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1. Inledning 

Vi är inne över fientlig mark. Där skymtar den första truppkolonnen. Hela landsvägen 

verkar full av soldater, av hästar, av fordon. På nosen dyker vi mot det första målet. En 

kolonn splittras. Jag bestryker en annan truppsamling med min rörliga kulspruta. Vår 

eskortjakt ”lågbusar” och effekten uteblir inte – ett sovjetiskt jaktplan försvinner ur sikte 

med en svans av rök efter sig. 

Ur flygskytten Thure Hanssons redogörelse för ett anfall den 11 januari 1940
1
 

Detta citat återfinns i informationen på Flygvapenmuseum i Linköping om det Finska 

vinterkriget och är hämtat från en redogörelse för ett anfall av en av svenskarna som stred mot 

Sovjetunionen för Finlands räkning i den frivilliga flygflottiljen F19. Citatet existens på 

museet kan ses som ett resultat av dagens mer besökarorienterade museer där upplevelsen står 

i centrum. Konkurrensen om turistens/besökarens uppmärksamhet har blivit allt hårdare och 

att tillgodose turistens önskemål får idag ses som något nödvändigt för att överleva. Exakt vad 

besökaren vill ha varierar dock från fall till fall och åsikterna om vad besökaren vill ha är även 

de väl spridda. Då Flygvapenmuseum är ett museum med historisk inriktning som ska bevara 

ett kulturarv i form av flygvapnets utveckling och samlingar så blir givetvis den centrala 

frågan hur korrekt bild av detta som förmedlas till besökarna i en tid då autenticiteten inte 

längre är given.   

   I den här uppsatsen kommer några av Flygvapenmuseums utställningar att undersökas vad 

det gäller innehåll och autenticitet. Två av delarna som undersöks behandlar dessutom mer 

eller mindre kontroversiella ämnen och epoker i svensk historia, vilket gör förmedlingen av 

dessa extra intressant vad det gäller det som tas upp och inte tas upp. Museet är ett statligt 

museum och har således krav på sig att förmedla kunskap om det förflutna till allmänheten. 

Antalet förmedlare av det förflutna har dock ökat under senare årtionden i och med att film, 

TV och spel sällat sig till de mer traditionella kanalerna böcker och museer. Dessa nya medier 

är någonting som Flygvapenmuseum oundvikligen måste förhålla sig till, utöver konkurrensen 

om besökare från andra turistattraktioner. Då museet återinvigdes 2010, som ett nytt modernt 

museum, är det extra intressant att se hur det har anpassats till den moderna besökaren och om 

uppdraget med att förmedla en korrekt bild av det förflutna vidhålls. Flygvapenmuseum är 

dessutom extra intressant och aktuellt i det här sammanhanget då det 2010 fick pris för årets 

bästa utställning och 2011 som årets bästa museum.
2
  

   Det övergripande temat för uppsatsen är givetvis den eviga frågan om hur långt det går att 

gå i förmedlandet och kommodifieringen av kulturarvet utan att förändra det i för stor 

utsträckning och utan att tappa mottagarens intresse. För att analysera utställningarnas 

autentiska innehåll i förhållande till turister och deras krav på autenticitet kommer 

utställningarna att diskuteras gentemot olika teorier om just detta. Givetvis finns det många 

aspekter att undersöka i frågan, men tanken här är inte att ge insikt i alla utan i några av dem.       

                                                 
1
 Citatet är hämtat från den information som berör det Finska vinterkriget på Flygvapenmuseum i Linköping 

2011-11-09 
2
 http://www.flygvapenmuseum.se/sv/Besok-oss/Om-Flygvapenmuseum/NYTT-museum-2010/Full-pott-for-

nya-Flygvapenmuseum/ 2011-12-11 kl. 19:43 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken bild Flygvapenmuseum i Linköping 

förmedlar, av det kulturarv som de förvaltar, genom sina utställningar och att analysera dem 

gentemot teorier om turisters syn på autenticitet i besökssammanhang.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar valts ut för undersökningen.  

 Hur förmedlas det svenska kulturarvet som förvaltas på Flygvapenmuseum till 

besökarna? 

 Hur ser bilden som förmedlas av Sveriges och den svenska flygindustrins/flygvapnets 

kulturarv ut, gällande autenticitet, på museet? 

 Hur förhåller sig utställningarnas innehåll gentemot teorier om autenticitet och dess 

betydelse inom besöksnäringen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Flygvapenmuseum är ett stort museum med mycket som går att undersöka. Utställningarna 

som helhet kommer att presenteras övergripande, men enbart då det gäller information som 

kan klassas som viktig för helhetsbilden av museet. Fokus kommer dock att ligga på tre valda 

områden eller passager i svensk historia som presenteras på museet. De tre valda områdena är 

finska vinterkriget där frivilliga svenskar deltog, det svenska kärnvapenprogrammet, samt de 

uppbyggda hemmiljöerna som har gjorts för att representera varje årtionde mellan 50- talet 

och 80- talet. Här kommer djupare analyser av innehållet att göras. De två första är valda 

eftersom de är relativt kontroversiella företeelser i svensk historia, framförallt 

kärnvapenprogrammet. I en sådan situation blir det extra intressant vad som tas upp och hur 

det presenteras. Det tredje området med hemmiljöerna är intressant av en helt annan 

anledning, i och med att de hjälper till att berätta en historia om samhället i stort och inte bara 

flygvapnets. Detta är givetvis inte lika kontroversiellt som de andra två områdena, men är av 

mer allmänt intresse då de ger en bild av Sverige under det Kalla kriget.  

1.4 Metod 

Uppsatsens undersökning kommer först och främst att genomföras med kvalitativ metod. 

Detta val har främst gjorts med tanke på objekten som ska undersökas. För att få fram resultat 

när det gäller en utställning, gällande autenticitet, så är det viktigt att det finns utrymme för 

tolkning. Det är svårt att undersöka autenticitet i siffror, även om det går att genomföra. Det 

skulle dock kräva att en exakt definition av vad autenticitet är för att veta vad som ska letas 

efter. I den här uppsatsen ligger dock mycket fokus på att undersöka den bild som museet 

förmedlar jämfört med vad andra källor säger om samma företeelser, varpå direkt tolkning av 

materialet i sig blir att föredra. Dessutom är tanken att göra vissa nedslag i utställningen för 

djupanalys, som nämns ovan, vilket fungerar bäst med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Att 
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använda kvantitativ metod ger i det här fallet ingenting då underlaget blir för litet för att få 

fram användbara siffror. Detta behöver dock inte betyda att kvantitativa moment utesluts helt, 

även om de i nuläget inte har någon plats i uppsatsen. En hel del saker som kan finnas på ett 

museum är dessutom inte mätbara alls, exempelvis musik och ljud. 

   Givetvis är det inte helt utan problem att gå till väga på det här sättet, framförallt när det 

kommer till analys. Det hela baseras på hur jag som författare uppfattar det som förmedlas i 

materialet, vilket gör att tolkningen kan baseras för mycket på mitt eget bagage. Detta går 

åtminstone delvis att avhjälpa genom att definiera hur studieobjektet, i det här fallet ett 

museum, är beskaffat. Ett antal teoretiska utgångspunkter om museer i dagens samhälle har 

valts ut (se Om dagens museer) och kommer att stå som grund för synen på museer och ger på 

så sätt en mer vetenskaplig utgångspunkt åt analysen. 

   En undersökning av denna typ hamnar oundvikligen i frågan om varför det är som det är. 

Utan en genomtänkt metod för att analysera de bakomliggande orsakerna till att 

utställningarna ser ut som de gör finns ingen användning för teorierna om hur museer är 

beskaffade. För detta ändamål så har jag utgått från John Tagg och hans diskursanalys av 

bilder. Metoden är visserligen utarbetad för analysera fotografiers uppkomst, men går att 

applicera på det mesta som förmedlar en bild med vissa modifikationer. Metoden bygger på 

att frågor kring det förmedlades uppkomst och syfte ställs och besvaras, för att på så sätt 

komma åt historien bakom det förmedlande objektet (i det här fallet utställningen).
3
 De 

omarbetade frågorna ser ut som följande: 

 Vilken bild av historien är det som förmedlas? 

 Varför har producenten avbildat det som har avbildats på det sättet som har gjorts 

under den berörda perioden? 

 Vem är det som ligger bakom bilden (framställt den)? 

 Under vilka förutsättningar har bilden tillkommit? 

 Vilket är syftet med att framställa det som det görs? 

 Vem riktas budskapet till? 

 Vilka blir konsekvenserna av om mottagaren tar bilden för att vara korrekt? 

   Detta tillvägagångssätt är givetvis inte helt felfritt och riskerar att falla i samma spekulativa 

fälla som nämndes ovan, men tanken är att teorivalet ska minska riskerna. Svaret på en del av 

frågorna kan tyckas ganska uppenbart, men behöver ändå ställas för att skapa en enhetlig bild. 

En del av frågorna är svårare att hitta et klart och tydligt svar på. Dessa frågor tenderar att få 

spekulativa svar. För att undvika oklarheten följer här en genomgång av vad frågorna ska ge 

svar på. 

                                                 
3
 John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories (London, 1993), p.119 
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   Den första frågan, gällande vilken bild av historien som förmedlas, är med för att fastställa 

dels vad som förmedlas om det aktuella området, men även hur det framställs (sakligt, 

kritiskt, förskönande etcetera). Fråga nummer två, som är något spekulativ om den 

nödvändiga bakgrundskunskapen fattas, syftar till att sätta in det undersökta objektet i sin 

samtid. Den tredje frågan, gällande vem som ligger bakom bilden, är en fråga med flera olika 

nivåer i svaret. Det kan vara allt från personen som har producerat den till bakomliggande 

intressenter. Syftet är att fastställa vem sändaren av budskapet är. Frågan om under vilka 

förutsättningar bilden har tillkommit är tänkt att övriga förutsättningar som kan påverka det 

förmedlades innehåll, exempelvis var det ska förmedlas. Nästa fråga, gällande syftet med att 

framställa något på ett visst sätt, kan vara den svåraste frågan att besvara utan att bli alltför 

spekulativ. Det går givetvis att fråga personerna bakom budskapet, men de behöver inte 

nödvändigtvis ha det rätta svaret heller utan ger kanske snarare ett tillrättalagt svar eller har 

inte funderat över det alls. Här beror det givetvis på vad det faktiskt är för budskap som 

förmedlas. Den näst sista frågan är förhållandevis enkel då den behandlar budskapets 

mottagare. Detta kan även innefatta en diskussion av mottagarens betydelse för budskapets 

utformning. Den avslutande frågan kan betyda olika saker i olika sammanhang. I den här 

uppsatsen är den främst kopplad till vilket synsätt på autenticitet som en person skulle hamna 

i.  

   Utöver undersökningen av valda utställningsdelar ingår även en litteraturstudie i jämförande 

syfte. Det hela kommer att genomföras på så sätt att det som Flygvapenmuseum tar upp 

kommer att jämföras med det som andra källor presenterar om samma sak. På så sätt kommer 

sådant som eventuellt har valts bort i utställningarna samt andra tänkbara vinklingar och 

synsätt att belysas.  

1.5 Teori 

Nedan följer en genomgång av teorier som är av relevans för den här uppsatsen. Teorierna 

behandlar något av två områden som är viktiga att ha en ram kring för den undersökning som 

ska göras. Dels så är det teorier om autenticitet och hur turister förhåller sig till detta, vilket är 

en grundpelare för själva undersökningen då denna bit ingår i analysen. Det andra området 

berör museer i dagens samhälle och bidrar med en vetenskaplig ram för hur museer och dess 

utställningar är upplagda idag. Teorierna om autenticitet och turister är utvalda för att de 

skiljer sig från varandra. Detta kan förhoppningsvis leda till en mer helhetlig bild av 

problematiken, då fler olika vinklar kan behandlas. En faktor har teorierna dock gemensamt, 

vilket är att autenticitet ses som något viktigt på ett eller annat sätt. Utan denna ståndpunkt 

blir det svårt att få till någon diskussion i den här uppsatsen. Av den anledningen har 

postmoderna teorier där autenticitet inte spelar någon roll valts bort. Teorierna om hur museer 

idag fungerar är inte valda av någon speciell anledning, annat än att de behandlar museer idag. 

Några av dem har dock tagits från personer vars teorier om autenticitet används, vilket kan 

skapa en koppling mellan teorierna.     

1.5.1 Om dagens museer 

Alla museer har någon form av föremål som presenteras för besökaren med hjälp av någon 

form av utställning. Självfallet är det vissa skillnader mellan olika utställningar. En grov 
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uppdelning i två typer av utställningar kan göras, nämligen samlingar och återgivningar.
4
 

Samlingarna kan ses som den traditionella typen av utställningar, så som museer var 

uppbyggda från början. Föremålen är katalogiserade och visas upp, ofta i montrar, 

tillsammans med andra föremål av samma typ eller ursprung.
5
 Typexemplet på detta skulle 

kunna vara ett konstmuseum som erbjuder besökaren vägg efter vägg med konstverk 

sorterade efter konstnär eller epok. Den andra typen av utställning, återgivningen i brist på ett 

bättre ord, innebär att föremålet ställs ut i en miljö som har gjorts för att representera den 

miljö och sammanhang som föremålet en gång existerade i.
6
 Miljön bidrar till att underlätta 

identifiering med föremålet hos besökaren. Detta kan sägas utgöra grunden för den något 

modernare typen av museum. 

   Samtidigt så har museerna börjat ta det hela ett steg längre. Att besökaren blir mer 

deltagande vid sitt museibesök blir allt mer centralt.  Urry konstaterar att dagens utställningar 

kräver mer deltagande, har är mer ljudlig (besökaren förväntas inte längre beskåda föremålen 

i tysthet) och mindre med glas runt de utställda objekten.
7
 En liknande iakttagelse görs hos 

Dicks som menar att dagens museum erbjuder besökaren mer av en upptäckande upplevelse 

innehållande olika tekniska hjälpmedel, som interaktiva informationsskärmar etcetera, istället 

för korridorer fulla med glasmontrar.
8
 En anledning till att detta görs skulle kunna vara den 

allt hårdare konkurrensen som museerna, precis som besöksnäringen överlag, möter. Det 

faktum att, som Dicks presenterar det, museerna lägger allt mer energi på design, 

interaktivitet och allmän barnvänlighet skulle kunna vara ett resultat av detta.
9
 Samtidigt så 

lever museets roll som kunskapsförmedlare till allmänheten kvar. Dicks lyfter snarare fram 

detta som en anledning till den modernisering som har skett på museerna, då man från 

museernas sida inför mer tidsanpassade förmedlingsverktyg, samtidigt som den gamla 

auktoritetskänslan tonas ned något.
10

 Det hela sker dock inte helt smärtfritt. Det är en ständig 

balansgång mellan nöje och bildning, vilket museerna idag ofta försöker kombinera, vilket 

inte är helt konfliktfritt då det råder spänning mellan de båda.
11

 

   Att museer idag är mer anpassade till besökarnas intressen förefaller dock tämligen klart. 

Bland annat så konstaterar Urry att fler och fler typer av företeelser hamnar på museum idag 

jämfört med vad som fanns där förr.
12

 Framförallt så syns, enligt Dicks, ett ökat intresse för 

att uppleva andra människors liv, även inom det egna landet.
13

 Det kan röra sig om 

exempelvis en annan samhällsgrupps liv eller, det vanligare, rent allmänt om livet förr. Enligt 

Urry så förefaller det dessutom som att, vad det gäller saker som besökaren har egna 

                                                 
4
 Dean MacCannell, The Tourist: A new theory of the leisure class (Berkeley, 1999), s.78 

5
 Ibid., s.79 

6
 Ibid., s.79 

7
 John Urry, The Tourist Gaze (London, 2009), s.119 

8
 Bella Dicks, Culture on display: The production of contemporary visitability (Berkshire, 2004), s.165  

9
 Ibid., s.144 

10
 Ibid., s.145 

11
 Ibid., s.160 

12
 Urry, s.118 

13
 Dicks, s.145f 
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erfarenheter av, saker upplevs som mer autentiska ju ”sämre” upplevelsen var i 

verkligheten.
14

 

   Avslutningsvis så kan det, enligt Dicks, konstateras att utställningarnas innehåll fortfarande 

i hög grad styrs av åsikterna hos den person som gjort utställningen.
15

 Utställningarna är med 

andra ord i regel inte helt opartiska i sitt innehåll. 

1.5.2 Om autenticitet och turister       

Det finns flera olika sett att se på autenticitet och upplevelser av det autentiska. En grov 

indelning, som Wang gör, kan göras i objektiv, konstruktiv och existentiell autenticitet.
16

 De 

flesta teorierna kan sorteras in under någon av dessa kategorier, även om en del snarare glider 

mellan de båda. Exempelvis Selwyn, som behandlas lägre fram, intar egentligen flera olika 

positioner enligt den här indelningen. Existentiell autenticitet kommer inte att behandlas här 

då det är ett postmodernt synsätt, men nämns då det ingår i uppdelningen. Det objektiva 

synsättet på autenticitet här fokus lagt på själva föremålen eller objekten. Om det som 

betraktaren upplever är autentiskt beror enbart på om det som orsakar upplevelsen är 

autentiskt i sig.
17

 Är inte föremålet i sig äkta så kan heller inte upplevelsen av den vara 

autentisk. Denna syn på autenticitet kan sägas vara den snävaste då den inte lämnar mycket 

förhandlingsmarginal. Anlägger man istället ett konstruktivt synsätt på autenticitet så ses det 

som en social konstruktion.
18

 Här upplevs något som autentiskt, inte för att det oberoende är 

det, utan för att det samhälle personen lever i har skapat en bild av att det är det äkta. Detta 

kan leda till ett sökande efter något som är symboliskt autentiskt. Denna syn på autenticitet är 

mer öppen, då det mesta teoretiskt kan vara autentiskt. Den är dock fortfarande bunden till att 

det är etablerat inom åtminstone en grupp vad det är som är autentiskt.  

   De valda teorierna presenteras nedan i kronologisk ordning och vi börjar med MacCannell. 

Hur ser då hans syn på det hela ut? Hans grundsyn är att det verkligt autentiska finns och går 

att hitta. Det uttrycks inte klart och tydligt, men det förefaller som att han har en objektiv syn 

på autenticitet, men att han anser att folk i verkligheten ofta faller för den förfalskade bilden 

som de tror är äkta. Det finns en samhällelig bild av hur saker ”ska vara”, men den är ofta 

överdriven eller påhittad. MacCannell tar bland annat upp att vi förbättrar saker, exempelvis 

matvaror, så att de lever upp till vår bild av hur de ska vara.
19

  

   MacCannell anser alltså att det går att ha en upplevelse av att något är autentiskt, även om 

det rent faktiskt inte är autentiskt, varpå betraktaren har blivit lurad. Turisten letar, enligt 

MacCannell, efter det autentiska, men det kan vara svårt att hitta det. Att avgöra om något 

verkligen är autentiskt eller bara har gjorts för att förefalla autentiskt kan vara svårt för 

                                                 
14

 Urry, s.118 
15

 Dicks, s.150 
16

 Nina Wang, “Rethinking Authenticity in Tourism Experience”, Annals of Tourism Research 1999:2, s.350 
17

 Ibid., s.351 
18

 Ibid., s.351 
19

 MacCannell, s.93 
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turisten.
20

 Detta är vad MacCannell kallar för staged authenticity. En uppdelning görs mellan 

front stage och back stage, där det verkliga tros finnas back stage även om så inte är fallet.
21

  

   MacCannell delar vidare upp det i sex olika steg.
22

 Första steget är en ren front stage. 

Allting som finns där är en produkt skapad för besökare och det görs inget för att dölja att så 

är fallet. Turisten som är på jakt efter autenticitet försöker ta sig förbi detta steg för att hitta 

det äkta. Det andra steget är även det en front stage. Skillnaden är att den har vissa inslag, 

framförallt dekor, som gör att den påminner om något som är back stage. Det hela är dock en 

bluff som oftast är lätt att se igenom. Även det tredje steget är en front stage maskerad som 

back stage, men här börjar det bli så pass välgjort att det kan vara svårt att avgöra om det är 

en äkta back stage eller inte. Steg nummer fyra är en riktig back stage, men är iordninggjort 

för att ta emot turister på regelbunden basis. Detta gör att den kan vara svår att skilja från steg 

nummer tre.  I det femte steget så återfinns en back stage som är öppen för besökare då och då 

och som också är iordninggjort därefter. Det sjätte och avslutande steget är en ren backstage 

som inte är anpassad för besökare överhuvudtaget. Att hitta till detta steg är inte helt omöjligt 

och händer då och då för de som letar.
23

 Det vanligaste är dock att turisten rör sig mellan front 

stage som har gjorts iordning så att den ser ut som backstage (steg tre) och backstage där det 

tillåts besök ibland.
24

 

   Erik Cohen har ett annat sätt att se på autenticitet. Enligt hans teori ligger det autentiska i 

åskådarens ögon. Det centrala är till vilken grad en person söker efter det autentiska och han 

delar in turisterna i fem olika kategorier.
25

 Vilken kategori en person hamnar i beror på hur 

strikta kriterier för att något ska klassas som autentiskt personen har. Den övergripande 

tanken är att det moderna, pluralistiska, livet gör människor mer eller mindre alienerade. 

Personer som har mer tid att reflektera over sina egna liv, enligt Cohen akademiker, löper 

större risk att bli alienerad.
26

 Ju mer alienerad en person är desto högre krav har den för att 

något ska få klassas som äkta eller autentiskt. Detta skulle i sådant fall förklara varför experter 

har hårdare krav för vad som är autentiskt. På detta följer givetvis att en minder alienerad 

person är mer villig att acceptera saker som autentiska.
27

 

   Som nämndes så delar Cohen in turister i fem olika kategorier efter detta. Noterbart är att 

experten inte räknas som en turist i denna kategorisering, utan ligger utanför. Den första 

kategorin är Existential tourists. Denna grupp försöker komma det ursprungliga så nära som 

möjligt och har höga krav för att något ska få kallas autentiskt.
28

 Personerna saknar dock 

oftast expertkunskaper, vilket innebär att de kan bli lurade av en skicklig kopia. Kategori 

nummer två är Experimental tourists som fortfarande har relativt strikta kriterier för vad som 

är autentiskt, men som är mer villiga att experimentera med gränsfall och nya saker på 
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semestern. Den tredje kategorin är Experiential tourists. Dessa ligger förhållandevis när de 

två tidigare men har inte riktigt samma strikta syn på autenticitet, utan är ytterligare något mer 

öppna. Det fjärde steget är Recreational tourists. Denna grupp är villig att acceptera något 

som egentligen är tveksamt som autentiskt under förutsättning att det höjer upplevelsen att 

göra så. Personer från denna grupp är dock ofta innerst inne medvetna om att det nog inte är 

autentiskt, enligt Cohen, men har överseende med detta. Den femte gruppen är Diversionary 

tourists. Turister som hör till denna kategori bryr sig inte alls om det se ser på semestern är 

autentiskt, utan är enbart ute efter förströelse och att komma bort från vardagen. 

   Hos Cohen ligger orsaken till autenticiteten hos människorna och inte hos föremålen. Alltså 

kan hans teori placeras in under konstruktiv autenticitet då det är något som konstrueras av 

bilder skapade av samhället, även om det kan röra sig om flera olika bilder beroende på 

grupperingar. Avslutningsvis påpekar Cohen att saker och ting kan bli autentiska med tiden, 

då även sådant som ursprungligen skapats för turisternas skull på längre sikt kan komma att 

bli en del av den lokala kulturen.
29

   

   Avslutningsvis har vi Selwyn, som presenterar en lite annan syn på autenticitet och turism. 

Här finns det istället två typer av autenticitet som turisten kan vara ute efter på sin semester. 

Den ena är ett sökande efter känsla och den andra efter kunskap.
30

 En person som är ute efter 

känslan vad det gäller autenticitet så är det sociala upplevelser som eftersträvas.
31

 Selwyn 

kallar detta för Hot Authenticity Detta kan innebära åtminstone ett par olika saker. Dels så kan 

det innebära att personen är intresserad av det autentiska Jaget, att hitta och bekräfta sig själv. 

Dels så kan det vara ett sökande efter den autentiska Andre.
32

 Jakten på den Andre är ofta 

jakten på det förmoderna samhället, där livet fortfarande är enkelt och socialt.
33

 Dessa platser 

anses av turisten ha en speciell själ som inte finns i det egna samhället, även om det ofta bara 

är i huvudet på turisten. När det gäller jakten på det autentiska Jaget så kan det även beröra 

kollektiva känslomässiga minnen kopplade till föremål eller händelser (eller både och). 

Exempelvis en byggnad som varit med vid en viktig krigshändelse. Huruvida föremålet är 

äkta är inte så viktigt, då det är känslan som den väcker, även om det är en kopia, som är det 

autentiska.
34

 

   Det andra alternativet, kunskapen, innebär att personen är intresserad av autentisk kunskap 

om det som finns på platsen, exempelvis kultur och natur.
35

  Detta kallar Selwyn för Cool 

Authenticity.
36

 Denna typ av kunskap förmedlas av museer, guider och så vidare. Teorin 

ligger och väger lite mellan objektiv och konstruktiv syn på autenticitet. Selwyn gör dock 

ytterligare en åtskillnad, nämligen mellan turistisk autenticitet och historisk, ekonomisk och 

politisk autenticitet.
37

 Anledningen till detta är att Selwyn helt enkelt anser att den autenticitet 
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som eftersöks av turisterna mestadels är myter, eller kanske stereotyper om man så vill. 

Turismen bygger på produktion och konsumtion av myter och regisserade icke- autentiska 

saker.
38

 Av den anledningen bör det skiljas åt från de mer seriösa autentiska bilderna som 

förmedlas inom historia, ekonomi och politik. Huruvida dessa verkligen är mer seriösa kan 

givetvis diskuteras.  

1.6 Material 

Det material som ska undersökas i uppsatsen består huvudsakligen av utställningarna på 

Flygvapenmuseum i Linköping. Extra fokus kommer, som nämnts tidigare, att läggas på 

sådant som berör finska vinterkriget och det svenska kärnvapenprogrammet. Även de 

uppbyggda hemmiljöerna från det kalla krigets era kommer att undersökas närmare. 

Utställningarna i sig består av ett antal olika sorters material. Först och främst så finns det de 

föremål som ställs ut på museet, det vill säga flygplan och dylikt. Sedan finns det även foton, 

filmer, informationstexter och så vidare. Vad det gäller just hemmiljöerna har dessa också 

fotograferats för att få till en snabbare dokumentation. En del av dessa bilder förekommer i 

uppsatsen och är alltså tagna av mig själv. Att föra ett källkritiskt resonemang kring detta 

material är i det här fallet inte helt aktuellt då just utställningens innehåll och budskap är det 

som ska undersökas i uppsatsen. Det som kan sägas är att någon eller några givetvis har 

utformat utställningarna, vilket bör innebära att det finns någon form av tanke bakom dem. 

   Det är svårt att analysera bilden som förmedlas i utställningarna utan att ha något att ställa 

den emot. Av den anledningen har litteratur rörande framförallt finska vinterkriget och 

kärnvapenprogrammet valts ut för att stå som motpol. Till finska vinterkriget har tre källor 

valts ut.  

   I Erik Nordbergs Flyg i beredskap: Det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 

1936-1942 (1971) behandlas det svenska flygvapnets utbyggnad innan och under de första 

krigsåren, inklusive de frivilligas insatser i Finland. Denna bok är Norbergs 

doktorsavhandling, så den är av akademisk karaktär. Som namnet antyder så behandlar boken 

utvecklingen inom det svenska flygvapnet mellan åren 1936 och 1942. Avhandlingen 

behandlar den tekniska utvecklingen, spelet mellan staten och försvarsmakten och så vidare. 

Norberg har framförallt använt sig av arkivmaterial, från såväl militära som civila arkiv, samt 

dagboken tillhörande general Torsten Friis som var högst involverad i det svenska flygvapnets 

utveckling. Boken är dock inte helt ny, vilket innebär att det som presenteras kanske skulle 

varit annorlunda om det skrivits idag. Detta är dock inget större problem då det är olika 

synvinklar som är det intressanta här.   

   Vidare så tar Lars Ericsson upp deltagandet i kriget i boken Svenska frivilliga: Militära 

uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen (1996). Boken behandlar svenskar som 

frivilligt deltagit i militära uppdrag utomlands och syftar till att berätta deras historia. Ericsson 

har använt sig av arkivmaterial och redogörelser, exempelvis dagböcker och brev, från 

personer som själva har deltagit i konflikterna. Boken är inte en renodlad akademisk skildring, 

men Ericsson förefaller åtminstone vara akademiker då han presenteras som förste arkivarie 
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vid Krigsarkivet i Stockholm. Huruvida detta påverkar hans beskrivning av det finska 

vinterkriget är svårt att sia om. Att boken är skriven för att passa alla som är intresserade av 

historia är förmodligen av större betydelse. Materialet han har utgått ifrån är dock varierande 

och borde kunna ge en bra bild av händelserna.  

   En mer samtida skildring av kriget ges i Finlandskommitténs verksamhet och de frivilliga 

svenska förbanden i Finland 1939- 1940 (1941). Skriften är utgiven av just 

Finlandskommittén och är en redogörelse av deras verksamhet, samt de svenska frivilligas 

verksamhet under det finska vinterkriget. Då skriften har tillkommit som en del i kommitténs 

avvecklande täcker den in ett brett spektrum av saker som kanske inte nödvändigtvis är av 

intresse för den här uppsatsen, exempelvis revisorns berättelse. Det som är av mer intresse är 

redogörelserna för frivilligkårens insatser i kriget. Texterna tenderar att vara klart färgade av 

tiden, då de är utgivna året efter krigets slut. Dessutom så är det en berättelse över deras egen 

verksamhet, något som alltid kräver beaktande när det ska användas vetenskapligt, så en 

opartisk berättelse är inte att räkna med. Samtidigt så ger det givetvis en bild av hur det sågs 

på det hela i samtiden, även om saker och ting vrids till Finlandskommitténs fördel.      

   Ett större urval har funnits när det gäller material som behandlar det svenska 

kärnvapenprogrammet. Följande litteratur har valts ut.  

   En bok av Wilhelm Agrell, Om kriget inte kommer: En debattbok om Sveriges framtida 

försvars- och säkerhetspolitik (1979), finns att tillgå. Boken är en del av debatten om 

försvaret som uppstod på 70-talet och kritiserar den svenska säkerhetspolitiken samt ger 

förslag på en annan lösning. Delen som är av intresse är dock den bakgrund som tar upp bland 

annat kärnvapenprogrammet. Det är något oklart vem som boken riktar sig till, om den är 

skrivna i vetenskapligt syfte eller om den riktar sig mer till allmänheten. Noterbart är att 

Agrell ofta har gjort kritiska granskningar av det svenska försvaret och säkerhetspolitiken, 

vilket skulle kunna påverka hans framställning av historien. I ett sådant fall kan det tänkas att 

personen i fråga har en allmänt negativ inställning till det som varit. Det finns även fler 

böcker på temat skrivna av Agrell. Dessa har undersökts, men anses inte tillföra så mycket till 

den redan valda litteraturen då innehållet är likartat.  

   En mer samtida syn på de svenska kärnvapnens vara eller icke vara ges i Kärnvapen & 

försvar (1963), en debattskrift av folkpartisten Per Ahlmark (senare partiledare för partiet). 

Då det är en ren debattskrift så kan den främst stå som exempel för hur den samtida debatten 

kunde se ut. Ahlmark var en av förespråkarna för att Sverige skulle skaffa kärnvapen, men 

även argumenten mot kärnvapen finns med. Givetvis ger den även en allmän bild av hur det 

sågs på hela Kalla kriget- eran under perioden, om än från bara en vinkel.    

   En något modernare genomgång av turerna krig frågan ges i Svenska kärnvapen? En 

antologi kring frågan om svenska taktiska kärnvapen under Kalla kriget (2010). Denna 

antologi behandlar Sverige och kärnvapnen under det Kalla kriget genom tre olika uppsatser. I 

antologin behandlas bland annat debatten, ekonomin och varför det inte blev någon bomb. 

Syftet med antologin är att öka kunskapen om programmet. Noterbart är att det är 

Försvarshögskolan som ligger bakom antologin, vilket skulle kunna väcka visst tvivel om 

huruvida den är opartisk. En annan högskola hade inte varit lika iögonfallande. Samtidigt så 
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har de precis samma krav på sig som övriga högskolor. Det förefaller också som att den 

författaren till det aktuella kapitlet har varit inblandad i atomprojektet. Hur som helst så är det 

inte, som nämnts tidigare, av så stor relevans då uppsatsen inte syftar till att få fram en absolut 

sann bild. 

   Ett mindre antal Internetkällor har även använts för att styrka vissa faktapåståenden gällande 

föremål i hemmiljöerna. 

1.7 Tidigare forskning 

Området turism och autenticitet förefaller vara ett relativt outforskat område. Det finns gott 

om personer som har tänkt teoretiskt kring det, som syns i exempelvis teorikapitlet ovan. Vad 

det gäller fallundersökningar så förefaller det dock inte finnas lika mycket gjort. Bland de som 

har hittats så har inget haft samma utformning och infallsvinkel som den här uppsatsen. 

Däremot så har ett antal hittats som behandlar samma ämne, fast ur en annan vinkel, 

exempelvis med fokus på faktiska besökare istället för teoretiska besökare.  

   Bland de exempel på tidigare forskning som har valts ut behandlar två besöksmål i Sverige. 

Den ena är På den tiden, i dessa dagar: Föreställningar om och bruk av historia under 

Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland som är en doktorsavhandling skriven av 

Erika Sandström.  Som det presenteras i boken är syftet med avhandlingen att visa hur folk i 

allmänhet tänker om det och använder sig av det förflutna.
39

 Fokus ligger med andra ord på 

historia, vilket får ses som kulturarvets berättelse. Ett viktigt antagande som Sandström gör är 

att alla människor har en bild av hur det var förr i tiden.
40

 Detta öppnar givetvis upp för att det 

är rent stereotypa bilder av det förflutna som människor kan ha samlat på sig som kommer 

fram när de upplever något med historieanknytning, vilket kan sägas vara ett centralt inslag i 

undersökningen.  

   Studieobjekten är, som titeln anger, två till antalet och Sandströms undersökning visar på 

olika resultat i de både fallen. Vad det gäller Medeltidsveckan på Gotland så konstateras den 

vara mer lekfull till sin karaktär. Här blandas utan problem rena sägner med vad som kan 

klassas som vedertagen fakta.
41

 Kärnan bakom det hela är historisk, men innehållet som 

exempelvis brandskattningen är troligtvis ren fiktion. I det fallet är utgångspunkten den kända 

målningen av C. G. Hellquist som visar upp ”händelsen”. Arrangörerna själv förefaller dock 

anse att anakronismer, som med utgångspunkt i målningen valt bort, är ett värre problem för 

autenticiteten än att berättelsen är ren fiktion.
42

 Det förefaller som att den mer korrekta 

berättelsen inte är av samma intresse för besökarna. Detta görs mer tydligt då ett av de inslag 

som har mest koppling till de verkliga händelserna, minneshögtiden över de som stupade i 

kriget, har lagts utanför festligheterna.
43

 Sandström kan konstatera att Medeltidsveckan 

fungerar mer som en ramberättelse inom vilken besökarna kan göra vad de känner för som de 
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anser ha med medeltiden att göra.
44

 Detta kan kontrasteras mot resultaten kring Jamtli 

Historieland, som försöker återskapa livet som det var förr och visa upp det för besökarna.
45

 

Här finns det givetvis en stor skillnad i att avståndet bakåt i tiden inte är lika långt, vilket 

givetvis påverkar. I fallet med Jamtli Historieland är det fler som har koll på hur det faktiskt 

var än vad det gäller medeltiden. Även om en hel del är gammalt så går det utställda ända in i 

1900- talet, varpå en del besökare har egna upplevelser av det. Just detta är det centrala för 

Jamtli Historieland då igenkännande blir det centrala för autenticitet och inte äkthet.
46

 De 

äldre besökarna lägger mer fokus på saker som de känner igen från sin egen uppväxt istället 

för de eventuella kännetecknen för perioden. Det kan utryckas som att det personliga blir 

viktigare än det historiska.
47

 Här skulle en koppling till Selwyn teori om Hot Authenticity 

göras, då sökande efter sin egen identitet förefaller hamna i centrum. Samtidigt så presenteras, 

vad det gäller Medeltidsveckan på Gotland, en bild av autenticitet som mer påminner om 

Cohens teori. En del människor spelar med i det som de inser troligtvis är icke- autentiskt, 

medan andra är stenhårda och kräver att historien måste behandlas med vördnad och 

presenteras korrekt så att mindre kunniga människor inte får en felaktig bild.
48

 

   Avslutningsvis så skriver Sandström även lite om museer och deras presentation av det 

förflutna. Över lag stämmer hennes resultat överens med det som presenteras i teorikapitlet i 

den här uppsatsen, bland annat att museer har blivit upplevelsebaserade.
49

 Även 

problematiken med att försöka lära folk hur det var förr kontra att leverera en rolig upplevelse 

tas upp. Det förflutna är inte alltid så roligt och trevligt.
50

  

   Den andra personen som behandlar enbart besöksmål i Sverige är Stefan Bohman med sitt 

kapitel ”Besökarna och museendet av historien” i antologin Museer och kulturarv. Bohman 

undersöker besökarnas syn på autenticitet på Skansen genom observation och intervjuer med 

personalen. En del av resultatet är att mycket handlar om identifikation hos besökaren. Det rör 

sig givetvis inte om identifikation på samma sätt som i Sandströms exempel med Jamtli 

Historieland, då det mesta på Skansen är så pass gammalt att folk inte har upplevt det själva. 

Istället handlar det om identifikation med den plats som besökaren själv kommer ifrån, då 

gårdarna är uppbyggda efter landskap.
51

 Även här skulle en koppling till Selwyn och hans Hot 

Authenticity kunna göras. Detta är dock inte det ända som behandlas. Bohman tar även upp 

åldersaspekten, något som tenderar att vara centralt för kulturarv. Ett vanligt antagande är att 

föremål ses som intressant för folk på grund av sin höga ålder. Ju nyare något är desto mindre 

intressant är det, åtminstone ur ett kulturarvsperspektiv. Det Bohman kommer fram till genom 

sina observationer är att föremålens faktiska ålder inte spelar så stor roll. Det viktiga förefaller 

istället vara att de ser ut att vara gamla.
52

 Dessutom förefaller det som att typer av föremål 
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som används än idag tilldrar sig mer intresse än typer av föremål som inte används i dagens 

samhälle.
53

 Troligtvis kan detta ha att göra med vilken typ av museum Skansen är. Föremålen 

här får klassas som vardagsföremål och är det då av en typ som inte används längre så är den 

kanske inte bekant. På Livrustkammaren hade resultatet troligtvis inte varit detsamma då 

många av föremålen inte har någon motsvarighet idag. 

   Bohman tittar även lite närmare på det autentiska eller äkta över lag. Vid intervjuer med 

besökare konstaterar han att huruvida något är äkta och att något är sant inte nödvändigtvis är 

samma sak.
54

 Det äkta handlar mer om den äkta känslan som det ger, medan det sanna handlar 

om hur det nog var egentligen. Samtidigt så konstaterar Bohman att det inte går att återskapa 

det förflutna som det verkligen var, på samma grunder som presenteras hos Sandström. Det 

går inte att arbeta på precis samma sätt som gjordes för, det kan inte vara lika smutsigt 

etcetera. Istället nöjer vi oss med en rekonstruktion som är formad av rådande museikultur, 

samt museitjänstemännens och besökarnas idéer om hur det ska vara.
55

 Det innebär då även 

att museet kan sägas skapa en egen sorts autenticitet, museal autenticitet.
56

 Det autentiska på 

museer är, om detta är korrekt, med andra ord bara en konstruktion. 

   Ett par artiklar som behandlar området har även hittats. Den första av dem behandlar 

åtminstone delvis svenska besöksmål, även om de flesta befinner sig i de andra nordiska 

länderna eller i Storbritannien. Artikeln heter ”Viking Heritage Tourism: Authenticity and 

Commodification” och publicerades i tidskriften Annals of Tourism Research. Författarna är 

Chris Halewood och Kevin Hannam och artikeln behandlar olika typer av vikingaturism, 

framförallt i norra Europa. Istället för att fokusera på besökarna så undersöks framförallt olika 

sätt för att påvisa eller ge sken av att det som visas upp är autentiskt. Halewood och Hannam 

konstaterar att de undersökta besöksmålen (diverse museer, vikingaland och marknader) över 

lag är autentiska till en viss grad.
57

 Hur detta uppnås och till vilken grad det lyckas varierar 

givetvis. Ett exempel som tas upp är Jorvik utanför York i England som ursprungligen var en 

vikingaby och som har grävts ut i modern tid. För att öka autenticitet så har bland annat en bit 

av utgrävningen lämnats som den var med verktyg och allt så att besökarna kan se.
58

 I princip 

så blir det ett back stage där besökarna får titta in. Sedan så är det frågan om detta inte 

egentligen är ett front stage som är gjort för att likna ett back stage, då utgrävningarna trots 

allt inte pågår längre. Tanken blir hur som helst att påvisa att det verkligen bodde vikingar på 

platsen. Just att äkta platser används för att bidra till känslan av autenticitet förekommer i 

flera fall, bland annat hos Foteviken i Skåne.
59

  

   Ett annat alternativ som presenteras är den mer klassiska utställningen, där enbart autentiska 

föremål förekommer. Ett sådant exempel i deras undersökning är det norska museet 
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Bygdöy.
60

 På den andra sidan av spektret placerar de vikingamarknaderna, där autenticitet blir 

mycket mer öppet. Även om det ställs krav på vad som får och inte får säljas så är det 

onekligen så att föremålen är tillverkade idag och är således inte äkta vikingatida föremål. 

Ytterligare ett annat exempel är att någon form av expert på området anlitas, gärna känd, som 

intygar att det som visas upp är äkta. Så är fallet med både Jorvik och det norska Viking 

Land.
61

 

   Den andra artikeln, ”Heritage authenticity and domestic tourism in Japan” i Annals of 

Tourism Research, är skriven av Adolf Ehrentraut och undersöker autenticitet och turism 

kopplat till kulturellt bevarandevärda byggnader i Japan.
62

 Ehrentraut börjar med att titta på 

regler för bevarande i Japan och experternas åsikter om autenticitet. Vad det gäller 

byggnadernas bevarande måste de bevaras i sitt ursprungliga utförande och det får inte göras 

några tillägg.
63

 Detta innebär givetvis att byggnaderna får ett högt autentiskt värde, förutsatt 

att detta ses som ett kriterium för autenticitet. Det innebär samtidigt att de tar bort nyare 

tillägg som inte hör till perioden när byggnaden uppfördes. Vad det gäller experterna går det 

inte att hitta någon gemensam åsikt. Exempelvis så skiljer sig åsikterna åt gällande var en 

byggnad ska bevaras och vilket som är mest autentiskt.
64

 Ehrentraut anlägger av denna 

anledning en konstruktivistisk syn på autenticitet och hävdar att det hela är ett resultat av 

samhällets åsikter i frågan. Detta innebär att bevarandefrågan måste ta i beaktande samhället i 

stort.
65

 Vad är det så som gör att samhället anser att något är autentiskt? Något helt enhälligt 

svar kan Ehrentraut givetvis inte erbjuda. För många av de som besöker de undersökta 

byggnaderna, ofta belägna ute på landet, så är det nostalgi som är det centrala. Husen är i de 

flesta fall sådana som tillhört det styrande elitskiktet i Japan och folk längtar tillbaka till tiden 

då dessa utgjorde grunden för stabilitet på landsbygden.
66

 Detta är enligt Ehrentraut något 

som skulle vara ideologiskt bundet. Denna lösning är inte helt oproblematiskt. Ehrentraut 

konstaterar att detta knappast kan täcka in alla besökare som det är. Framförallt så har denna 

lösning svårt att förklara varför personer vars förfäder hade det svårt under det gamla styret 

skulle se tillbaka på det på ett nostalgiskt sätt.
67

 Ett annat möjligt alternativ som presenteras är 

att det rör sig om rent allmän nostalgi gällande livet på landet.
68

 Något exakt svar låter inte ge 

sig, men det övergripande verkar vara att det rör sig om någon form av nostalgi eller kanske 

eskapism. Att, som Ehrentraut säger, komma bort från det västerländska.
69

   

1.8 Definitioner 

Den här uppsatsen har två centrala begrepp som kan vara öppna för viss tolkning. Den ena är 

autenticitet. Som redan visats i teoriavsnittet så finns det flera olika sett att se på och definiera 
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detta. Eftersom detta redan är behandlat under teori så kommer det inte att definieras vidare 

här. Tanken är heller inte att ha en fast syn på vad autenticitet är i den här uppsatsen, utan att 

diskutera utifrån de olika synsätten. Det andra begreppet är kulturarv, som definieras nedan.  

1.8.1 Kulturarv 

Då museet som undersöks är ett statligt museum med uppdrag att bevara ett kulturarv (se Om 

Flygvapenmuseum) så kan en definition av begreppet från den svenska myndighet som har 

hand om kulturarv vara lämpligt. Av denna anledning har riksantikvarieämbetets definition 

valts ut.
70

 Kulturarv är först och främst något som har skapats av tidigare generationer och vår 

tolkning av det idag. Detta kan innefatta allt från landskap till enskilda byggnader eller 

föremål. Det innefattar också, enligt riksantikvarieämbetet, berättelser, traditioner och 

immateriella värden som lever vidare till nya generationer. Dessutom är det något som 

ständigt förändras och utökas. Sammanfattat skulle det kunna sägas vara summan av all 

mänsklig aktivitet. Detta täcker givetvis in samlingarna på Flygvapenmuseum.   

1.9 Om Flygvapenmuseum 

Innan undersökningen tar vid i uppsatsen följer här en kortare presentation av 

Flygvapenmuseums utveckling och syftet med dess verksamhet, för att sätta in de som är 

mindre bevandrade i ämnet om hur det ligger till med dessa saker. Som nämns redan i början 

av uppsatsen så är museet beläget i Linköping och har så varit som officiellt 

flygvapenmuseum sedan 1984.
71

 Museet är uppfört vid det gamla Flygflottilj 3:s flygfält, 

Malmen en bit utanför centrum. Historien om museet går dock betydligt längre tillbaka i tiden 

än så. Redan på 1920- talet började äldre flygplan och utrustning att sparas för framtida 

musealt bruk på order av flygfältets chef, löjtnant Gösta von Porat. Arbetet som startades av 

Porat fortsatte även under hans efterträdares, överste Hugo Beckhammars, ledning. Det hela 

resulterade i ett mindre museum i början av 50-talet, det så kallade F3 Museum, med 11 

flygplan och en del utrusning. Museets samling kom att utökas vid flygvapnets 50- års 

jubileum år 1962 då ytterligare flygplan och utrustning skänktes från olika flottiljer runt om i 

landet. De utökade samlingarna var både något positivt och något negativt för museet. 

Samlingarna blev större och mer kompletta, vilket förstås var bra. Samtidigt så innebar detta 

att den lokal som använts nu blev så full så att det fick användas som enbart ett förråd istället 

för att vara en utställningslokal. Det var till och med så fullt så att allt inte fick plats i lokalen. 

Fyra år senare blev det dessutom nödvändigt att riva byggnaden på grund av ett vägbygge. 

   Linköpings kommun hade redan i början 1960- talet intresserat sig för att eventuellt uppföra 

ett bättre museum för flygplanen. Frågan drevs bland annat av Lennart Sjöberg, som var 

mannen bakom Gamla Linköpings tillkomst. Ursprungligen fanns det planer på att uppföra 

museet vid Valla- området, planer som dock fick skrotas då beslut fattades om att Linköpings 

universitet skulle uppföras i området. Istället byggdes en hangar i stadsdelen Ryd där 

flygplanen, då 26 till antalet, kunde förvaras. År 1967 var det så pass färdigt att de första 
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planen kunde flyttas in i lokalen. Den nya lokalen innebar även att museiverksamheten kunde 

återupptas och det mesta arbetet med driften övertogs av Östergötlands Flyghistoriska 

Sällskap. Detta var dock enbart tänkt som en tillfällig lösning och utredningen av ett 

eventuellt nytt museum fortsatte i Linköpings regi fram till staten tog över den i början av 

1970- talet. 

   Det dröjde dock innan museet blev verklighet. Inte förrän 1974 var utredningen så pass klar 

att det kunde konstateras att flygplanen och övriga föremål var så pass intressanta så att de 

borde bevaras och att Linköping var en bra plats för det för ändamålet tilltänkta museet. 

Samma år lades F3 på Malmen ned, vilket gjorde platsen till ett lämpligt val för att uppföra 

museet, bland annat för den autentiska miljön. Beslutet tog definitivt tre år senare då 

Flygvapenmuseum inrättades som en del av den då nya myndigheten Statens 

försvarshistoriska museer. Det nya museet skulle byggas upp i tre etapper och den första 

invigdes i mars 1984. De nya lokalerna rymde då de allra äldsta flygplanen, fram till Andra 

världskriget. Etapp nummer två drogs igång 1987 och skulle ge möjlighet att få in flygplanen 

fram till 1970- talet. Anledningen till detta upplägg var ekonomisk, då det helt enkelt inte 

fanns pengar till att bygga upp hela museet på en gång. Den tredje etappen kom att dröja till in 

på 2000- talet och genomfördes som ett resultat av att museet behövde byggas om för att 

inhysa den bärgade DC3:an som sköts ned av Sovjetiskt jaktflyg på 1950- talet. Sommaren 

2010 nyinvigdes det ombyggda Flygvapenmuseum.
72

  

   Som nämndes ovan är museet en del av den statliga myndigheten Statens försvarshistoriska 

museer. Detta innebär att museet har ett antal åtagande som måste uppfyllas.
73

 Som ett 

museum är dess viktigaste funktion givetvis att visa upp föremål för allmänheten. I detta ingår 

även pedagogisk verksamhet. Utöver detta så åligger det även museet att vårda befintliga 

föremål och att införskaffa nya till samlingarna. Som en del av myndigheten ingår dessutom 

att uppföra förteckningar och vetenskapligt bearbeta samlingarna, samt stödja forskning som 

berör det område museet vårdar och ställer ut.  
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2. Undersökningen 

Undersökningskapitlet har delats in i ett flertal olika delar. Inledningsvis kommer de 

undersökta utställningarna på Flygvapenmuseum att presenteras rent innehållsmässigt. Efter 

det kommer det innehåll som förmedlas i de undersökta utställningarna att jämföras mot vad 

de ovan presenterade källorna säger om samma skeden i svensk historia. Här kommer även 

innehållet i utställningen att analyseras enligt ovan angivna metod. Fokus kommer att läggas 

på divergerande information om sådan finns. Undantaget är givetvis de uppbyggda 

hemmiljöerna, där det inte finns någon annan litteratur att jämföra med. Denna del kommer 

att presenteras och analyseras för sig för klarhetens skull. Efter det följer en diskussion kring 

det som har presenterats och turist och autenticitetsfrågan. 

2.1 Allmänt om utställningarna 

De utvalda studieobjekten utgör givetvis bara en del av museet. För att sätta in dessa i sitt 

sammanhang på museet inleds undersökningen med en kortare allmän presentation av 

museets utställningar. Även detta kommer att dyka upp i analysen längre fram när något är av 

relevans. 

   Utställningsdelarna på museet kan sägas vara fem till antalet, varav en innehåller olika 

temporära utställningar.
74

 Vid undersökningstillfället handlade den temporära utställningen 

om utvecklingen av pilotens möjlighet att ta sig ur sitt plan vid en nödsituation. Då den hålls 

separat från övriga utställningar så har den dock ingen större inverkan på de undersökta 

objekten. Det samma kan sägas gälla för två andra utställningar, nämligen den nedskjutna 

DC3:an och Flyglabbet. Den sistnämnda är ingen egentlig utställning, utan är mer avdelning 

där besökarna får testa på olika saker. Det är allt från kläder och hjälmar till vapen, 

simulatorer och vapen. Denna del har placerats i något sorts mellanläge, en våning upp, 

mellan de andra utställningarna. Vad det gäller DC3:an så är den placerad i en egen 

utställning i källaren och är på så sätt frånskild från övriga utställningar. Här visas resterna av 

planet upp tillsammans med föremål och en presentation av händelserna innan, under och 

efter nedskjutningen. 

   De två kvarvarande utställningarna är de stora utställningarna på Flygvapenmuseum. 

Utställningarna är uppbyggda kronologiskt med Andra världskrigets slut som skiljelinje 

mellan de båda. Perioden efter Andra världskriget kommer att behandlas längre fram då den 

till stora delar består av hemmiljöerna som ska undersökas. I det här läget kan det räcka att 

nämna att kärnvapenprogrammet presenteras i denna utställning och att det övergripande 

temat är Sverige under det Kalla kriget.  

   Den sista utställningen behandlar således perioden innan och under Andra världskriget. 

Utställningen i sig är sedan uppdelad i tre perioder. Den första perioden är 1910 till 1926 och 

går under namnet Pionjärer och visar upp de tidigaste planen och flyghistoriens begynnelse. 

De valda årtalen är kopplade till två händelser under det tidiga 1900- talet. Startåret 1910 är 
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det året då Carl Cederström, som första svensk, tog flygcertifikat. Slutåret 1926 är det året då 

det svenska flygvapnet bildas, vilket också utgör startåret i nästa delutställning. Denna del av 

utställningen har fått namnet Mellan krigen och behandlar åren 1926 till 1939. Slutåret 1939 

är ganska uppenbart då det är det året som Andra världskriget startar. Fokus under denna 

period ligger på flygvapnets bildande och framväxten av den svenska flygindustrin. Den 

tredje delutställningen täcker in åren 1939 till 1945 och går under namnet Beredskap. Här står 

Andra världskriget i fokus då hotbilden utifrån förlade Sverige i beredskapstillstånd under 

större delen av kriget. Då det finska vinterkriget var en del av Andra världskriget så är det i 

denna delutställning som detta behandlas. De två flygplanstyper på museet som ingick i den 

frivilliga flygflottiljen är dock av äldre modell och återfinns bland planen som hör till Mellan 

krigen. Ett centralt inslag under denna period är behovet av att kraftigt utöka flygvapnets 

resurser och problemen med att få tag i flygplan utifrån på grund av det pågående kriget. 

   I samma utställningsrum har en mindre utställning om utvecklingen av olika flygrelaterade 

produkter placerats. Förutom flygplan handlar det om vapen, motorer och liknande. Här 

återfinns även museets modernaste inslag, en prototyp av JAS 39 Gripen. Materialet i denna 

delutställning sträcker sig under en betydligt lägre period då den innehåller allt från redan 

nämnda Gripen till gamla propellermotorer. Denna del av utställningen faller givetvis utanför 

kronologin. 

   Vad det gäller utställningens utformning i övrigt så ligger dess kärna i själva flygplanen, 

som står uppradade efter epok. En del av dessa står bakom avspärrningar, medan en del står 

helt öppet. Oavsett vilket så kommer besökarna nära planen i de flesta lägena. Vid varje plan 

finns även en informationsskylt om det aktuella planet. På dessa skyltar presenteras allmän 

information om flygplansmodellen, så som grundläggande tekniska fakta (mått, beväpning 

och så vidare). Vidare presenteras flygplansmodellens historia inom det svenska flygvapnet, 

som när den införskaffades, vilket uppgift den fyllde etcetera. Varje informationsskylt 

avslutas sedan med historien bakom just det exemplaret av flygplanet som står på museet. 

Fokus ligger då på när det införskaffades, vilka flottiljer det tjänstgjort på, vad det eventuellt 

har deltagit i för konflikter (ytterst sällan aktuellt givetvis), samt hur och när planet kom till 

Flygvapenmuseum. För mer information hänvisas besökaren till de interaktiva skärmar som 

finns runt om i museet. Informationen är dock den samma där, men det finns även äldre bilder 

och filmer att ta del av. I en del fall finns det även ljudupptagningar. 

   Utställningen består av mer en bara flygplan och information om dessa dock. Till de olika 

perioderna finns även stora skyltar på väggen med allmän information om flyget under berörd 

period. Mestadels rör det sig om allmän information om hur flygplanen var beskaffade under 

perioden, så som hastigheter och utförande. Även piloternas arbetssituation behandlas i 

informationen. Varje skylt, som är flera meter hög och bred, innehåller även en del med 

löpsedelsutseende som sammanfattar den aktuella perioden. Det finns i övrigt inga uppbyggda 

miljöer i denna utställning, men ett antal tidsmarkörer finns ändå. Det finns bland annat en 

stor målning föreställande en flygflottilj under början av 1900- talet. Det finns även ett antal 

bildskärmar där bildspel rullar runt om i lokalen. Bilderna som visas är en blandning av 

politiska händelser runt om i världen, bilder från Sverige och på flygvapnet under perioden, 

samt samtida nya produkter och ikoner. Hitler får samsas i samma bildspel som Musse Pigg. 
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För att ytterligare bidra till stämningen spelas tidstypisk musik ur högtalare i olika delar av 

lokalen, exempelvis klassikern Calle Schewens vals av Evert Taube i avdelningen Mellan 

krigen. Med denna genomgång av museets utställningar i allmänhet avklarad är det hög tid att 

ge sig in på uppsatsens huvudsakliga undersökningsobjekt.  

2.2 Finska vinterkriget på Flygvapenmuseum 

För att ta undersökningsobjekten i kronologisk ordning så börjar vi med det finska 

vinterkriget. Först och främst kan det konstateras att informationen om svenskarnas 

deltagande i detta krig är spritt mellan olika platser och föremål i utställningslokalen, dock i 

samma del då alla ingår i samma epok.
75

 Dels så finns det en informationsskylt, hängande från 

taket, som berättar om kriget och svenskarnas insats både allmänt och vad det gäller flyget. 

Dels så finns det information i samband med tre olika flygplanstyper som finns utställda på 

museet som har en koppling till det finska vinterkriget. 

   Om vi börjar med informationsskylten om det finska vinterkriget så inleds den med en 

allmän beskrivning av krigets orsaker och svenskarnas deltagande. Inledningsvis så 

konstateras det att krigets orsak var att Sovjetunionen ställde krav på Finland att få bemanna 

militära baser inom Finlands gränser, något som Finland inte gick med på. Kraven ställdes 

under hösten 1939. Samma höst hade Estland, Lettland och Litauen tvingats ställa upp på 

samma sovjetiska krav som riktades mot Finland. Som ett resultat av finnarnas vägran så 

anföll Sovjetunionen Finland den 30 november. Det konstateras vidare att Sverige valde att 

bistå Finland med krigsmateriel och mer än 8 000 man som ingick i den Svenska 

frivilligkåren. Detta skedda under parollen Finlands sak är vår, vilket även är rubriken för 

stycket på informationsskylten. Av de cirka 8 000 som deltog konstateras det att 33 omkom 

och av dessa omkomna var tre en del av den frivilliga svenska flygflottiljen F19. Det berättas 

även att flottiljen var förlagd till norra Finland i början av januari 1940. 

Efter det så går informationen över till att behandla F19 flottiljen och dess uppdrag lite mer 

detaljerat. Till att börja med så presenteras flottiljens styrka, både i personal och flygplan, för 

besökaren. Med piloter och markpersonal uppgick styrkan till cirka 250 personer och dessa 

hade i flygplansväg till sitt förfogande fyra B4:or och tolv J8:or. Huvudbasen för flottiljen låg 

vid Veitsiluoto söder om Kemi. För andra gången konstateras det att svenskarna var förlagda i 

norra Finland och hade till uppgift att försvara denna dela av landet. Flottiljen opererade som 

en del av det finska flygvapnet och gick där under benämningen Flygregemente 5. Det 

ordinarie finska flygvapnet höll mestadels till i de södra delarna av landet. Under kriget 

märktes de svenska flygplanen med det finska flygvapnets emblem som var en blå svastika 

mot vit botten. 

   F19 flottiljen ägnade sig mest åt, enligt informationen, spaning och anfall mot 

truppkolonner i trakterna krig sjön Kemijärvi och den sovjetiska gränsen i området för Salla- 

fronten. Svenskarnas insatser konstateras ha avvärjt ett flertal sovjetiska anfall och hindrat 
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deras framryckning i Finland. Det berättas avslutningsvis att tre flygare ur flottiljen omkom 

och att sex av flygplanen gick förlorade. Till denna skylt hör även citatet som återges i början 

av uppsatsen och är en redogörelse av ett flyganfall från en av de frivilliga svenskarna i F19. 

   Som nämndes ovan finns även information om deltagandet i det finska vinterkriget i ihop 

med tre flygplanstyper som har koppling till frivilligkåren och den hjälp Sverige gav till 

Finland. De tre planen är J8 Gloster Gladiator, B4 Hawker Hart och J11 Fiat C.R. 42. 

Mestadels rör det sig givetvis om information som berör aktuellt plan i allmänhet, men viss 

information ges om vinterkriget. J8:an beskrivs som ett flygplan som var omodernt redan när 

det införskaffades, även om det för det svenska flygvapnet var modernt med bland annat täckt 

förarkabin. Det var dock ett förhållandevis långsamt jaktplan. Tolv exemplar av detta plan 

deltog i det Finska vinterkriget genom den svenska frivilliga F19 flottiljen. Det nämns även 

att planet kunde utrustas med skidor istället för hjul om så behövdes, vilket var en 

nödvändighet under kriget. Avslutningsvis så nämns det att just det exemplaret som står på 

museet var en del av F19 under kriget och fortfarande har kvar sina finska markeringar. Även 

B4:an användes under kriget, som bombplan. Sverige hade dock införskaffat det för att 

användas som spaningsflygplan. Planet var av störtbombingsmodell och en kortare 

presentation av den bombningstekniken görs. Även detta plan kunde utrustas med skidor 

istället för hjul. Avslutningsvis berättas det dock att just detta exemplar inte har deltagit i det 

finska vinterkriget. Trots detta har det ändå försetts med finska markeringar. Det är i princip 

detta som sägs om de svenska frivilligas insatser.  

   Avslutningsvis har vi J11 Fiat C.R. 42, ett plan som inte deltog alls i det finska vinterkriget. 

Det hela startade med en insamling av pengar för Finlands sak och för pengarna skulle 

flygplan köpas in och skänkas till Finland. De pengarna som samlades ihop räckte till 

införskaffandet av ett antal plan av modellen Fiat C.R. 42. Det visade sig dock att Finland inte 

var intresserade av dessa plan då de var för omoderna och de kunde tänka sig att ta pengarna 

istället. Det hela slutade med att Sverige köpte in ett antal av dessa plan till sig själv. 

Avslutningsvis konstateras det att planet som står på museet är ett av bara två bevarade 

exemplar i världen. 

2.3 Sveriges kärnvapenprogram på Flygvapenmuseum 

Det svenska kärnvapenprogrammet ingår i utställningen om Sverige under det Kalla kriget 

och presenteras ihop med delutställningen om 1960- talet.
76

 Programmets utveckling kan 

följas i kronologisk ordning via ett antal informationsskyltar placerade i en cirkel runt en blå 

och gul bomb. Om skyltarna läses i rätt ordning så inleds det hela med en kort presentation 

där det berättas att det krävs kunskap om kärnvapen för att kunna skydda sig mot dem. Av 

den anledningen, samt för möjligheterna att utvinna energi, startades det svenska 

atomprogrammet. Som det presenteras så undersökte dock Sverige i hemlighet möjligheterna 

för att utveckla egna atombomber. Vidare berättas det att det civila och det militära 

atomprogrammet var ihopkopplade med varandra och att militären kunde dra nytta av de 
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civila kärnkraftverken istället för att behöva spendera pengar på att bygga egna för sina behov 

till vapen. Det civila atomprogrammet fungerade också som täckmantel åt det militära 

atomprogrammet. 

   Läser besökaren vidare i informationen så berättas det att projektet började få upp farten i 

mitten av 1950- talet. Vid denna tid startades två olika projekt av FOA, som bedrev försvarets 

forskning på den tiden, där det ena syftade till att skydda Sverige vid kärnvapenanfall och den 

andra till att utveckla egna kärnvapen. Det första av de två projekten beskrivs som officiellt 

och oomstritt då dess värde var uppenbart. Det andra projektet hölls dock hemligt för 

allmänheten ända fram till slutet av 1950- talet då ÖB Nils Swedlund offentligt begärde 

ekonomiska medel av regeringen för att utveckla kärnvapen. Det förefaller här som att 

Swedlund hade agerat mot försvarsministerns, Sven Andersson, vilja att programmet skulle 

hållas hemligt och få sina pengar genom programmet som syftade till att skydda mot 

kärnvapenanfall. Det hela slutade med att statsminister Tage Erlander var tvungen att gå ut 

och dementera att Sverige hade ett kärnvapenprogram. Programmet som officiellt inte fanns 

behövde dock fortfarande sina pengar, vilket gjorde att regeringen fick ge FOA i uppdrag att 

genomföra en utökad säkerhetsforskning som täckmantel. 

   Det berättas vidare att atomprogrammet nådde sin absoluta topp i början av 1960- talet, då 

det fanns gott om pengar till projektet, vilket bidrog till många anställda. Vid den här tiden 

hade ett flertal anläggningar som behövdes för att tillverka en atombomb färdigställts och 

redan 1961 hade en prototyp kunnat byggas. Anledningen till att det inte blev någonting med 

detta var att det inte fanns tillräckligt med plutonium tillgängligt. Vid samma tid hade ett 

civilt kärnkraftverk byggts utanför Norrköping som militären ville använda för att framställa 

mer plutonium. Det blev varken mer plutonium eller energi av det hela då anläggningen, 

Marviken, inte fungerade och aldrig togs i drift som kärnkraftverk. 

   Efter detta går informationen över till flygvapnets roll i projektet. Som det presenteras så 

hade flygvapnet mycket att vinna på att Sverige införskaffade kärnvapen och gav starkt stöd 

åt projektet. Anledningen var att det var flygvapnets plan som skulle bära bomberna och det 

innebar samtidigt att mer pengar var tvunget att läggas på utveckling av planen, främst 

Viggen och Lansen. Det berättas även om hur bomberna var tänkta att användas i en 

krigssituation och effekterna av det, något som tog 15 år från att projektet startade innan det 

tänktes ut. Det fanns, enligt informationen, två tänkbara scenarier för hur bomberna skulle 

kunna komma att användas. Den tilltänkta fienden var Sovjetunionen och tanken var att 

använda atombomber för att anfalla deras trupper. Detta skulle ske antingen när de samlades 

för invasionen eller när de landstigit (vilket förutsatte att de kom över Östersjön). Bomberna 

skulle med andra ord behöva fällas över antingen baltstaterna eller Finland, eller rent av över 

svenskt territorium. Det konstateras att diskussionerna som fördes kring detta kom fram till att 

kärnvapen inte nödvändigtvis ledde till ökad nationell säkerhet. 

   Vidare berättas det om motståndet mot kärnvapenplanerna, som var kraftigt. Debatten om 

huruvida Sverige skulle skaffa sig kärnvapen var livlig, men få var medvetna om att 

forskningen kring det redan var igång vilket höll protesterna nere. Även på politikens område 

var det ett hett ämne. De politiska krafterna på högerkanten i form av Högerpartiet var för 
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införskaffandet av kärnvapen, medan de längst ut på vänsterkanten i form av Kommunisterna 

var emot. Övriga partier som höll till däremellan var tveksamma eller hade svårt att enas i 

frågan. Mest noterbart var att Socialdemokraterna var splittrade i frågan. Inom partiet var de 

mest noterbara motståndarna utrikesministern och kvinnoförbundet. Statsministern och 

försvarsministern valde inte sida överhuvudtaget och alla inblandade använde Sveriges 

neutralitet som argument för sin ståndpunkt. När ÖB begärde pengar till projektet och 

regeringen avslog det och satsade på utökad säkerhetsforskning så ökade motståndet markant 

då folk började bli misstänksamma. De ledande inom motståndet presenteras som AMSA, 

som gav ut tidningar och samlade in namnunderskrifter. Som nämndes ovan fick Erlander gå 

ut och dementera att Sverige var intresserade av kärnvapen. Det berättas även förbigående om 

utrikesminister Östen Undén och hans Undénplanen som presenterades för FN och syftade till 

att minska spridningen av kärnvapen. Avslutningsvis konstateras det att debatten till sist dog 

ut.  

   Efter detta avslutas det hela med en sammanfattning av hur programmet gick i graven och 

varför det gjorde det. Programmet lades ned i början av 1970- talet och det skedde lika 

obemärkt som det en gång hade startat. Ett antal orsaker till att det blev så lyfts fram. Bland 

annat så konstateras det att flygvapnet slutade stödja projektet som de hade gjort tidigare. 

Denna ändrade inställning beskrivs framförallt berott på ekonomiska faktorer, då det 

behövdes mer och mer pengar för att färdigställa projektet med att utveckla Viggen. Detta 

sågs av flygvapnet som viktigare än att skaffa kärnvapen. En annan orsak som nämns var att 

USA inte trodde på projektet. Från deras sida ansåg man att Sverige slösade bort pengar på att 

försöka framställa en atombomb. För deras del var det mer angeläget att Sverige satsade på 

sitt flygvapen och på signalspaning. Ett avtal mellan Sverige och USA upprättades också och 

Sveriges tolkning av detta var att USA erbjöd Sverige kärnvapenskydd ifall Sovjetunionen 

skulle anfalla. På så sätt uppnåddes kärnvapenskydd utan kostnader och utan motstånd, även 

om den svenska neutralitetspolitiken fick sig en törn. Samtidigt så rådde det även ett allmänt, 

allt starkare, motstånd mot kärnvapen. Det nämns även att de urananrikningsanläggningar 

som fanns lades ned tillsammans med projektet, även fast de hade kunnat användas för civilt 

bruk. 

   Nedläggningen av programmet hade vuxit fram över tid som ett resultat av flera olika 

händelser. Bland annat så hade motståndet mot kärnvapen ökat runt om i världen och åtgärder 

för att minska spridningen av kärnvapen togs. Begränsningar av provsprängningar och 

sedermera även förbud av sådana infördes. Detta innebar för Sveriges del att frågan väcktes 

huruvida det skulle gå att bygga ett kärnvapen utan att testa det. År 1968 enades FN om ett 

icke- spridningsavtal, vilket Sverige hade svårt att motivera att inte skriva på. Som ett resultat 

av detta ändrade Sverige inriktning och kom att bli ett av de länder som hårdast drev på frågan 

om nedrustning. Även utrikespolitiken kom att kom att speglas av detta. Det berättas även att 

det inte kom allmänheten till kännedom att Sverige hade ett så långt gånget 

kärnvapenprogram för ens på 1980- talet då en journalist skrev en artikel om det. Mycket av 

programmet är fortfarande hemligstämplat. 
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2.4 Finska vinterkriget på Flygvapenmuseum – en jämförelse 

Med innehållet i de både objekten från utställningarna presenterade är det läge att gå över till 

jämförelsen med andra källor och analys av innehållet. De båda områdena kommer att 

jämföras med de aktuella källorna var för sig, men analyseras tillsammans för att undvika 

onödiga upprepningar. Först ut är det finska vinterkriget. 

   Inledningsvis kan det sägas att det givetvis inte kan förväntas att informationsskyltar på ett 

museum kan säga lika mycket om något som en bok kan göra om samma sak. Det kan dock 

ändå vara intressant att se vad som inte kommer med på museet eller hur saker är vinklade. På 

Flygvapenmuseum inleds informationen om kriget med en kortare, allmän, presentation av 

kriget och svenskarnas insats. Av det material som har valts ut så är det enbart Ericson som 

tar upp dessa bitar. Över lag stämmer informationen på museet överens med det som Ericson 

säger, men det finns några skillnader som är noterbara. Först och främst så presenterar 

Ericson anledningen till konflikten som att Sovjetunionen hade ställt krav på gränsjusteringar 

till Finland.
77

 Detta innebar att ryssarna krävde att finska områden skulle tillfalla 

Sovjetunionen. På Flygvapenmuseum benämns det hela som att Sovjetunionen ville stationera 

trupper på militäranläggningar i Finland. Detta kan givetvis i praktiken innebära samma sak, 

med tanke på att det låg till grund för ett krig, men i grund och botten är det två helt olika 

saker. Det är en viss skillnad på att låta någon stationera trupper i ett land och på att ge 

avträde på landområden. Vad det gäller antalet svenskar som deltog så är uppgifterna 

förhållandevis lika varandra. De cirka 8 000 som nämns på Flygvapenmuseum preciseras av 

Ericson till 8 402, vilket ändå är förhållandevis när 8 000.
78

 Antalet svenskar totalt som deltog 

i kriget var dock högre, då ytterligare 1 182 svenskar stred i den ordinarie finska armén. 

Ytterligare 2 000 man hade dessutom anmält sig till frivilligkåren, men inte hunnit fram i tid 

för att delta i kriget.
79

 Att den svenska staten hjälpte Finland med materiel och liknande 

vidhåller även Ericson, men förklarar även att staten förbjudit överförandet av hela svenska 

förband.
80

 Vad det gäller de stupade så är siffrorna, inte helt överraskande, de samma. 

Däremot så nämns det inget på Flygvapenmuseum om de cirka 50 sårade och 130 

frostskadade som Ericson tar upp.
81

 Ett par noterbara saker hos Ericson tas inte upp alls på 

Flygvapenmuseum. Den ena är att de nordiska länderna innan kriget bröt ut hade lovat 

Finland militärt stöd, ett löfte som dock inte hölls när kriget väl bröt ut.
82

 Den andra är att 

staten försökte dämpa den frivilligpropaganda som förekom i Sverige. Enligt Ericson skulle 

detta kunna vara för att inte reta upp Moskva.
83

 

   Även när det gäller den frivilliga F19 flottiljen så stämmer informationen överens till stora 

delar. Några noterbara skillnader finns dock. Antalet flygplan av typen J8 som deltog i kriget 

stämmer överens hos samtliga källor, exempelvis hos Norberg, och det rör sig om tolv 
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stycken.
84

 Hur många exemplar av B4 Hawker Hart som ingick i F19 flottiljen förefaller dock 

vara mer oklart. På Flygvapenmuseum hävdas det att det var fyra stycken exemplar av planet 

som deltog i kriget. Denna uppgift styrks av Finlandskommitténs redogörelse över sin 

verksamhet.
85

 Hos Norberg är antalet B4:or dock fem stycken.
86

 Samma antal finns dessutom 

angivet hos Ericson.
87

 Vilka som faktiskt har rätt låter dock inte lösa sig. En annan skillnad 

vad det gäller flygplanen är vilka plan som F19 hade till sitt förfogande. Enligt 

Flygvapenmuseums information så hade flottiljen bara de sexton, eller ska det vara sjutton, 

flygplanen av typerna B4 och J8. Ericson har däremot ytterligare åtta plan av äldre modell 

som ingick i flottiljens flygplansflotta.
88

Även Norberg nämner dessa åtta äldre plan, som 

skänktes till Finland innan de nyare planen blev aktuella.
89

 Han nämner dock inte var de var 

stationerade. En avslutande intressant sak om F19 flottiljens sammansättning är dess ledare, 

som inte nämns på Flygvapenmuseum. Enligt alla de olika källorna så var det högsta befälet 

på flottiljen majoren Hugo Beckhammar.
90

 Enligt Finlandskommittén ska Beckhammar ha lett 

det första anfallet (huruvida han faktiskt deltog själv ska vara osagt) den 12 januari 1940, där 

enligt deras utsago fyra fientliga plan förstördes.
91

 Det intressanta här är inte att han inte 

nämns trots att han är flottiljens ledare, utan att han inte nämns trots att han, som togs upp i 

bakgrundsinformationen om Flygvapenmuseum, var den person som startade det första 

museet på Malmen.  

   Vad det gäller F19 flottiljens insatser så stämmer det som presenteras väl överens med det 

som sägs i det övriga källmaterialet, bortsett från Norberg som inte berör själva insatserna 

överhuvudtaget. Finlandskommittén lyfter bland annat fram att en större mängd sovjetiska 

bombplan förstördes av svenskarna, vilket skulle ha varit en starkt bidragande orsak till att 

järnvägen mellan Torneå och Uleåborg aldrig anfölls.
92

 Viss information har dock inte 

kommit med. Vad flottiljen hade för uppdrag stämmer ganska bra överens mellan källorna 

och Flygvapenmuseum, men de senare nämner inte orsaken till att uppgiften blev som den 

blev. Både Finlandskommittén och Ericson förklarar de förhållandevis begränsade insatserna, 

som det ändå kan sägas ha blivit, som ett resultat av förluster tidigt i kriget som lämnade 

flottiljen materiellt försvagad.
93

 Finlandskommittén benämner dock det hela i lite mer 

allmänna ordalag som materiell underlägsenhet.
94

 Av detta nämns ingenting på 

Flygvapenmuseum. Inte heller ett den svenska flygplansflottan kraftigt försvagades redan 
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innan de skickades iväg nämns. Som Norberg presenterar det så skulle det ursprungligen ha 

varit tolv stycken B4:or, som dock kom att sänkas till fem på grund av beredskapsläget.
95

 

   Det kanske mest intressanta är dock hur förlusterna presenteras. Att tre piloter dog och att 

sex flygplan förlorades som berättas på Flygvapenmuseum förefaller vara korrekt. Det nämns 

dock inget om hur piloterna dog eller planen gick förlorade. Ett par av källorna, exempelvis 

Ericson konstaterar att tre av dessa plan förlorades redan under första uppdraget. Ett av planen 

blev nedskjutet av sovjetiskt flyg. Det mest anmärkningsvärda är dock de två andra planen 

som gick förlorade, två stycken B4:or, som krockade med varandra på vägen tillbaka till 

flygfältet och störtade.
96

 Vid samma tillfälle omkom även en av flygarna som inte lyckades 

hoppa och som blev den första av de frivilliga som stupade.
97

 Övriga inblandade som 

tvingades hoppa överlevde, men två av dem togs tillfånga och blev fria i maj samma år, 1940. 

Dessa hade då bland annat utsatts för tortyr.
98

 Detta nämns inte heller. 

   Det sägs, avslutningsvis, inte så mycket i utställningen om vad som hände efter kriget annat 

än Fiat affären som nämndes ovan. I det övriga materialet så är det bara Norberg som nämner 

detta och hans redogörelse för det stämmer överens med Flygvapenmuseums. Pengar hade 

samlats in så att flygplan skulle kunna köpas och skänkas till Finland, som dock inte ville ha 

dem då de var omoderna och föredrog pengarna istället, varpå Sverige behöll planen själva 

istället.
99

 Norberg nämner också avslutningsvis att Sverige fick tillbaka två B4:or och nio 

J8:or, vilket var vad som fanns kvar av dessa plan som deltagit i kriget, medan de äldre 

flygplansmodellerna blev kvar i Finland då Sverige inte ville ha tillbaka dem.
100

  

2.5 Sveriges kärnvapenprogram på Flygvapenmuseum – en jämförelse 

Vad det gäller det svenska kärnvapenprogrammet på Flygvapenmuseum så förefaller den 

informationen som finns stämma bra överens med det som sägs i det övriga materialet, även 

om några mindre skillnader finns. För att ta det från början med atomprogrammets tidiga år så 

belyses samarbetet mellan det militära och det civila av Gyldén som påpekar att militären 

behövde de civila anläggningarna och att det civila bruket hade nytta av militärens 

ekonomiska resurser.
101

 Gyldén tar dock upp en sak som inte nämns på Flygvapenmuseum 

och det är att forskningen kring atomkraften hade dragit igång i Sverige redan 1945. En viktig 

del av syftet med ett eget atomprogram var dessutom att bli oberoende av utlandet, framförallt 

på den civila sidan där energibrist sågs som en möjlig verklighet.
102

 Denna bit behandlas inte i 

någon större utsträckning på Flygvapenmuseum som en anledning till att programmet fanns, 

men värdet av att utvinna energi tas åtminstone upp. Fokus ligger dock mestadels på den 

militära bakgrunden och anledningarna till projektets existens. Delar av detta kommer dock 
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bara fram om besökaren läser mellan raderna och har lite förkunskap. Exempelvis så nämns 

det inte att kärnvapen i samband med krig sågs mer eller mindre som något garanterat, som 

exempelvis Agrell påpekar.
103

 Dessutom, som Gyldén nämner, så ansågs en konventionell 

armé inte längre vara tillräcklig för att försvara Sverige i händelse av krig.
104

 Dessutom så 

fanns åsikten att kärnvapen kunde verka avskräckande på en anfallare, det vill säga 

Sovjetunionen, och hindra dem att använda sina egna kärnvapen i händelse av krig med 

Sverige.
105

 Det står däremot mot slutet bland informationsskyltarna att sådant skydd kom att 

garanteras av USA istället, vilket förstås förutsätter att synen på krig är sådan som beskrivs 

här. Även USA:s skydd tas upp i materialet och sägs ha funnits där sedan 1965.
106

 Även 

bilden av hur de eventuella kärnvapnen skulle användas, som presenteras på 

Flygvapenmuseum, stämmer väl överens med det som övriga källor säger om detta. Vapnen 

skulle användas mot Sovjetiska styrkor på väg till Sverige, eller hindra dem från att samlas i 

större mängder och enbart taktiska kärnvapen var således aktuella.
107

 

   Debatten om kärnvapenprogrammet förefaller precis som sägs på Flygvapenmuseum ha 

varit livlig. Exempelvis Agrell tar upp AMSA (aktionsgruppen mot svenska atomvapen) och 

deras betydelse som enande kraft på motståndssidan.
108

 Mest information finns dock att finna 

om de politiska turerna. Den politiska splittringen i olika läger som tas upp i informationen på 

Flygvapenmuseum med de som var för längst ut till höger, de som var emot längst ut till 

vänster och de i mitten var osäkra. Bland annat Ahlmark, som själv deltog i debatten, tar upp 

detta. Han konstaterar precis som utställningen på Flygvapenmuseum att Socialdemokraterna 

var väldigt splittrade i frågan. Delar av partiet var för införskaffandet av kärnvapen, med den 

före detta försvarsministern Per Edvin Sköld i spetsen, medan motståndssidan leddes av 

kvinnoförbundet under Inga Thorsson och dessutom med stöd från Ernst Wigforss och Östen 

Undén.
109

 Delar av partiet var även tveksamma och tog inte ställning, enligt Gyldén, bland 

annat statsministern, vilket stämmer överens med Flygvapenmuseums bild.
110

 Vad som 

Socialdemokraterna sedan gjorde förefaller något oklart, då alla källorna inklusive museet 

presenterar olika bilder av det hela. 

   Hela debatten förefaller ha utlösts när ÖB 1957 offentligt begärde pengar för projektet 

precis som presenterades ovan, även om det exakta året inte nämns. På Flygvapenmuseum 

presenteras det enbart som att statsministern gick ut och dementerade det hela och att pengar 

avsattes för utökade skyddsforskning. Agrell, däremot, hävdar att beslutet om Sverige skulle 

skaffa kärnvapen sköts upp flertalet gånger innan Socialdemokraterna slutligen uttalade sig 

mot ett sådant införskaffande.
111

 Detta ska ha resulterat i att övriga partier svängde över i 

samma riktning. Ahlmark menar däremot att de politiska partierna gemensamt enades om 
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uppskov i frågan 1959 och med fortsatt handlingsfrihet.
112

 Det framgår inte klart och tydligt 

vilka det var som fick fortsatt handlingsfrihet. Eventuellt skulle det kunna syfta på FOA som 

höll på med forskningen runt kärnvapen. Gyldén presenterar dock en fjärde version av vad 

som hände i slutet av 1950- talet, som börjar med att Socialdemokraterna tillsatte en egen 

utredning i frågan som stöd för val av en partipolitisk linje.
113

 Detta resulterade i en rapport 

som publicerades i december 1959. I denna rapport ska man ha konstaterat att det enbart var 

taktiska kärnvapen som skulle kunna vara aktuellt för Sverige, men att eventuellt beslut om de 

skulle införskaffas fick skjutas på framtiden till den dagen då forskningen kommit tillräckligt 

långt för att kunna bygga ett kärnvapen.
114

 Dessutom fick FOA tillåtelse att utföra 

konstruktionsforskning i skyddssyfte. Detta hade inte varit tillåtet tidigare, då kopplingen till 

att framställa kärnvapen var alltför tidlig.
115

 Här finns alltså fyra helt olika bilder av vad som 

hände, även om vissa saker går igen i en del av dem. Validiteten hos det som sägs på 

Flygvapenmuseum är med andra ord svår att fastställa. 

   Sedan har vi avslutningsvis det här med anledningen eller anledningarna till att 

kärnvapenprogrammet lades ned. På Flygvapenmuseum presenteras fyra olika saker som 

påverkade att programmets nedläggning. Det mest uppenbara av dessa är att Sverige skrev på 

icke- spridningsavtalet 1968, vilket gjorde det svårt att fortsätta med planerna på att framställa 

egna kärnvapen. En annan som lyfts fram är att USA inte trodde på värdet av projektet och 

dessutom erbjöd Sverige skydd i händelse av kärnvapenattacker från Sovjetunionen. Den 

tredje faktorn var att flygvapnet slutade stötta projektet lika entusiastiskt som tidigare, då de 

ansåg att pengarna kunde användas till att utveckla flygplanen istället. Den fjärde orsaken 

som tas upp är ett växande allmänt motstånd mot kärnvapen runt om i världen. De andra 

källorna tar upp dessa saker som orsaker till nedläggningen, dock inte Ahlmark då hans 

debattskrift är skriven flera år innan nedläggningen blev ett faktum, men har även med ett 

antal andra. 

   Agrell presenterar exempelvis en helt annan teori om varför programmet blev nedlagt. 

Givetvis så inser även han att programmet hade svårt att fortsätta efter att Sverige skrivit på 

icke- spridningsavtalet. Hans huvudsakliga förklaring till att Sverige överger projektet är dock 

en förändrad syn på krig, främst i västvärlden. Kärnvapenkrig sågs inte längre som ett troligt 

scenario, framförallt inte i den typ av mindre krig som Sverige skulle riskera att hamna i.
116

 

Dessutom anser Agrell att Sverige accepterar denna nya syn på krig delvis på grund av att 

ekonomin inte tillät att det dyra projektet som det rörde sig om fortsatte.
117

 Gyldén har över 

lag samma faktorer med som Flygvapenmuseum. Vad det gäller flygvapnets inställning till 

programmet lyfter Gyldén mer fram att en ändrad syn på krig fick fäste, troligtvis på samma 

sätt som Agrell nämner, och kärnvapen sågs inte längre som en nödvändighet.
118

 En annan 

förklaring som ges var att Sverige blev tvungna att köpa in bränsle till sina kärnkraftverk 

utifrån, då den inhemska produktionen var för dålig. Detta bränsle fick inte användas till 
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vapen och att bygga rena anrikningsanläggningar för militärt bruk gick inte att motivera.
119

 

Dessutom lyfter Gyldén fram rent politiska orsaker till beslutet, nämligen att 

Socialdemokraterna inte ville orsaka splittring inom partiet. Detta motverkade att ett ja togs i 

frågan.
120

 I övrigt så tas USA:s inbladning och icke- spridningsavtalet upp och allt detta ses 

tillsammans som bidragande till att Sverige inte skaffade några kärnvapen. Frågan är som 

synes mångfacetterad och Flygvapenmuseum täcker in några av de möjliga orsakerna, men 

inte alla. 

2.6 Analys av finska vinterkriget och Sveriges kärnvapenprogram på 

Flygvapenmuseum  

Med de båda objekten presenterade och jämförda mot andra källor är det läge att gå över till 

analysen av innehållet i dem. Det första som kan konstateras är att informationen stämmer 

något bättre överens mellan Flygvapenmuseum och de andra källorna när det gäller 

kärnvapenprogrammet än när det gäller det finska vinterkriget. Detta kan rimligtvis 

åtminstone delvis förklaras av att kärnvapenprogrammet har en mycket mer fyllig information 

på museet än vad det finska vinterkriget har och på så sätt täcker in mer. Det som saknas om 

det finska vinterkriget kan mestadels sägas vara djup. Oklarheterna i det som behandlas är 

dock fler, bland annat antalet flygplan som deltog och orsakerna till kriget. Vem det är som 

har rätt i dessa frågor låter dock inte visa sig. Historia är ingen exakt vetenskap, även om 

något så enkelt som antalet flygplan borde vara tämligen lätt att få fram. Det intressantaste är 

dock de saker som inte tas upp.  

   Detta är givetvis klart kopplat till frågan om vilken bild av historien det är som förmedlas på 

museet. Vad det gäller bilden av det finska vinterkriget så förefaller det vara en bild där det 

trycks mest på det ”positiva” och neutral fakta. Alla källor som nämner det är förstås överens 

om att svenskarnas insatser var betydande, så att detta tas upp behöver givetvis inte vara fel. 

Kriget förlorades dock och Sovjet fick det som de hade krävt av Finland innan kriget i alla 

fall. Hur det hade gått utan svenskarnas insats är förstås svårt att uttala sig om. Samtidigt så är 

en och annan positiv sak inte tagits upp heller, som att en betydande del av det svenska 

jaktflyget ställdes till Finlands förfogande under kriget. Bortsett från att antalet stupade 

svenskar tas upp så nämns dock inte mycket av det ”negativa”. Framförallt finns det en 

kostnadsaspekt som inte behandlas i någon större uträckning. Dels så är det en ren materiel 

eller ekonomisk kostnad. Sverige förlorade ett antal flygplan under kriget, bland annat två 

som krockade med varandra. Förlusterna av planen tas upp i utställningen, men 

omständigheterna och kostnaderna som det innebar tas inte upp. Även om planen inte var de 

bästa så bör det ändå ha varit betydande för ett svenskt flygvapen i uppbyggnad. Sedan så har 

vi de mänskliga förlusterna. Antalet stupade presenteras som vi tidigare sett, både bland 

flygarna och de frivilliga i stort, men det sägs ingenting om de sårade, köldskadade eller 

torterade. Därmed ska det inte vara sagt att utställningen ska ta ställning gällande förlusterna. 

Om målet har varit värt förlusterna ska vara upp till besökaren att avgöra. Hur som helst så 

förefaller det ”positiva” överväga det ”negativa” i presentationen och en bättre balans mellan 

de två hade i det här fallet troligtvis gett en bättre bild av kriget. 
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   Som sagts så är graden av överstämmelse högre när det gäller kärnvapenprogrammet. Som 

visades under jämförelsen med andra källor så förefaller enbart ett fåtal saker ha tolkats 

annorlunda. Bland annat så har vi de olika teorierna om de bakomliggande orsakerna till att 

programmet lades ned. Alla de tänkbara anledningarna finns inte med på Flygvapenmuseum, 

men de mest centrala kan sägas tas upp i utställningen. Sedan är det situationen med 

Socialdemokraterna och deras agerande i frågan. Exakt vad som hände i det här fallet 

förefaller dock vara väldigt öppet enligt de olika källorna. Utöver detta så stämmer det mesta 

av informationen överens. På sina håll saknas det givetvis lite djup, men som utställning är det 

ändå relativt fyllig information. Det läggs dock aningen lite fokus på projektets kostnad som, 

utöver de etiska aspekterna, borde vara av intresse för besökarna. Utöver att det nämns som 

enorma kostnader i samband med flygvapnets ändrade inställning så tas det i princip inte upp 

alls. Det som avslutningsvis kan sägas överlag om den bild av historia som förmedlas av de 

två utställningarna är att de är sakliga i det som sägs. Detta leder in på de andra frågorna som 

presenterades under kapitlet metod. 

   Dessa andra frågor hakar i varandra i stor utsträckning och ett bra ställe att börja på är vem 

det är som ligger bakom utställningarna. Givetvis så finns det någon som har formgivit 

utställningarna och sammanställt dess faktamässiga innehåll. Exakt vem det är har inte 

fastställts i den här uppsatsen då det är mindre relevant. Det viktiga att konstatera är att det är 

Flygvapenmuseum som ligger bakom utställningen och är de som styr museets innehåll även 

om någon extern har utfört arbetet. Detta kan förefalla tämligen uppenbart, och är så också, 

men det är ändå viktigt att konstatera då det kan påverka museets innehåll eller 

förväntningarna på det. Som konstaterades i bakgrundskapitlet om Flygvapenmuseum så är 

det ett statligt museum som har höga krav på sig vad det gäller kunskapsförmedling och 

forskning. Samtidigt så är Flygvapenmuseum delvis ett museum över en statlig verksamhet. 

Detta leder i sin tur in på två andra frågor, nämligen syftet med att det framställs som det görs 

och varför det har avbildats som det har gjorts under den aktuella perioden. 

   I det här fallet går dessa frågor i princip ihop med varandra. Att museet är statligt är 

rimligtvis en starkt bidragande orsak till att saker i utställningarna presenteras som de gör. 

Staten kan alltid sägas ha en viss officiell inställning till hur saker som berör staten och dess 

handlande ska presenteras. Staten kan vara mer eller mindre öppna gällande olika saker 

beroende på dess natur och hur reaktionerna förväntas vara från medborgarna. För att ta 

exemplet med kärnvapenprogrammet, som väl får ses som en relativt känslig och inte allt för 

gammal affär, så har Flygvapenmuseum valt att presentera det på ett förhållandevis öppet sätt. 

Som det konstateras så är delar av programmet fortfarande hemligstämplat, så vissa naturliga 

begränsningar i öppenheten finns det givetvis. Kärnvapenprogrammet var, som vi har sett 

tidigare, ett kontroversiellt ämne redan i sin samtid och var för allmänheten okänt fram till 

1980- talet. Att placera det hela på museum och öppet presentera dess förlopp kan ses som ett 

sätt att visa folket att det är något som hör till det förflutna. Som har nämnts så stämmer 

innehållet i utställningen bra överens med andra redovisningar, så att det en korrekt bild 

förefaller möjligt. Ett resultat av detta kan vara att folket får känslan av att staten är öppen och 

ärlig i en annars känslig fråga.  
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   Här i kan en del av förklaringen till den relativt utförliga informationen finnas. Att 

informera besökarna ordentligt om det svenska kärnvapenprogrammet kan idag anses 

viktigare än att göra samma sak om det finska vinterkriget då det ligger mycket längre bak i 

tiden och inte är lika kontroversiellt. Det kan noteras att informationsmängden ökar överlag ju 

längre fram i tiden som utställningarna kommer och allra tydligast blir det i skarven mellan 

40- och 50- tal. Hade vi gått tillbaka till 1970- talet så hade utställningarna förmodligen varit 

värderade annorlunda och större fokus hade kanske legat på Andra världskriget. Sedan får vi 

förstås inte glömma andra omständigheter som finns runt utställningarna. Framförallt det 

faktum att Flygvapenmuseum är att museum över just flygvapnet och flygindustrin. Fokus ska 

ligga på just flygvapnets utveckling och då kanske inte antalet frostskadade svenskar under 

det Finska vinterkriget blir lika intressant. Samtidigt så berörs kärnvapenprogrammet tämligen 

ingående, trots att det bara delvis är kopplat till flygvapnet. Det faktum att innehållet 

presenteras på ett museum och på så sätt är begränsat i sitt omfång har nämnts några gånger 

tidigare. 

   Lika självklart som det är vem som är avsändaren till bilden, lika självklart är det vem som 

är mottagaren. Givetvis är det museets besökare som är mottagaren. Besökaren har redan 

snuddats vi något och kan sägas vara central för utställningarnas utformning och innehåll. 

Som ett statligt museum har Flygvapenmuseum en bildande funktion och det är givetvis 

besökaren som ska lära sig något. Detta påverkar givetvis innehållet i informationen så att den 

täcker in sådant som anses viktigt att lära ut. Det förefaller dock inte som det sker på 

bekostnad av mer kuriosa- artad information, som exempelvis de enskilda 

flygplansexemplarens historia. Besökaren är även central för hemmiljöerna, men det 

återkommer vi till längre fram. Det samma gäller för den sista frågan om konsekvenserna av 

att ta bilden för att vara korrekt, då det har mer med autenticitetsdiskussionen att göra.  

2.7 Hemmiljöerna på flygvapenmuseum – undersökning och analys 

Undersökningen av hemmiljöerna blir lite annorlunda jämfört med de andra 

undersökningsobjekten, då 

fokus kommer ligga mycket 

mer på föremål och 

presentation än på 

information. Av den 

anledningen så blir det ingen 

jämförelse med annat 

material, utan enbart en 

undersökning och en analys. 

   Som har nämnts tidigare 

så är hemmiljöerna en del av 

utställningen om Sverige 

under det Kalla kriget. 

Utställningen är i sin tur 

indelad i fyra större delar, 
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som behandlar de olika årtiondena mellan 1940/50- talet och 1980- talet.
121

 Sedan finns det 

några mindre utställningsdelar krig specifika händelser eller saker under de olika perioderna, 

exempelvis kärnvapenprogrammet. Det hela är organiserat efter en mer eller mindre 

kronologisk ordning som besökaren kan följa runt i utställningsrummet. Vissa undantag har 

dock fått göras vad det gäller en del av flygplanen, troligtvis på grund av deras storlek. Den 

första hemmiljön som besökaren kommer till behandlar slutet av 1940- talet och 1950- talet 

och har getts namnet Rysskräck. Till varje avdelning har även ett tidstypiskt flygplan valts ut 

och placerats på taket till den uppbyggda miljön, bortsett från till 1970- talet, och till 1950- 

talet har J 29F Tunnan valts ut. Exemplaret som är utställt är dock spaningsvarianten S 29C. 

Innanför dörren, i en uppbyggd hall, möts besökaren av en informationsskylt som i stora drag 

presenterar den stämning och läget i världen som rådde under det aktuella årtiondet. Samma 

sak gäller för de tre andra årtiondemiljöerna. Efter hallen kommer besökaren in i ett kök (Bild 

1.1) som ska föreställa ett 50- tals kök. Besökaren kan interagera med det mesta i rummen och 

det finns mycket att upptäcka i skåp och lådor. Det kan röra sig om allt från bestick till grytor 

och konservburkar från den aktuella perioden. Givetvis är även inredningen vald för att passa 

till de olika årtiondena. Ett exempel hittar vi på bilden ovan i form av spisen gjord i emalj och 

utan glasruta på spisluckan. Ytterligare en typisk 50- talsföreteelse är de utåtsluttande 

köksskåpen med skjutdörrar. Allting i rummet är dock inte sådant som du kunde hitta i ett kök 

på 1950- talet. Mest talande är att fönstret vid matbordet är en videoskärm med något motiv 

på. Exakt vad det föreställde är dock svårt att tyda. Det hänger även en väggbonad i köket, 

vilket i och för sig inte behöver var något ovanligt för perioden, med texten ”Kaffetåren den 

bästa är, snart är ryssen här”. Den är även dekorerad med bomber i hörnen. Bonader med detta 

budskap hängde troligtvis inte i folks kök på 50- talet.  

   Fortsätter besökaren in i 

nästa rum kommer denne till 

vardagsrummet för 1950- 

talet. I detta vardagsrum 

finns det ingen TV- apparat, 

men väl en kombinerad 

radio och skivspelare (Bild 

1.2). TV kom visserligen till 

Sverige under 50- talet, men 

bör fortfarande ha varit 

relativt nytt för de flesta och 

inte allt för väl spritt.
122

 

Även i detta rum så finns det 

vissa inslag som skulle 

kunna kallas för 

”konstnärlig tolkning” av perioden. Vid en närmare granskning av bilden (Bild 1.2) så kan en 

liten röd byst i plast föreställande Josef Stalin noteras på golvet under radion. Fler sådana små 
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byster finns utplacerade i rummet, bland annat i bokhyllan. Rummets väggar är även delvis 

målade i rött, antagligen för att symbolisera ett överhängande hot eller uppfattningen om ett 

sådant från Sovjetunionen. En del röd färg kan ses rinna ned för väggen bakom radion. Vad 

det gäller radion så är den fortfarande ”i bruk”, det vill säga att den används för att spela upp 

aktuella, riktiga, radioinslag från 1950- talet som går runt i en slinga. Bland annat så spelas en 

del av en intervju med en av de första kvinnliga poliserna upp. Det finns givetvis gott om 

intressanta detaljer i rummet, men för att välja en att avsluta med så passar kuddarna som 

ligger i soffan bra. Dessa är broderade med korsstygn och har precis som bonaden i köket fått 

motiv som anger tidsfärg. Den ena har försetts med texten ”Framtidstro” och den andra med 

Hemmens forskningsinstitut. Framtidstron är något som presenteras som starkt under perioden 

i den information som finns. Även Hemmens forskningsinstitut var aktuellt under perioden 

som presenteras.
123

  

   Går besökaren vidare som 

hamnar denne i avdelningen 

för 1960- talet, som går 

under namnet Bombsäkert. 

Till detta årtionde har ett 

exemplar av A 32A Lansen 

valts ut. Detta plan är 

visserligen från 1950- talet, 

men var fortfarande i drift 

på 60- talet. Det första som 

möter besökaren här är den 

ovan presenterade 

utställningen om 

kärnvapenprogrammet. I 

anslutning till detta finns det 

ett vardagsrum i 60- tals stil 

(Bild 1.3). Längst in i det 

vänstra hörnet kan besökaren 

konstatera att en svartvit TV- 

apparat nu finns på plats. 

Precis som med radion i 50- 

talsrummet så används den för 

att visa aktuella sändningar 

från perioden. Bland annat så 

visas ett inslag om 

bostadsbristen och det 

utlovade miljonprogrammet 

som skulle lösa den. Även en 

del av ett debattprogram visas 

                                                 
123

 http://www.mercurius.nu/skarp/index.php?main=3&id=111&type=article 2011-12-13 kl. 17:19 



33 

 

och temat förefaller vara hur Sverige bäst ska skydda sig mot krig. Bland andra tekniska 

nyheter återfinns skivspelaren med stereoanläggning som står i bokhyllan, varav högtalarna 

syns på bilden överst på hyllan. Ett annat noterbart inslag är det tidstypiska teakbordet som 

står framför soffan. Det första som en besökare reagerar på när denne går in i rummet är dock 

troligtvis bomberna som sticker upp ur parkettgolvet. På bilden (Bild 1.3) syn bomber i 

amerikanska färger tydligt längst fram till vänster. Längst in i det högra hörnet skymtar och 

bomber i sovjetiska färger.  

   Efter detta kommer besökaren till köket, där vissa förändringar förefaller ha genomförts 

sedan 50- talet. Mest uppenbart är förmodligen att kylskåpet och spisen inte längre är vid 

samma vägg, utan befinner sig på motsatta sidor. En närmare inspektion av kylskåpet visar att 

det nu har fått ett frysfack, vilket det inte hade i 50- talsköket. Ett av de mest bekanta 

föremålen hittas dock i besticklådan (Bild 1.4). Mitt i bilden ligger en gaffel av den kända 

sorten Rosen, som känns igen på de tre rosorna på skaftet. En och annan besökare känner 

säkert igen besticken med svarta handtag. Exakt vilken modell som finns på museet är svårt 

att säga, då ett antal olika tillverkare gav ut sina varianter av dem. Kanske är det Nilsjohan 

Singoalla. Ingen av dessa bestick är renodlat typiska för 1960- talet, men kan ändå ha varit 

förhållandevis vanliga under perioden. Noterbart i detta rum är att inga uppenbara 

konstnärliga tolkningar av samtiden har iakttagits. 

   Efter detta kommer besökaren som sig bör till avdelningen för 1970- tal. Denna avdelning 

har fått namnet Fredskris. Till skillnad från övriga avdelningar har denna fått en helikopter, 

Hkp 3, istället för ett flygplan. Eventuellt kan den ha valts på grund av dess när besläktning 

med den typ av helikopter som USA använde i Asien, framförallt i Vietnam. I den här 

avdelningen finns det inga som helst inslag kopplade till Sovjetunionen, åtminstone inte som 

har kunnat noteras. Detta beror troligtvis på att bilden av Sovjetunionen och framförallt hur 

trolig en invasion var, vilket sågs som allt mer osannolikt, förändrats. Det är åtminstone så det 

presenteras på museet. Istället så läggs en del fokus runtomkring hemmiljön på andra för 

Sverige aktuella händelser, 

bland annat terrorismen som 

drabbade landet. Detta 

presenteras helt i svart och 

vitt, vilket är en klar kontrast 

till de färger som återfinns i 

70- talsmiljön (Bild 1.5). 

Dessa färger, grönt, brunt 

och orange, bör tämligen 

omgående föra tankarna hos 

besökaren till 1970- talet. 

Konstrasten gentemot 

tidigare perioder på museet 

är givetvis total. Det här är 

dock den enda miljön på 

museet som inkluderar ett 
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sovrum, så själva innehållet är svårt att jämföra rent innehålls- och utvecklings- mässigt. 

Fortsätter besökaren genom dörren som syns i högerkant på bilden så kommer denne in i 

vardagsrummet. Rent innehållsmässigt så påminner detta vardagsrum en del om 60- talets 

vardagsrum. Noterbart är att TV- apparaten i detta rum inte är igång, så det går inte att uttala 

sig om de för tiden aktuella inslagen som eventuellt visas på den. Huruvida det finns något 

som ska visas på denna TV går bara ett spekulera i. Det visas dock ett antal filmer på skärmar 

runt om miljön i samband med de händelser som nämndes ovan. Det finns dock två delar av 

Dagens nyheter från söndagen den 28 juli 1974 i rummet. Den ena artikeln som vid besöket 

låg synlig behandlade nya typer av tänkbar kollektivtrafik, bland annat spårtaxi. Det finns 

liknande exempel på läsbara föremål från 70- talet, vilket det för övrigt finns för de andra 

årtiondena också, bland annat ett exemplar av serietidningen Familjen Flinta. Just detta 

exemplar är nummer sju från 1976. Det är uppenbarligen inte ”dagens” tidning som ligger 

framme, även om det säkert ska föreställa det, med tanke på att vissa andra föremål är flera år 

yngre. I bokhyllan finns det även till exempel ett exemplar av boken Vikingen från 1974. 

   Avslutningsvis så kommer besökaren till avdelningen för 1980- tal som går under namnet 

Ubåtssjukan. Här har en ASJ 37 Viggen placerats ut, som var det modernaste planen i 

flygvapnet under 80- talet. 

Det övergripande temat för 

den här avdelningen är, som 

namnet antyder, de ubåtar 

som dök upp på svenskt 

vatten under årtiondet. 

Denna avdelning har bara 

en liten hall och ett 

vardagsrum. Samtidigt är 

det förmodligen denna 

avdelning som absolut flest 

känner igen sig i då den är 

yngsta. Här har dock de 

konstnärliga tolkningarna av 

den aktuella perioden 

kommit tillbaka. Mitt på 

golvet i vardagsrummet sticker det upp en ubåt (Bild 1.6). Detta är dock det enda inslaget av 

denna typ i avdelningen. I övrigt så finns det ett antal tekniska nymodigheter i rummet. TV- 

apparaten är i färg, vilket den i och för sig borde ha varit redan på 70- talet. Den apparaten var 

dock, som nämndes, inte igång så det är svårt att veta. På TV:n visas dock mestadels 

testbilden. En relaterad nyhet i 80- talsavdelningen är dock videon som letade sig in i de 

svenska hemmen under detta årtionde. Till detta hör givetvis videobandsfodralen som är 

camouflerade till böcker i bokhyllan. På bilden syns även en Saccosäck, visserligen en 

företeelse som är äldre än 80- tal, men populär under det årtiondet. Precis innanför den 

valvbågiga dörren återfinns bokhyllan, som innehåller allt mindre böcker (Bild 1.7). En stor 

del av böckerna som finns är dessutom ett uppslagsverk i flera band som står på översta 

hyllan tillsammans med de fyra första böckerna i Jean M Auels Grottbjörnens folk. Bok 
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nummer fyra, Steppvandringen, kom dock egentligen inte ut i Sverige förrän 1990.
124

 Den 

traditionella musik- anläggningen har här bytts ut mot en kombinerad anläggning med 

skivspelare, radio och kassettbandspelare. På radion spelas 80- talsmusik, bland annat Magnus 

Ugglas Fula gubbar från 1986.
125

 I övrigt kan det avslutningsvis sägas att rummet, precis som 

sovrummet från 70- talet, 

kan identifieras utifrån sina 

färger. Mycket av 

prydnadssakerna går i 

färgerna turkos och rosa. 

Bland annat så ligger det en 

rosa telefon i fönstret.  

   Vad är det då för bild av 

historien som förmedlas? 

Först och främst så kan det 

konstateras att det är en bild 

som skiljer sig åt från resten 

av museet utställningar. 

Fokus ligger mer på 

folkhemmets utveckling och 

den allmänna stämningen som rådde under det Kalla kriget än vad det handlar om flygvapnets 

utveckling under samma period. Syftet har, som har visats ovan, troligtvis inte varit att 

producera en så korrekt representation av årtiondena som möjligt, utan att förmedla känslan 

av dem. Tanken bakom utställningens utformning är rimligtvis att väcka nostalgiska känslor 

och minnen hos besökaren, samt att lära yngre generationer om hur det var under äldre tider. 

Detta leder givetvis till att bilden som förmedlas först och främst riktar sig till de som har 

egna minnen av det som visas upp och i andra hand de som vill uppleva något av hur det såg 

ut förr i tiden. Även yngre generationer kan givetvis känna igen en del äldre föremål, då deras 

äldre släktingar kanske fortfarande har dem kvar. Här kan en koppling göras till de teorier 

som togs upp i början av uppsatsen om museer i dagens samhälle. Både Urry och Dicks talar 

om hur museerna idag har kommit att handla mer om upplevelse och interaktivitet och mindre 

om glasmontrar. Detta stämmer väl överens med hur det är i denna avdelning av 

Flygvapenmuseum. I de ovan presenterade rummen stöter besökaren bara på glad vid två 

tillfällen, där det ena är en gasmask och en instruktionsbok vid 60- talsavdelningen och det 

andra är bland annat en verktygssats vid 70- talsavdelningen. Dicks tar även upp det ökade 

intresset för att få en inblick in andra människors liv, vilket denna utställning erbjuder. 

Utställningen kan alltså ses som ett resultat av dess samtid. 

   Sedan går det dock inte att komma ifrån att det är ett museum som det handlar om. Detta 

påverkar givetvis vad som går att göra och hur det görs. Utställningarna är vad MacCannell 

skulle kalla för en återgivning. Mer eller mindre i alla fall. De huvudsakliga föremålen som 

ställs ut på museet är givetvis de olika flygande maskinerna och dessa hade givetvis inte sin 
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naturliga miljö i hemmet utan snarare på en flottilj. Däremot är hemmiljöutställningarna i sig 

exempel på återgivningar. Samtidigt så innebär det faktum att det är ett museum att det rör sig 

om tolkningar, kanske rent av stereotypa sådana för att göra det extra tydligt för besökaren, 

som görs. Alla hem på 1970- talet var givetvis inte inredda som på Flygvapenmuseum, utan 

många hade givetvis kvar sina 60- talssaker. Samma sak gäller givetvis för de konstnärliga 

tolkningarna av den aktuella perioden som bryter av illusionen av folkhemsboendet med sina 

uppenbart icke- autentiska inslag.  

2.8 Flygvapenmuseum, autenticitet och turister 

Med alla undersökningsobjekten genomgångna är det hög tid att gå över till en diskussion 

gällande utställningarna på Flygvapenmuseum i relation till teorier om autenticitet och 

turister. I denna diskussion kommer dock besökare att användas istället för turister, då detta 

på ett mer allmänt sätt täcker in alla de olika människorna som kan tänkas besöka museet. 

Detta innebär dock ingen skillnad gentemot teorierna då de täcker in mer än bara renodlade 

turister i ordets strikta mening. 

   Det första som kan konstateras är att museet innehåller två olika typer av autenticitet. Dessa 

skulle kunna benämnas som autentiska berättelser respektive autentiska föremål. Det 

förstnämnda innefattar då det som presenteras i textform, som informationen om det finska 

vinterkriget och kärnvapenprogrammet, men även de övergripande berättelserna som ramar in 

de olika hemmiljöerna i utställningen om Sverige under det Kalla kriget. De autentiska 

föremålen är helt enkelt de föremålen som finns på museet, såsom flygplan, möbler etcetera. 

För tydlighetens skull diskuteras dessa var för sig och först ut är föremålen. Vad det gäller den 

äldre delen med det finska vinterkriget så är det mest flygplanen som är aktuella som föremål. 

Förutsatt att besökaren har en objektiv syn på autenticitet så är förstås flygplanen i sig som 

utgör grunden för det autentiska. I förhållande till det finska vinterkriget så är det framförallt 

exemplaret av J8 Gloster Gladiator, som faktiskt deltog i kriget, som är autentisk. Även Fiat 

planet är förstås autentiskt i sitt sammanhang, då det inte ska ha deltagit. Däremot blir 

exemplaret av B4 Hawker Hart inte autentiskt i detta sammanhang då det inte var med i 

kriget. Dessutom är det, som det informeras om på museet, ändå målat i de finska färgerna för 

att se ut som om det varit med i kriget. Detta skulle förmodligen falla under det som 

MacCannell kallar för Staged Authenticity. På sätt och vis så är förstås hela museet i 

MacCannells mening Staged Authenticity och dessutom helt på steg ett eller två då helheten 

givetvis är för besökaren uppenbart konstruerad Front Stage. Det kan inte undgå besökaren att 

det är ett uppbyggt museum där precis allting är utplacerat. Vad det gäller flygplanen så kan 

det avslutningsvis sägas att dessa givetvis är sammankopplade med de autentiska 

berättelserna, då det informeras om deras bakgrund troligtvis ökar känslan av äkthet. 

   Vad det gäller det gäller den blågula atombomben som presenteras ihop med 

kärnvapenprogrammet så finns det ingen information, men det troligaste är att det är en 

konstnärlig representation. Framförallt med tanke på färgvalet och det faktum att programmet 

aldrig ledde till en färdig produkt. Vad det gäller hemmiljöerna så har det redan konstaterats 

att det finns gott om autentiska föremål i utställningarna. Sedan är det inte alls omöjligt att det 

i vissa fall gås lite till överdrift med det tidstypiska. Enligt MacCannell är det, som sagts 
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tidigare, inget ovanligt att saker och ting ändras eller överdrivs för att leva upp till bilden av 

vad de ”ska” vara. Detta är förstås inte autentiskt i MacCannells mening. Även här bör det 

givetvis vara uppenbart för besökaren att det hela är en konstruktion och representation av de 

aktuella årtiondena, om inte annat med tanke på de konstnärliga inslagen. Sedan finns det 

förstås en och annan kronologisk lustighet för den som tittar närmare. Bland annat så har vi 

exemplet med dagstidningen som ligger framme i vardagsrummet för 70- talet trots att den är 

minst ett par år äldre än vissa andra föremål. Här handlar det dock verkligen om att titta på 

detaljerna för att upptäcka det. Kanske behövs det en besökare som är mycket nogräknad med 

autenticitet i enlighet med Cohens skala? Experten som enklast kan hitta eventuella fel skulle 

säkerligen kunna hitta ett och annat att anmärka på. Även en Existential tourist, som Cohen 

kallar sin mest nogräknade besökare, skulle förmodligen upptäcka en del felaktigheter, 

speciellt om det är en person som själv har upplevt det som ställs ut på museet. Om inte annat 

så skulle en sådan person ha svårt att smälta exempelvis bomberna som sticker upp ur golvet i 

vardagsrummet från 60- talet. En Recreational tourist som inte bryr sig om vissa element är 

icke- autentiska så länge det bidrar till helhetsupplevelsen skulle troligtvis ha överseende med 

detta. Å andra sidan kanske det mer handlar om hur djupt och på vad som besökaren väljer att 

titta. Museet har trots allt många olika saker att erbjuda besökaren beroende på intresse. Vissa 

besökare fördrar kanske nostalgi i hemmiljöerna, en del föredrar kanske teknisk fakta, medan 

andra är mer intresserade av den historia som förmedlas. Flygvapenmuseums upplägg 

förefaller passa som handen i handsken med Selwyns syn på autenticitet med en uppdelning i 

Hot och Cool. Hot Authenticity skulle då bland annat täcka in att uppleva gamla minnen i 

hemmiljöerna och på så sätt hitta eller bekräfta sig själv. Det skulle dock även kunna innefatta 

att försöka hitta den Andre och lära sig om denne genom att se hur folk levde förr i tiden. 

Samtidigt så kan det även innefatta de autentiska berättelserna, som kan vara kopplade till ett 

kollektivt eller enskilt minne som besökaren har. Ett exempel är om någon som deltog i det 

finska vinterkriget besöker museet och tittar på delarna som behandlar just det kriget. För 

denna person uppstår då en känsla av autenticitet som en besökare som inte har personliga 

referenser till händelsen får. I just det fallet så finns det förmodligen inte så många potentiella 

besökare kvar som har egna eller allmänna minnen av det och antalet minskar givetvis hela 

tiden. Däremot så finns det gott om människor som har minnen av exempelvis debatten kring 

svenska kärnvapen. Samtidigt så erbjuder Flygvapenmuseum även något för den som är 

intresserad av att inhämta kunskap, Cool Authenticity, genom all information som finns att 

tillgå. Detta leder över till den andra typen av autenticitet på Flygvapenmuseum.  

   Vad det gäller de autentiska berättelserna så blir det lite svårare att passa in detta på de olika 

teorierna. Som vi precis såg så är det inget större problem att använda Selwyns teorier på 

textinformationen. Så länge det finns autentisk information att ta del av så är besökare som 

söker efter denna typ av autenticitet nöjda. Som har diskuterats tidigare i uppsatsen så 

förefaller informationen över lag vara korrekt och förmedlar alltså en bild av vad som har hänt 

som skulle kunna kallas för autentisk. Å andra sidan menar ju Selwyn att besökaren i själva 

verket inte är ute efter det ”verkligt” autentiska utan det som anses vara autentiskt. Enligt 

Selwyn så är det turisten letar efter bara fabricerade myter, som i turistens ögon ses som det 

autentiska. Dessa bilder kan då vara helt stereotypa eller sakna verklighetsförankring. 

Möjligtvis skulle detta passa in på hemmiljöerna som har gjorts för att fungera som en 
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generell representation av svenska hem under olika epoker. Däremot så fungerar det inte lika 

bra när det gäller informationen på museet. Som nämndes ovan så är Flygvapenmuseum ett 

statligt museum med höga krav på en bildande funktion. Selwyn kunde dessutom tänka sig att 

dela upp autenticiteten i exempelvis turistisk och historisk. I detta fall är det dock just den 

autentiska historien, vilket förstås inte är något som går att säkerställa, som ska förmedlas till 

besökaren med tanke på museets uppgift. Med tanke på vad som presenterats ovan i 

undersökningen så får det anses vara just det som förmedlas på museet. Frågan är dock vad 

besökarna som kommer till Flygvapenmuseum vill ha? Selwyns turistiska autenticitet eller 

den historiska autenticiteten.  

   Här blir det med andra ord lättare att applicera Cohen, då hans teori håller sig till autenticitet 

i allmänhet. Enligt hans teori skulle de flesta besökarna vara nöjda med den information som 

presenteras. Vissa val av vad som tas upp i informationen har givetvis gjorts, men har inte 

besökaren förkunskapen så krävs det mer eller mindre en jämförande studie i stil med den 

som har gjorts här för att upptäcka tveksamheterna. Det behövs nästan expertens kunskap för 

att notera det som inte tas upp eller är tveksamt. Sedan kan det förstås frågas huruvida Cohens 

alienerade besökare överhuvudtaget är intresserad av flygvapnets utveckling. Möjligtvis 

skulle besökaren kunna hitta något mer ursprungligt och äkta i det som förmedlas om de äldre 

tiderna, vilket personen skulle föredra. Frågan är dock om besökaren inte också riskerar att 

hitta vägen som ledde fram till det pluralistiska liv som personen känner sig alienerad ifrån. 

Flygvapenmuseum presenterar ju trots allt det svenska samhällets utveckling under 1900- 

talet. MacCannells teori är däremot inte applicerbar på samma sätt då den fokuserar mycket 

på föremål och sammanhanget som dessa presenteras i. Information kan inte ha ett Front 

Stage eller Back Stage. Däremot så kan det givetvis utgöra ramen för de föremål eller 

företeelser som besökaren upplever. Utan informationen som förklarar vad saker är och dess 

sammanhang så finns det bara föremål kvar och enbart en samling flygplan utan någon 

ramberättelse blir något tomt. Vet besökaren inte vad denne ser så är det omöjligt att avgöra 

om det är autentiskt eller inte. 

   Sedan var det frågan om konsekvenserna av att ta det som förmedlas för att vara sant. Vad 

det gäller synsätt på autenticitet så förefaller svaret variera beroende på vilken aspekt av 

museets utställningar som det handlar om. Som vi precis såg så är Cohen och Selwyn mer 

användbara när det kommer till informationen. Vad det gäller föremålen är det snarare 

Selwyns synsätt som är det mest användbara då det täcker in många olika aspekter av 

besökares intressen. Framförallt så täcks den uppenbara nostalgifaktorn och gemensamma 

minnen in i hans teori, vilket förefaller vara centralt för exempelvis utställningen om Sverige 

under det Kalla kriget. Vad det gäller MacCannell och hans synsätt innebära att besökaren 

inte bör acceptera det som presenteras på museet som autentiskt överhuvudtaget. Hela 

Flygvapenmuseum skulle enligt hans synsätt trots allt vara en enda stor Front Stage. Utöver 

detta kan det dock sägas att besökaren förefaller få en över lag korrekt bild av det som 

presenteras på Flygvapenmuseum. Det är kanske inte alltid en helt korrekt bild av hur det såg 

ut förr i tiden, folk hade nog trots allt inte små röda plastbyster av Stalin hemma, men 

utställningarna om det Kalla kriget fångar åtminstone känslan som rådde och förmedlar den 

till besökaren. Om besökaren tar det som presenteras för att vara korrekt så har denne 
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åtminstone fått sig en bra grundbild av Sveriges allmänna- och flyghistoria under 1900- talet. 

Huruvida besökarna själva anser att det de upplever är autentiskt är givetvis en helt annan sak 

och en hel uppsats i sig.  
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3. Avslutande analys 

Med undersökningen avslutad så återstår bara att sammanfatta uppsatsens resultat och 

återknyta till den tidigare forskningen som presenterades i början av uppsatsen. Inledningsvis 

kan det vara bra att påminna om uppsatsens syfte och tre frågeställningar, vars svar kommer 

att sammanfattas här. Uppsatsens syfte var att undersöka vilken bild Flygvapenmuseum i 

Linköping förmedlar, av det kulturarv som de förvaltar, genom sina utställningar och att 

analysera dem gentemot teorier om turisters syn på autenticitet i besökssammanhang. De tre 

frågeställningarna som valdes var: ”Hur förmedlas det svenska kulturarvet som förvaltas på 

Flygvapenmuseum till besökarna?”, ”Hur ser bilden som förmedlas av Sveriges och den 

svenska flygindustrins/flygvapnets kulturarv ut, gällande autenticitet, på museet?” och ”Hur 

förhåller sig utställningarnas innehåll gentemot teorier om autenticitet och dess betydelse 

inom besöksnäringen?”.  För tydlighetens skull kommer frågorna att betas av var för sig och 

först ut är frågan om hur kulturarvet förmedlas till besökarna på museet. 

   Det har i undersökningen kunnat konstateras att Flygvapenmuseum är ett modernt museum 

där energi har lagts på att ge besökaren en upplevelse. Ytterst få delar av museet innehåller 

inglasade föremål, förutom där det är nödvändigt ur bevarandesynpunkt som i fallet med den 

nedskjutna DC3:an eller mindre föremål från den äldre perioden. Däremot står de flesta 

flygplanen bakom avspärrningar och besökaren får givetvis inte interagera med dessa hur som 

helst. Interagera får besökaren dock i de uppbyggda hemmiljöerna där fokus ligger mycket på 

att upptäcka och återuppleva. Det hela skulle kunna liknas vid en tidsmaskin där besökaren 

reser tillbaka i tiden till de olika årtionden som presenteras. Utöver att försöka återge hur folk 

bodde under olika perioder under 1900- talets andra hälft så görs även ett försök att förmedla 

den stämning och världsbild som rådde under de olika perioderna genom diverse konstnärliga 

tolkningar som bryter upp miljöerna. För att förtydliga besökarens deltagande på museet kan 

en avdelning som inte behandlas djupare i uppsatsen nämnas. I Flyglabbet erbjuds besökaren 

att testa på diverse flygrelaterade aktiviteter, som att skjuta med en gammal kulspruta eller 

testa JAS- simulatorn. Det här är något som framförallt Sandström tar upp i sin undersökning 

där det trycks på att besökaren förväntas deltaga aktivt i olika typer av testa på aktiviteter. 

Dessutom så har hon funnit, i fallet med Jamtli Historieland, att precis som med hemmiljöerna 

har ett försök att återskapa livet förr i tiden gjorts. Just vad det gäller denna punkt så förefaller 

båda turistattraktionerna att vara väldigt lika när det kommer till utställningarna, även om 

Jamtli Historieland inte presenterar det hela inomhus i en så uppenbart konstgjort miljö. 

   Förutom möjligheten att deltaga själv i utforskandet av museet så har även ett antal andra 

grepp tagits som kan öka upplevelsen för besökaren. Bland annat så spelas det tidstypisk 

musik i olika delar av museet och diverse bilder från förr sätter in perioden på museet i sitt 

sammanhang. Allra tydligast blir det givetvis i hemmiljöerna där ger en extra dimension åt det 

övriga som visas upp, genom att skapa en ännu tydligare länk till den aktuella perioden. 

Noterbart är dock att när det kommer till information om olika saker i utställningshallarna så 

förmedlas den mestadels fortfarande genom traditionella skyltar. En del elektroniska 

informationsskärmar finns dock, även om dessa inte tillför några större mängder extra 

information utan mestadels fokuserar på bilder och filmer. De stora skärmarna med 

information som nämns i undersökningen kan även ses som ett sätt att uppgradera den gamla 
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typen av skyltar. Sedan så erbjuds besökaren även möjligheten att fördjupa sig i olika ämnen i 

faktarummet, men denna del behandlas inte av uppsatsen då fokus ligger på utställningarna. 

   Den andra frågan, som handlade om vilken bild av det aktuella kulturarvet som förmedlas 

med fokus på autenticiteten, är en fråga med olika svar. Vad det gäller de två 

undersökningsobjekten som är mestadels informationsbaserade, det vill säga det Finska 

vinterkriget och kärnvapenprogrammet, och där det funnits goda möjligheter till jämförelse 

med annat material så har visar resultatet på att museets förmedlade information stämmer bra 

överens med detta. Även om vissa enskilda fakta inte är helt överensstämmande så förefaller 

Flygvapenmuseum hålla sig till historisk korrekthet, vilket förstås är ett krav som statligt 

museum. Här syns med andra ord en klar skillnad mot exempelvis Medeltidsveckan, som 

Sandström presenterar den, där fakta blandas med fiktion för besökarnas höga nöje. Däremot 

kan det konstateras att en del mindre trevliga inslag har valts bort i förmedlingen, så som att 

svenskar utsattes för tortyr under det Finska vinterkriget. Fokus har istället lagts på de positiva 

effekterna av svenskarnas insatser. Som nämnts tidigare så kan detta givetvis delvis förklaras 

med att det är ett museum och att allt inte kan få plats i utställningarna. Avslutningsvis kan 

det sägas om informationen att det finns spår av det som Halewood och Hannam talar om, att 

använda sig av experter för att påvisa autenticitet. Det är dock inte på samma sätt som i deras 

exempel där välkända experter lånar ut sina namn för att skänka trovärdighet. Istället så 

återfinns det på Flygvapenmuseum, på ett lite annat sätt, genom att de olika flygplanens 

individuella bakgrund presenteras. På så sätt så kan det svenska flygvapnet sägas stå som 

garant för äktheten då det är genom dessa som planen, oftast, har kommit i museets ägo. 

   Vad det gäller hemmiljöerna blir det förstås lite annorlunda. Dessa ingår egentligen inte i 

det som museet har till uppgift att förmedla, utan bidrar mer till att sätta färg på 

utställningarna om flygvapnet från 1950- talet och framåt. Samtidigt så förmedlar de givetvis 

en bild av utvecklingen i Sverige under andra halvan av 1900- talet, exempelvis vad det gäller 

teknik och samhällsbyggnad. Det mest intressant är dock bilden som de förmedlar om Sverige 

i allmänhet under den aktuella perioden. Mycket fokus har givetvis lagts på kampen mellan 

öst och väst och Sveriges position mitt i mellan de båda blocken. Framförallt är det synen på 

Sovjetunionen och hotet som den ansågs utgöra som hamnar i centrum. Det som besökaren tar 

med sig hem från denna del av museet är nog dock alla de föremål från de olika perioderna 

som visas upp. Överlag förefaller dessa föremål vara autentiska i den mån att de åtminstone 

användes under den period som de placerats in under. Att dessa föremål ibland började 

användas under ett tidigare årtionde eller har fortsatt att användas efter tiden de kom ut är 

oundvikligt. Däremot kan de anses ha varit vanliga under den period som de presenteras 

under. Det kan ju som bekant ta ett tag för nya saker att etablera sig. Sedan är det förstås så att 

det rör sig om någon form av standardiserad bild av hur det var under de olika årtiondena, så 

en viss stereotypisering förekommer troligtvis. Även detta får dock ses som oundvikligt då det 

inte finns något givet svar på hur det såg ut hemma hos alla svenskar. 

   Den tredje och avslutande frågan berörde Flygvapenmuseums utställningar i förhållande till 

teorier om autenticitet och turisters syn på det. Som diskuterades ovan så förefaller 

MacCannells synsätt ha svårt att finna något autentiskt med ett museum överhuvudtaget. 

Detta är på sätt och vis inte så förvånande då teorin utgår ifrån att det verkligt autentiska 
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ligger i att uppleva något under sina verkliga förhållanden. Ett centralt tema förefaller snarare 

kunna var upplevelsen och minnen. Vad det gäller hemmiljöerna förefaller det vara så att det 

är just upplevelsen som är det centrala. Vad besökaren får ut av detta varierar givetvis från fall 

till fall, men framförallt kan det handla mycket om nostalgi och att återuppleva det förflutna. 

Att känna igen sig är ett tema som bland annat Sandström tar upp när det gäller Jamtli 

Historieland. Som hon uttrycker det handlar autenticitet här mer om igenkännande än om 

äkthet. Besökaren känner igen saker från sitt eget liv. Ehrentraut är inne på lite samma spår 

när han undersöker orsakerna bakom att gammal landsbygdsarkitektur är så populär i Japan. I 

det fallet så behöver det inte vara det personligt bekanta utan det sociala kollektivets bekanta 

föremål. Det hela blir ett sorts sökande efter ett kollektivt förflutet. Som konstaterades i 

undersökningen så förefaller Cohens och framförallt Selwyns teorier om autenticitet passa 

bättre ihop med utställningarna på museet då de är mer öppna för att besökarna har olika syn 

på vad som är autentiskt och till vilken grad. Det centrala blir i de båda teorierna att erbjuda 

besökaren just det som de är ute efter och det är just det som Flygvapenmuseum lyckas med 

genom sina olika delar. Om Cohens teorier med olika klasser av turister baserade på deras 

krav på autenticitet används så bör de flesta kategorier, utom möjligtvis de allra mest kräsna, 

vara nöjda med utställningarnas innehåll. 

   Vad det gäller informationsdelen så förefaller Selwyns teorier ligga närmast till hands då 

han delar in turisternas intresse gällande autenticitet i två olika typer där den ena är ett intresse 

för kunskap. Några speciella krav på innehållet förefaller Selwyn inte presentera annat än att 

det ska leva upp till turistens förväntningar på vad som är autentiskt. Det förefaller däremot 

som att denna autenticitet inte nödvändigtvis har någon förankring i korrekthet, något som 

Selwyn snarare vill placera under en egen kategori av historisk autenticitet. Här finns det 

givetvis ett problem med tanke på Flygvapenmuseums uppdrag att förmedla just historisk 

autenticitet. Som vi såg tidigare så är detta något som Bohman tar upp i sin undersökning där 

det konstateras att det är skillnad på historisk äkthet och museal äkthet. Historisk äkthet är 

något som inte går att uppnå då det inte går att säkerställa alla svaren. Kanske är det så som 

det uttrycks hos Bohman att museer skapar vår bild av hur det var förr. Den bild som 

förmedlas på Flygvapenmuseum stämmer dock överens med andra informationskällor, så det 

får kanske ses som en sanning med modifikation. Något likande gällande informationsbaserad 

autenticitet förefaller inte finnas hos de andra två, även om det rimligtvis borde ingå även i 

deras teorier. I åtminstone MacCannells fall så handlar det dock snarare om ramen kring det 

autentiska än något autentiskt i sig själv. Hur teorierna än vrids och vänds på så förefaller 

utställningarna på Flygvapenmuseum förmedla en relativt korrekt bild av 1900- talets 

militärflyghistoria i Sverige.  

   Avslutningsvis kan det konstateras att det finns saker att jobba vidare med. Framförallt så 

skulle en undersökning av besökarnas faktiska intressen och åsikter kring autenticitet och 

utställningarna vara intressant för att se hur det ser ut i verkligen. Vid mina egna besök har jag 

givetvis inte kunnat undgå att uppfatta vad övriga besökare talat om, framförallt när det gäller 

hemmiljöerna, och det har varit övervägande igenkännande som har uttryckts. Om det är så 

det är över lag är dock svårt att uttala sig om med så få fall.    
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