
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för kultur och kommunikation  

Linköpings universitet 

Uppsats på grundläggande nivå år 2012 

ISRN: LIU-IKK/SANT-G--12/006--SE 

Mysiga Gamla Linköping 

Det konstruerade kulturarvets 

historieanspråk och dess autenticitet  

 

Mikaela Nyman 



 Institution, Avdelning 
Department, Division 
Institutionen för kultur och 
kommunikation, 
Socialantropologi 

Datum 
Date 
2012-02-17 

Språk 
Language 
 
__X_Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
__X___C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-IKK/SANT-G--12/006--SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare:  
Björn Alm 

URL för elektronisk version 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-75162   
 

Titel  
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Mysiga Gamla Linköping – Det konstruerade kulturarvets historieanspråk och dess autenticitet  

Cosy Old Linköping – The constructed cultural heritage historical claims and its authenticity 

Sammanfattning 
Abstract 
This study has discussed how cultural heritage, in this case the museum Old Linköping, is constructed and how 
its design makes claim to historical representation and authenticity. The three men who participated as 
informants in this study know that Old Linköping is constructed through the relocation of old buildings to the 
site, thus creating the image of a small town in the early 1900's. During the interviews with informants, I asked 
the question if they experience Old Linköping as either a museum or a district - and the answer was complex. In 
essence, the informants generally held view that Old Linköping will be a living community that illustrates the 
past. 
 
I have conducted this study through semi-structured interviews and participant observations on the Advent 
market in Old Linköping. Through participant observation in the Advent market, it became possible for the 
informants to continue to reflect on what and how they perceive to be representative and authentic in relation 
to the Old Linköping environment.  
 
The study is divided into four parts; Museum or district?, Past in the present, Advent Market, Heritage - for 
whom?. In this study, I have discussed the fact that all cultural heritages are produced by various contemporary 
centers of power. This means that cultural heritage is not something given by nature but by current standards 
are directed toward certain historical cultural expressions of values and constructs a subjective cultural 
heritage. 
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Förord 

I början av september år 2010 blev jag erbjuden att delta i ett forskningsprojekt med min 

uppsats. Forskningsprojektet är EU-finansierat och handlar i huvudsak om att utforska 

tjänstedesignmetoder i turismdomänen. Den socialantropologiska metoden att insamla 

information, så som mitt empiriska material i denna studie och analysen av detta, medverkar 

till att kunna jämföra resultat av olika metoder för inhämtande av information. Min studie 

ingår med andra ord som en kompletterande del i detta EU-projekt för att studera olika 

metoder och dess resultat.  

 

Jag vill tacka mina informanter som gjorde den här studien möjlig. Jag vill även tacka Lions 

Club Linköping Valla för dess varma bemötande och den trevliga gemenskapen som de bjöd 

in mig till under min studies deltagande observationer på Adventsmarknaden.   

 

Jag är väldigt tacksam över att ha fått vara med i forskningsprojektet. Det har varit 

inspirerande och en givande erfarenhet. Jag vill slutligen tacka min handledare Björn Alm 

och min lektor Åsa Nilsson Dahlström för deras stöd och engagemang under denna studie. 

 

 

 

Mikaela Nyman 

Linköping, den 17 februari 2012 
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Inledning 

Den här studien handlar om tre mäns reflektioner kring det konstruerade kulturarv som 

utgör Friluftsmuseet Gamla Linköping. Gamla Linköping är en skapad miljö som illustrerar en 

småstad i början på 1900-talet genom att gamla hus från Linköping har flyttats till området. I 

den här studien diskuterar jag tillsammans med de tre informanterna hur de upplever Gamla 

Linköping utifrån deras uppfattningar kring vad som är historiskt representativt och 

autentiskt. Studien behandlar Gamla Linköping som fenomen genom att informanterna 

reflekterat över hur de definierar Gamla Linköping – som museum eller stadsdel. 

Informanterna har kunskap om faktumet att kulturarvet Gamla Linköping är en samtida 

kulturell produktion men vidare diskussioner påvisar att ett besök i Gamla Linköping är en 

upplevelse som ger informanterna en känsla av bland annat mysighet och autenticitet. I 

denna studie tar jag, så att säga, dåtiden fram till nutiden genom att jag belyser 

informanternas känsla av att dåtiden finns i nutiden när de besöker Gamla Linköping. Mysiga 

Gamla Linköping är en komplex plats och upplevelse enligt informanterna. Min förhoppning 

är att med denna studie belysa varför informanterna upplever Gamla Linköping som en 

mysig stadsdel som utspelar sig dåtiden.  

 

För att kunna genomföra denna studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer 

för att få tillgång till informanternas uppfattningar kring Gamla Linköping. För att 

komplettera intervjuerna och för att få mer empirimaterial att tillgå tillämpade jag 

deltagande observationer under Adventsmarknaden. Jag har även genomfört en deltagande 

observation under Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad tillsammans med en av 

informanterna i syfte att jämföra informantens olika uppfattningar om de två marknaderna, 

men fokus ligger dock på Adventsmarknaden. 
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Syfte 

Syftet med denna studie har varit att studera hur tre män uppfattar kulturarvet i Gamla 

Linköping och hur de upplever miljön. Jag har valt att fokusera på historieanspråk och 

autenticitet gällande Gamla Linköping då det är ett konstruerat friluftsmuseum – och som i 

och med det gör ett anspråk på att vara representativt för hur det gamla Linköping en gång i 

tiden har sett ut. Genom denna studie – med intervjuer och deltagande observationer på 

Adventsmarknaden i Gamla Linköping – har informanterna fått reflektera över Gamla 

Linköpings historieanspråk i relation till vad och hur de upplever vara autentiskt i Gamla 

Linköping.  

 

För att öka min egen insikt och förståelse för informanternas reflektioner var det väsentligt 

för mig att göra deltagande observationer tillsammans med informanterna under 

Adventsmarknaden. Adventsmarknaden kunde exemplifiera olika företeelser i 

diskussionerna med informanterna kring vad och hur de uppfattar vara representativt och 

autentiskt i förhållande till Gamla Linköpings miljö. 

 

Jag har utgått ifrån tre teman – Kulturarv, Tradition och historieanspråk, samt 

Adventsmarknaden och Gamla Linköping. Under studiens förlopp med intervjuerna, de 

deltagande observationerna på Adventsmarknaden och i huvudsak de diskussioner som jag 

haft med informanterna växte fyra ämnen fram – vilka jag använt mig av vid dispositionen av 

denna studie. De fyra ämnena blev som innehållsförteckningen visar – Museum eller 

stadsdel?, Dåtiden i nutiden, Adventsmarknaden, Kulturarv – till vem?.  

 

Disposition  

Studien heter Mysiga Gamla Linköping för att Gamla Linköping ofta beskrivs som ”mysigt” 

och jag fascineras av detta. Jag redogör för informanternas reflektioner kring varför Gamla 

Linköping är ”mysigt” och hur de upplever Gamla Linköping. Under kapitlet Museum eller 

stadsdel? behandlas informanternas definition på Gamla Linköping – museum eller stadsdel 

– och komplexiteten kring Gamla Linköping som bidrar till svårigheten att välja det ena eller 

det andra alternativet. I kapitlet Dåtiden i nutiden diskuterar jag informanternas förhållande 
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till att Gamla Linköping är en samtida kulturell produkt. Informanterna upplever dock Gamla 

Linköping som en autentisk småstad i början på 1900-talet.  

 

Kapitlet som heter Adventsmarknaden fokuserar på de deltagande observationerna som jag 

genomfört i denna studie och kring de reflektioner som informanterna har kring 

Adventsmarknaden. Adventsmarknaden blir ett direkt exempel för den komplexitet 

informanterna upplever gällande Gamla Linköping som museum eller stadsdel – i 

förhållande till vad som är representativt och autentiskt kopplat till reflektioner kring vad 

som är kulturarv och vad som istället blir att lika en nöjespark. Under kapitlet Kulturarv – till 

vem? framlägger jag informanternas reflektioner kring för vem kulturarvet bevaras och 

varför.  

 

Metod 

Min undersökning tar sin utgångspunkt i Adventsmarknaden i Gamla Linköping. I sökandet 

efter informanter kom jag i kontakt med Lions Club Linköping Valla som arrangerar 

Adventsmarknaden. Via dem fick jag kontakt med de tre män som blev mina informanter till 

denna undersökning. För att kunna undersöka miljön och kulturarvet i Gamla Linköping, och 

dess autenticitet, har jag valt informanter som är födda på 1930-talet och 1940-talet. Jag 

tyckte att det var spännande att informanterna är äldre än Gamla Linköping – och mitt syfte 

med detta var förhoppningen att det skulle kunna bidra till reflektion hos informanterna 

kring det faktumet att Gamla Linköping är konstruerat. 

 

Jag valde att träffa de första två informanterna var för sig i Gamla Linköping på Dahlbergs 

café för att lära känna dem inför intervjuerna. Min förhoppning med detta var att 

informanterna skulle känna ett förtroende till mig som intervjuare – i syfte att därigenom få 

ta del av uppgifter som annars kanske inte skulle ha kommit fram. Den tredje informanten 

hann jag inte träffa och lära känna på samma sätt som de första två informanterna då denne 

tredje informant tillkom strax före Adventsmarknaden.  

  

Intervjuerna skedde enskilt med varje informant och jag utgick ifrån olika teman vid 

intervjuerna. Jag spelade in intervjuerna, som var mellan en till två timmar långa, och har 
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sedan transkriberat samtliga intervjuer. Jag valde att träffa varje informant enskilt för att 

kunna ge dem möjlighet att tala fritt samt för att jag skulle kunna fokusera på var och en av 

dem till fullo. Det var även ett medvetet val att använda semistrukturerade intervjuer för att 

informanterna skulle kunna samtala obundet och spontant.  

 

Jag valde att utgå ifrån tre övergripande teman med ett antal förberedda huvudfrågor – som 

under samtalets gång kunde utvecklas vidare beroende på vad informanterna hade att 

delge. Det första temat var kulturarv, vilket också var det största temat och det var även 

övergripande i de andra två temana. Jag diskuterade frågor som vad kulturarv innebär, 

varför det är viktigt att bevara ett kulturarv, om kulturarvet är historiskt representativt och 

vad som väljs att bevaras och vad som väljs att inte bevaras. Detta diskuterades både 

generellt och i anknytning till Gamla Linköping och de gamla hus som finns bevarade där. En 

fråga som jag hade förberett under temat kulturarv handlade om autenticitet kopplat till att 

det i Gamla Linköping i dagsläget byggs nya byggnader efter ritningar på gamla hus som 

funnits i Linköping. Denna fråga blev senare likt ett tema för sig som återkom i 

diskussionerna med informanterna. Det andra temat som jag hade förberett var tradition 

och historieanspråk. Under detta tema diskuterades den historiska representativiteten – såg 

en småstad på 1900-talet verkligen ut som miljön i Gamla Linköping? Här diskuterades då 

även hur kulturarvet används samt hur det bör användas. Diskussionerna under detta tema 

föranledde även till det tredje temat som var Adventsmarknaden och Gamla Linköping. 

Under det tredje temat var informanternas relation till Gamla Linköping i fokus samt varför 

informanterna väljer att volontärarbeta på Adventsmarknaden. Informanterna blev under 

detta tema även att diskutera Adventsmarknadens genuinitet i förhållande till Gamla 

Linköpings miljö. 

 

Under Adventsmarknaden gjorde jag deltagande observationer för att komplettera 

intervjuerna och för att öka min egen insikt och förståelse för informanternas reflektioner. 

De deltagande observationerna innebar att jag observerande informanterna. När de hade 

möjlighet att frångå sina åtaganden på Adventsmarknaden, promenerade jag på området i 

Gamla Linköping tillsammans med informanterna, var för sig, och diskuterade olika 

företeelser som tagits upp under intervjuerna. De deltagande observationerna gav insyn i 

informanternas passion för Gamla Linköping, vilket bidrog till att underlätta analysen av det 
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transkriberade materialet. Materialet från Adventsmarknaden kom att tydligt påvisa vad 

informanterna i synnerhet anser vara betydelsefullt.  

 

Adventsmarknaden (år 2011) ägde rum under lördagen den 26 november och söndagen den 

27 november. Under lördagen följde jag Nils och Tom i deras uppgifter och under söndagen 

följde jag Stig i hans uppgifter. Då Friluftsmuseet Gamla Linköping också arrangerade en 

marknad bad jag en av informanterna att besöka denna marknad tillsammans med mig. 

Söndagen den 4 december var Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad och jag besökte då 

marknaden tillsammans med Nils. Genom besöket på Friluftsmuseet Gamla Linköpings 

marknad blev det möjligt för Nils att reflektera över skillnaderna gentemot Lions 

Adventsmarknad och på så vis bidra med ytterligare empiriskt material till denna studie. 

 

Under de deltagande observationerna hade jag svårigheter, på grund av väder- och 

vindförhållanden, att föra anteckningar och då informanterna hade olika åtaganden var 

inspelning inte möjligt. Jag förde anteckningar när så var möjligt och jag antecknade i 

efterhand informanternas reflektioner och mina egna intryck av Adventsmarknaden.  

 

Jag har analyserat det transkriberade materialet från intervjuerna genom att med 

överstyckningspennor markera olika fragment för att få fram en struktur. Denna process att 

bearbeta empirin ledde till att det successivt växte fram distinkta avsnitt, vilka jag senare 

använt som ämnesindelningar för analysen av empirin. Jag har valt att presentera empirin 

och analysen i samklang då jag anser att det ökar förståelsen för informanternas olika 

redogörelser.  

 

För att öka läsvänligheten har jag valt att inte använda fotnoter till intervjuerna med 

informanterna förutom då citat förekommer. Jag har haft för avsikt att det ska framgå i 

texten vad som framkommit från intervjuerna och vad som framkommit under de 

deltagande observationerna. Jag har därför uttryckligen framhållit när empiri från 

Adventsmarknaden förekommit och om något möjligtvis inte skulle framgå kommer empirin 

från intervjuerna. Dock med undantag av avsnittet med presentation av informanterna som 

består av både information från intervjuerna och information från informanterna via 
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mailkontakt. Ett citat från Tom är även hämtat från mailkontakt men där finns det angivet 

med hjälp av fotnot.  

 

Avgränsningar 

Studien har inneburit ett antal olika avgränsningar. Tidsutrymmet för studien har gjort det 

nödvändigt att avgränsa studien både i omfång av hur det vida begreppet kulturarv 

behandlats och även i möjligheterna till inhämtandet av empiri. Angående avgränsningar i 

empirin syftar jag både på de deltagande observationerna under Adventsmarknaden där ett 

längre fältarbete säkerligen hade bidragit till ytterligare användbart empiriskt material och 

de intervjuer som jag genomfört med informanterna hade säkert därmed också kunnat 

kompletteras vilket sannolikt hade skapat ett behov av fler intervjuer. Utifrån studiens syfte 

menar jag dock att det empiriska material jag förvärvat är tillräckligt för att en diskussion och 

analys ska kunna fortgå.  

 

Självklart finns en begräsning i urvalet av informanter och därför har jag valt att använda mig 

av Stefan Bohmans studie Besökarna och museendet av historien, i boken Museer och 

kulturarv, andra upplagan från år 2003, som även påvisar mina tolkningar och slutsatser. 

Stefan Bohman är filosofie doktor i etnologi och har specialiserat sig inom museivetenskap. 

Jag har även valt att använda mig av Barbara Kirshenblatt-Gimblett artikel Theorizing 

heritage, från år 1995, då den – precis som dess titel gör gällande – bidragit till att teorisera 

det empiriska materialet som jag i denna studie presenterar. Jag har valt att avgränsa 

tidigare forskning till endast dessa ovanstående för att lägga fokus på informanternas 

redogörelser och reflektioner – och min analys av det empiriska materialet.  

 

Etiska ställningstaganden  

De etiska ställningstaganden som jag gjort är att jag tilldelat informanterna alias för att 

bevara deras anonymitet. Dock har det varit omöjligt att tillfullo skydda deras identiteter då 

min egen närvaro under Adventsmarknaden varit given samt att enskildheter kring 

informanterna kan igenkännas både mellan informanterna själva och av andra medlemmar i 

Lions. Informanterna har dock på eget initiativ deltagit i studien.  
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Gamla Linköping 

Friluftsmuseet Gamla Linköping skapades för att bevara äldre byggnader och på så 

sätt kunna berätta om gångna tider. I dag finns ett hundratal byggnader i 

stadskvarteren och vid Valla gård. De allra flesta har flyttats dit från Linköpings 

stad.
1
 

 

Friluftsmuseet Gamla Linköping är en konstruerad plats med byggnader, framför allt 

bostäder, från 1700-talet till mitten på 1900-talet. Friluftsmuseet Gamla Linköping förklarar 

på sin hemsida att området ska uppvisa hur ett samhälle kunde se ut i början på 1900-talet, 

och att de olika tidsepokerna på byggnaderna ger en ”riktig” känsla då en stad alltid består 

av byggnader från olika tidsepoker.2  

 

Det var under 1940-talet, då Linköping expanderade i och med Saabs industri, som gamla 

hus började rivas för att skapa möjlighet att bygga moderna byggnader. Det var på mitten av 

1940-talet som Lennart Sjöberg, kommunalpolitiker för Socialdemokraterna, tog initiativet 

till att bevara de gamla husen genom ett friluftsmuseum likt Skansen. Skapandet av 

friluftsmuseet Gamla Linköping tog sin början år 1955. Marken för Gamla Linköping 

tilldelades från Valla gård. Gamla Linköpings gatuarkitektur byggdes utifrån Linköpings 

stadskärna så som det en gång i tiden såg ut.3  

 

Gamla Linköping är konstruerat – ett område som idag verkar vara en gammal bevarad 

stadsdel består av hus som fraktats till platsen. Flyttningen skedde på olika sätt – ibland gick 

det att frakta husen intakta men oftast fick de byggas ner och flyttas del för del för att sedan 

byggas upp på platsen för Gamla Linköping. De flesta husen anges ha sitt ”ungefärliga” 

utseende som de haft innan flytten.4 Det som kan konstateras är att skapandet av Gamla 

Linköping och bevarandet av kulturarv generellt är komplext.   

 

                                                      
1
 Friluftsmuseet Gamla Linköping. Mer om oss; Historisk. [www].  

2
 Friluftsmuseet Gamla Linköping. Se & göra; Hus & gårdar. [www].  

3
 Friluftsmuseet Gamla Linköping. Mer om oss; Historisk. [www].  

4
 Friluftsmuseet Gamla Linköping. Mer om oss; Historisk. [www].  
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Friluftsmuseet Gamla Linköping lyder under Kultur- och fritidsnämnden, Linköpings 

kommun.5 I Gamla Linköping finns både bostäder, muséer, affärer, ateljéer och ideella 

föreningar. 

 

Informanterna – ”Lions with passions” 

I jakten på informanter kontaktade jag, som tidigare nämnts, Lions Club Linköping Valla då 

de arrangerar adventsmarknaden i Gamla Linköping. Lions Club Linköping Valla – hädanefter 

refererar jag bara genom ”Lions” – startade år 1970 och har sedan år 1973 bedrivit 

adventsmarknaden i Gamla Linköping. Lions bedriver även annan verksamhet i Gamla 

Linköping, som bland annat påskmarknad och Cirkus Vallaskojsky. Något som Lions är väldigt 

stolta över att en gång i tiden, år 1973, ha byggt är ”Lill Valla” – en lekplats bestående av 

egenbyggda träfigurer som till exempel flygplan. Lions har en lång relation till Gamla 

Linköping då Lions alltid haft sitt resident i Gamla Linköping. Till en början hade Lions sin 

lokal i delar av Huitfeldska gården. Lions har senare haft olika lokaler i ett av husen på 

Hållgården, där de även i dagsläget har sin lokal. 6 Under denna studie har det blivit tydligt 

för mig att informanterna har ett stort engagemang för Gamla Linköping och dess kulturarv – 

därav mitt uttryck ”Lions with passions”.  

 

Den första informanten Nils är född år 1932 i Linköping. Nils har arbetat som slöjdlärare och 

studierektor. År 1994 gick Nils i pension och är idag gårdsägare tillsammans med sin maka. 

Nils gick med i Lions förening i Valla år 1976. Den andra informanten Tom är född år 1933 i 

Söderköping. Tom har en yrkesverksam bakgrund som ingenjör – under sin karriär har han 

haft uppdrag inom byggbranschen som bland annat arbetsledare, platschef och 

projektledare. Under perioden mellan 1969-1975 bodde Tom, tillsammans med sin familj, i 

Västerås och gick där med i en lokal Lionsförening. År 1976 flyttade Tom tillsammans med 

sin familj till Linköping och Tom gick då med i Lionsföreningen i Valla. Sedan år 1997 är Tom 

pensionär. Den tredje informanten till denna studie är Stig, som är född år 1944 i Eskilstuna. 

Även Stig är utbildad ingenjör – och har arbetat som programmerare och systemutvecklare. 

Stig har också haft flera chefsposter på olika företag. Stig blev medlem i Lions Bankeryd år 

                                                      
5
 Friluftsmuseet Gamla Linköping. Mer om oss; Organisation. [www].  

6
 Enligt Lions Club Linköping Valla/informanten Stig. 



9 

 

1992. När Stig tillsammans med sin familj flyttade till Linköping år 1996 blev han medlem i 

Lions Club Johannelund, men flyttade sedan över till Lions Club Valla. Sedan mitten på år 

2010 är Stig pensionär.  
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Mysiga Gamla Linköping 

Det är något speciellt med miljön i Gamla Linköping. Ett standardsvar när jag talat med 

människor om Gamla Linköping, både före, efter och under denna studie, är att Gamla 

Linköping är väldigt ”mysigt”. Jag har blivit fascinerad av hur det kommer sig att många 

människor använder sig av samma ord – ”mysigt”. Nils tror att den upplevda mysigheten i 

Gamla Linköping beror på att området är relativt litet till ytan och att husen därmed blir 

”greppbara”. Han förklarar vidare att en annan anledning till varför Gamla Linköping upplevs 

som mysigt beror på att det finns ett lugn i miljön – då det ”en vanlig eftermiddag” inte finns 

nämnvärt många besökare i Gamla Linköping. När jag frågar Tom om han brukar besöka 

Gamla Linköping utöver då han är aktiv i Lions svarar han: 

 

Oftast inte annars än när vi får främmande. […] när de kommer på besök så blir det 

ofta att vi besöker Gamla Linköping […] det finns ju inte så förskräckligt många 

attraktiva grejer i Linköping annars […] 
7
 

  

Tom berättar ovan, med andra ord, att han och hans maka ofta besöker Gamla Linköping 

tillsammans med vänner som är boende i andra delar av Sverige. När han sedan förklarar att 

Gamla Linköping är en av få ”attraktiva grejer” i Linköping tolkar jag det inte bara som att 

Gamla Linköping är en sevärdhet utan snarare som en upplevelse. Miljön i Gamla Linköping – 

det lugna och det mysiga – är inte bara något som besökare kan se utan något som upplevs 

genom den helhet som Gamla Linköping förmedlar. När jag ställer samma fråga till Nils, om 

han brukar besöka Gamla Linköping bortsett från då han är aktiv med Lions, svarar han: 

 

Ja […] det gör vi ju och så fort vi får besök så, utifrån, så är det nästan obligatoriskt 

att vi går till Gamla Linköping.
8
   

 

Nils menar att ett besök i det mysiga Gamla Linköping – om så bara för att dricka kaffe – inte 

kan jämföras med Linköpings centrum, då det inte har samma lugn och känsla. Att dricka 

kaffe i Gamla Linköping är mer än att bara dricka kaffe – då den speciella miljön i Gamla 

Linköping gör att det blir en upplevelse. 

                                                      
7
 Intervju med informanten Tom 

8
 Intervju med informanten Nils 



11 

 

 

[…] man känner verkligen att såhär var det tror jag […] men man ska helst inte gå 

när det är riktigt soligt en dag utan då blir det lite påklistrat på nåt sätt […] 
9
 

 

I ovanstående citat förklarar Nils att han tror att besökare vid Gamla Linköping upplever 

miljön som autentiskt. Gamla Linköping är en upplevelse och genom att miljön upplevs som 

lugn och mysig tänker jag att en föreställning, med en viss förväntan inkluderad, växer fram 

hos besökarna. Jag menar, utifrån citatet från Nils, att mysigheten och lugnet som finns i 

Gamla Linköping utgör grunden till en föreställning om hur det var förr i tiden. Utifrån denna 

föreställning sker upplevelsen kring vad som är autentiskt och vad som inte är autentiskt. 

Vidare förklarar Nils att en solig dag fördärvar den mysiga stämningen i relation till miljön – 

och menar därmed att litet regn och grå moln på himlen är stämningsskapande gentemot de 

gamla husen. Möjligen gör solen anomalier tydligare – eller om det kanske till och med är så 

att solen i sig självt upplevs som en anomali då det finns en viss förväntan kring hur Gamla 

Linköping ska upplevas. 

 

Att kulturarv, likt Gamla Linköping, innehar en viss form av mysighet är även ett fenomen 

som Stefan Bohman behandlar i en studie om ”hur olika besökare förhåller sig till sin 

historia”,10 med fältarbete på Skansen. Bohman anser att trots att museum eftersträvar att 

vara både mysigt och autentiskt har museum en benägenhet att anpassas efter en 

föreställning av hur det var förr i tiden. Bohman menar att när han frågade besökare vid 

Skansen om de upplevde att miljön var autentisk fanns möjligheten att de relaterade till 

historien genom att erinra sig besök och erfarenheter från liknande miljöer och museum. 

Muséer skapar med andra ord normen för om och hur muséer upplevs autentiska – vilket 

också styr människors bild av historien.11 En helt autentisk rekonstruktion av historien är, 

enligt Bohmans ord, ”en både praktiskt och teoretisk omöjlighet”.12 Det historiska 

reproduceras istället utifrån dagens rådande samhällsnormer – från bland annat 
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museikulturen och människors olika värderingar samt förväntningar. Bohman menar att i 

föreställningen av historien ”ingår en viss mysighet, bestående av t.ex. doften från en tänd 

brasa och en handarbetande folkdräktsklädd kvinna”.13  

 

Skapandet av autenticitet kan utgå ifrån både historisk autenticitet och museal 

autenticitet.14 Bohman förklarar i relation till detta att människors föreställning av det 

förgångna bidrar till att den historiska autenticiteten får stå tillbaka för det historieanspråk 

den museala verksamheten gör – troligen för att genom denna mysighet locka besökare. Det 

som trots allt kan vara historiskt autentiskt – som Bohmans exempel på hur en bondgård 

från 1800-talet kan ha sett ut med inredningstillbehör som telefon och värmeelement – blir 

genom människors föreställning av det förgångna anomalier. Bohman förklarar vidare att 

besökarna förväntar sig att allt ska kännas äkta – vilket leder till att människors 

föreställningar av det historiska blir dominerande i hur olika fenomen upplevs som 

autentiska eller inte.15 

 

Informanterna i denna studie som jag genomfört menar sammanfattningsvis att ett besök i 

Gamla Linköping är en upplevelse. Den känsla som förmedlas via Gamla Linköpings miljö - 

mysigheten och lugnet – är väldigt betydelsefullt för informanterna. Informanternas 

reflektioner och mina tolkningar figurerar i liknande exempel i Bohmans studie – då han 

också menar att föreställningen av det historiska, konstruerandet av kulturarv och miljöer 

likande Gamla Linköping samt känslan av mysighet, skapar det som upplevs (känns) vara 

autentiskt.   
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Museum eller stadsdel? 

När jag ställde frågan till Stig om hur han skulle definiera Gamla Linköping, som ett museum 

eller som en stadsdel, svarade han: 

 

Det kallas ju för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Jag tycker […] att det ska vara 

levande. Alltså det bor ju människor där! […] Eftersom man har människor som bor 

där är min tolkning att det ska vara en levande stadsdel, samtidigt som det ska vara 

ett museum. Och ett museum då över hur det var förr.
16

 

 

För informanterna är gränsen mellan museum och stadsdel är komplex. Stig framhåller att 

Gamla Linköping är ett friluftsmuseum, men då det bor människor där – mitt i muséet – 

kompliceras realiteten om Gamla Linköping är ett museum eller en levande stadsdel. Det 

som i alla fall kan konstateras enligt informanterna är att båda delarna – det vill säga både 

Friluftsmuseet Gamla Linköping och stadsdelen Gamla Linköping – är konstruerade då de 

gamla husen är ditflyttade och även miljön är uppbyggd. Informanterna berättar dock att 

även fast att de vet att Gamla Linköping är konstruerat brukar de inte reflektera över det 

faktumet när de besöker Gamla Linköping – eftersom de inte upplever miljön som 

konstruerad, utan de upplever miljön som autentisk. Det kom dock att framgå att 

informanterna har en uppfattning av vad som är konstruerat och hur det upplevs – och vad 

Gamla Linköping ska representera. 

 

[…] det man bevarar uppe i Gamla Linköping är ju framförallt byggnadskulturen […] 

I viss mån också bruksföremål för det finns ju museum där uppe också och lite 

längre bort på andra sidan Valla skogen ligger ju Valla [gård] där det också finns 

museum […] men som sagt det är väl som sagt framförallt byggnaderna, vi har ju 

tendens att riva sånt som är orationellt och gammalt i städerna, vi ska ju ha bredare 

gator och så vidare så då försvinner ju husen. Det är väl ur den synvinkeln som 

Gamla Linköping har ett klart berättigande.
17

 

 

I citatet ovan förklarar Tom att Gamla Linköping finns till för att bevara byggnadskulturen 

från förr – för att den historiska arkitekturen annars riskerar att falla i glömska då 
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utvecklingen fortskrider. Tom menar genom att kulturarv i form av gamla hus bidrar till att 

Gamla Linköping har ett berättigat syfte.   

 

I Gamla Linköping finns ett torg, Kryddbotorget, vilkens yta består av runda kullerstenar – 

dock har gångvägar gjorts runt torget och på resterande gångvägar i Gamla Linköping med 

antingen platta gatstenar eller endast genom att stenar tagit bort för att lämna en platt 

markväg. Tom resonerar att miljön i Gamla Linköping måste anpassas efter besökarnas 

behov för att kunna öka tillgängligheten till kulturarvet. Han menar vidare att Gamla 

Linköping exempelvis ska vara framkomligt av barnvagnar, rullsolar och rullatorer. När jag 

diskuterar gångvägarna med Nils menar han att det är en nödvändig och oundviklig eftergift 

för att kunna tillgodose besökarna ”tillgängligheten och en viss form av komfort”.18 Nils 

menar vidare att det därmed också är omöjligt att få Gamla Linköping fullständigt historiskt 

representativt. På frågan var gränsen går mellan nöjespark och bevarat – om än visserligen 

konstruerat – kulturarv svarar Tom att gränsen ”naturligtvis är flytande”.19 I den fortsatta 

diskussionen med informanterna om Gamla Linköpings historieanspråk och dess autenticitet 

kom det dock att framgå att det finns någon form av gräns till vad som blir nöjespark istället 

för ett bevarat kulturarv.  

 

I Gamla Linköping, på Tunnbindaregatan, byggs i dagsläget två nya byggnader, dock enligt 

ritningar efter två gamla byggnader som fanns i Linköpings stad.20 När jag diskuterar de nya 

byggnaderna med Tom bedömer han att byggandet av replikerna är ett funktionellt behov 

då det finns ett behov av bättre lokaler – och han ifrågasätter om det verkligen är korrekta 

repliker då han misstänker att den invändiga arkitekturen i byggnaderna kommer att vara 

moderniserad. Nils berättar att han blev förvånad när han fick veta att det skulle byggas nya 

byggnader i Gamla Linköping. Han tycker inte att de nya byggnaderna kommer vara lika 

representativa och autentiska som de gamla husen som flyttats till Gamla Linköping – och 

även Nils poängterar att han tror att det är ett behov av bättre lokaler som lett fram till 

beslutet att nyproducera och han menar vidare att han tror att det finns en vilja att få 
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kvarteret färdigbyggt. Stig anser att det hade varit bättre att vänta för att hitta ett eller flera 

gamla hus för att kunna färdigställa kvarteret. 

 

Frågar du mig så är det [Gamla Linköping] ett kulturarv och då ska det vara det 

också, ett riktigt och äkta kulturarv. Då ska man inte bygga. […] Låt innerstaden 

spegla […] Linköping modern tid, men skita inte ner Gamla Linköping med 

nyproduktion. […] Det ska vara levande men det [Gamla Linköping] är ett kulturarv 

och då ska man inte bygga nytt.
21

 

 

Jag anser att det ovanstående citatet med Stigs ståndpunkt gällande de nya byggnaderna i 

Gamla Linköping är ett tydligt exempel på att det finns någon form av gräns mellan vad som 

är ett bevarat kulturarv och vad som istället blir att likna en nöjespark. Bohman förklarar att 

”det äkta föremålet anses ge en helt annan känsla än en kopia.”22 Nils menar att det är 

viktigt att det, sedan när de är klara, framgår att de nya byggnaderna är repliker – då att de 

inte är autentiska likt de gamla husen. Frågan är dock om de nya byggnaderna kommer 

upplevas annorlunda än de gamla husen. Med utgångspunkt i att besökarna förväntar sig att 

allt ska kännas äkta – måste allt vara äkta och autentiskt?23 Kanske är det därför som Nils 

menar att det är viktigt att det framgår att de nya byggnaderna inte är äkta och autentiska, 

som de gamla husen i Gamla Linköping, för att göra åtskillnad mellan vad som känns äkta 

och vad som är äkta. Frågan återstår dock om det är av betydelse om det är äkta eller inte – 

men Bohman poängterar att ”oavsett vad man menar med äkthet är det dock något man 

enligt gällande samhällsnorm bör ha stor respekt för.”24  

 

För att vidare få förståelse för Gamla Linköping som kulturarv, och dess autenticitet, frågade 

jag informanterna om de hade föredragit att ett gammalt hus ifrån exempelvis Norrköping 

hade flyttats till Gamla Linköping istället för nyproduktionen. 
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[…] det heter Gamla Linköping. […] Nej man flyttar ju inte hit hus ifrån Norrköping 

[…] det är inte ok. […] Då får man kalla det för Gamla Östergötland.
25

 

 

Tom menar att det är ett lokalt kulturarv över hur det gamla Linköping såg ut – samtidigt 

som han dock medger att en del av de gamla husen i Gamla Linköping har stått i utkanterna 

av kommunen. Nils menar att ett hus ifrån Norrköping skulle få miljön i Gamla Linköping att 

kännas för konstruerad och att det i sådana fall är bättre med nyproduktion med ritningar 

efter gamla linköpingshus. Stig å andra sidan menar att ett gammalt hus – även om det hade 

varit ifrån Norrköping – hade varit att föredra framför nyproduktionen. Han förklarar för mig 

att bevarandet av gamla hus är själva syftet med Friluftsmuseet Gamla Linköping och att han 

anser att även fast Gamla Linköping ska representera ett lokalt kulturarv borde bevarandet 

av kulturarv och historien, då likt gamla hus, prioriteras före den lokala patriotismen. 

 

De nya byggnaderna verkar bidra till att skapa en starkare medvetenhet hos informanterna 

om det faktum att Gamla Linköping är konstruerat – och därmed förändras även Gamla 

Linköpings representativitet och autenticitet enligt informanterna. För att återknyta till 

Bohmans åsikt om att autenticitet är något människor hyser stor respekt för, är det dock 

påtagligt genom informanternas olika ställningstagande att vad som anses vara autentiskt 

varierar.26 Informanterna anser att autenticitet är viktigt och bör prioriteras – vad som är 

autentiskt för informanterna är som sagt dock olika. För Nils och Tom ska Gamla Linköpings 

representativitet och autenticitet finnas i bevarandet av en illustration av hur det gamla 

Linköping en gång i tiden såg ut – därmed finns ett visst berättigande i att producera nya 

byggnader efter gamla ritningar på gamla hus som funnits i Linköping. Dock skulle de 

föredragit att det var ett gammalt hus ifrån Linköpingsområdet som hade kunnat flyttas till 

Gamla Linköping framför att nya byggnader uppförs – men dock hellre nyproducerade 

byggnader än ett gammalt hus kommande utifrån kommunens gränser. I ett mail utvecklar 

Tom sin ståndpunkt gentemot de nya byggnaderna i Gamla Linköping: 

 

Det är för mig som gammal byggare något stötande att bygga nya hus visserligen 

med äldre hus som förebilder men de inre delarna av husen torde inte motsvara 
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sina förebilder. Övriga hus är original och dit flyttade låt vara att alla objekten inte 

har stått inom Linköping stad och får betraktas som en kulturgärning som 

kommande generationer kommer att ha glädje av och förhoppningsvis bevara i 

många sekler.
27

 

 

Det skulle här vara möjligt att hävda behovet av att göra en omtolkning av Toms ståndpunkt 

i Gamla Linköpings syfte och varthän i dess autenticitet ska finnas – jag har ovan redogjort 

för att Tom hellre föredrar en nybyggnation framför ett gammalt hus kommande utifrån 

Linköpings kommuns gränser – men jag menar, likt som jag tidigare hävdat, att Tom hade 

föredragit ett gammalt linköpingshus framför nybyggnationen.  

 

Stig anser att Gamla Linköpings kulturarv och dess autenticitet ska finnas i att de gamla 

husen faktiskt är gamla – och då får det historiskt lokala en lägre prioritering. Stig tycker, 

som ett av citaten ovan redogör, att nyproduktionen vanärar Gamla Linköpings miljö, dess 

kulturarv och även autenticiteten hos de gamla husen. Under den deltagande observationen 

med Stig fortskred diskussionen kring Gamla Linköpings historieanspråk och dess 

autenticitet. Stig framhåller att många av de gamla husen som finns bevarade i Gamla 

Linköping representerar en högre samhällsklass. Han anser inte att det är representativt ur 

perspektivet att illustrera hur ”vanliga människor” levde förr i tiden. Det kan innebära att 

föreställningen av det historiska – i form av ett konstruerat kulturarv – blir en mysig 

romantisk saga om svunna tider. Friluftsmuseet Gamla Linköpings historieanspråk och dess 

autenticitet är därmed i hög grad nödvändigt att diskutera – det bör finnas ett medvetande 

att kulturarv är konstruerade och att de inte är naturgivna eller objektiva fenomen.   

 

Bohman definierar begreppet kulturarv på följade sätt: 

 

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem 

avsätter olika kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa 

kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför till 

kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv särskild 

institutionaliserad omsorg.
28
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Då kulturarv med andra ord kan innefatta alla tänkbara kulturella uttryck blir 

kulturarvsbegreppet väldigt allmängiltigt. Dock kan begreppet kulturarv uppdelas i tre 

huvudbetydelser. Den första huvudbetydelsen, det föredömliga, är att kulturarvet värderas 

utifrån vad som enligt samtiden anses vara positivt utifrån maktfaktorer som styrs 

ideologiskt, politiskt eller socialt. Den andra huvudbetydelsen, det allomfattande, inbegriper 

att alla kulturella uttryck innehar ett värde och därför bör bevaras. Den tredje 

huvudbetydelsen, det analytiska, åsyftar att kulturarv är de kulturella uttryck som anses 

inneha störst symbolvärde utifrån hur samhället historiskt har formats.29 Jag har i denna 

studie fokuserat på den tredje huvudbetydelsen, det analytiska, då jag diskuterat med 

informanterna kring vad som anses vara viktigt att bevara, varför det anses vara viktigt att 

bevara kulturarv – hur det historiska och kulturella uttryck används och på vilket sätt det är 

autentiskt. Definitionen av kulturarv gör gällande att kulturarv inte är objektivt – utan 

subjektivt – då flera urval sker i processen av vilka historiska fenomen som prioriteras att 

klassificeras och presenteras som kulturarv. Bohman förtydligar att ”Allt är inte kulturarv, 

men allt kan bli kulturarv!”30 

 

Klassificerandet av kulturarv sker genom en process – så kallad musealiseringsprocess – som 

har tre faser. För det första sker en identifiering, i denna fas pågår ett maktspel mellan olika 

maktcentra som kämpar för att få tolkningsföreträde till det historiska genom att utse vad 

som ska bevaras och presenteras – och vad inte ska bevaras. Denna fas kan urskiljas då idén 

om Gamla Linköping växte fram – istället för att riva gamla hus i Linköping skulle de bevaras. 

Det var ett medvetet val och kommunen var tvungen att fatta ett beslut. Ett mer aktuellt 

exempel är de nya byggnaderna som nu uppförs i Gamla Linköping efter ritningar på gamla 

Linköpingsbyggnader, istället för att bevara gamla hus – från Linköping eller alternativt 

grannkommuner.  I den andra fasen, isolering, sker vad Bohman kallar för ”ett kontextbyte”. 

Med detta menar Bohman att ett omkonstruerande av kulturarvet påbörjas – av dem som 

vunnit maktspelet. Exempel på detta är när de gamla husen flyttades från sina ursprungliga 

platser till att återuppbyggas i Gamla Linköping i en ny, konstruerad, miljö. De nya 
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byggnaderna genomgår också ett kontextbyte – geografiskt, tidsmässigt och 

användningsmässigt. Byggnaderna återuppbyggs – ges ett nytt liv – på en ny plats, i en ny 

tid, och för ett nytt syfte. I den tredje fasen, symbolisering, tillägnas kulturarvet ett nytt 

värde i form av historisk symbolik.31 Denna fas är med andra ord konstant. De gamla husen i 

Gamla Linköping, och även så de nya byggnaderna, har inte bara fått en ny plats utan en ny 

mening och ett nytt värde – de symboliserar dåtiden i nutiden. 

 

Jag anser, med detta som grund, att det är viktigt att komma ihåg att – och hur – kulturarv är 

konstruerade utifrån samtida normer. Dock kan det vara komplicerat att urskilja detta då 

musealiseringsprocessen även innebär en institutionalisering där tolkningsföreträdet bidrar 

till att kulturarv objektifieras.32 Jag menar att detta kan kopplas till informanternas 

svårigheter att definerna Gamla Linköping som antingen museum eller stadsdel – 

objektifieringen av Gamla Linköping skapar en föreställning om att Gamla Linköping skulle 

vara ett naturgivet fenomen. Med andra ord menar jag att det blir svårt att urskilja det 

subjektiva hos något som gestaltas, och därmed även verkar, vara ett objektivt fenomen.  
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Dåtiden i nutiden 

När jag diskuterat Gamla Linköpings tidsepok med informanterna har de varit överrens om 

att Gamla Linköping ska bevaras som en tidsepok för 1700-1900-talet. När jag frågat dem om 

de skulle vilja att nyare hus, från 1950-talet och framåt, skulle finnas representerade i Gamla 

Linköping anser de att Gamla Linköping inte borde växa mer – vare sig till ytan eller i dess 

representativitet av historien och olika tidsepoker. Stig vidmakthåller sin ståndpunkt:   

 

Låt dåtiden finnas.
33

 

 

Jag anser att Stigs ståndpunkt i citatet ovan är ett uttryck för en föreställning att dåtiden 

fortfarande existerar – dåtiden finns i nutiden. De gamla husen från 1700-1900-talet 

existerar ju fortfarande då de finns bevarade i Gamla Linköping – och de är en del av det 

historiska – därmed kan historien, dåtiden, sägas vara levande i nutiden. På Linköpings 

kommuns hemsida presenteras Gamla Linköping på följade sätt:  

 

Hur var det att leva i en småstad för hundra år sedan? Besök Friluftsmuseet Gamla 

Linköping med Valla gård, där du kan göra en resa bakåt i tiden och med alla sinnen 

leva dig in i gångna tider.
34

 

 

Gamla Linköping presenteras enligt min mening som ett historiskt levande fenomen – 

genom att besöka Gamla Linköping kan besökaren, som naturligtvis befinner sig i nutiden, få 

möjligheten att besöka dåtiden. Slutsatsen jag drar utifrån informanterna reflektioner och 

Linköpings kommuns presentation av Gamla Linköping är att de anser att denna möjliga 

tidsresa är något väldigt unikt. Jag finner det oerhört fascinerande att de bevarande och 

konstruerade kulturarv som verkat i en annan tid, på en annan plats och i ett annat ändamål 

inte bara representerar dåtiden utan är dåtiden. Informanterna har, som tidigare 

diskuterats, berättat att de inte upplever Gamla Linköping som konstruerat – de har en 

känsla av genuinitet när de besöker Gamla Linköping.  
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I anknytning till att informanterna inte upplever Gamla Linköping som vare sig konstruerat 

eller som en produkt av samtiden ställde jag frågan om de reflekterat över sin ålder i relation 

till när Gamla Linköping började ta form.35 Jag upplevde att Nils blev väldigt förvånad när jag 

under den deltagande observationen på Adventsmarknaden ställde frågan om han 

reflekterat över att han är äldre än Gamla Linköping – han skrattade litet och förklarade att 

han inte kände sig så gammal. Det jag tolkade ur situationen var att Nils inte reflekterade 

över Gamla Linköping som ett modernt samtida fenomen då han, som sagt, upplever Gamla 

Linköping som en riktig – bevarad men inte konstruerad – småstad från början 1900-talet. 

Han förklarar senare att han upplever de gamla husen i Gamla Linköping som äldre än 

honom själv – då han sett och upplevt många av de gamla husen i Gamla Linköping på deras 

ursprungliga platser i Linköping. Nils verkar, med andra ord, uppleva själva miljön i Gamla 

Linköping som realistiskt och autentisk snarare än konstruerad.  

 

Stig menar att han inte reflekterat över sin ålder i relation till Gamla Linköping – och han 

framhäver att museum ofta är yngre än dess kulturarv eller företeelser. Stig förklarar att 

anledningen till att han inte reflekterat över sin ålder i förhållande till Gamla Linköpings ålder 

kan bero på att han inte ursprungligen kommer ifrån Linköping. Jag tror att Stig fick en 

påminnelse i och med min fråga – eller påpekandet i frågan att han är äldre än Gamla 

Linköping – att Gamla Linköping faktiskt är ett konstruerat museum och därför blev hans 

nästa observation att museum ofta är konstruerade och tillkomna i samtiden. På likande sätt 

tolkar jag Tom när han berättar att han inte heller har reflekterat över sin ålder gentemot 

Gamla Linköping. Han förklarar att Gamla Linköping hade börjat konstruerats under tiden då 

han under flera år bodde i Västerås och att det därmed inte blivit lika påtagligt för honom att 

Gamla Linköping är konstruerat. Han poängterar dock återigen i detta sammanhang att det 

är viktigt att bevara kulturarv och att han föredrar gamla hus framför nya byggnader.  

 

Sammanfattningsvis bedömer jag att anledningen till att informanterna inte reflekterat över 

sin ålder i relation till Gamla Linköpings ålder är att de inte upplever Gamla Linköping som en 

plats som konstruerades under 1950-talet. Känslan i Gamla Linköping ger en helt annan – 

                                                      
35

 Jag vill här påminna om årtalen: Gamla Linköping började skapas år 1955 och Nils är född år 1932, Tom är 

född år 1933 och Stig är född år 1944. 
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vilket informanterna är medvetna om men som de vanligtvis inte reflekterar över. Att 

besöka Gamla Linköping är en upplevelse – en upplevelse i dåtiden. 

 

Informanternas uppfattnings att dåtiden finns i nutiden kan enligt mig kan kopplas till den 

tredje fasen för musealiseringsprocessen – då ett kulturarv tillägnas ett värde – då även 

platsen får en ny betydelse genom kulturarvets tilldelade värde. Det innebär att kulturarv 

omvandlar platser till destinationer – vilket leder till att platserna blir museum i sig själva. 36  

Jag menar att det är denna process som skapar föreställningen hos informanterna att 

dåtiden finns i nutiden. Stigs definition att Gamla Linköping är en plats som ska vara en 

levande stadsdel och samtidigt vara ett museum menar jag är ett uttryck för att muséet blir 

en integrerad del av platsen.37   

 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett menar i artikeln Theorizing Heritage – på liknande sätt som 

jag tidigare förklarat att Bohman anser – att kulturarv inte är något naturgivet som har ett 

värde i sig själv utan det är något som skapas och tillägnas kulturarvet.38 Kirshenblatt-

Gimblett konstaterar att kulturarv är en kulturell produktion. Ett bevarat kulturarv får inte 

bara ett andra liv genom att det bevaras och ställs ut på museum, utan i detta sker även en 

nyproduktion i det nuvarande, som har tillgång till det förflutna.39 Kulturarvet verkar och 

vänder sig till samtiden men kommunicerar i termer av dåtiden.40 Detta stämmer överrens 

med min tolkning av informanternas reflektioner – de har vetskap om att Gamla Linköping är 

konstruerat på mitten av 1950-talet, men trots det upplever de platsen utifrån dess 

historieanspråk som är en småstad i början på 1900-talet med gamla hus ifrån 1700-1900-

talet. Gamla Linköping existerar i nutiden, samtiden, men genom att besöka platsen får 

informanterna en känsla av att de reser tillbaka i tiden – till dåtiden.  

 

Känslan att kunna resa tillbaka i tiden – att dåtiden finns i nutiden – sker inte bara genom att 

platser omvandlas till destinationer utan sker även genom att ”thereness” blir ”hereness”. 

                                                      
36
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Då muséer kommunicerar i termer av dåtiden skapas en föreställning om att ”pastness” kan 

besökas – som gör att ett ”hereness” produceras – vilket i sig skapar föreställningen att 

dåtiden finns i nutiden och på så vis kan besökas.41 Föreställningen att dåtiden finns, och 

därför borde fortsätta finnas, sker genom att Friluftsmuseet Gamla Linköping illustrerar 

”pastness” i det presenterade konstruerade kulturarvet – dåtiden existerar alltså nu, i 

samtiden. Anspråket på att dåtiden finns i nutiden menar jag även exemplifieras i citatet från 

Linköpings kommun, se ovan, där Friluftsmuseet Gamla Linköping presenteras kunna erbjuda 

besökare ”en resa bakåt i tiden”.42 

 

Informanterna förklarar för mig att de är medvetna om att Gamla Linköping är ett 

konstruerat kulturarv samt att det finns bristande autenticitet för att anpassa miljön till 

besökarna. Dock tolkar jag att informanterna upplever Gamla Linköping som en historisk 

plats – bland annat genom Nils reflektion att han tror att ”man känner verkligen att så här 

var det”. Informanterna har förklarat att det är en upplevelse att besöka Gamla Linköping då 

de får en känsla av genuinitet. Fenomenet att dåtiden finns i nutiden är något som 

informanterna, som sagt, enligt min tolkning värderar högt och upplever som väldigt unikt. 

Trots att informanterna har kunskap om Gamla Linköping och dess konstruktion verkar 

Gamla Linköping inte bara vara ett bevarat kulturarv för informanterna – utan Gamla 

Linköpings miljö verkar synnerligen charmera informanterna till den grad att upplevelsen 

bidrar till föreställningen att dåtiden finns i nutiden.  
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Adventsmarknaden 

Informanterna berättar att de uppfattar Gamla Linköping som en gammal levande stadsmiljö 

– om så även ett museum. För att Gamla Linköping ska kunna vara en levande stadsdel – och 

för att människor ska kunna uppleva kulturarvet – måste olika arrangemang ordnas i Gamla 

Linköping anser Nils under min deltagande observation på Adventsmarknaden.  

 

Jag tänkte kortfattat återge de deltagande observationerna och berätta vad informanterna 

gjorde och ge exempel på vad informanterna reflekterade kring under Adventsmarknaden. 

Under Adventsmarknadens första dag, det vill säga lördagen, följde jag och observerade Nils 

och Tom. Nils var utplacerad vid den så kallade ”fiskdammen” för barn. Barn kom fram till 

”fiskdammen” och fick för en mindre summa pengar, med hjälp av ett hemmagjort metspö 

och ett skynke, ”fiska” efter en leksak. Det var väldigt populärt och Nils verkade utan tvivel 

trivas med sin arbetsuppgift. När det var möjligt gick vi runt på området och samtalade om 

Adventsmarknaden och återkopplade till företeelser som vi diskuterat under intervjun. Nils 

visade mig bland annat det hus som han tycker är vackrast i Gamla Linköping – Huitfeldska 

gården. Det är ett av de största husen och ska enligt Nils ha en väldigt vacker trädgård under 

sommarhalvåret. Tom befann sig i ett av de lotteriförsäljningsstånd som Lions hade på 

Adventsmarknaden, där han sålde lotter till besökarna som kunde vinna en hink med diverse 

matvaror. Tom tog med mig in på Hållgården, som ligger strax ovanför Kryddbotorget och 

där fortsatte den diskussion som vi hade haft under intervjutillfället. Tom har inget hus som 

han direkt föredrog men han tycker att Hållgården var ”mysig” – och representativ för den 

tidsepok som Gamla Linköping gör anspråk på. Under söndagen gjorde jag deltagande 

observation med Stig som hade uppdraget att vara parkeringsvakt. Stig reflekterade över 

Gamla Linköpings representativitet, han konstaterade bland annat att många av de gamla 

husen som finns bevarade i Gamla Linköping tillhört ”de högre samhällsklasserna”. När vi 

promenerade runt området gick vi bland annat upp mot Valla skogen och Stig visade mig 

Elimkapellet – ett rött hus med vita knutar som ska representera arkitektur från landsbygden 

i början på 1900-talet. Det var uppenbart för mig under de deltagande observationerna på 

Adventsmarknaden att informanterna hade ett stort engagemang – och de bemötte 

besökarna med vänlighet och respekt.  
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Det var mitt första besök på Adventsmarknaden i Gamla Linköping. På Kryddbotorget stod 

en imponerande stor julgran med belysning som uppskattningsvis var minst sex meter hög. 

Försäljningsstånden stod utplacerade på Kryddbotorget så att besökarna skulle kunna gå på 

gångvägarna med de platta gatstenarna och på de övriga vägarna i Gamla Linköping stod 

försäljningsstånden utmed husväggar och staket. Försäljningsstånden var byggda av trä och 

de flesta hade tak av liknande tältduksmaterial. Jag upplevde att det var många besökare på 

Adventsmarknaden då det var svårt att ta sig fram på de mindre gatorna – och 

informanterna tillsammans med de andra Lions medlemmarna verkade uppskatta antalet 

besökare.  

 

Informanterna menar att de arbetar ideellt på Adventsmarknaden utifrån två skäl. För det 

första för att Lions policy är ta samhällsansvar och att intäkterna från Adventsmarknaden 

skänks av Lions till Barndiabetikerfonden. För det andra för att göra kulturarvet tillgängligt – 

vilket för informanterna visserligen också inkluderas under Lions policy att ta 

samhällsansvar.  

 

Adventsmarknadens representativitet av det förgångna stod i fokus under de deltagande 

observationerna – nedan kommer jag redogöra för vad informanterna anser vara autentiskt 

på Adventsmarknaden och vad de anser inte borde finnas med på Adventsmarknaden. Stig 

berättar att Lions alltid har haft för avsikt att Adventsmarknaden ska bestå av kvalitet och 

hantverk – dock har kraven ifrån Friluftsmuseet Gamla Linköping på genuint hantverk ökat 

de senaste två åren vilket också inneburit att Friluftsmuseet Gamla Linköping anordnar sin 

egen marknad helgen efter Lions Adventsmarknad. Nils anser att Adventsmarknaden 

upplevs mer representativt gentemot Gamla Linköpings kulturarv när försäljarna erbjuder 

hantverk med kvalité. Nils besökte även Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad 

tillsammans med mig. Han var förundrad över att antalet försäljare var synnerligen färre och 

han upplevde inte att kvaliteten – det genuina hantverket – på föremålen som såldes på 

Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad skiljde sig märkvärt från Lions Adventsmarknad. 

Det Nils dock föredrog med Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad var illustrationen och 

iscensättandet av folklivet förr i tiden – genom bland annat att en smed stod i ett gatuhörn 

och gjorde ljusstakar samt att ett hus var öppet för besökare där volontärarbetare från 

Gamla Linköpings klädförening visade besökarna det gamla huset. Likt såsom Kirshenblatt-
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Gimblett menar, anser Nils att iscensättandet – illustrationen – av det historiska ger 

mervärde till kulturarvet och dess upplevelse.43 

 

Det kanske är en fördel i en sånhär traditionell marknad då att allting finns kvar 

som det var då men det är också nackdel att man inte hittar nån förnyelse. Det 

borde finnas, jag vet inte om man kan studera gamla skrifter och se om det fanns 

annat som man hade på marknader förut som man kunde ta upp. Det hade varit 

kul.
44

 

 

Stig menar att gamla traditioner behöver förnyelse och omväxling – både för att tilltala 

besökare men även för att ta vara på andra kulturarvsuttryck. Adventsmarknaden ska inte 

bara vara en tradition ur och för samtiden utan ska påvisa fenomen från dåtiden – för att ett 

autentiskt kulturarv ska kunna upplevas.  

 

Informanterna reagerar under Adventsmarknaden på att en del försäljningsstånd har 

dekorerats med silverglittriga volanger – likt sådant som kan användas i julgranar som 

dekoration – vilket informanterna tycker ser väldigt anomalistiskt och artificiellt ut i 

förhållande till Gamla Linköpings gamla mysiga miljö. Tom reagerar även på att det finns en 

kassapparat i ett av försäljningsstånden – han anser att det är för oautentiskt då det blir en 

tydlig anomali i förhållande till miljön. När jag då frågar om de gula jackorna som de flesta 

volontärarbetarna från Lions har på sig menar han att det är ett nödvändigt avkall från det 

historiskt autentiska för de ska synas och således finnas tillgängliga för besökarna. Det finns 

följaktligen olika nivåer mellan vilka anpassningar som anses vara berättigade eller inte 

berättigade.  

 

Min tolkning utifrån informanternas reflektioner och de deltagande observationerna på 

Adventsmarknaden är att de vill att Gamla Linköping ska vara en levande stadsmiljö. 

Adventsmarknaden blir dock ett uttryck för komplexiteten om Gamla Linköping ska vara en 

levande stadsdel eller om det faktiskt är ett museum. Denna komplexitet tar sig i uttryck då 

informanterna reflekterar över hur Adventsmarknaden påverkar Gamla Linköpings 
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representativitet och autencitet. För informanterna finns det vissa gränser för vad som bör 

finnas och inte finnas på Adventsmarknaden – bland annat bör det inte finnas kassapparater 

i försäljningsstånden och helst ska försäljningsstånden inte vara dekorerade med 

silverglittriga volanger. Samtidigt som det är viktigt för informanterna att besökarna 

upplever Adventsmarknaden som historiskt representativ och autentiskt vill informanterna 

att besökarna ska kunna erbjudas service och komfort – därmed berättigas bland annat 

användandet av de gula jackorna. Adventsmarknadens representativitet och autenticitet är 

således lika komplex som Gamla Linköpings representativitet och autenticitet – och gränsen 

mellan vad som anses vara kulturarv eller nöjespark är, precis som Tom anser, ”flytande”. 
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Kulturarv – till vem? 

När jag diskuterade kulturarv, historieanspråk, representativitet och autenticitet med 

informanterna väcktes även ett intresse hos mig att diskutera för vem kulturarvet Gamla 

Linköping ska bevaras. Nils svarade: 

 

Ja jag tror ju att det är jätteviktigt [för] kommande generationer. […] [De] kommer 

ha jättestor behållning av att se hur människor bodde [förr]. För jag tycker ju själv 

att när man är där man överhuvudtaget försöker återskapa någonting som har varit 

för länge sen är helt fantastiskt.
45

 

 

Tom förklarar, på likande sätt som Nils, att det självklart – i alla fall för honom – är viktigt att 

kulturarv bevaras för kommande generationer. Han menar att det är viktigt att människor 

kommer ihåg arkitekturen för att förstå hur människor förr i tiden faktiskt levde – för honom 

är dock inte bara fasaden viktigt utan det är för honom även viktigt att insidan av de gamla 

husen illustrerar och representerar hur människor faktiskt levde förr. Tom förklarar vidare 

att alla nationer är intresserade av sin egen historia och sina egna traditioner – och han 

poängterar att det kanske är synnerligen viktigt i dagsläget då globaliseringen och dess 

effekter av ökad mångkulturalism riskerar att historiska, nationella och kulturella fenomen 

faller i glömska. När jag frågar honom om han anser att globaliseringen innebär att vi 

behöver komma ihåg varifrån vi kommer svarar han att ”det är i alla fall inte fel att hålla reda 

på det”.46 Bohman betonar att kulturarv generellt tenderar att vara uttryck för nationella 

identiteter.47 

 

Jag tycker att det är rätt att varje land visar hur man har gått från dåtid till nutid, 

nånstans har vi blivit mångkulturellt […] så borde det vara intressant även för dem 

andra som är inflyttade med annan kulturell bakgrund att se hur det här landet […] 

blivit till.
48
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Stig menar att då människors rörlighet ökar i och med globaliseringen riskerar både 

människor och nationer att mista sina identiteter.   Stig befarar att nationella traditioner och 

dess uttryck kommer försvinna allt eftersom mångkulturalismen ökar – han har inget emot 

att mångkulturalismen ökar men han önskar att bevara ett historiskt kulturarv, för att kunna 

påvisa samhällsutvecklingen. Stig tror att det underlättar för människors minne och lärdom 

att bevara kulturarv likt Gamla Linköping som kan upplevas.  

 

Tom menar att kulturarv, likt Gamla Linköping, ska bevaras för kommande generationer – 

när jag frågar vilka människor han menar med ”kommande generationer” svarar han ”alla 

människor”. Jag tolkar det som att Tom menar att det är viktigt att inte glömma historien – 

för att den kan lära människor olika saker – och därmed är kulturarv viktiga instrument i 

historieanvändningen. Dock är varken historien eller kulturarv naturgivna fenomen utan de 

genomgår som sagt processer – likt musealiseringsprocessen som Bohman diskuterar – för 

att på olika sätt kunna användas i nutiden. Informanterna vet att Gamla Linköping har 

genomgått en process och att hela miljön är konstruerad, dock upplever de som sagt Gamla 

Linköping som en mysig och autentisk miljö.  

 

Den franske kulturantropologen Pierre Bourdieu diskuterar muséer, utifrån sin studie om 

konstmuseum, och hur muséer tenderar att ”medverka till upprättandet av den sociala 

ordningen”.49 Bourdieu menar att muséerna delar in människor i kategorier mellan vilka som 

kan tillgodogöra sig deras verksamhet och vilka som inte kan tillgodogöra sig deras 

verksamhet – muséernas funktion blir därmed ”förmedlare av kulturell kompetens.”50 Då det 

konstruerade kulturarvet tilldelats ett värde för att tilltala en viss grupp av människor 

riskerar andra grupper därmed att hamna utanför muséernas ramverk.51 Enligt Bourdieu blir 

det med andra ord inte ett kulturarv för ”alla människor” som Tom önskar – och jag menar 

att den symbolik och värdering som kulturarvet tilldelats måste klassificeras likvärdigt mellan 

Friluftsmuseet Gamla Linköping och dess besökare. Jag menar att det således är viktigt att 

komma ihåg att kulturarv är konstruerade fenomen utifrån olika samtida maktfaktorer och 
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att kulturarvets historieanspråk och dess autenticitet snarare representerar samtiden än 

dåtiden. 



31 

 

Sammanfattning 

I denna studie presenterades tre mäns reflektioner kring Friluftsmuseet Gamla Linköping 

som är ett konstruerat och bevarat kulturarv med gamla hus från 1700-talet till mitten på 

1900-talet. Studien har fokuserat på hur de tre männen, som utgör informanterna i denna 

studie, reflekterar över Gamla Linköping som kulturarv – hur dess konstruktion gör anspråk 

på historisk representativitet och autenticitet. Informanterna som deltagit i studien vet att 

Gamla Linköping är konstruerat genom att gamla hus har flyttats till platsen och skapat 

illustrationen av en småstad på början på 1900-talet. Under intervjuerna med informanterna 

ställde jag frågan om de upplever Gamla Linköping som antingen ett museum eller som en 

stadsdel och svaret blev komplext. Förenklat menade informanterna att Gamla Linköping ska 

vara en levande stadsdel som illustrerar det förgångna. I denna studie har jag konstaterat 

faktumet att alla kulturarv är kulturellt producerade av samtidens olika maktcentra. Det 

innebär att kulturarv inte är något naturgivet objekt som i sig själv har ett värde – utan 

genom samtidens normer tillägnas vissa historiska kulturella uttryck ett värde och 

konstruerar ett subjektivt kulturarv.  

 

I intervjuerna – och även under de deltagande observationerna på Lions Adventsmarknad 

och Friluftsmuseet Gamla Linköpings marknad – framgick att informanterna inte upplever 

Gamla Linköping som konstruerat utan snarare som ett objektivt fenomen. Trots att 

informanterna har vetskap om att Gamla Linköping är konstruerat menade informanterna 

att de oftast inte begrundat det faktumet när de besökt Gamla Linköping. I diskussionerna 

om Gamla Linköpings historieanspråk och dess autenticitet i förhållande till att nya 

byggnader i dagsläget byggs i Gamla Linköping blev konstruktionen av kulturarvet i högre 

grad påtagligt för informanterna. Informanterna menade att även fast de nya byggnaderna 

byggs utifrån ritningar på gamla hus från Linköping kommer de inte att inneha den 

autenticitet som de gamla husen i Gamla Linköping besitter. Dock ansåg två av 

informanterna – Nils och Tom – att kulturarvet i Gamla Linköping ska representera Linköping 

lokalt och därmed föredrog de nyproducerade byggnader framför, mitt exempel, att istället 

flytta ett gammalt hus kommande utifrån Linköping kommuns gränser till Gamla Linköping. 

Informanten Stig ansåg, tvärtemot Nils och Tom, att ett gammalt hus från till exempel 

Norrköping hade varit av större kulturellt värde – och därmed inneha autenticitet.  
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Friluftsmuseet Gamla Linköpings konstruerade miljö bidrar enligt min tolkning av 

informanternas reflektioner till en föreställning och en känsla att dåtiden fortfarande 

existerar – att dåtiden finns bevarad i Gamla Linköping.  Informanterna menade att de inte 

har reflekterat över faktumet att de är äldre än Gamla Linköping – vilket jag menar hänger 

samman med att de upplever miljön som historiskt representativ och autentiskt.  

 

Adventsmarknaden blev i denna studie ett förtydligande kring informanternas reflektioner 

kring Gamla Linköping som miljö och kulturarv. Informanternas komplexa svar angående 

definitionen på Gamla Linköping som antingen en levande stadsdel eller ett museum blev 

exemplifierat då informanterna ansåg att Adventsmarknaden skulle anpassas till Gamla 

Linköpings miljö och känsla. Med andra ord, informanterna ansåg att Adventsmarknaden ska 

arrangeras och formas inom vissa ramar för att relatera till Gamla Linköping och dess 

kulturarv. För informanterna fanns det vissa gränser för vad som bör finnas och inte fanns på 

Adventsmarknaden – bland annat uppskattade de inte att en kassapparat i ett av 

försäljningsstånden. Informanterna ville alltså sammanfattningsvis att Adventsmarknaden 

ska vara lika representativ och autentiskt som Gamla Linköping – dock blev det ett faktum 

att även Adventsmarknadens representativitet och autenticitet är lika komplex som Gamla 

Linköpings representativitet och autenticitet. 

 

Informanterna i denna studie har uttryckt att det finns gränser för hur konstruerat och 

oautentiskt Gamla Linköping bör bli. Informanterna anser – så även jag – att det är viktigt att 

betona att och hur Gamla Linköping är konstruerat och att det därmed inte är vare sig 

fullkomligt historiskt representativt eller objektivt autentiskt. Det kan dock te sig något 

motsägelsefullt då informanterna inte upplever Gamla Linköping som vare sig konstruerat 

eller oautentiskt. Informanterna omfamnar Gamla Linköpings mysighet och vetskapen om 

dess konstruktion blir då mindre väsentligt.  
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