om 
vi tittar i den turistiska backspegeln och 
försöker att ge en förenklad bild sett uti-
från hur turismen utvecklats över tid kan vi 
emellertid skönja en ingrediens som kvar-
stått som betydelsefull, nämligen sökandet 
efter platser och attraktioner som vi inte 
har här och nu i vår vardag vilket innefat-
tar någon form av medveten resa satt i rela-
tion till det man har i hemmiljön. Inte säl-
lan utgörs detta i form av en (tids)resa till 
förgången tid där vi kan återuppleva något 
som hänt tidigare i livet, alternativt något 
vi önskar få uppleva även om vi inte var 
en del av denna tid (Timothy 2018). Nå-
got stereotypt kan vi uttrycka detta som att 
vi söker det icke-vardagliga och det som vi 
upplever gått förlorat i vår samtid.
 Vi söker i detta avseende efter platser 
som över tid blivit en attraktion, men som 
initialt ur olika perspektiv utgjort ett lokalt 
eller regionalt problem och därmed ska tas 
bort. Med denna utgångspunkt är syftet 
med föreliggande artikel att sätta ljuset på 
den form av verksamheter som varit före-
mål för utredningar av det offentliga om att 
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tas bort eller på annat sätt inte ge allmän-
heten tillgång till platsen, men som efter-
hand utvecklats till att vara en besöksatt-
raktion och därmed istället ses som en re-
surs för platsen och regionen.

Känslan av äkthet
Är det orörda och det icke tillgängliga 
även det äkta inom turism? Huruvida det 
attraktiva är äkta, ger sken av att vara äkta 
eller helt enkelt inte är äkta så har auten-
citet varit ett av nyckelområdena under en 
längre tid inom turismforskningen (se bl a 
Andersson Cederholm 1999). Dock åter-
finns ett problem med att använda auten-
citet då innebörden av begreppet bör ses 
som förhandlingsbart snarare än att vara 
något som står för sig själv. Det subjektiva 
tolkningsutrymmet av autencitet relaterat 
till en plats eller aktivitet framstår inom 
turismforskningen som betydande och är 
också något som är intimt förbunden med 
den enskilda turistens erfarenheter och för-
väntningar. 
 När vi ser på turistiska platser blir det 
uppenbart att alla dessa platser innehåller 
ett antal olika symbolvärden som på olika 
sätt och med olika emfas träder fram som 
betydelsefulla. Vi har alla olika platskon-
texter som i sin turistiska portfölj bär på 
starka symbolvärden. Symbolvärden som 
är så betydelsefulla för den egna upplevel-
sen att de inte enbart förväntas vara en del 
av platskontexten för att upplevelsen ska 
förverkligas fullt ut, utan de anses vara 
ett obligatorium (Palmer 1999). Ett kon-
kret exempel på detta resonemang är att 
vi vid en resa till ett fiskesamhälle på den 
svenska västkusten förväntar oss att be-
skåda de röda fiskebodarna, fiskebåtarna, 

bryggorna och inandas luftens salta karak-
tärsdrag. Till detta finns också en förvän-
tan av aktiviteter såsom att fiskebåtarna 
ska lägga ut tidigt på morgonen för att un-
der eftermiddagen återkomma och angöra 
bryggan med färsk fisk. En fångst som se-
dan serveras på de lokala restaurangerna 
av personal som har lokal anknytning. Vi 
vill också känna tjärdoften från båtarna 
och uppleva ljudet av dieselmotorernas 
rytmiska dunkande. Alla dessa symbol-
värden utgör värdefulla beståndsdelar för 
upplevelsen av att vara på västkusten och i 
ett fiskesamhälle. 
 Av upplevelserna skapar turisten se-
dan själv en berättelse när de senare åter-
berättar vad de varit med om. Berättel-
ser om platser och upplevelser är ett cen-
tralt område inom turismforskning och det 
finns åtminstone tre spår som här bör lyf-
tas fram: dels i samband med marknads-
föring, dels turisternas egna berättelser, 
dels berättelser som tolkar iscensättningen 
(Morgan, Lugosi, Ritchie 2010). Turister-
nas narrativistiska uttryck får inte försum-
mas då deras berättelser om sina upple-
velser ger en betydelsefull grund för plat-
sens fortsatta attraktionsvärde (Bosangic, 
McCabe, Hibbert 2009). Det behöver inte 
enbart vara förväntade autentiska platser 
i sig som återskapas i sitt sammanhang, 
utan det kan också vara tillrättalagda plat-
ser just för att locka turisterna dit eller för 
att tillmötesgå de turister som redan befin-
ner sig där. Även om merparten av det vi 
i egenskap av turister möts av när vi kom-
mer till en destination utgörs av utpräglade 
”kulisser” och tillrättalagda pseudohändel-
ser uppstår mestadels en nöjdhet hos tu-
risten (Wang, 1999 & Edensor 2000). En 
nöjdhet som direkt relaterar till sambandet 
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mellan de förväntningar vi hade på platsen 
och våra konkreta upplevelser när vi väl 
var på plats vars resultat inte ska eller kan 
förringas. Det är således turisten som av-
gör i vilken mån en platsattraktion kan as-
pirera på att vara äkta. Det är inte heller 
ovanligt att äkthet även förknippas med 
det unika i turismsammanhang. Det är där-
med inte för inte som resonemanget om 
vad som förväntas vara, faktiskt är eller är 
iscensatt äkthet varit föremål för forskning 
inom besöksnäringen under lång tid (se bl 
a Cohen 1979, MacCannell 1976, Cohen 
1988, Zhou, Wu, Zhou & Zhu 2007, Mor-
gan, Lugosi, Ritchie 2010). 
 Men, är det enbart näringen i sig som 
kan skapa och samtidigt planera det äkta 
inom turism? Eller är det så att turisterna 
i högre grad väljer att överge det plane-
rade för att själva upptäcka? Det är intres-
santa frågor då vi ser en allt större efterfrå-
gan av turister för den form av upplevelser 
som utvecklas enbart av tidens gång utan 
mänsklig påverkan och där attraktionstän-
kandet inte var grunden för dess utveck-
ling, men vars värde med tiden avancerats 
till att bli en turistattraktion.

Attribut och identitet 
som turistisk resurs i en 
platskontext
Inom turism handlar turistens val av be-
söksmål i stor utsträckning om vilka att-
ribut och vilken identitet som en plats ge-
nererar. Platsens identitet och särprägel 
skapas i sin tur i symbios av de männis-
kor som på olika sätt utvecklat ett förhåll-
ande till platsen. Blom (2016) menar att 
den identitet vi känner till en viss bestämd 
plats är konstruerad av ett antal olika fak-

torer som interagerar över tid och därige-
nom skapar ett värde (se även Relph 1976, 
Rose 1995, Tilley 2006). Exempel på så-
dana faktorer kan vara av människan kon-
struerade fysiska attribut som byggnader 
och monument, men också av naturrela-
terade fenomen som ett berg, en sjö el-
ler kanske ett enskilt träd. Lokala traditio-
ner och evenemang, liksom att vi relaterar 
enskilda individer till en viss plats skapar 
också identitet och ger oss en platskänsla. 
Attributen tillsammans med lukter, ljud 
och andra intryck vi på olika sätt mottar, 
såväl medvetet som omedvetet, ger oss ett 
helhetsintryck som skapar för oss en när-
varo till en specifik plats, även då vi inte 
fysiskt befinner oss där just då (Blom 2016 
& Wang & Chen 2015).
 Dock behöver inte primärt den speci-
fika platsen som sådan vara avgörande för 
att en identitet och en relation till ett attri-
but ska uppstå. Detta motsäger samtidigt 
mycket av det resonemang som vanligt-
vis förs inom såväl kulturgeografisk som 
turismvetenskaplig forskning där platsen 
och dess betydelse i sammanhanget lyfts 
fram som primär för värdeskapande (se 
bl a Rose 1995, Crang 1998 & Johnston, 
Gregory, Pratts, Watts 2000). Aronsson 
och Wahlström (1999) ställer också frågan 
om vilken roll platsen spelar inom turis-
men och för därefter ett resonemang om 
platsens betydelse inom massturismen och 
om vi går mot att platsen enbart är en scen 
för olika aktiviteter. Vi vill dock hävda att 
platsen är en viktig faktor för helhetsupp-
fattningen, men attraktionen kan samtidigt 
i olika hög utsträckning ha en ”platslös” 
relation i den bemärkelse att det är attrak-
tionen som sådan som utgör lockelsen för 
besök och att den geografiska platsen, åt-
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minstone initialt, ges en mera sekundär 
betydelse. Denna attraktionsrelaterade 
platslöshet kan vi i ökad utsträckning se 
bland de under senare tid skapade artifi-
ciella utomhusaktiviteter som flyttat in-
omhus utifrån sentensen ”Kan inte besö-
karna komma till landskapet kan istället 
landskapet kan komma till turisterna?” (se 
bl a Richards 2007, Blom & Nilsson 2012, 
Shim & Santos 2014). Turismen ska-
par inte mobila landskap men det som ett 
landskap turistiskt sett förväntas kunna er-
bjuda blir till viss del mobilt. Det innebär 
att aktiviteten som sådana förflyttas till en 
för aktiviteten konstgjort skapat landskap. 
Exempel på sådana upplevelse- och land-
skapsrelaterade artificiellt skapade aktivi-
teter är klätterväggar, skidbackar, vågma-
skiner för surfing och tropiska badanlägg-
ningar där lokaliseringen är mera relaterad 
till ett tillgänglighetsperspektiv än att plat-
sens geografiska särart är i fokus. Turis-
mens relation till landskap är problema-
tisk då turism i vissa sammanhang ansetts 
vara en skändare av landskapet, men sam-
tidigt också en bevarare då turisten inte 
sällan söker efter ett orört landskap. Detta 
är en grundläggande mekanism inom tu-
rismen som innebär att den ikäder sig den 
dualistiska rollen av att vara både förstö-
raren och bevararen av landskapet (Ter-
kenli 2004). 
 Vi vill i detta sammanhang lyfta fram 
turismens roll som bevarare genom att 
studera landskapets betydelse och då i be-
märkelsen att den geografiska platsen till-
sammans med de attribut som där finns 
skapar ett specifikt landskap där såväl his-
toriska, ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga faktorer interagerar och då inte 
sällan med olika intensitet över tid. Land-

skapet i likhet med turisten är i en ständig 
förändring där tolkningar och praktiska 
användningar formar strukturen och turis-
tens upplevelser av landskapet. Detta reso-
nemang diskuterar också Saltzman (2001) 
som menar att landskapet är i en ständig 
rörelse genom vilket vi kan förstå vår sam-
hällsutveckling. Passi (1999) betonar att 
landskapet med dess olika komponenter 
sammantaget påverkar den regionala och 
lokala identiteten hos oss och därmed ska-
par för oss en mening. Denna mening är ett 
resultat av kulturella och sociala konstruk-
tioner, fortsätter Passi. 
 Med avstamp utifrån ovanstående reso-
nemang kan vi skönja något av en form av 
en motståndsrörelse – en reaktion – inom 
turismnäringen där frånvaron av kommer-
siella incitament är en viktig ingrediens för 
den totala upplevelsen. Med utgångspunkt 
tagen från det stora antalet länkar som 
finns att tillgå via olika sökmotorer på in-
ternet, efter sökningar på ”övergivna plat-
ser” och ”abandoned places”, framgår att 
det finns en allt växande efterfrågan och 
också ett utbud av denna form av besöks-
mål. Inte sällan består dessa ”attraktioner” 
av olika former av tidigare inom andra nä-
ringar kommersiella verksamheter som 
avvecklats men som blivit kvarlämnade 
för att idag utgöra något av minnesmärke 
från en svunnen tid. Kännetecknande för 
många av dessa tidigare verksamheter är 
att det funnits någon form av en problema-
tik för den region där de är lokaliserade. 
Planer har funnits (eller finns alltjämt) på 
att de skulle rivas eller på annat sätt de-
strueras, men av olika anledningar har så 
inte skett. Inte sällan finns det också res-
triktioner med avseende på tillgänglighe-
ten till dessa attraktioner på grund av mil-
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jöskäl och/eller säkerhetsskäl som samti-
digt innebär att besökarna gör sig skyldiga 
till lagöverträdelser vid ett besök. Tidens 
gång har dock utvecklat dessa platser, en-
skilda byggnader och monument till nå-
got unikt bortom samhällets förordningar 
och kontroll. Dessa platser kan sägas leva 
sina egna liv i sin ”egen tidsålder”. I tu-
rismsammanhang har det visat sig att dessa 
platser utvecklat en stark identitet, men 
det råder samtidigt en okunskap om dess 
geografiska räckvidd sett utifrån ett att-
raktionsperspektiv. Av det som framgår 
vid sökningen på internet så återkommer 
liknande objekt på flera platser runt om i 
landet. Det intressanta är huruvida denna 
turismforms utveckling förutsätter kom-
binationen sociala medier och en hög mo-
bilitet då dessa platser med sina attraktio-
ner ofta är lokaliserade lite vid sidan av be-
folkningsagglomerationerna och de större 
turistströmmarna, vilket i sig är en inte 
alltför oväsentlig faktor sett utifrån ett tu-
rismattraktionsperspektiv.
 Vanligtvis utvecklas turistattraktioner 
genom ett nära samspel mellan konsument 
och producent, men om vi ser till den form 
av attraktioner som i ovanstående resone-
mang lyfts fram saknas, åtminstone initi-
alt, ett aktivt producentperspektiv. Likaså 
saknas i detta sammanhang den så ofta 
betydelsefulla platsmarknadsföring som 
handlar om att skapa en positiv association 
till en plats eller till enskild symbol (Ward 
& Gold 1994). Vi kan därför konstateras 
att denna form av turism i stor utsträck-
ning bryter mot den traditionella relation 
som präglar näringen vad gäller förhållan-
det mellan konsument och producent, åt-
minstone initialt. Konsumenterna har ett 
behov av att tillfredsställa sitt lärande i den 

bemärkelsen att de söker sig till en spe-
cifik plats för att där nå attraktionen. Vi-
dare finns en längtan av att lära sig något 
om besöksmålet och attraktionen, liksom 
att känna en närvaro på platsen genom alla 
sinnen. Denna efterfrågan möts vanligtvis 
upp av en eller flera turistproducentaktörer 
som tillser att platsen och attraktionen har 
en struktur som på olika sätt är tillrättalagd 
för att ta emot besökare. Ytterligare en ut-
ifrån producentperspektiv viktig aspekt är 
”mötet” som innefattar vår relation till så-
väl de som direkt arbetar med eller i anslut-
ning till attraktionen som till hur förhållan-
det med lokalbefolkningen ter sig. Utöver 
attraktionen som sådan förväntas turist-
producenterna också att tillhandahålla in-
formationsmaterial i olika former liksom 
transporter, kost och logi i förekommande 
fall. Dessa aspekter förväntas att samman-
taget hos turistkonsumenten skapa upp-
levd positiv stämning som också utgör en 
viktig ingrediens för att ytterligare stärka 
attraktionens dragningskraft. Utöver dessa 
producentrelaterade aspekter, med syf-
tet att skapa en kundnöjdhet, finns också 
det som kan benämnas som styrsystemet 
och som utgör de grundläggande faktorer 
som krävs för att ur ekonomisk synvinkel 
kunna driva en turismrelaterad verksam-
het. Förutom grundläggande företagseko-
nomi omfattas även marknadsföring, ar-
betsrätt, arbetsmiljö, säkerhet etc. Utan ett 
fungerande styrsystem i grunden saknas 
förutsättningar för att driva en livskraftig 
affärsverksamhet oavsett inriktning (se bl 
a Gustafsson 2004).
 Trots avsaknaden av, eller i detta per-
spektiv kanske tack vare en frånvaro av ett 
producentperspektiv, utvecklas här en väx-
ande form av turism som inte präglas av 
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kommersiella förtecken och som därmed 
upplevs ge en autencitet som utgör den pri-
mära attraktionen? Vi lockas istället till det 
upplevda orörda och det ej tillrättalagda 
som ofta också präglas av en ”tyst berät-
telse” som enbart kan formas av den en-
skilda individens egna tankar och erfaren-
heter i symbios med attraktionen. 

Minneskapslar i form av betong 
och metall
Denna form av turism kan sägas öppna 
upp för platser och attraktioner som tid-
igare inte var tillgängliga för turister då de 
var förbjudna att beträda till att successivt 
genom individuella överträdelser och det 
ökade intresset övergått till att vara mera 
eller mindre etablerade turistattraktioner. 
Intresset för denna form av besöksmål ten-
derar att öka sett i ljuset av de allt större 
utbuden av kommersiella och på olika sätt 
tillrättalagda attraktioner. Exempel på att-
raktioner som lockar besökare och som vi 
kan hänföra till ”jakten på frusen tid” är 
många. Pripyat i norra Ukraina är kanske 
idag den mest kända av övergivna städer. I 
Pripyat bodde många av dem som arbetade 
på det närliggande kärnkraftverket Tjer-
nobyl och som under natten den 26 april 
1986 med kort varsel fick lämna sina hem 
för att sedan aldrig mera kunna flytta till-
baka. Pripyat är idag en plundrad och van-
daliserad spökstad som det är möjligt att 
besöka med guide och har under åren ut-
vecklats till att bli en kommersiell attrak-
tion. (https://www.ostresor.se/utflykt-tjer-
nobyl)
 Ett annat exempel på övergivna platser 
som utvecklats till besöksmål är Hashima 
Island som är en ö utanför Japans kust 

nära staden Nagasaki. Hashima var en kol-
gruveanläggning som ägdes av Mitsub-
ishi och var bebodd av arbetarna mellan 
1890- talet och 1974. Som mest bodde 
cirka 5 200 personer i öns tättliggande be-
tonghus. När gruvan lades ned år 1974 
lämnades ön övergiven i 35 år. År 2009 
öppnades delar av Hashima för turism och 
utgör också inspelningsplats för scener i 
James Bond-filmen Skyfall (https://japan-
cheapo.com/travel/visit-gunkanjima-batt-
leship-island/). Förutom tidigare städer el-
ler samhällen finns ett stort antal platser 
världen över där fordon av olika de slag 
finns parkerade mera eller mindre organi-
serat och som lockar besökare. Flertalet av 
dessa är svårtillgängliga att nå och är till-
gängliga för allmänheten i olika stor om-
fattning. Några exempel på sådana attrak-
tioner är Maunsell Forts utanför Englands 
kust som byggdes under andra världskri-
get som skydd mot tyska attacker. I Bo-
livias Uyuniöknen finns en tågkyrkogård 
som övergavs när gruvverksamheten la-
des ner under 1940-talet och utanför sta-
den Nara i Japan finns en nöjespark vars 
karuseller och butiker står dock kvar som 
de gjorde vid stängningen 2006. Ett an-
nat exempel är hamnstaden Nouadhibou i 
norra Mauretanien ligger mer än 300 sön-
derrostade fartyg i vad som kallas värl-
dens största skeppskyrkogård. Platsen till-
kom sedan hamnansvariga mot betalning 
lät båtägare dumpa sina skepp här (https://
www.svd.se/lista-13-spokplatser-som-
sakta-forfaller#sida-11 och https://www.
atlasobscura.com/places/bay-of-nouadhi-
bou-ship-graveyard). 
 Bland de mera spektakulära fordons-
kyrkogårdar i världen är de flygplanskyr-
kogårdar som finns i USA och den största 
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av dessa är Davis-Monthan Air Force Base 
in Tucson, vilken också är den enda som är 
öppen för allmänheten och att det är möj-
ligt att köpa en guidad tur (http://www.air-
planeboneyards.com/airplane-boneyard-
tours.htm)
 På Kyrkö Mosse i Ryd utanför Tings-
ryd i Småland finns en bilkyrkogård som 
årligen lockar ett stort antal besökare. Bil-
kyrkogården har sin upprinnelse i en bil-
skrot som ägdes av Åke Danielsson 
(1914 †2000). Danielsson startade upp sin 
verksamhet under slutet av 1940-talet. År 
1974 köper Danielsson in sin sista skrot-
bil och därefter intensifierades diskussio-
nen inom kommunen om hur man ska han-
tera de cirka 130 skrotbilarna som ansågs 
utgöra en miljöfara. I november 1998 ut-
färdade kommunen ett vitesbelopp på 
10 000 kr, ställt till Danielsson, om att 
samtliga bilvrak skulle vara bortforslade 
senast den 30 november 1998. Därefter in-
leddes en diskussion mellan olika aktörer i 
kommunen huruvida området ska saneras 
eller om det ska skyddas och bevaras och 
bli ett kulturreservat. Ärendet avgjordes i 
augusti 1999 då kommunen beslutade att 
återkalla vitesföreläggandet till Danielsson 
och de nya markägarna inte heller ska be-
lastas med några saneringskostnader. Un-
der åren därefter har antalet besökare ökat 
och platsen har bilarna har utgjort inspi-
ration för såväl författare som konstnärer 
(http://skrot.rydinfo.com/historia/).
 Ett annat exempel med motsvarande 
historia, men volymmässigt sett betyd-
ligt mera omfattande, är bilkyrkogården 
i Båtsnäs, cirka 25 kilometer söder om 
Töcksfors i Årjängs kommun. Denna ur-
sprungliga bilskrot etablerades av brö-
derna Rune och Tore Ivansson i mitten av 

50-talet. Den övervägande största kund-
gruppen på bilskroten kom från Norge som 
då hade strikta lagar kring import av bilar. 
De demonterade en bil i tre delar för att se-
dan köra in delarna i Norge och montera 
ihop den. Bilskroten, eller idag benämnd 
bilkyrkogården, omfattar cirka 1 000 bilar 
och anses vara norra Europas enda bilskrot 
i sitt slag. De flesta bilarna, men även bus-
sar, är från 1950- och 60 talet (se figur 1).
 Bilkyrkogården kan ses som ett monu-
ment över en tid som flytt och är något 
av en installation där naturen är den vikt-
igaste aktören. Likaså i Årjängs kommun 
som i Tingsryds kommun råder det de-
lade meningar om hur bilskroten ska han-
teras framgent. Miljöintressen står mot tu-
rismintressen. Kommunerna Årjäng och 
Tingsryd liksom den länsövergripande or-
ganisationen Visit Värmland, som jobbar 
med besöksnäring i Värmlands län, lyfter 
fram bilkyrkogården som ett besöksmål 
(https://www.visitvarmland.se och https://
www.arjang.se samt https://www.visit-
tingsryd.se/sv).

Diskussion
Lockelsen till platser och specifika attrak-
tioner som vi inte har tillgång till i vår var-
dag utgör, som också tidigare lyfts fram, 
ett grundläggande incitament för att vi 
ikläder oss rollen att vara turister. Det be-
höver dock inte alltid handla om att vi geo-
grafiskt förflyttar oss några längre sträckor 
från vår hemort utan vi kan också genom-
föra en mental resa i tid och rum som 
väckts till liv genom till synes triviala attri-
but och som också har olika betydelser för 
olika människor. Genom våra olika bak-
grunder och erfarenheter blir också våra 
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upplevelser av hur vi tar emot stimuli från 
en plats eller ett enskilt attribut olika. 
 Vi talar inte här om en utvecklad ”Ur-
ban Exploration” vars syfte är att utforska 
övergivna och ofta förbjudna platser i 
stadsmiljö (Pinder 2005, Garett 2014, Kin-
dynis 2016) utan snarare om en turistform 
som visserligen hämtar sin inspiration 
från ”Urban Exploration” men där feno-
menet lämnat staden för landsbygden och 
för några av dessa platser utvecklats till att 
bli en form av tillåten turism på landsbyg-
den. Några exempel på platser och attrak-
tioner som initialt inte var planerade som 
turistattraktioner är i landsbygdsnära re-
gioner övergivna fabrikslokaler, övergiva 

bostäder och ”bilkyrkogårdar” där beva-
randet i större utsträckning kunnat ske än 
i stadsnära regioner där konkurrensen om 
yta för omstrukturering och nybyggnatio-
ner vanligtvis är större. Kanske talar vi här 
om en ny form av turism som utifrån detta 
perspektiv kan benämnas Rural Explora-
tion, vars syfte är att finna övergivna plat-
ser som till sin början omedvetet kapslats 
in och framställs idag som motpoler till da-
gens samhälle. 
 Om vi tar utgångspunkt från bilkyrko-
gården i Båstnäs utgörs här den primära 
attraktionen av att de mera eller mindre 
sönderrostade fordonen väcker olika min-
nen till liv hos betraktaren. De individu-

Figur 1. Minnen i metall. Foto: Thomas Blom.
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ella upplevelserna är här centrala såtillvida 
att de tar sin utgångspunkt i den egna in-
dividens livskontext. Ett enskilt attribut i 
form av en viss bilmodell eller kanske en-
bart en detalj i en bil kan hos en individ 
trigga igång en hel process av minnesbil-
der medan det samtidigt hos någon annan 
besökare inte på något sätt väcker några 
minnen eller känslor till liv (se figur 2). 
 Vi kan samtidigt se att det successivt 
skapas något av en helhet där landskapet 
med dess specifika karaktär bidrar till att 
stärka attraktionens dragningskraft. I vårt 
konkreta exempel med bilskroten i Båst-
näs i blickpunkten får landskapet med dess 
flora efterhand en ökad betydelse för den 
turistiska produkten allteftersom fordonen 

och växtligheten skapar en symbios (se fi-
gur 3).
 Attraktioner av de slag som vi i förelig-
gande artikel lyfter fram upplever vi kom-
mer att få en allt ökad betydelse i framti-
den då de hos oss väcker känslor som tar 
utgångspunkt från en autencitet som är in-
dividuell och inte skapad av någon extern 
aktör i ett specifikt syfte. Avsaknaden av 
det inom besöksnäringen ofta betydelse-
fulla ”tillrättaläggandet” av attraktioner ut-
gör i detta fall styrkan i lockelsen. I vår allt-
mera globaliserade värld där såväl utbudet 
som tillgängligheten på upplevelser stän-
digt ökar kan denna form av mental resa in-
itierad av incitament i betong och metall ut-
göra en viktig del för vår rekreation. 

Figur 2. Minnestriggare. Foto: Thomas Blom. Figur 3. Samverkan som skapar upplevelse. 
Foto: Thomas Blom.
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