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Abstrakt 
Studien undersöker den fysiska platsen Gamla Linköping där staden Linköping rekonstruerar 

och bevarar sin kollektiva historia genom de byggnader och de personliga minnen och 

berättelser som idag tillsammans utgör ett levande museum. Hus och byggnader har flyttats 

från sina ursprungliga platser runt om i staden och vissa har fått en helt ny funktion i Gamla 

Linköping. Studien undersöker även personliga minnen och kollektiva berättelser från 

informanter i Linköping för att besvara de frågeställningar rörande Gamla Linköpings 

betydelse för staden, varför behovet av rekonstruktion finns och vilken betydelse personliga 

minnen har för studiens informanter. Slutsatser som dras i studien är att Gamla Linköping 

berättar om de enskilda människornas vardag och miljö i dennes tid och rum och att 

rekonstruktion i full skala är ett ypperligt tillfälle att återuppleva och tolka en dåtid. Studien 

visar även att känslor som glädje, lycka och nostalgi är det som framträder mest när 

informanter berättar om personliga minnen som aktiveras genom både platser och föremål. 

 

Nyckelord 
Gamla Linköping, Nostalgi, Minne, Rekonstruktion, Samtidsarkeologi. 

Abstract 
The study examines the physical location of Gamla Linköping where the city of Linköping 

reconstructs and preserves its collective history through the buildings and the personal 

memories and stories that today together constitute a living museum. Houses and buildings 

have been moved from their original locations around the city and some have been given a 

completely new function in Gamla Linköping. The study also examines personal memories 

and collective stories from informants in Linköping to answer the questions concerning 

Gamla Linköping's importance to the city, why the need for reconstruction exists and what 

importance personal memories have for the study's informants. Conclusions drawn in the 

study are that Gamla Linköping talks about the everyday life and environment of the 

individual people in their time and space and that reconstruction on a full scale is an excellent 

opportunity to relive and interpret a past. The study also shows that emotions such as 

happiness, joy and nostalgia are what emerges most when informants talks about personal 

memories that are triggered by both places and objects. 

 

Keywords 
Gamla Linköping, Nostalgia, Memory, Reconstruction, Contemporary Archeology. 



 
 

Förord 
Jag har under processen med min uppsats haft många positiva och spännande samtal med 

mina informanter kring minnen och nostalgi och jag vill rikta ett stort tack till er alla för att ni 

gett mig så innehållsrika intervjuer att arbeta kring.  

 

Tack även till alla er i min omgivning som under den skrivande processen kommit med 

feedback, framför allt min goda vän Jenny som ställt upp som korrekturläsare och min 

handledare Björn Alm och min fina familj tillika hejarklack.  
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Inledning 
Nostalgi har nästan blivit ett modeord och kan hittas så väl inom mode, mat och turism. Jag 

har själv träffat på ordet i vitt skilda sammanhang och tittar därför närmare på vad ordet har 

för betydelse i min studie. Personligen har jag alltid uppskattat ett besök i Gamla Linköping 

för den genuina miljöns skull, men det är på senare tid som jag börjat bli nyfiken på dess roll i 

samhället. Jag har själv kopplat ordet nostalgi till Gamla Linköping när jag pratat med andra 

människor om platsen, de i sin tur har använder ordet nostalgi vid beskrivningar av platser, 

föremål med en tonvikt på en viss typ av känsla. Att platser och föremål har en tendens att 

väcka minnen för olika generationer är något som jag undersöker i min uppsats för att få en 

större förståelse av vikten av minnen och det som aktiverar både personliga och kollektiva 

minnen. Studien närmar sig även forskningsfältet samtidsarkeologi i syfte att lyfta vikten av 

ett samarbete mellan ämnet historia och socialantropologi för framtida forskning. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie av begreppet nostalgi och platsen Gamla Linköping är att på ett 

socialantropologiskt empiriskt tillvägagångssätt förstå de båda fenomenen och dess del i 

historien samt dess påverkan både på mikro- och makronivå. Syftet är även att illustrera hur 

minnen ges och övertas mellan generationer. 

 

Uppsatsens syfte uppnås med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

• Vad betyder Gamla Linköping för Linköping som stad? 

• Varför finns det ett behov av att rekonstruera minnen? 

• Vilken betydelse har minnen för informanterna? 
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Disposition 
Till att börja med presenterar jag de metoder jag arbetat kring för att nå uppsatsens syfte, 

därefter tittar jag kritiskt på vissa delar av metoden för att sedan berätta om det urval och 

avgränsningar jag gjort. Kapitlet därefter visar hur jag använt vetenskapsrådets riktlinjer kring 

etik för min uppsats och därefter följer en kort presentation av tre uppsatser från 2012 och 

2015 som inspirerat mig i mitt arbete under rubriken ”tidigare forskning”.  I nästkommande 

kapitel avhandlar jag den teori jag valt som grund för uppsatsen med begrepp som minnen, 

nostalgi, samtidsarkeologi, rekonstruktion och turism. Efter teori-avsnittet presenterar jag 

Gamla Linköping med lite historik och fakta kring platsen. Därefter nalkas ett nytt kapitel 

med min egen empiri där jag presenterar en Facebookgrupp och dess gemensamma intresse, 

mina fältstudier i Gamla Linköping samt mina informanter som följes av deras egna 

berättelser. Efter detta kommer en diskussionsdel där jag analyserar och kopplar mina fynd till 

teorin. Efter diskussionen kommer en kort sammanfattning och därefter mina egna tankar 

kring vidare forskning och ett kort slutord. Till sist finns en bibliografi över alla referenser 

som används till uppsatsen. 
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Metod 
För att finna svar till mina frågeställningar rörande Gamla Linköping och dess betydelse för 

Linköping som stad och vikten av rekonstruktion för minnen, har jag på plats observerat 

Gamla Linköping under våren 2019 vilket Emerson, et al. (2011, s.2) rekommenderar då 

etnografer går ut i fält för att komma nära de människor, platser och händelser som studeras. 

 

Jag har skrivit egna fältanteckningar som Emerson, et al. (2011, s.35) råder till under mina 

observationer och därefter har jag renskrivit och kodat fältanteckningarna som Emerson, et al. 

(2011, s.175) förklarar som öppen kodning. Utifrån den öppna kodningen utvann jag olika 

teman för uppsatsen och därefter utfört fokuserad kodning som Emerson, et al. (2011, s.172) 

förklarar med att koda inom teman. Utifrån mina kodade observationer skrev jag narrativ för 

att visa detaljerade beskrivningar av platsen som sådan och händelser som utspelades under 

min närvaro på plats. 

 

Degas (2016, s.175) skriver att Facebook idag är en social plattform där människor integrerar 

med varandra vilket kan öppna upp för nya underlag för socialantropologiska studier. Genom 

deltagande observationer i en sluten grupp på Facebook, där jag sedan tidigare själv är 

medlem, undersökte jag hur gruppmedlemmarna diskuterar sitt intresse och hur nostalgi tar 

sig uttryck i de olika diskussionerna. Gruppmedlemmarnas gemensamma intresse är minnen 

från Linköping mellan åren 1950 till 1980.  

 

Jag har utfört kvalitativa intervjuer och träffad mina informanter personligen och utfört 

intervjuer genom ljudinspelade samtalsintervjuer som Larsen (2014, s.85) rekommenderar där 

mina informanter vid enskilda tillfällen berättat om sina egna upplevelser gällande minnen 

och nostalgi. Jag hade enbart vissa stödord som grund för intervjuerna och inte några 

färdigställda frågeställningar, enbart för att informanten ska få tillfälle att berätta fritt med 

egna valda ord vilket Agar (1996, s.140) kallar informella frågor där informanten kan svara 

hur denne vill. Jag har vid tidigare studier använt mig av det som Agar (1996, s.149) kallar för 

ʼframesʼ för att få en förståelse för hur informanten tolkar ett ord, exempelvis ordet nostalgi. 

Med just ord som utgångspunkt i en intervju kan informanten berätta om sin upplevelse av 

ordets mening och Agar (1996, s.149) rekommenderar att specifika ord som informanten tagit 

upp tidigare under intervjun med fördel kan tas upp igen för att få en helhetsbild av vad 

informanten menar. Samtliga intervjuer spelade jag in med mobil-appen Easy Voice Recorder. 

Varje intervju transkriberades i anslutning till intervjun, vilket innebär att hela intervjun skrivs 
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ned ordagrant och detta utgjorde grunden för det som i min uppsats finns i avsnittet 

”Informanternas berättelser”. Intervjuerna gav mig en inblick på mikronivå om den enskildes 

upplevelser men gav mig även en fingervisning om hur den enskildes plats i tid och rum 

påverkar samhället på makronivå. 

 

Jag har i mitt arbete kring uppsatsens syfte tillämpat litterära studier genom vilka jag hämtat 

information kring olika teorier för att i en diskussionsdel ha möjlighet till att analysera mitt 

empiriska material. 

Metodkritik  
Genom den intervjuteknik som Agar (1996, s.150) diskuterar, att frågorna utvecklas under 

intervjuns gång och inte följer en linjär form, kan ge både fördelar och nackdelar. Fördelen 

kan vara att intervjun följer ett spår som anses som intressant och en nackdel kan vara att 

intervjutekniken kräver ytterligare övning från intervjuarens håll, för att få fram det som 

studien efterfrågar. Det jag upplevde under flera av intervjuerna var att samtalen gav vissa 

diskussioner som jag inte hade förväntat mig, vilket jag efter intervjun förstod var en del av 

hur informanterna resonerade med sig själva kring de minnen som de berättade om. 

 

Med en kvalitativ metod kan jag träffa mina informanter öga mot öga och metoden ger 

tillfälle till följdfrågor och en chans att läsa av ansikten och beteenden som Larsen (2014, 

s.26) skriver och metoden ger på så vis en större helhetsbild av det som studeras. Att 

kvalitativa metoder upptar stor mängd tid är något som Larsen (2014, s.27) benämner som en 

nackdel för metoden och den inbringar en stor mängd material för bearbetning, vilket jag fått 

erfara under tiden med mitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Urval och Avgränsningar 
Jag valde informanter utifrån en viss åldersgräns, över 40 år, då jag ville få dem att berätta om 

personliga minnen och berätta om sin upplevelse kring fenomenet nostalgi och Linköping 

som stad. En yngre informant hade eventuellt inte haft samma erfarenhet utav fenomenet och 

därav enbart uttalat sig om sina åsikter kring ämnet. Samtliga informanter identifierar sig som 

Linköpingsbor och känner en anknytning till staden. Jag kom i kontakt med mina informanter 

på olika vis, två informanter träffade jag i Gamla Linköping varav den ena intervjuades på 

plats och den andra träffade jag senare i dennes hem. De övriga informanterna kom jag i 

kontakt med genom bekanta till mig själv. 

 

Min studie är utöver intervjuer utförd på plats i Gamla Linköping då min ambition är att få en 

förståelse för just denna plats och dess betydelse för staden Linköping och Linköpingsborna. 

Det finns många olika platser både genuint gamla och rekonstruerade i Sverige, men dessa 

utgjorde inte mitt fokusområde för studien. En helt annan plats som urvalsgrupp hade 

eventuellt resulterat i annorlunda slutsatser och diskussioner och ett eventuellt annorlunda 

upplägg av uppsatsen. 

 

För mina observationer av en Facebookgrupp utgick jag från Degas (2016, s.176) resonemang 

kring att använda sin egen profil på Facebook som utgångspunkt. Då jag redan var 

gruppmedlem i den aktuella Facebookgruppen var jag inte en anonym observatör då jag 

studerade inläggsinnehållet, utan integrerade både med mitt namn och profilbild. Jag har inte 

citerat någon enskild gruppmedlems inlägg, där emot har jag grovt identifierat den sociala 

gruppens fokusområden som jag ansåg relevant för min studie. 
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Etik 
De forskningsetiska riktlinjer som jag har förhållit mig till under mitt arbete är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

vetenskapsrådet hänvisar till (Vetenskapsrådet. 2002). 

 

För att tillämpa informationskravet och samtyckeskravet informerade jag samtliga 

informanter om min studie och dennes roll för min uppsats samt att dennes medverkan var 

frivillig. Med undantag för en informant (Bengt) har samtliga informanter fått välja plats och 

tid för intervjun. I fallet med informanten Bengt, frågade jag och informerade honom om han 

vill bli intervjuad då jag mötte honom i Gamla Linköping under ett observationstillfälle. 

Samtliga informanter har fått vetskapen om att de när som helst under intervjun kan avbryta 

den eller avstå från att svara på mina frågor.  

 

Genom att tillämpa konfidentialitetskravet har jag låtit mina informanter välja om de vill vara 

anonyma för att skydda deras identitet, samtliga har dock själva valt och godkänt att 

respektives tilltalsnamn får användas i min uppsats. Samtliga inspelade intervjuer har raderats 

direkt efter att de transkriberats. Allt material för studien har förvarats oåtkomligt för 

obehöriga och har enbart används för min uppsats i enlighet med nyttjandekravet och 

materialet. 
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Tidigare forskning 
Under den här rubriken vill jag presentera uppsatser som på olika sätt varit vägvisande eller 

upplysande för mitt eget arbete kring mina studier. Jag har inför min egen uppsats tagit del av 

flertalet andra uppsatser inom ramen för socialantropologi, arkeologi och historia där nostalgi 

och rekonstruktion varit de främsta byggstenarna. Det var tre uppsatser som tilltalade mig 

mest då de både var mycket intressanta och har ett för mig tilltalande upplägg.  

 

Malin Pehrssons kandidatuppsats (Pehrsson, 2012) lyfter frågan om varför människor ägnar 

sig åt historisk rekonstruktion. Genom empiriska studier i en medeltidsby i Halmstad studerar 

hon kring sin tes och landar i slutsatsen om att människor återskapar historia för att få utlopp 

för sina intressen, återta kunskaper, träffa nya människor och som en flykt från en 

svårkontrollbar nutid. Pehrsson driver även sin tes om att fenomenet har en djupare och sällan 

uttalad drivkraft, en avståndsromantik som genom fantasi gör rekonstruktionen till en väg till 

ett paradisiskt förflutet. Pehrssons huvudsakliga teori utgår från Karin Johannissons (2001) 

teorier kring nostalgi, vilket ledde mig till en väldigt spännande läsning som jag själv refererar 

till i min uppsats. 

 

Bernhard (2015) studerar hur människors minnen och sinnen knyts till både det materiella och 

immateriella kulturarvet genom observationer i fält vid folkparken Tyrolens dansbana. 

Bernhard (2015) menar att platsen i sig genererar en upplevelse av nostalgi och att både 

individuella och kollektiva berättelser och ett nära förflutet kan med fördel användas inom 

arkeologin för att få en bredare bild på en närliggande historia. Det som jag fastnade för med 

Bernhards uppsats var begreppet samtidsarkeologi som öppnade upp för en bredare vy när det 

kommer till mina egna studier samt hennes användande av fotografier som bildstöd till texten. 

 

Svennberg (2012) undersöker fenomenologiskt hur människor upplever nostalgi och om 

fenomenet är varaktigt. Studien resulterar i att Svennberg (2012) når fram till att människor 

längtar tillbaka till det som varit och det som de inte kan få igen, samt att en grupp människor 

med en gemensam upplevelse betonar nostalgikänslan starkare då de har gemensamma 

referensramar.  

 

Det som jag har tagit med mig av från dessa tre uppsatser är begrepp som nostalgi, 

samtidsarkeologi och kollektivt minne, vilket framträder i min uppsats. 
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Teori 
I det här avsnittet presenterar jag olika teorier kring minnen, nostalgi, samtidsarkeologi och 

rekonstruktion samt tittar på hur turism anknyter till dessa fält. 

Minnen 
Först ut under teoriavsnittet kommer begreppet minne och här presenteras kort minnets olika funktioner 

och dess kapacitet.  

 

Nationalencyklopedin (minne, 2019) definierar minne och då framförallt ”långtidsminne” som en 

funktion för att lagra information som kan behövas vid senare tillfälle. Det ”perceptuella minnet” 

används för att identifiera föremål och språkliga uttryck i omgivningen och det ”semantiska minnet” 

innefattar generell information om världen och kräver inte en medveten erinring om tillfället då 

lärdomen lagrades (minne, 2019). Det ”episodiska minnet” lagrar händelser som är kopplade till 

individen själv och kräver en medveten erinring och detta minne kopplas till tid och rum, som vem man 

träffade igår eller första dagen i skolan (minne, 2019).  

 

Burström (2013, s.13) diskuterar hur föremål och minnen har en relation, han menar att 

föremål har en tendens till att locka fram minnen och då framförallt berättelser från det 

förflutna. Med hjälp av föremål kan minnen aktiveras som Redin och Ruin (2016, s. 61) 

menar när de förklarar att genom att återskapa sin omgivning med föremål hittar minnet 

snabbare och enklare tillbaka. Men minnen kan vara en komplicerad och svårtolkad källa för 

kunskap som Burström (2013, s.14) tydliggör med att minnen kan vara bedrägliga, då de kan 

fabriceras om och att människor faktiskt kan överta någon annans minnen, detta gör det svårt 

att bedöma sanningshalten i det som berättas och om minnet är självupplevt. Burström (2013, 

s.14) vill trots detta mena att minnen ger människor en relation till sin egen historia och ska 

inte bedömas som icke trovärdiga för det. En intressant infallsvinkel kring minnen är den som 

Burström (2013, s.14) tar upp om att minnen kan tas över mellan generationer, en person kan 

ha hört en berättelse av någon äldre person och i ett sådant fall sträcker sig då minnet två 

generationer tillbaka i tiden. Jag finner denna teori intressant och funderar kring hur långt 

tillbaka i tiden ett minne kan sträcka sig, alla familjer har kanske en historia som lever kvar i 

de nu levande från tidigare generationer. 
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Minne och myt 
I det här avsnittet undersöker jag på sanningshalten i minnen och hur de framställs.  

 

Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.7) konstaterar hur platsen och den materiella 

kulturen är de främsta nyckelkomponenterna för hur både myter men också minnen blir till 

och förmedlas samt hur de med tiden förändras. Träd och byggnader utgör 

orienteringspunkter och ett geografiskt informationssystem som hjälper oss att tydliggöra våra 

minnen enligt Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.210). Om dessa orienteringspunkter 

inte finns bevarade i vår omvärld, kan vi inte tillskansa oss den fulla informationen vi behöver 

för att minnas och då kan myter uppstå för att täcka de minnesluckor som uppstår enligt 

Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.213). Redin och Ruin (2016, s. 41) skriver om hur 

vi människor genom att återbesöka en plats kan minnas saker som vi glömt. Om det finns kvar 

orienteringspunkter som vi känner igen och vissa som vi inte känner igen menar Redin och 

Ruin (2016, s. 42) att våra minnesbilder anpassar sig efter de intryck vi tar in och på så vis 

rekonstruerar vi vårt minne. På samma vis menar Redin och Ruin (2016, s. 42) att vi tar hjälp 

av andra människors minnen, vilket ger minnet en högre trovärdighet. Språket är då en viktig 

del av hur minnen förs vidare och traderas enligt Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, 

s.20) då språkbruket har påverkan på det kollektiva minnet genom att språket ger ett 

tolkningsperspektiv för en händelse som berättas vidare mellan exempelvis generationer.  

 

Det kan betraktas som att dessa sammanfogade och rekonstruerade minnena är skenbara och 

inte representativa för det förflutna, men Redin och Ruin (2016, s. 45) menar att dessa minnen 

tillsammans skulle kunna återge minnet av det som var. Dock menar Redin och Ruin (2016, s. 

53) att det är tvunget att finnas tillräckligt många beröringspunkter kring det gemensamma 

minnet för att det ska kunna rekonstrueras och bli till berättelser som vi känner igen. Redin 

och Ruin (2016, s. 146) poängterar hur minnen inte är objektiva utan tolkas och förvrängs 

genom våra urval och att minnen inte enbart är individuella utan främst socialt betingade då  

 

”…det är sociala grupper som avgör vad som är minnesvärt och hur det kommer 

att ihågkommas” (Redin och Ruin. 2016, s. 146). 

 

Historikern Bettany Hughes diskuterar myten om Atlantis utifrån Platons två dialoger 

”Tiamaios” och ”Kritias” i en TV- dokumentär och funderar över hur Platon kanske hörde en 

historia berättas om en stad som försvann i havet, som han sedan använde i sina egna 
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berättelser (Maynes och Maynes, 2010). Bettany Hughes menar att Platons berättelser inte ska 

ses som historiska utan mer som ett informellt sätt att föra information vidare. Bettany 

Hughes diskuterar hur vi kan tro på att något som hände 1000 år innan Platons födelse kunde 

leva kvar i det kollektiva minnet så att han kunde skriva ned det. Med hjälp av assyriologen 

Erwin Finkel ser de bevis för att minnen följer generation efter generation i ”berättelsen om 

Gilgamesh” som handlar om en kung till hälften människa, till hälften gud (Maynes och 

Maynes, 2010). Berättelsen om kungen Gilgamesh härrör från en kung som faktiskt levt, men 

historien blev nedtecknad först 1000 år efter hans tid och detta menar Erwin Finkel ger bevis 

för att muntliga berättelser kan leva kvar i flera hundra år (Maynes och Maynes, 2010). 

Genom att titta på helheten med de arkeologiska fynd som hittats, nedskrivna berättelser och 

logiskt tänkande kan vi förstå historien utan att ha alla delar i kedjan av en händelse menar 

Erwin Finkel som även vill understryka att den händelse som Platon beskriver, är för stor för 

att inte ha hänt och Bettany Hughes summerar diskussionen med att det Platon berättade om 

är för viktigt för att glömmas bort (Maynes och Maynes, 2010). 

 

Som en kort sammanfattning av detta avsnitt kring minnen och sanningshalten i minnen 

framkommer det att minnen är rekonstruktioner framförallt på en kollektiv och social nivå där 

flera beståndsdelar bygger upp minnen och sanningshalten är inte det primära, utan minnet i 

sig är det. 

 

Kollektivt minne 
Är minnen personliga eller kan de delas av flera? I det här avsnittet försöker jag förklara 

begreppet för det gemensamma minnet. 

 

Redin och Ruin (2016, s. 113) betraktar det kollektiva minnet som muntlig historia genom 

exemplet att det som en person berättar kan återberättas av en annan och så vidare, samtidigt 

som den första personen kan vara den som lyssnar på en annan berättelse. Genom detta 

förmedlingssätt skaffar sig varje enskild individ ett minne på ett socialt sätt som kan knytas 

till en grupp.  

 

Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.11) lyfter fram hur viktigt språket är i 

sammanhanget och då framförallt språkvalet för det kollektiva minnet, då de menar att språk 

förändras och tolkas på olika vis med tiden och av olika folk. Berggren, Arvidsson och 
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Hållans (2004, s.12) förklarar hur språket används på olika sätt och hur andra uppfattar det 

som förmedlas, de ger ett exempel på hur många olika sätt man kan förklara hur någon tar sig 

över ett torg, det är detaljerna och precisionen i språket som utgör vilket perspektiv som 

förstås. Går personen snabbt eller springer den rakt fram över torget eller lunkar den fram? 

Människor har under historien uppfört otaliga monument för att som Redin och Ruin (2016, s. 

218) menar hålla mänskliga händelser levande framförallt för kommande generationer. Enbart 

genom att närvara i miljön menar Redin och Ruin (2016, s. 220) att monument upprättar en 

förbindelse i tid och håller minnet av en händelse levande i det kollektiva minnet. 

Nostalgi 
Under den här rubriken förklarar jag begreppet nostalgi och belyser hur ordet har använts och 

förändrats genom historien. 

 

Enligt Johannisson (2001, s.17) var det den då 19-årige läkarstudenten Johannes Hofer som 

1678 myntade begreppet nostalgia som härrör från grekiskans nostos vilket betyder 

hemkomst och algos vilket betyder smärta. Nostalgi utgör en känsla av längtan och en uttalad 

separation från något som en gång varit enligt Johannisson (2001, s.10) Hofer själv 

definierade nostalgi som;  

 

”den smärta som den sjuke känner därför att han inte befinner sig i sitt hemland, 

eller fruktar att aldrig mer få återse det.” Johannisson (2001, s.17) 

 

Nostalgi ansågs enligt Johannisson (2001, s.7) tidigt vara en svår sjukdom som uttryckte 

hemlängtan och drabbade främst unga soldater men nostalgi går från att ha varit en längtan 

efter en speciell plats till att ses som en längtan efter något som varit, en längtan efter en mer 

specifik tid eller ett ”förr” som Johannisson (2001, s.8) skriver. Från att ha associerats med 

tillstånd som ångest och melankoli har nostalgi blivit synonymt med ett bitterljuvt 

sinnestillstånd enligt Johannisson (2001, s.8) som även tar upp tanken om att dåtiden kan ses 

som en slags referenspunkt för att förstå nutiden och menar att nostalgi har utvecklats till ett 

slags kulturfenomen. Johannisson (2001, s.8) menar smått kritiskt att nostalgi ger tiden som 

varit en slöja av synvillor på det förflutna och förfalskar historien, en spännande tanke enligt 

mig om hur vi förändrar våra minnen för att ibland enbart minnas det som vi vill minnas och 

idealiserar då detta genom nostalgin. Johannisson (2001, s.17) poängterar hur ordet nostalgi 
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idag har en annan innebörd än den ursprungliga och att ord ska ses som något flyktigt och att 

ord får sin betydelse från människorna som använder det. 

Nostalgi har helt och hållet med tid att göra enligt Johannisson (2001, s.10), den tid som varit 

som vi aldrig kan få åter. Nostalgi kan enbart kännas av den individ som upplevt just det som 

utlöser känslan av nostalgi menar Johannisson (2001, s.10) och känslan av nostalgi kan inte 

kännas för exempelvis platser som man själv aldrig besökt. Enligt Johannisson (2001, s.11) är 

nostalgi en inre resa i sin egen dåtid. Men om det nu är så som Johannisson menar att en 

individ inte kan känna sig nostalgisk över något som denne själv aldrig upplevt, hur kommer 

det sig då att många caféer, frisörer, butiker och museer spelar på just känslan av nostalgi? 

Kanske är det på det viset att nostalgi har blivit något modernt? Johannisson (2001, s.17) 

menar att ordet idag används för att tråna tillbaka till en tid som varit och som målas upp som 

något bättre än idag, ett modernt tillbakablickande. Det här förklarar Johannisson (2001, s.15) 

med att så snart en känsla har fått sitt namn så skapar det en viss ordning och värdering som 

människan eftersträvar och som kan historiseras och återanvändas genom de kulturellt 

rådande koder som existerar inom samhället. Trots att Johannisson menar att en individ enbart 

kan känna nostalgi för sin egen upplevda historia, berättar hon även att känslor kan spridas 

och reproduceras mellan individer och hon menar att ordet i sig utgör spridningen 

(Johannisson (2001, s.16).  

 

Wildschut et al. (2016, s.975) tar i sin forskning upp hur människor känner både en negativ 

känsla som sorg eller längtan och en positiv känsla som glädje eller upprymdhet när de 

upplever nostalgi, dock var den positiva aspekten tydligare än den negativa. Resultatet som 

Wildschut et al. (2016, s.975) fann i sina empiriska studier vara att nostalgi förknippas med 

minnen kring den egna personen i samband med interaktion med för individen viktiga 

personer i dess närhet och betydelsefulla händelser i livet. 

 

Genom att titta på hur barndom och nostalgi påverkas av omgivningen ger Moran exempel på 

hur fotografier kan utgöra en grund för en känsla av nostalgi. Moran (2002, s.161) skriver att 

fotografier ses av de flesta människor som oersättliga då de ofta representerar kära minnen. 

Under min egen barndom sattes fotografier direkt in i olika album och ibland skrevs datum 

och en liten förklarande text för bilden. I dagens IT-samhälle menar Moran (2002, s.162) att 

detta inte görs i samma utsträckning och därmed tappar fotografierna sin historia, sin kontext, 

vilket gör det svårare att lokalisera den plats i historien ett fotografi har. Ett minne kan bli 

tagen ur sin kontext som Moran (2002, s.162) menar och på så vis skapa minnen som inte är 
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representativa i samma bemärkelse som en serie av bilder kan. Moran (2002, s.163) vill även 

visa hur barn framställs på fotografier och menar att minnen kan påverkas av exempelvis 

föräldrar genom att barn placeras i centrum av bilden med fina kläder och med ett leende. Ett 

sådant fotografi representerar inte det vardagliga livet enligt Moran (2002, s.163) som menar 

att alla koder som inläses i fotografiet ger diverse ledtrådar om tid och plats för värderingar i 

samhället. Det här ser jag själv dagligen på internet där föräldrar publicerar bilder på sina barn 

som inte representerar barnets vardag, utan i stället en förskönad bild av verkligheten. Moran 

(2002, s.163) menar att ”Kodak-ögonblicket” är dött och i stället fabriceras bilder, men jag 

vill påstå att så länge som människan har använt en kamera för att dokumentera sin omvärld 

har hon använt tekniken för att försköna verkligheten. 

 

Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.175) vill även påtala hur föremål kan väcka minnen 

och detta tar även Wetterstein (2009, s.54) upp då hon berättar om en kvinna som genom ett 

bokmärkesalbum från barndomens föräldrahem i Tyskland under andra världskriget både får 

henne att minnas sin farmor och inger en känsla av trygghet. Wetterstein (2009, s.123) menar 

att föremål är laddade med en sorts kulturell energi och att människor och föremål växer 

samman och denna process börjar redan i tidiga barnår. Med hjälp av föremål förmedlar 

människan något och saker förmedlar något till människor. Wetterstein (2009, s.131) ger ett 

exempel på hur en liten knapp i en favoritblus har blivit till en kär klenod som bär på minnen 

och ger styrka och tröst, en känsla av nostalgi. Wetterstein (2009, s.132) menar att föremål 

som en död materia ändå har ett liv, ett liv som betraktaren ger och vissa föremål kan även ges 

både mänskliga och magiska egenskaper. 

Kollektiv nostalgi 
Här nedan försöker jag ta reda på om kollektiva minnen kan ge upphov till kollektiv nostalgi. 

 

Dimitriadou et al. (2019, s.1) förklarar kollektiv nostalgi som en känsla av längtan till en 

kollektiv händelse eller plats, där individerna i gruppen identifierar sig med varandra. 

Dimitriadou et al. (2019, s.1) ger ett bra exempel med att en grupp amerikaner kan känna sig 

nostalgiska över en gemensam händelse som månlandningen eller när Barack Obama valdes 

till president. Jag kan se hur en familj som grupp kan känna kollektiv nostalgi över en 

händelse (ett bröllop) eller en plats (semesterhus) då samtliga i gruppen har tillgång till ett 

minne som de gemensamt tagit del av och byggt. Nostalgi har enligt Dimitriadou et al. (2019, 
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s.2) en stark koppling till den sociala kontexten och nostalgi kan bidra till en socialt 

gemensam identitet hos en grupp människor. 

Samtidsarkeologi 
Samtidsarkeologi är ett relativt nytt forskningsfält och Mats Burström, professor i arkeologi 

vid Södertörns högskola, är den som försöker framställa en helhetsbild av fältet då intresset 

finns både inom universitetsvärlden och hos den breda allmänheten. Jag kommer i detta 

avsnitt att referera till hans arbete för att visa det mångvetenskapliga fältet som 

samtidsarkeologi är, samt förklara hur ämnet är av intresse för min uppsats. 

 

”Samtidsarkeologin syftar till att både nå ny kunskap om det nära förflutna och 

till fördjupade insikter om hur materiella lämningar påverkar och berör 

människor” (Burström, 2013, s.18). 

 

Det som jag finner intressant är hur Burström poängterar hur ”personliga erfarenheter och 

minnen kan bidra till att ge tillbaka historien något av dess mångtydighet” Burström (2013, 

s.6). Samtidsarkeologi som forskningsfält är enligt Burström (2013, s.7) svårt att överblicka 

men bjuder samtidigt på idérikedom och är mångfacetterat då det lånar metoder och teorier 

från flera forskningstraditioner. Samtidsarkeologi ger upphov till ett brett spektrum av 

undersökningsmetoder för att finna de emotionella aspekter som det materiella frambringar 

enligt Burström (2008, s.9). Förr betraktades samtidsarkeologi som ett pedagogiskt verktyg 

enligt Burström (2008, s.7) för att lära studenter inom den klassiska arkeologin hantverket där 

de fick tillfälle att experimentera sig fram, idag är samtidsarkeologi ett vedertaget fält och 

finns i sin egen rätt. 

 

Burström (2013, s.18) berättar om hur sentida studier av materiella lämningar i Sverige 

hamnat inom etnografins ramar och hur omfattande kartläggningar över bondesamhällets 

kulturföremål gjordes under 1900-talets första hälft och att etnografiska teorier hämtades från 

socialantropologin under 1960- till 1970-talet. Under 1990-talet studerades den närliggande 

historien enligt Burström (2013, s.18) genom att föremål mestadels tolkats utifrån ett 

symboliskt förhållningssätt och då framförallt inom ungdomskulturen. Burström (2013, s.19) 

skriver om en förhoppning om att föremålen ska få berätta mer om den praktiska 

användningen som belyser människornas vardag och inte enbart dess betydelse som symbol.  
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Burström (2013, s.19) berättar även om hur ett vardagsföremål först blir synliga för oss då det 

uppträder på en plats där det inte hör hemma, som på ett museum eller i ett skyltfönster. Eller 

som när vi hittar ett vardagsföremål eller en leksak som vi känner igen i en antikaffär eller på 

en loppmarknad. 

Personliga minnen och människors erfarenheter ger svar på frågor kring det samband som 

Burström (2013, s.7) menar finns mellan den lilla och den stora historien och det är just detta 

som han menar ger det förflutna en mänsklig dimension, vilket får oss att förstå vår egen 

historia. Vidare vill Burström (2013, s.17) mena att minnen visar oss vad som är relevant att 

minnas och detta ger en fingervisning om vad som var och fortfarande är viktigt för 

människorna. 

 

Arkeologer förknippas oftast med studier som rör historien långt tillbaka enligt Burström 

(2013, s.9) där inga eller mycket få skriftliga källor finns tillgängliga. När det kommer till 

samtidsarkeologi menar Burström (2013, s.9) att kunskap kan inhämtas från böcker, tidningar, 

filmer och fotografier samt inspelningar via radio och TV. Det som Burström (2013, s.9) 

lyfter som en stor fördel inom samtidsarkeologi är att det kan finnas människor kvar i livet att 

ställa frågor till. I kontrast till den traditionella arkeologin som fokuserar på tiden långt 

tillbaka menar Burström (2013, s.11) att samtidsarkeologin studerar det nära förflutna och här 

är Burström (2013, s. 13) tydlig med att samtidsarkeologin gör klokt i att ha en så öppen 

attityd som möjlig kring gränserna för det nära förflutna. ”All historia skrivs med den egna 

samtiden som utgångspunkt” (Burström, 2013, s.12). Här blir ändå frågan intressant om hur 

långt tillbaka i tiden som samtidsarkeologi sträcker sig? Burström ger en fingervisning kring 

detta och menar att ”det ter sig naturligt att låta samtidsarkeologin kronologiskt ta vid där 

den historiska arkeologin i praktiken tar slut” (Burström, 2013, s.14) vilket skulle bli runt 

1850. Burström (2013, s.14) ger ett exempel på hur detta kan vara en bra riktlinje att gå efter 

när han målar upp hur en 80-årig person kan minnas något som denne fått berättat för sig som 

barn av en 80-årig släkting. I det exemplet når det specifika minnet 160 år tillbaka i tiden och 

vi befinner oss omkring år 1850, vilket stämmer bra med den fingervisning som finns för den 

klassiska arkeologins senare gräns. 

 

Liksom inom den klassiska arkeologin är föremål viktiga inom samtidsarkeologin, i vissa fall 

som minnesaktiverare. Burström (2013, s.16) menar att föremål som man känner igen har en 

förmåga att aktivera minnen, de kan till och med aktivera minnen som personen ifråga trodde 

sig ha glömt. Att föremål är viktiga för våra minnen är en stor del av vad som sparas för 
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framtiden gällande kulturarv och detta anser Burström (2013, s.17) är en viktig del av arbetet 

med samtidsarkeologi då föremålen påverkar hur vi ser på historien. 

 

Burström (2013, s.29) berättar att samtidsarkeologi i Sverige till största del förknippas med 

torparkeologi, vilket betyder utgrävningar av olika typer av äldre bebyggelser. Från 1970-talet 

har det varit populärt att genom studiecirklar göra mindre utgrävningar, vilket samlat tusentals 

människor till att leta husgrunder och skrivet material kring husen, fotografier och berättelser 

för att få en historia kring en bebyggelse från gången tid. Genom dessa inventeringar kan spår 

av människorna som bott där hittas som kartlägger deras liv och rörelser. Precis som 

materiella föremål kan det biologiska kulturarvet också frammana minnen menar Burström 

(2013, s.36) då en syrenbuske eller ett knotigt gammalt äppelträd kan få oss att leva oss in i en 

tillvaro som ligger oss nära i tid men som vi inte själva har upplevt. 

 

”Det får oss att minnas, ja till och med försjunka i minnen över byggnader vi 

aldrig ens sett och människoöden vi bara kan ana…ja, det står en mormor…intill 

varje syrenbuske och vinkar genom generationerna” Burström (2013, s.36). 

 

De minnen en plats väcker kan vara av olika slag och vissa är personliga vilket Burström 

(2013, s.75) anser visar på platsens förmåga att beröra människor, platsen får oss att minnas 

vårt eget förflutna och våra tankar skiljer sig ofta åt, men det som är viktigt är att komma ihåg 

är att bejaka minnena som minnena de är. 

 

Det som gör mig fascinerad av samtidsarkeologi är att den enskilda människans berättelser 

ligger till grund för vad som i framtiden betraktas som väsentligt att exponeras och förklaras 

för nästkommande generationer och att det är flera olika metoder och teorier från andra 

forskningsfält som vävs samman inom ämnet. Samtidsarkeologin bidrar som Burström (2013, 

s.101) menar till en mångstämmig historia som bör berättas. 

 

Jag vill sammanfatta detta stycke med tre punkter som Burström (2013, s.100) belyser som 

grunden inom samtidsarkeologin: 

• Föremål är viktiga kunskapskällor och kan aktualisera ett nära förflutet. 

• Föremål frammanar minnen hos människor och berör dem känslomässigt. 

• Studier av det nära förflutna bildar ett mångvetenskapligt fält och överskrider de 

traditionella disciplingränserna.  
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Rekonstruktion 
Att bygga upp något som tidigare funnits är att rekonstruera något nytt efter gammal förlaga, 

både genom att använda nytt material eller ta vara på det som finns kvar. I detta avsnitt 

förklarar jag vad rekonstruktion kan vara till för. 

 

Bodil Petersson (2003, s.11) diskuterar hur människor rekonstruerar sin historia och menar att 

en rekonstruktion är ett ypperligt tillfälle att kunna återuppleva och tolka en dåtid. En 

rekonstruktion i full skala är något som presenterar en historisk period enligt Petersson (2003, 

s.11). Exempel på sådana kan vara uppbyggda vikingabyar eller stenåldersbyar där människor 

gör historien levande för besökare genom att bland annat arbeta med och visa upp tidstypiska 

hantverk eller ordna livespel. Petersson (2003, s.13) diskuterar om sådana rekonstruktioner i 

full skala tilltalar den breda allmänheten och experimentell arkeologi för att den tillfredsställer 

så många av våra sinnen. Formen för att visa upp ett kollektivt minne genom rekonstruktioner 

drar idag fler besökare än de mer traditionella museerna i Sverige, vilket Petersson (2003, 

s.13) menar ger historien ett större genomslag och har fått en större betydelse för hur den 

generella bilden av vår historia bevaras. När Petersson (2003, s.381) betraktar 

rekonstruktioner i full skala med en kritisk blick, ser hon hur dessa tydliga speglar sin samtid 

och rekonstruktioner har en tendens till att upprepa schabloner och med det följer att myter 

reproduceras vidare. Petersson (2003, s.380) berättar hur friluftsmuseer byggs upp av nya 

material och återskapar något som vi idag inte själva har upplevt, vilket är ett resultat av 

intresset för att återskapa ett kollektivt minne och förflutet. 

Turism och minne 
Att minnen skapar en nostalgikänsla har jag redan belyst, här visar jag hur nostalgi och 

minnen kan utgöra en grund inom turismnäringen. 

 

Att nostalgi är stort inom marknadsföring och genererar mycket pengar diskuterar Goulding 

(2001, s.565) i sin artikel om nostalgiska konsumenter som besöker byar, herrgårdar och slott 

för att själva uppleva historia. Här bjuds det på en romantiserad bild av historien genom att ta 

bort sådant som sjukdomar och fattigdom och genom att enbart lyfta fram det fina från 

historien så som vackra kläder och serviser, tidsenlig arkitektur och kullerstenar samt små 

souvenirbutiker med allehanda nytillverkade föremål som ska representera tiden vilket 

Goulding (2001, s.566) anser stimulera en känsla av nostalgi. 
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Även Pavlakovič, Pozvek och Trdina (2016, s.115) diskuterar nostalgi och turism genom att 

studera en mindre stads turismutveckling med hjälp av konsumerad nostalgi. Pavlakovič, 

Pozvek och Trdina (2016, s.117) menar att nostalgi inte behöver vara en individuell känsla 

utan kan även vara en social och kollektiv känsla. Genom att restaurera en byggnad från 1941 

i Slovenien till ett hotell och fylla den med saker som påminner om besökarens barndom 

menar Pavlakovič, Pozvek och Trdina (2016, s.121) att ”Vintage Vila” utgör ett besök till 

mormor eller farmor som ger besökaren en känsla av nostalgi, trots att det inte är deras egen 

mormor eller farmor. Det som ”Vintage Vila” gör enligt Pavlakovič, Pozvek och Trdina 

(2016, s.124) är att ge en dynamisk kontext för den sociala interaktionen mellan människorna 

där den delade kulturen och de delade minnena får personlig mening för besökarna som även 

får en känsla av tillhörighet med dåtiden. Genom att använda sig av människors känsla för 

nostalgi menar Pavlakovič, Pozvek och Trdina (2016, s.125) att turismen kan öka för mindre 

städer om de specialiserar sig och erbjuder platser och ritualer som låter besökaren minnas 

och återuppleva sin egen historia. 

 

Om en stad ska bygga upp en turismnäring kring nostalgi krävs samarbete inom flertalet 

instanser och Glassberg (1996, s.8) tar upp frågan om huruvida de två ämnena historia och 

kultur borde samarbeta mer för att få en större förståelse för hur ett samhälle ser på sin egen 

historia och hur det framställer den. Han ger exempel på hur historiker tittar på historiens 

gång, samtidigt som psykologer söker svar kring hur människans minnen utvecklas och 

används, samt hur kulturforskare undersöker samhällets hantverk och berättelser kring 

legender och myter. Genom att arbeta tillsammans tror Glassberg (1996, s.9) att forskare kan 

förstå sambandet mellan de olika versioner av historia som existerar i samhällen. Även Frisch 

(2019, s.41) anser att detta är viktigt för forskningen för att förstå den offentliga historien och 

det samhälleliga minnet. Frisch (2019, s.42) tittar också på hur människor skapar, minns och 

historiserar både på individnivå och kollektiv nivå samt hur människor ser på sin egen plats i 

historien och historiens plats i människans värld och liv. 
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Gamla Linköping 
Under den här rubriken vill jag berätta historien kring Gamla Linköping utifrån Gunnar 

Elfströms (tidigare intendent i Gamla Linköping) skildringar. Jag presenterar byggnader som 

idag finns i Gamla Linköping och personer som har varit en del av arbetet kring att bygga upp 

och rekonstruera stadsdelen. 

 

Gamla Linköping och Valla fritidsområde är ett öppet och levande friluftsmuseum som visar 

både staden, landet och skogen samt sambandet och beroendet mellan de tre delarna kring 

1900-talets början enligt Elfström (1996, s.9). Husen, gatorna, växterna och belysningen, 

staketen och möblerna berättar historien om de små människornas dagliga omgivning i staden 

Linköping från en svunnen tid där personliga minnen berättas genom föremålen som finns 

kvar. Elfström (1996, s.9) poängterar att Gamla Linköping främst är ett museum och ett 

dokument över alla de Linköpingsbor från gångna tider som levt och verkat i staden.  

 

På mitten av 1940-talet diskuterades det i olika kretsar kring ett behov av att bevara 

Linköpings historia och då främst byggnadskulturen. Många timmerbyggnader höggs upp till 

ved under andra världskriget och initiativtagaren till Gamla Linköping var 

kommunalpolitikern Lennart Sjöberg som ville skona bygdens många hus och drev frågan 

politiskt (Elfström, 1996, s.12). Landsantikvarien Bengt Cnattingius drev även han på för det 

kulturhistoriska värdet och bevarandet av rivningshotade byggnader i Linköpings stadskärna 

enligt Elfström (1996, s.7). Namnet Gamla Linköping och Vallastaden nämndes 1946 för 

första gången och Gamla Linköping blev det namn som området fick enligt Elfström (1996, 

s.18). Gamla Linköping kunde bli Östergötlands Skansen eller som Den Gamle By i Århus 

ansåg Sjöberg som enligt Elfström (1996, s.15) fick igenom sin motion 1946 hos 

stadsfullmäktige och hundra tunnland av Valla Gård avsattes för projektet samtidigt som en 

styrelse tillsattes. Det var landsantikvarien Cnattingius som fick i uppdrag att inventera vilka 

byggnader som skulle flyttas till området och stadsarkitekt Sten Westholm fick uppdraget att 

presentera en plan för Gamla Linköping enligt Elfström (1996, s.14).  

 

Det var viktigt att få med både politiker, finansiärer och folket i ett så stort projekt som Gamla 

Linköping var och kunde bli. Enligt Elfström (1996, s.37) inleddes mycket tidigt ett 

omfattande och målmedvetet arbete med att involvera Linköpingsborna som blev mer och 

mer intresserade av projektet och i sin tur blev en maktfaktor genom att påverka politikerna i 

staden. Redaktionschefen Ebbe Johnson tillika sekreterare i Vallastyrelsen skrev omfattande 



20 
 

om Gamla Linköping i lokaltidningen Östgöta Correspondenten och filmer om husen som 

planerades att flyttas visades för stadens invånare i syfte att förankra idén om Gamla 

Linköping hos folket enligt Elfström (1996, s.37) som påstår att det var där och då som 

”Gamla Linköping gjordes till Linköpingsbornas angelägenhet”. 

 

I och med flytten av det första huset, Stratomtagården från Törnevalla socken till området i 

Valla, diskuterade styrelsen för Gamla Linköping de principer de skulle arbeta kring, det var 

frågor kring vad som skulle behållas eller rekonstrueras efter flytt och styrelsen kom fram till 

att principen skulle vara att ”…de antikvariska hänsynen skulle dominera” (Elfström, 1996, 

s.17). 

 

Stadskvarteret Gamla Linköping skulle kopiera gatumönstret från området kring Järntorget 

inne i stan och ett antal lägenheter skulle inredas i de flyttade byggnaderna för att som 

Elfström (1996, s.25) berättar göra platsen levande med hyresgäster som lever sina dagliga liv 

samtidigt som hantverkare skulle ges möjlighet till att driva sina verksamheter där. 

Arbetet med Stadskvarteret Gamla Linköping inleds 1950 i och med flytten av Huitfeltska 

gården från Ågatan som plockades ned stock för stock enligt Elfström (1996, s.25) och som 

stod klart på sin nya plats 1951. Efterkommande år utökades området för Gamla Linköping 

till 170 tunnland och en detaljplan togs fram och att gatunamnen reserverades för platsen 

enligt Elfström (1996, s.26).  

 

Under en tioårsperiod satte arbetet fart med att flytta cirka 36 bostadshus och diverse 

tillbyggnader till Gamla Linköping enligt Elfström (1996, s.27) och den kullersten som pryder 

Kryddbodtorget i Gamla Linköping togs tillvara och flyttades enligt Elfström (1996, s.28) 

från Kungsgatan i Linköping. Under 1960-talet fortsatte utbyggnaden av Gamla Linköping 

men enligt Elfström (1996, s.29) inte helt enligt planen då flera byggnader inte kom från 

stadens stadskärna utan från dess utkanter. Under 1970-talet stod skolmuseet klart, som hade 

varit uppe på planeringsbordet redan under sena 1940-talet enligt Elfström (1996, s.30) och 

flytten av huset på Magasinstorget blev det sista som Sjöberg ansvarade för då han strax därpå 

gick i pension och enligt Elfström (1996, s.33) dominerade 1980-talet och 1990-talet av att 

genomföra underhåll av samtliga byggnader i Gamla Linköping samt att bygga upp 

dokumentering kring alla byggnader och inventarier. Idag finns ett fyrtiotal bostadshus, 

femton museer, flera butiker, caféer och hantverkare i Gamla Linköping och evenemang både 
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för barn och ungdomar samt turister och Linköpingsbor anordnas året runt inom området och 

utvecklingen av evenemang är en pågående process (Linköpings Historia, 2019). 

 

Enligt Elfström (1996, s.41) representerar Gamla Linköping först och främst hantverkarnas 

och handlarnas stad men trots detta menar han att nästan alla sociala grupper finns 

representerade i Gamla Linköping, dock är de allra fattigaste underrepresenterade då deras 

boenden revs tidigt och aldrig fick tillfälle att flyttas till platsen.  

Styrelsens sekreterare Ebbe Johnson anförde vid en konferens i Linköping 1947 att: 

 

”Gamla Linköping gör vi för oss själva och våra efterkommande och som 

påtagligt ställer oss för ögonen arvet från fäderne och erinrar oss om att vårt 

samhälle icke byggdes på en dag, utan är resultatet av många släktleds idoga 

strävan till enskilt och allmänt gagn. Gamla Linköping blir alltså för kommande 

generationer en form av levande kunskap om stadens utveckling ” (Elfström,1996, 

s.23). 

 

Elfström (1996, s.59) skriver att historien väcks till liv genom ett besök i Gamla Linköpings 

många museiinteriörer och ger exempel på detta genom att beskriva Albin och Elisabeths 

Anderssons hem Solliden som byggdes 1924 i stadsdelen Vimanshäll och som flyttades till 

Gamla Linköping där det är öppet för besökare. Husets interiör och trädgård bjuder på en 

levande stillbild som ett dokument från en välbeställd borgarfamiljs liv under 1900-talets 

första hälft som Elfström (1996, s.63) skriver. 

 

Att genom Gamla Linköping få tillfälle att stiga in i ett hem och besöka dem som en gång bott 

där är enligt Elfström (1996, s.10) en enastående möjlighet att komma närmare den enskilda 

människan och lära känna dennes tid och plats i sin stad och sammanhang. 
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Den egna empirin 
I det här avsnittet presenterar jag mina egna observationer av en Facebookgrupp där minnen 

från Linköping delas av många individer över internet. Jag presenterar även mina egna 

fältstudier på plats i Gamla Linköping under våren 2019 samt mina informanter och deras 

personliga berättelser. 

Personliga minnen görs offentliga 
Jag har under arbetet med min uppsats kommit i kontakt med flera grupper som existerar på 

internet och specifikt på plattformen Facebook. Jag vill här presentera en av grupperna, som 

kan liknas vid ett diskussionsforum, och visa på vilken roll den spelar både för den enskilda 

individen och för en hel stad. 

 

Gruppen jag valt att presentera är Minnen från Linköping på 1950–80-talet. Gruppen 

skapades 2012 och har vuxit till att i dagsläget ha 11 359 medlemmar som är olika aktiva när 

det gäller inlägg i diskussionsgruppen. Att gruppens gemensamma förhållningsregler för allas 

trevnad följs har tre administratörer ansvaret för. Det som i gruppen tas upp rör Linköpings 

stad under åren från början av 1950-talet till slutet av 1980-talet. Det är gamla minnen och 

upplevelser som diskuteras och ofta är det bilder som får ligga till grund för diskussionerna 

som kan handla om skoltiden, arbetsplatser, dansställen, butiker samt föremål som var 

populära under tiden för gruppens fokusområde. Enskilda mer eller mindre kända personer 

kan även belysas och personliga berättelser kommer ofta upp i gruppens flöde som genererar 

fler personliga reflektioner från andra gruppmedlemmar (minnenfranlinkoping, 2019).  

 

Gruppmedlemmarna behöver inte känna varandra innan eller utanför detta forum utan 

sällskapar enbart över internet och det forum gruppen utgör. Vissa gruppmedlemmar träffas 

över en fika på stan vid bestämda tillfällen som offentliggörs för gruppen och inför dessa fika-

tillfällen blir samtliga gruppmedlemmar inbjudna (minnenfranlinkoping, 2019). 

 

Trots att inte alla i gruppen känner varandra delas personliga minnen och bilder från en 

svunnen tid med Linköpings stad som utgångspunkt. Det som diskuteras inom gruppen har 

många gruppmedlemmar en anknytning till eller egna minnen av, vilket ger många 

nostalgiska återblickar för flertalet i gruppen och jag tror att denna nostalgiska känsla är det 

som skapar gruppens positiva anda och den gemenskap gruppmedlemmarna känner. 
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Att gruppen som sådan har en stor betydelse för en stad blir för mig tydligt när 

gruppmedlemmar startar diskussioner kring eventuella nybyggnationer som kommunen 

presenterar för allmänheten. Gruppen skapar protestlistor och motioner som delges kommun 

och stadsplanerare för att som grupp påverka sin stadsmiljö och dess framtida utformande. 

Egna fältstudier 
Jag har besökt Gamla Linköping vid fyra tillfällen under våren 2019 för att göra deltagande 

observationer. Det första besöket var i april och jag besöker Gamla Linköping för att 

observera miljön. Jag promenerar upp i de så kallade stadskvarteren från Malmslättsvägen och 

går mot Kryddbodtorget. Det är väldigt få människor i rörelse, kanske för att det är vardag. På 

min promenad går jag förbi skolmuseet, det är inte öppet så jag kan inte gå in. Genom fönstret 

kan jag dock se hur en skolsal är uppbyggd efter gammal förlaga. Jag ser skolbänkar i trä, en 

stor griffeltavla och en gammal jordglob på en hög kateder. Jag går vidare och kommer fram 

till ett stort öppet torg, på min högra sida ser jag ett rött stort hus som är bankmuseum idag. 

Till vänster finns något som ser ut som en korvkiosk, den är stängd, men en skylt berättarar att 

jag har rätt i min gissning. Jag svänger förbi korvkiosken och kommer till ett gult trähus med 

liggande panel, direkt till höger innanför dörren finns ett litet postmuseum som visar 

interiören från ett postkontor från 1900-talets första hälft. I samma hus finns en liten vintage-

butik där främst äldre kläder och accessoarer säljs. Butiken bjuder på ögongodis genom 

färger, tyger och mönster på kläderna som hänger på diverse gamla klädgalgar. Jag hälsas 

välkommen in i den lilla butiken av butiksinnehavaren som berättar för mig hur man förr i 

tiden kunde få hem en sömmerska som tog mått och sydde kläderna, hon visar några 

klänningar och deras snitt. Efter ett trevligt och informationsrikt samtal går jag ut på torget 

igen och ser en bokaffär där nytryckta böcker, klippdockor och nytillverkade leksaker i äldre 

utförande säljs i en gammaldags miljö. På andra sidan torget finns Dahlbergs Café och till 

höger om cafét hittar jag Handelsboden som säljer både godis i strut och lokaltillverkade 

marmelader och safter, sopkvastar och diskborstar i äldre stil. Handelsboden har en genuint 

gammaldags interiör med varuförpackningar från förr, skor som hänger från taket och en lång 

köpmansdisk i trä. En annan lång disk med glasskiva ger besökaren en glimt av det som förr 

kunde säljas över disk. Här finner jag även äldre klippdockor, bokmärken, fina handskar och 

vykort som inte är till försäljning utan enbart för visnings skull. Det är relativt lågt i tak som i 

många övriga byggnader i Gamla Linköping och butiksbiträdet är klädd i gammaldags kläder 

som tillsammans med övriga butiksmiljön ger mig en genuin känsla av att resa tillbaka i tiden.  
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Väl ute igen går jag vidare och in i en gränd som heter Kopparslagsgränden, det är en mycket 

välkänd bit gata från Linköpings centrala del vid Järntorget som heter Pilens backe. Det är en 

relativt trång gränd och här ligger det lite större gatstenar i mitten längs med hela gränden 

omgiven av samma sorts kullersten som övriga gator i Gamla Linköping. Jag promenerar 

vidare på kullerstensbeklädda gator och svänger vänster in på Rådmansgatan och ser ett stort 

gult trähus som inhyser Repslageriet, ytterligare ett museum som visar hur reptillverkning har 

gått till förr. Längre bort svänger jag höger in på Tunnbindaregatan och går tillbaka i riktning 

mot Malmslättsvägen och på höger sida ser jag flera faluröda trähus som har små gammaldags 

skyltar i fönsterna med texten ”privat” på, jag förstår att husen har hyresgäster som bor där 

och att jag som besökare av Gamla Linköping inte har tillträde till dessa hus. Gatan som jag 

går på heter Tunnbindaregatan och på min vänstra sida går jag förbi Historiska Kompaniet, en 

butik som kan liknas vid en gammaldags diversehandel. Sedan ligger ett stort vitt hus som 

heter Informagasinet där besökare kan få information och hämta kartor, broschyrer och även 

beställa biljetter till diverse evenemang i Gamla Linköping. Därefter går jag förbi en liten röd 

kolonistuga med tillhörande liten uppvuxen trädgård och nästa hus på gatan är 

Fenomenmagasinet, ett stort hus som påminner om en stor rödmålad lada med en ihop byggd 

rundloge på baksidan. Därefter 

kommer jag till en sorts entré med en 

skylt med texten Folkets Park över sig. 

Jag svänger in till vänster och ser en 

orange telefonkiosk och till höger 

ligger två små gula träbyggnader som 

jag tror kan vara en biljettkiosk och en 

godiskiosk, längre in ser jag en liten 

byggnad för en tombola, ett slags 

lotteri, och till vänster bakom 

rundlogen ligger en stor teater under 

tak med många rader träbänkar. Det är 

som om hela den här delen, Folkets 

Park, utgör en egen liten värld i Gamla 

Linköping då den har ett annat 

färgschema i varmgult och vitt, med 

grus på marken istället för kullersten 

och ligger lite avsides bakom 

Entrén till Folkets Park i Gamla Linköping.                Foto: L. Halvarsson 

Tombola i Gamla Linköping.                                          Foto: L. Halvarsson 



25 
 

Fenomenmagasinet och bredvid den stora parkeringen. Mitt emot parkeringen längst ned på 

gatan finns Cloettas butik som i sitt skyltfönster visar gamla varuförpackningar och 

gammaldags reklamskyltar. Husets och butikens utformning påminner om en mindre 

snabbköpsbutik från 1950-talet vilket utgör en senare representationstid än övriga byggnader i 

Gamla Linköping.  

 

Under mitt andra besök i Gamla Linköping besöker jag Dahlbergs Café en solig och varm 

söndag i slutet av april för att äta lunch inomhus och observera cafét och dess gäster. Jag själv 

köper en räksmörgås och en sockerdricka över en gammaldags glasdisk, personalen är klädda 

i gammaldags klädsel med svarta 

byxor, vinröda blusar med kort puffärm 

och vita förkläden. En lugnt och 

hemtrevlig atmosfär bjuder mig att slå 

mig ner i en av flera sittgrupper som 

alla består av diverse äldre möblemang 

i olika färger och konstellationer. 

Snett framför mig i den stora salen 

sitter två äldre män vid ett av de gamla 

möblemangen och fikar. Till synes verkar de känna varandra sedan tidigare. De sitter och 

pratar med varandra kring gemensamma minnen som tycks ha uppkommit till följd av den 

miljö de fikar i. Det är lätt att höra dem prata då det enbart är jag och de båda i salen. Jag hör 

dem pratar om en klocka som hänger på väggen och samtalet leder på något vis in på Gamla 

Linköping och Folkets Park. Den ena mannen frågar den andre om han minns hur duktiga 

tjejerna var på att dansa. Han får till svars att jo, då det minns han. De skrattar tillsammans 

över gemensamma minnen medan de fikar. Jag hör den ena mannen berätta att han minns när 

det kom kända dansband till parken och hur mycket de fick dansa med tjejerna, som den andra 

mannen tyckte dansade så bra. De båda männen samtalar kring hur de tyckte att ”tjejerna på 

den tiden var så tjusiga…då var det klass på dom. Dom var duktiga på att dansa”. Vidare 

diskuterar männen hur de kunde göra av med nästan hela sin veckolön som de fick på 

fredagen i kontanter vid slutet av arbetsdagen på bara en lördagskväll i parken genom att köpa 

dricka och spela på tombolan och skjuta prick med gevär. Den ena mannen berättar för den 

andra att tombolan nu är flyttat från Folkets Park till Gamla Linköping och att han kan visa 

den för honom efter fikat. När båda männen har druckit upp sitt kaffe går de tillsammans ut 

för att återse den del av Folkets Park som blivit flyttad till Gamla Linköping för att bevaras. 

Dahlbergs Café.                                                             Foto: L. Halvarsson 
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Jag sitter kvar inne på cafét och noterar att golvet utgörs av massiva långa träplankor och 

takhöjden är lägre än dagens standard. Fönsterna har spetsgardiner och på fönsterbrädorna står 

pelargoner och orkidéer i gamla fina krukor, vilket får mig att tänka på min mormors 

generation som jag personligen förknippar med fönster dekorerade på så vis. På varje bord 

ligger en fin duk och samtliga bord har en liten vas med en blomma i, vilket ger en genuin 

känsla av välkomnande och hemtrevnad tycker jag.  

 

Vid mitt tredje besök i Gamla Linköping är jag åter på Dahlbergs Café, denna gång för att 

fika ute i trädgården på baksidan av det stora gula huset med en av mina informanter, 

Gabriella. Jag kommer en stund innan Gabriella och sätter mig för att observera miljön som 

bjuder på fågelkvitter och lite grönska från häckar, buskar och träd. Framför entrén till Cafét 

står en gammal fin fontän som ger småfåglarna bad och vatten att dricka. Trädgården är 

omgärdad av en länga med bodar på ena långsidan och på motsatt sida en byggnad vilken 

påminner om en inglasad gammal veranda med flera sittplatser under tak. Det finns även en 

paviljong i liknande stil som verandan som till synes är en glassbar, men för dagen är den 

stängd. Bakom mig längre ned i trädgården finns en liten scen byggd i trä med tak över, idag 

står ett cafébord med stolar där, jag kan tänka mig att scenen ibland kan användas som en 

plats för både musiker och andra som uppträder för gästerna i trädgården. 

 

Mitt fjärde besök i Gamla Linköping gör jag när det är växtmarknaden, Jättegrönt, på platsen 

i början av maj. Den här gången är det fullt med människor som rör sig runt om i Gamla 

Linköping, det blir nästan trångt ibland på vissa platser. Besökare handlar från alla de säljare 

som på Kryddbodtorget och längs med några av gatorna står och säljer allt från sticklingar och 

små fruktträd till hantverk och träskor vid uppställda marknadsstånd. En del människor sitter 

och fikar på caféerna, köper lotter och en del köar för en varm korv i korvkiosken eller för en 

strömmingsburgare från strömmingsvagnen. På en innergård mellan Kryddbodtorget och 

Rådmansgatan finns lite aktiviteter för barn och en stor bur med höns och två mindre burar 

med kaniner som barnen får klappa och mata. Det är fullt med barn runt burarna och en ung 

kvinna i kläder som påminner om tidigt 1900-tal berättar om djuren för barnen och om äldre 

tider. Mellan kaninernas och hönsens burar hänger gamla vita kläder som linnen, långa 

stumpor och byxor på lina som om de nyss blivit tvättade och nu hänger på tork i solen. 

 

Under dagen har alla butiker och museer öppet och jag besöker ett rött hus med vita knutar 

och en liten veranda vid slutet av Rådmansgatan, Solliden. Det är ett hus som idag är museum 
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och som visar upp ett riktigt hem med allt vad det innebär i form av möbler och husgeråd. Jag 

kan gå runt i köket där en stor kökssoffa pryder sin plats under det stora fönstret som släpper 

in mycket ljus. Golven i huset är prydda med vävda trasmattor och jag kan från köket se in till 

två andra rum som är bevarade som om personer fortfarande bor i huset och snart kommer 

hem. När jag står där i köket kommer jag ihåg att jag varit där tidigare, när jag var barn, vid 

en julmarknad och både känt doften av och smakat på tunna nybakade pepparkakor som 

bakades på plats i husets ugn av personer som var klädda i gammaldags kläder och arbetade i 

Gamla Linköping.  

 

Jag har under mina fyra besök fått uppleva både ett nästintill folktomt Gamla Linköping som 

ett överfullt och njutit av atmosfären och känslan av att befinna mig i en annan tid och plats. 

Gamla Linköping har givit mig nya minnen och påmint mig om gamla. Jag har mött både 

människor och byggnader som delat med sig av både information och minnen på ett sätt som 

faller sig naturligt för platsen. 
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Presentation av informanter 
Jag vill kort presentera mina fyra informanter i detta avsnitt innan jag redogör för deras egna 

berättelser kring minnen, nostalgi och Gamla Linköping, detta för att läsaren ska få en liten 

uppfattning kring personen ifråga. 

 

Bengt är 85 år och är född och uppvuxen i centrum av Linköping i ett hus som senare 

flyttades till Gamla Linköping. Bengt väljer att berätta om minnen från sin barndom. 

 

Birgitta är 75 år och är född i Linköping och uppvuxen i centrum av staden. Birgitta väljer att 

berätta om minnen genom en docka och berättar om dans tillsammans med vänner från sin 

ungdom.  

 

Rolf är 73 år och är född och uppvuxen i Västerås men flyttade till Linköping 1969 för att 

arbeta. Han identifierar sig själv som en Linköpingsbo som gärna besöker Gamla Linköping 

där det sa klick när han träffade sin fru. 

 

Alexandra är 55 år, hon är född och uppvuxen i Linköping och berättar om sin samling 

plastpåsar och vilka butiker hon minns från sin ungdoms Linköping. 

 

Gabriella är född på slutet av 1970-talet och är född och uppvuxen i Linköping. Gabriella har 

besökt Gamla Linköping många gånger under sin uppväxt och besöker gärna platsen som 

vuxen tillsammans med sina barn. Hon berättar om sina minnen kring sin mormor. 
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Informanternas berättelser 
I det här kapitlet vill jag lyfta mina informanters egna berättelser om sina minnen och 

eventuella koppling till Gamla Linköping. Först kommer Bengts berättelse om tiden som 

tioåring, därefter berättar hans kusin Birgitta om sina minnen om tiden som ung i Linköping. 

Sedan berättar Rolf om sina minnen kring en moped och om den gången det sa klick i Gamla 

Linköping. Alexandra minns och reflekterar därefter kring sina minnen som ger en nostalgisk 

känsla. Detsamma gör Gabriella.  

Bengt 
Jag träffar Bengt i Gamla Linköping när han är på språng och jag ber om hans tid, vilket han 

inte har något emot alls. Han visar sig vara en pratglad person som gärna delar med sig av 

sina minnen och berättelser. Tiden som Bengt, med en ton av stolthet i rösten, beskriver för 

mig handlar om hans egen barndom, då han och hans föräldrar bodde i vindsvåningen i 

Hemmansägare Larssons gård som hyresgäster runt åren 1943–1945. 

 

”Jag är ju uppvuxen i det där gula huset, men då låg det på Magasinstorget 6 

inne i stan. Idag står huset här i Gamla Linköping, så jag kan ju säga att jag har 

bott i ett kulturhus.” -Bengt 

 

Huset som Bengt berättar om, 

Hemmansägare Larssons gård, 

uppfördes 1861 av byggherren Johan 

August Larsson i resvirkeskonstruktion 

med putsad fasad och stilmässigt 

påminner huset om sen-empire. Mellan 

åren 1926–39 renoverades huset och då 

byttes samtliga fönster ut av dåvarande 

ägare, fröken Willy Höglund som var 

innehavare av Slöjdmagasinet (Elfström 1996, s.33). Huset flyttades till Gamla Linköping 

1979 men det var först 1982 som huset stod klart på sin nya plats i Gamla Linköping (Gamla 

Linköping 2019). 

 

Bengt berättar målande för mig hur han minns när han som tioåring bodde med sina föräldrar 

i huset som på den tiden stod inne i stadens centrum och när hans moster Astrid med sin lilla 

Hemmansägare Larssons Gård.                                Foto: L. Halvarsson 
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nyfödda dotter flyttade in hos dem under en period. Det blir genom Bengts berättande tydligt 

att det var fler familjer som delade bostad under den tiden som Bengt återberättar för mig om 

och att det var en normalitet för honom. Trots att de var många som delade på boytan minns 

han att det fungerade bra och att det var mysigt när hans lilla kusin Birgitta flyttade in till 

dem. Han berättar för mig hur mycket han tyckte om henne eftersom han själv inte hade något 

syskon och att hon då var så liten. Vidare vill Bengt påtala för mig att det var ett fint hus de 

bodde i, vilket kan förklaras av att huset genomgått en omfattande renovering tiden innan den 

Bengt berättar om. 

 

”Vi hade både gasspis och en vedspis, det var ju inte så många som hade båda på 

den tiden. Det var som en övergångsperiod med vilka spisar man skulle ha i husen 

då.” - Bengt 

 

Det blir tydligt när Bengt berättar att han är stolt över att ha bott i huset som är bevarat för 

eftervärlden i Gamla Linköping och att det var en stor händelse för honom som tioåring att 

hans moster och lilla kusin bodde hos familjen. 

Birgitta 
Birgitta förklarar hur äldre prylar och leksaker främst från 1950-talet, som fanns i hennes 

omvärld som liten, kan få henne att känna sig nostalgisk. Hon kan känna igen saker som hon 

idag kan se på museum och tänker då ”oj, det där hade mamma, eller det där hade vi hemma, 

man känner igen saker som man inte har kvar”. Jag frågar om det är några speciella föremål 

som hon tänker på och hon svarar att ”jag har en docka från tiden då jag var liten”. Birgitta 

berättar att det inte är samma docka utan en likadan och att hon köpte dockan på en 

loppmarknad för kanske 10 år sedan. Jag frågade vad hon kände när hon såg dockan på 

loppmarknaden och hon svarar ”oj, kände jag, den måste jag ha”. Hon berättar att hon ser 

den nästan varje dag eftersom hon placerat den vid sin vävstol. Jag frågar vad det är för tankar 

Birgitta tänker när hon tittar på dockan och får till svar ”å, vad den är söt, det blir en varm 

känsla liksom”. Birgitta har virkat kläder till dockan som påminner om de kläder hennes 

docka hade på 1950-talet. ”Jag hittade mönstret i en veckotidning, det kanske är fler i min 

ålder som minns sina dockor och vill sticka och virka dockkläder eftersom mönstret fanns i en 

tidning som kommer i brevlådan nu”. Dockan som Birgitta har idag betyder mycket för henne 

även om det inte är originaldockan från hennes barndom. Hon berättar med värme att den 
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dockan hon hade som barn fick hon av sin mamma som var ensamstående, men som ändå 

sparade ihop pengar och kunde köpa dockan som present till Birgitta när hon var liten flicka. 

Birgitta berättar även om minnen från när hon var runt 17 år och arbetade och tjänade egna 

pengar. Hon och hennes tjejvänner gick ut på dans var tredje vecka och klädde upp sig och 

buggade inne i stan eller i Folkets Park. Även om det inte var dyrt att fika gjorde Birgitta inte 

det så ofta eftersom hon inte tjänade så mycket pengar då som ung sömmerska. Det var mest 

lokala dansband som spelade minns Birgitta och berättar att hon senare när hon blev äldre, 

runt 20 år, gick på nattklubb ”Lorry, vet du, där hade dom ljus som hade man vita klänningar 

så blev dom nästa genomskinliga. På Lorry fick man sitta vid bord och bli uppbjuden. Lorry 

fanns ju länge.” Jag frågar om hur det var då på den tiden att gå ut och dansa och hon svarar 

med att ”det va ju hur roligt som helst alltså, man vart ju uppvaktad och så kunde man ju 

flirta och bli lite kär i nån å så”. Birgitta skrattar och jag ser på henne att hon minns mer än 

det hon berättar för mig. Birgitta har sparat och har kvar en vit klänning från ”Lorry-tiden” 

som hänger framme som ett konstverk, hon berättar för mig att den får henne att minnas tiden 

och hur roligt hon hade då. ”Det är riktig nostalgi det, att minnas hur roligt jag haft i den 

klänningen”. Vissa låtar som ibland spelas på radio får Birgitta att minnas saker och då oftast 

en viss situation och hon ger exempel på hur vissa låtar kan få henne att minnas vissa personer 

som hon träffat för längre sen. Vi pratar vidare om hur viktigt det är med minnen och att dela 

med sig av dem. ”Bra minnen är ju bra och trevligt att ha, som man kan föra vidare till 

barnen och så”.  

 

Birgitta pratar även om hur viktigt det är att man bevarar det gamla genom hus eller museum 

så att framtidens generationer får ta del av det som varit. ”Så att alla kan förstå hur det har 

varit en gång i tiden”. Att förståelse är viktigt tycker Birgitta för ”saker förändras och 

försvinner eller görs om och finns inga minnen kvar av det som varit kan man inte förstå 

personerna som levde i husen eller använde sakerna”. Birgitta ger ett exempel på ett föremål 

som hon själv har i sitt hem, en spinnrock som står mest som prydnad och som utgör en länk 

till tidigare generationer. ”Mina barnbarn vet ju inte ens vad en spinnrock är, för dom 

används ju inte längre, men dom finns ju kvar”.  

 

Slutligen poängterar Birgitta att man ska vara glad så länge man har minnen för ”då har man 

alltid något att dela med sig av”. 
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Rolf 
Jag träffar Rolf i hans hem där vi samtalar över en fika kring minnen, nostalgi och Gamla 

Linköping. Rolf berättar för mig att han flyttade från Västerås där han är född till Linköping 

1969 för arbetets skull. För Rolf var Gamla Linköping en ny företeelse ”visst, det lilla vi hade 

i Västerås var ju en liten del, inte ens ett litet kvarter, bevarat som här”. Rolf berättar att han 

är historieintresserad och läser gärna om gamla tider och tycker att den gamla staden 

Linköping är ganska bra representerad på platsen Gamla Linköping och menar att ”det är ju 

tur att det har funnits eldsjälar som drivit på för att såna ställen ska finnas och att vanligt folk 

kan besöka dom”. Rolf anser även att Gamla Linköping är en viktig plats som bör bevaras 

”eftersom det visar hur det har sett ut en gång i tiden, det är bra för nästa generation att 

kunna gå omkring i den miljön och se hur stan sett ut förr”. Jag frågar Rolf om han har några 

egna minnen som han själv förknippar med Gamla Linköping och han berättar om när han 

träffade sin blivande fru i Gamla Linköping under en tillställning i början av 1970-talet. ”Det 

var dans på Huitfeltska Gården och det sa klick, det är nog mitt starkaste minne från Gamla 

Linköping” säger Rolf som vid eftertanke inte minns några detaljer från tillfället, men att han 

känner glädje när han går förbi huset på platsen vid besök i Gamla Linköping. 

 

Vi diskuterar vidare och kommer in på begreppet nostalgi och för Rolf är nostalgi ”något som 

har varit och som man vill försöka uppleva igen”. Rolf berättar hur han kan bli nostalgisk när 

han ser gamla bilar. Han kommer in på hur han minns sin första moped, en ”Husqvarna 

Cornette” årsmodell 62.  

 

”Den var svart med gulddekoration, jag köpte den ny när jag fyllt 16 faktiskt. Jag 

betalade 640 kronor kontant och de andra 400 kronorna på avbetalning, så den 

gick på lite över en tusenlapp då”. -Rolf 

 

Rolf berättar vidare om sina minnen kring sin moped som han hade i ett år, tills han köpte sin 

första bil, då hans yngre bror då fick överta mopeden. 

 

”Den fick gå väldigt mycket, den åkte vi med runt Mälaren jag och en kompis, sen 

åkte vi upp till Söderhamn och tillbaks, så vi tältade på vägen. Kompisen hade en 

Monark, den såg lite annorlunda ut, min var lite tuffare”. -Rolf 
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Rolf medger att han har saknat sin moped ibland och att han har letat efter en liknande, men 

att han aldrig har hittat en lika dan ”den var tydligen väldigt unik, med den lacken också”.  

Han har funderat på att köpa en liknande om han hittar en, men tänker samtidigt att ”visst det 

skulle vara kul att ha en sån, men vad ska jag med den till nu, bara stå där, nä”. Rolf berättar 

att han har fotografier kvar från tiden och på sin moped och att det får räcka som minne ”Det 

var kul, då det vara. Friheten det va att kunna ta sig snabbt fram och tillbaks, det var ju dom 

första egna resorna jag gjorde själv också utan föräldrarna”.  

 

Rolf berättar hur han genom musik ibland kan få minnesbilder från sitt eget pojkrum, från 

1950-talet, då han lyssnade på radio och spelade in låtar på sin rullbandspelare och skrev 

låtlistor i sitt anteckningsblock. ”Det är då jag kan tänka på min stringhylla som jag hade i 

mitt rum, den har jag kvar faktiskt. Den är i flera sektioner och ett tag hade jag den i garaget 

fylld med massor av bråte, men nu har den en speciell plats i källaren med fina saker på”. Jag 

frågar hur det kommer sig att den har blivit sparad och Rolf svarar att ”det är ju nostalgi, men 

den fyller ju sin funktion också. Det känns bra att ha den kvar, något från min barndom som 

jag kan relaterat till”.  

 

Att prata om sina minnen tillsammans med andra tycker Rolf känns bra och bäst är det enligt 

honom själv när det är en vän som han upplevt något tillsammans med. ”Det är som att ramla 

tillbaks i tiden, det är ju roligt att andra kan minnas samma som jag”. Rolf beskriver känslan 

av ett samtal om gemensamma minnen med en vän som uppsluppen och att samtalen ”svävar 

fram och tillbaka, efter att man kommer på saker och man stannar ju inte på ett enda ämne så 

utan man snurrar ju runt på flera minnen med platser och upplevelser. Man kan ju komma 

ihåg modeord som användes då och då snackar man ju med dom”. 

 

Vi pratar om hur det var att flytta ensam till en ny stad och Rolf berättar om sin första egna 

lägenhet. ”Det var en tvåa högst upp på Gripgatan i stan. Det var en mysig lägenhet, min 

första egna, så där ifrån har jag ju minnen och från området runt omkring med Stångån och 

så” Jag frågar Rolf om han skulle tycka att ett sådant hus borde bevaras för framtiden som ett 

exempel från tiden då det byggdes, på en plats som Gamla Linköping, men han menar att ”det 

är ju för stort och dom husen byggdes ju under det där miljonprogrammet så det byggdes ju 

massor av kåkar som såg lika dana ut. Nä, fyra våningar högt och tre ingångar, det är nog 

lite väl stort för att flyttas eller så. Husen byggdes ju som betongklossar som skulle rymma så 
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mycket folk som möjligt på så liten plats som möjligt”. Rolf anser dock att det vore kul att få 

gå upp till sin gamla lägenhet och se hur det ser ut idag. 

 

Vi samtalar vidare och Rolf diskuterar hur det skulle kännas för de som en gång i tiden levt 

och verkat i de hus som är flyttade till Gamla Linköping och Rolf tror att ”dom skulle nog 

tycka att det var rätt kul faktiskt att se att huset fortfarande lever och att folk bor i dom 

fortfarande”. Jag frågar Rolf om han tror att en person kan känna nostalgi genom att besöka 

Gamla Linköping och gå på de kullerstensbelagda gatorna och titta på husen och trädgårdarna 

utan att själv ha bott i något av husen.  

 

”Ja det tror jag. Det känner jag ju själv ibland när jag går där, miljön över huvud 

taget. Det är ju inte bara här i stan. Jag minns ju husen från Västerås när jag var 

yngre och husen i Gamla Linköping påminner ju om dom. Det är en speciell 

känsla att gå där”. -Rolf 

 

Rolf lyfter även vikten av Gamla Linköping som plats både ur ett historieberättande 

perspektiv men även för Linköping och turismnäringen. ”Det är ju en jättestor turism-magnet 

för stan och det är ju massor av besökare både från Sverige och utomlands”.  
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Alexandra 
Jag träffar Alexandra i hennes hem, vi fikar och jag frågar om hon vill berätta om sin samling 

plastpåsar. Hon blir glad och går fram till en kista i furu som hon ficka av sina föräldrar innan 

hon flyttade hemifrån och lyfter på locket. Där i ligger väldigt många plastpåsar fint i hög. 

Olika storlekar och med olika motiv och logotyper berättar de alla en historia om butiker som 

en gång funnits i Linköping. Alexandra börjar plocka upp plastpåse efter plastpåse med ett 

stort leende. Jag frågar hur det kom sig att hon började spara plastpåsar.  

 

”Det började när jag var 15 år och jag hade ett ganska stort modeintresse och då 

fanns det lite olika affärer i stan, inte alls så många som det gör idag. Dom jag 

framför allt kommer ihåg där jag handlade var ”Gul & Blå”. Dom sålde mycket 

jeans och ”Puss & Kram” och där hade dom jeans med utsvängda ben och hög 

midja. Dom här påsarna var lika fina som kläderna och det var därför jag 

började samla på påsarna”. - Alexandra 

 

Alexandra tycker att kvalitén på påsarna var mycket bättre förr eftersom de var av tjockare 

plast och handtagen var bättre. ”Titta här vad fina de är och trycket håller fortfarande, dom 

flesta ser nya ut fortfarande, vissa är ju 40 år gamla”. Alexandra berättar och visar att en del 

påsar har ett tjockt handtag i hårdplast, vilket gjorde att man kunde använda dom flera gånger. 

Alexandra visar och berättar om för 

henne två speciella påsar från Puss & 

Kram och Gul & Blå. ”Den från ”Puss 

& Kram” är röd och har örnen som 

logotype och så har den ett blått 

plasthandtag som man kan knäppa 

ihop. ”Den från Gul & Blå” är lite 50-

tals inspirerad kanske från USA med 

bilar och så på dom påsarna och dom 

var också mer kraftiga i plasten. Dom här tycker jag mest om för dom är så färggranna” 

berättar Alexandra för mig som luktar på påsen och påtalar att den luktar lika dant som när 

den var ny. 

 

 

Plastpåse från Alexandras samling.                            Foto: L. Halvarsson 
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”Alla dom här påsarna har följt med mig i alla mina flyttar och dom betyder 

väldigt mycket för mig. Jag känner mig lycklig och glad. Jag minns hur stolt jag 

var som 15-åring när jag fick dom här byxorna från mina föräldrar och jag fick 

inte bara ett par, utan jag hade i alla färgerna gult, rött, blått och svart. Det här 

tillhör ju min tonårstid och många av mina kompisar fick inte jeans därifrån för 

att de var dyra, så jag var väldigt stolt över mina fina byxor. – Alexandra 

 

Alexandra berättar att om hon skulle råka ha bort sin samling med påsar skulle hon tycka det 

vore ledsamt, då de ger henne en lycko- och nostalgikänsla när hon ser dem. ”Dom är lite som 

en kär gammal vän som man delar minnen med” som Alexandra beskriver. Jag frågar om 

påsen får henne att minnas butiken och visst minns hon butiken. Alexandra beskriver utifrån 

sina minnen sina två favoritbutiker från sin tonårstid i Linköping.  

 

”Puss & Kram låg i hörnet på Ågatan mitt emot där Gula Huset ligger, den hade 

som pelare vid entrén och när man kom in där så låg det en röd matta, lite så där 

exklusivt, väldigt mycket jeans förstås och även andra kläder förstås. Jag kommer 

faktiskt ihåg dom som jobbade där. Det var bland annat en man i 30-årsåldern, 

han hade cendréfärgat lockigt hår och han var väldigt proffsig och sålde dom här 

jeansen. Miljön tyckte jag var häftig och lite exklusiv. I Gul & Blå-butiken vid 

Platensgatan i skyltfönstren där så hade dom jättefina jackor och snygga boots 

där och olika jeans”. Alexandra 

 

Alexandra berättar med målande ord vidare om hur hon tjatade, av sina föräldrar, till sig en 

speciell blå jacka med muddar från en av butikerna som hon sett i skyltfönstret. Hon fick även 

ett par jeans och ett par boots från samma butik, som hon även fortsatte handla i när hon själv 

började arbeta och tjäna egna pengar. Alexandra berättar vidare om kläderna och speciellt om 

jeansen med utsvängda ben som var så tajta i midjan att hon fick använda en tång från 

verktygsväskan för att dra upp dragkedjan.  

 

Faktum är att för inte alls så länge sen så tog jag upp en påse och tog en bild på 

den och la ut på Facebook i en nostalgigrupp jag är med i där. Det var flera som 

svarade och berättade att de kände igen påsen och mindes byxorna”. - Alexandra 
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Jag beskriver ett fiktivt scenario för Alexandra där Gamla Linköping byggt upp en butik med 

interiör som från butikerna hon berättat om och frågar vad hon skulle anse om det. 

 

”Ah, vilket lycka, glädje faktiskt. Skulle man kunna handla där inne så skulle jag 

det. Det fanns ju inte så många affärer på den tiden som det finns idag. På den 

tiden var det ju begränsat utbud framför allt för oss ungdomar. Skulle det finnas i 

Gamla Linköping skulle det vara en nostalgitripp och jättehäftigt förstås, det 

skulle väcka minnen”. - Alexandra 

 

I samtalet kommer vi in på om det skulle generera fler turister till Gamla Linköping och 

Alexandra menar att ”visst skulle min generation känna igen sig, men yngre skulle inte få 

samma upplevelse. Jag tror att man måste ha en relation med det, att ha handlat eller haft 

viljan att handla i affären”. Alexandra kommer in på att mycket i Gamla Linköping är 

”gammalt, gammalt” och att det kanske borde uppdateras lite i Gamla Linköping med ”något 

från 60-70-80-talen för att nå en annan målgrupp, det finns ju så många generationer som 

skulle vilja känna igen sig och känna sig nostalgiska”. Även om Alexandra funderar kring 

syftet med att Gamla Linköping ska visa ett äldre Linköping tycker hon ändå att det vore 

”häftigt” om det kom till något som representerade hennes föräldrar och hennes egen 

generation.  

 

När vi pratar om Gamla Linköping berättar Alexandra om sina egna barndomsminnen från 

platsen och reflekterar över hur hon själv ger sina minnen till nästa generation.  

 

”Jag minns att vi gick in i karamellaffären i Gamla Linköping när jag var liten 

och handlade godis i strut. Det var ju så min mamma och mormor har köpt godis 

när dom var små och då var det ju bröstkarameller som gällde kommer jag ihåg. 

Det är ju lite som när jag som vuxen går dit med barnen i familjen, då köper vi 

såna karameller och så berättar jag om mormor och mamma för dom. Det följer 

lite generationerna”. -Alexandra 
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Gabriella 
Jag träffar Gabriella över en fika på Dahlbergs Café i Gamla Linköping en solig och 

varm eftermiddag i maj och hon berättar att hon ”tycker om att fika på Dahlbergs Café, 

speciellt ute på gården. Det påminner mig om min mormor och när hon hämtade mig 

tidigt på dagis.” 

 

Att sitta och fika utomhus vid Dahlbergs Café i Gamla Linköping får Gabriella att minnas sin 

egen barndom och sin mormor. Det är framför allt vissa stunder som hon minns tydligt i just 

denna miljö men som inte är förknippade till platsen i sig. 

 

”Ibland på sommaren åkte vi bussen till Valla koloniträdgårdar och min mormors 

systers kolonistuga som hon hade där. Om hon inte var där så hängde alltid 

nyckeln till stugan gömd bland klätterväxten på spaljén så vi kunde gå in och koka 

kaffe och hämta dricka. Sen satt vi i trädgården och fikade jag och min mormor.”  

-Gabriella 

 

Det är mitten av 1980-talet som Gabriella berättar om och att tala om sina minnen gör henne 

uppenbarligen glad då hon ler och skrattar mycket när hon berättar för mig om olika händelser 

som hon gärna delar med sig av. Hon menar att det är samma känsla hon nu får av att sitta i 

trädgården och fika på Dahlbergs Café som när hon var liten och fikade i trädgården med sin 

mormor. ”Det är kanske för att det är lika grönt här och fågelkvitter och alla utemöblerna 

som påminner mig om fikastunderna med mormor.” 

 

Jag frågar Gabriella om vad hon 

minns mer från sina fikastunder 

med sin mormor och Gabriella 

berättar om en lucka i golvet inne 

i kolonistugan. Hon beskriver att 

det var ett hål i golvet i den lilla 

köksdelen med en lucka. Hålet i 

golvet var tillräckligt stort för att 

rymma en drickaback i plast som  Fika i trädgården på Dahlbergs Café                      Foto: L. Halvarsson 
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det alltid stod glasflaskor i med innehåll som sockerdricka, hallonsoda och pilsner. 

Gabriella ler och berättar att hon föredrog hallonsoda och att hon blir glad när hon 

dricker det idag som vuxen. 

 

”Det är ju lite samma känsla att känna smaker som när man var liten, det är ju 

alltid en spännande känsla när man kommer ihåg något bara av att känna en 

smak igen som man kanske inte känt på länge.” - Gabriella 

 

Gabriella berättar vidare om en annan smakupplevelse som hon uppskattar att känna, hennes 

mormors varma choklad. Gabriella berättar ingående om hur hon i sitt mormors kök rör ihop 

en tesked kakao och två teskedar strösocker med lite vispgrädde så att det blir en tjock kletig 

smet. Sedan hällde de på uppkokat vatten och rörde om. 

 

”Det var viktigt att det var tjock färsk grädde och fin kakao. För mormor var det 

lyxigt att göra det vi kallade för jocksmoks. Ibland gottade vi i oss bara smeten 

och njöt för fullt” - Gabriella 

 

Gabriella berättar att hon har kvar sin mormors koppar som de använde till den varma 

chokladen och att hon fortfarande då och då gör samma choklad till sig själv och sina egna 

barn. Gabriella hoppas att hennes barn i sin tur ska göra samma choklad med sina barn, alltså 

Gabriellas barnbarn. 

 

”Tänk om nästa generation kommer röra ihop samma goda choklad som min 

mormor gjorde i de kopparna, det vore ju häftigt. Då skulle det ju vara fjärde 

generationen chokladdrickare med samma koppar.” - Gabriella 

 

Jag har i det här avsnittet presenterat mina egna observationer i Gamla Linköping, en 

Facebookgrupp och presenterat mina informanter och deras egna berättelser kring minnen, 

nostalgi och Gamla Linköping. 
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Diskussion 
I det här avsnittet analyserar, diskuterar och kopplar jag ihop min empiri med den teori jag 

tidigare presenterat för att knyta ihop mina studier kring Gamla Linköping, nostalgi och 

minnen. 

 

Jag har med hjälp av mina informanter fått en förståelse för det som Burström (2013, s.13) 

och Berggren, Arvidsson och Hållans (2004, s.175) diskuterar att föremål och minnen har en 

relation, föremål lockar fram minnen och berättelser från det som en gång varit. I mina 

informanters berättelser förekommer ofta föremål som navet i vad som berättas. Rolf berättar 

om sin moped och Birgitta om en docka som hon hade som liten. Att minnen kan aktiveras 

med hjälp av föremål som både Burström (2013, s.16) och Redin och Ruin (2016, s. 61) 

skriver framkommer av både Bengts berättelse om sitt hem när han ser huset han bodde i som 

liten pojke och Alexandras berättelser som utgår från plastpåsarna i hennes samling och 

Gabriella som återupplever minnen genom hallonsoda och varm choklad. Även Birgittas 

minnen aktiveras genom en klänning och Rolf minns sitt pojkrum genom en möbel, 

stringhyllan. 

 

Att minnen kan tas över från en generation till en annan och vandra mellan människor och att 

ett minne kan nå tillbaka i tiden, längre än individens livslängd som Burström (2013, s.14) 

skriver blir tydligt hos mina informanter. Birgitta berättar om sina minnen och om föremåls 

historia för sina barn och barnbarn. ”Så att alla kan förstå hur det har varit en gång i tiden” 

som hon menar. Alexandra visar gärna barnen i familjen hur både hon själv, hennes mamma 

och mormor köpt karameller i strut, vilket kan ses som att minnen ges till och mottas av nästa 

generation. Gabriella berättar om hur hon för vidare sina minnen av sin mormor med hjälp av 

varm choklad till sina barn. Jag har förstått från mina informanters berättelser att minnen kan 

både berättas och visas genom ritualliknande ceremonier. Wetterstein (2009, s.123) skriver att 

föremål är laddade med kulturell energi, föremål och människor växer ihop och denna process 

tar fart i tidiga barnår, vilket blir tydligt då många minnen från mina informanter är från deras 

barndom och ungdomstid.  

 

Att Alexandra känner en nostalgisk känsla kring sina minnen blir tydligt med det hon berättar 

”Alla dom här påsarna har följt med mig i alla mina flyttar och dom betyder väldigt mycket 

för mig. Jag känner mig lycklig och glad. Jag minns hur stolt jag var som 15-åring”. 

Johannisson (2001, s.8) påtalar hur nostalgi idag är synonymt med ett bitterljuvt 
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sinnestillstånd och Wildschut et al. (2016, s.975) berättar att människor känner en positiv 

känsla som glädje eller upprymdhet när de upplever nostalgi. Birgitta berättar om tiden som 

20-åring och när hon gick på nattklubb ”det va ju hur roligt som helst alltså, man vart ju 

uppvaktad och så kunde man ju flirta och bli lite kär i nån å så”. Birgitta har kvar en vit 

klänning från ”Lorry-tiden” och hon berättar att den får henne att minnas tiden och hur roligt 

hon hade då. ”Det är riktig nostalgi det, att minnas hur roligt jag haft i den klänningen”. 

Enligt Johannisson (2001, s.10) har Nostalgi helt och hållet med tid att göra, den tid som varit 

som vi aldrig kan få åter och Johannisson (2001, s.11) menar att nostalgi en inre resa i sin 

egen dåtid, Birgitta berättar således om sin inre resa i ”Lorry-tiden”. 

 

Både och Johannisson (2001, s.16) och Wildschut et al. (2016, s.975) förknippar nostalgi med 

minnen kring den egna personen i samband med interaktion med för individen andra viktiga 

personer i dess närhet och betydelsefulla händelser i livet, vilket framgår i mina informanters 

berättelser. Rolf ger ett bra exempel på detta då han berättar om när han träffade sin blivande 

fru. För Rolf är det personen och händelsen för minnet som ger en nostalgisk känsla och det 

gäller även för hans minnen kring mopedsemestern med kompisen. Även Alexandra ger prov 

på att händelser och personer är viktiga för att minnen ska bevaras när hon berättar om 

inredningen i klädbutikerna genom att minnas personer som arbetade där och hennes 

upplevelse av butikerna. 

 

Att prata om sina minnen tillsammans med andra tycker Rolf känns bra och bäst är det enligt 

honom själv när det är en vän som han upplevt något tillsammans med. ”Det är som att ramla 

tillbaks i tiden, det är ju roligt att andra kan minnas samma som jag”. Rolf beskriver känslan 

av ett samtal om gemensamma minnen med en vän som uppsluppen och att samtalen ”svävar 

fram och tillbaka, efter att man kommer på saker och man stannar ju inte på ett enda ämne 

så, utan man snurrar ju runt på flera minnen med platser och upplevelser. Man kan ju komma 

ihåg modeord som användes då, och då snackar man ju med dom”. På det vis som Rolf 

beskriver ett samtal kring minnen med en nära vän, liknar det samtal som jag blev åhörare till 

mellan de två männen på Dahlbergs Café, då de båda skrattade och pratade upprymt kring och 

om olika minnen som de under samtalets gång mindes tillsammans. 

 

Redin och Ruin (2016, s. 146) menar att vad som är minnesvärt och på vilket sätt minnet 

bevaras på, avgörs av individer som ingår i sociala grupper och i den Facebookgrupp som jag 

observerat framgår det tydligt hur vissa minnen får mer plats i diskussionsflödet än andra. De 



42 
 

inlägg som genererar mest diskussion i gruppen verkar vara dem som flest personer har en 

anknytning till. När det kommer till att dela minnen med andra berättar Alexandra, med en av 

sina påsar som utgångspunkt, att hon ”…tog en bild på den och la ut på Facebook i en 

nostalgigrupp .... Det var flera som svarade och berättade att de kände igen påsen och mindes 

byxorna”. Redin och Ruin (2016, s. 113) skriver om hur berättelser och minnen delas mellan 

människor och genom detta förmedlingssätt skaffar sig varje enskild individ ett minne på ett 

socialt sätt som kan knytas till en grupp. I det här fallet utgör gruppen de som minns sina 

byxor från den specifika affären som Alexandra pratar om. Den Facebookgrupp som jag 

observerade utgör även den en grund för delade minnen människor emellan, som genom att 

dela sina personliga minnen med andra upplever nostalgi och reser tillsammans tillbaka i tiden 

som Dimitriadou et al. (2019, s.2) menar, bidrar till en socialt gemensam identitet hos en 

grupp människor. Facebookgruppen i min studie kan enligt Dimitriadou et al. (2019, s.1) 

förklaras med begreppet kollektiv nostalgi, då individerna i gruppen identifierar sig med 

varandra genom den nostalgi de upplever i den gemensamma diskussionsgruppen på 

Facebook. Precis som Elfström (1996, s.37) påtalar att ”Gamla Linköping gjordes till 

Linköpingsbornas angelägenhet” är minnen från Linköping Facebookgruppmedlemmarnas 

angelägenhet. 

 

Gamla Linköping började byggas upp under 1950-talet med att byggnader flyttades från olika 

delar av staden och Gamla Linköping skulle kopiera gatumönstret från området kring 

Järntorget inne i stan skriver Elfström (1996, s.25). Att platser och den materiella kulturen är 

de främsta nyckelkomponenterna för hur minnen blir till och förmedlas konstaterar Berggren, 

Arvidsson och Hållans (2004, s.7) samt hur de med tiden förändras. Berggren, Arvidsson och 

Hållans (2004, s.210) diskuterar hur träd och byggnader utgör orienteringspunkter och ett 

geografiskt informationssystem, om dessa orienteringspunkter inte finns bevarade kan vi inte 

tillskansa oss den fulla informationen vi behöver för att minnas. När Gabriella pratar om sina 

minnen dyker flera orienteringspunkter upp trots att hon inte är på platsen hon berättar om, 

orienteringspunkterna påminner henne dock om platsen. Om det finns kvar 

orienteringspunkter som vi känner igen och vissa som vi inte känner igen menar Redin och 

Ruin (2016, s. 42) att våra minnesbilder anpassar sig efter de intryck vi tar in och på så vis 

rekonstruerar vi vårt minne. Genom att se sitt gamla hem kan Bengt minnas händelser, 

personer och föremål som han förknippar med huset, trots att det står på en annan plats idag 

än det gjorde när han bodde i det. Bengts minnen aktiverades genom byggnaden i sig, en 

orienteringspunkt, och han behöver inte den ursprungliga omgivningen för att minnas. 
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Johannisson (2001, s.10) diskuterar hur nostalgi inte kan kännas för exempelvis platser som 

man själv aldrig besökt men när Rolf och jag pratar om detta menar han att ”… jag minns ju 

husen från Västerås när jag var yngre och husen i Gamla Linköping påminner ju om dom.”.  

Kanske är det orienteringspunkterna som ändå kan få människor att känna sig nostalgiska 

över en plats utan att ha varit där tidigare. 

 

Enligt Redin och Ruin (2016, s. 218) bevaras och levandehålls mänskliga händelser genom 

monument, framförallt för kommande generationer. I mitt tycke kan Gamla Linköping ses 

som ett monument över staden och enbart genom att närvara i miljön menar Redin och Ruin 

(2016, s. 220) att monument upprättar en förbindelse i tid och håller minnet av en händelse 

levande i det kollektiva minnet. Rolf anser att Gamla Linköping är en viktig plats som bör 

bevaras ”eftersom det visar hur det har sett ut en gång i tiden, det är bra för nästa generation 

att kunna gå omkring i den miljön och se hur stan sett ut förr”. 

 

Petersson (2003, s.13) skriver att rekonstruktioner i full skala, som Gamla Linköping, drar 

idag fler besökare än de mer traditionella museerna och Goulding (2001, s.565) skriver att 

nostalgi är ett stort dragplåster i marknadsföring för att nostalgiska konsumenter ska få 

uppleva historia. Goulding (2001, s.566) menar dock att det ofta är en romantiserad bild av 

historien besökarna får ta del av då det ofta enbart lyfts fram det fina från historien som 

vackra kläder och tidsenlig fin arkitektur enbart för att stimulera en känsla av nostalgi. Även  

Petersson (2003, s.381) betraktar rekonstruktioner med en kritisk ton, då hon menar att de har 

en tendens till att upprepa schabloner och med det följer att myter reproduceras. Med Bettany 

Hughes (Maynes och Maynes, 2010) diskussion kring Platons berättelser och att 

rekonstruktion inte ska ses som historiska, utan mer som ett informellt sätt att föra 

information vidare, tycker jag att Gamla Linköping kan ses som en plats där information kring 

olika minnen förs vidare genom den rekonstruktion den är. 

 

Precis som ett besök i huset Solliden i Gamla Linköping där tiden tycks ha stannat upp som 

ett fotografi, kan koder och ledtrådar läsas av om hur människor levde förr, men Moran 

(2002, s.163) menar att det inte ger alla svar. Finns inte de personliga berättelserna kvar utan 

enbart föremålen, fattas en stor bit av den sanna historien, då det enligt Burström (2013, s.75) 

är de personliga minnena som historien får ett ansikte genom. Enligt Erwin Finkel kan 

muntliga berättelser leva kvar i flera hundra år (Maynes och Maynes, 2010) och Gamla 

Linköping kan utgöra en plats där minnen bevaras i många hundra år, då Burström (2013, 



44 
 

s.17) menar att minnen visar oss vad som är relevant att minnas och Gamla Linköping ger en 

fingervisning om vad som är viktigt att minnas. Alexandra uttrycker lycka och glädje om det 

skulle finns något i Gamla Linköping som hon kan förknippa med sin egen ungdomstid och 

hon menar att ” Skulle det finnas i Gamla Linköping skulle det vara en nostalgitripp och 

jättehäftigt förstås, det skulle väcka minnen”. Rolf däremot anser inte att hus liknande det 

som han bodde i först i Linköping inte borde flyttas till Gamla Linköping för att representera 

den tidens nybyggnation, med motivationen att ”det är ju för stort och dom husen byggdes ju 

under det där miljonprogrammet så det byggdes ju massor av kåkar som såg lika dana ut”.  

 

Mina informanter är alla positiva till Gamla Linköping och de har alla en relation till platsen 

och staden Linköping. Alexandra menar dock att Gamla Linköping borde uppdateras lite med 

”något från 60-70-80-talen för att nå en annan målgrupp, det finns ju så många generationer 

som skulle vilja känna igen sig och känna sig nostalgiska”.  Rolf poängterar att ”Det är ju en 

jättestor turism-magnet för stan och det är ju massor av besökare både från Sverige och 

utomlands” vilket gör att Linköping och dess innevånares historia och minnen sprids till 

besökarna. Birgitta pratar även om vikten av att bevara det gamla genom hus eller museum så 

att framtidens generationer får ta del av det som varit. ”Så att alla kan förstå hur det har varit 

en gång i tiden”. Elfström (1996, s.59) skriver att historien väcks till liv genom ett besök i 

Gamla Linköpings och jag kan bara hålla med honom. 

 

Jag vill avsluta min diskussionsdel med en bild på kullerstenarna från Kryddbodtorget i 

Gamla Linköping. Kullerstenen som enligt Elfström (1996, s. 28) flyttades från Kungsgatan i 

centrala Linköping under 1950-talet till Gamla Linköping. Jag vill låta bilden och framförallt 

kullerstenen representera det som jag reflekterat över under mitt arbete. Det finns tycker jag, 

en slags likhet mellan kullerstenarna och Linköpingsborna. Ur ett mikroperspektiv kan varje 

enskild kullersten representera varje 

enskild individ som levt och verkat i 

Linköping genom historien vilka bär på 

personliga minnen och berättelser. Ur 

ett makroperspektiv kan kullerstenarna 

ses utgöra den stabila helheten som 

samtliga Linköpingsbor genom tiderna 

tillsammans utgör, den gemensamt 

bevarade och berättade historien. 
Kullersten från Kryddbodtorget.                                 Foto: L. Halvarsson 
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Slutsats 
Uppsatsens syfte har uppnåtts genom att svara på mina tre frågeställningar rörande Gamla 

Linköpings betydelse för Linköping som stad, varför det finns ett behov av att rekonstruera 

minnen och vilken betydelse personliga minnen har för mina informanter. 

 

Den första frågan besvaras genom att Gamla Linköping berättar om de enskilda människornas 

vardag och miljö i dennes tid och rum, samt bevarar den kollektiva historien rörande staden så 

att minnen följer till nästkommande generation. Som Ebbe Johnson redan 1947 poängterade 

att: ”…Gamla Linköping blir alltså för kommande generationer en form av levande kunskap 

om stadens utveckling ” (Elfström,1996, s.23). Formen för att visa upp Gamla Linköping som 

ett kollektivt minne genom rekonstruktion drar många besökare och turister till staden, vilket 

ger ett mervärde för stadens näringsliv och nostalgikonsumenter genererar stora inkomster för 

företag inom rekonstruktionsturism menar Goulding (2001, s.565). 

 

Den andra frågeställningen får sitt svar genom det som Petersson (2003, s.11) menar att 

rekonstruktion i full skala är ett ypperligt tillfälle att återuppleva och tolka en dåtid, då den 

presenterar en historisk period. Rekonstruktioner i full skala tilltalar den breda allmänheten 

för att den tillfredsställer så många av våra sinnen enligt Petersson (2003, s.13) och Goulding 

(2001, s.566) anser att rekonstruktioner stimulerar en känsla av nostalgi som bjuder på en 

romantiserad bild av historien.  

 

Den tredje och sista frågan besvaras genom informanternas egna berättelser där känslor som 

glädje, lycka och nostalgi är det som framträder mest. Även vikten av den egna och kollektiva 

historien tycks spela stor roll för informanterna som visar stor vilja till att dela med sig av sina 

minnen med andra. ”Bra minnen är ju bra och trevligt att ha… då har man alltid något att 

dela med sig av” som Birgitta uttrycker sig. 
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Sammanfattning 
Jag vill sammanfatta min uppsats med att nostalgi bygger på minnen och minnen skapas av 

människor med hjälp av föremål, platser och tid. Minnen kan vara både individuella och 

kollektiva och nostalgi kan kännas både enskilt och gemensamt. Samhällen kan med fördel ta 

hjälp av kollektiva minnen och rekonstruera platser där människor kan känna sig nostalgiska 

och på så vis pedagogiskt presentera historien och även tjäna pengar på verksamheten. Gamla 

Linköping kan ses som en rekonstruktion av det Linköping som en gång varit, men det 

behöver inte betyda att det är en helt sann bild av verkligheten som var. 

Vidare forskning  
För vidare forskning anser jag att det skulle vara intressant att titta närmare på hur 

samtidsarkeologi kan vara en utgångspunkt i forskningen kring framförallt kollektiva minnen. 

Både Burström (2013, s.7), Glassberg (1996, s.9) och Frisch (2019, s.41) menar att vidare 

forskning bör göras kring hur ett samarbete mellan olika instanser som universitet och den 

breda allmänheten kan se ut, för att få en större förståelse för det samhälleliga minnet och den 

offentliga historien med hjälp av socialantropologiska och etnografiska studier. 

Slutord 
Jag känner stor tacksamhet för möjligheten att genomföra studien på plats i Gamla Linköping 

och att jag fått tillfälle att träffa mina informanter som gladeligen delat med sig av sina tankar 

och funderingar kring minne och nostalgi men framför allt för deras egna personliga minnen 

som de berättade om. 
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