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Kristina Grahm, Maria Karlsson, Ann-Charlott Lindell 

FRILUFTSMUSEET SOM HISTORIEFÖRMEDLARE 

Exemplet Gamla Linköping 

Gamla Linköping med Vallaområdet eftersträvar en helgjuten miljö med stads
bebyggelse, skogsmark och landsbebyggelse, så som det såg ut kring många våra 
städer vid sekelskiftet. Husen har delvis placerats efter gammalt gatumönster 
i Linköping. Här kan besökarna få en bild av hur sekelskiftesstaden såg ut, 
både rent planmässigt med gator och torg och geografiskt med närhet till skog 
och åkermark. 

Man kan vara kritisk till den alltför polerade ytan med sina små pittoreska 
bakgårdar. Var finns eländet och umbärandena här? Problemet är att elände säl
lan sparas och därför är svårt att visa. Med det menar jag att förfallna 
uthus, söndriga rutor, trasiga bänkar och dörrar är det ingen som skänker till 
ett museum. Det anses inte värt att bevara och slängs innan vi får möjlighet 
att ta band om det. 

Elände är mycket svårare att återskapa än välstånd. De finns några museer som 
försökt sig på det, bl a Stadsmuseet i Stockholm och Arbejdermuseum i Köpen
hamn. Båda har försökt få fram eländet genom att befolka interiörerna. Det har 
gjort dockor och klätt dem i trasiga och urvuxna kläder med eländet lysande ur 
ögonen. På detta sätt får de också fram trångboddheten med en hel fami lj boen
de i ett rum, vilket ofta var ett faktum. Men samtidigt ger detta en väldigt 
statisk bild av arbetarklassen och man undrar varifrån de fick sin kraft att 
komma dit vi är idag. Det var ju inte bara elände, det fanns glädje och lycka 
även här. Det är ingen lätt uppgift att fånga och visa gårdagens liv ur alla 
aspekter. 

Frågan är vad vi vill med vårt friluftsmuseum. Vill vi att folk ska komma hit 
och få lite förströelse och underhållning av mer lättsamt slag, eller vill vi 
nå dem med en djupare kunskap om historien och människorna som levt här i 
husen? Vi har unika pedagogiska möjligheter. 

Varje hus har sin egen historia med invånare som gått igenom skiftande lev
nadsöden. Deras liv säger mycket om levnadsvillkor och morallagar som rådde på 
den tiden. Deras liv fyller dessa väggar, dessa tomma skal med liv. Utan invå
narna blir husen bara kulisser som står som pittoreska kvarlevor från en gång
en tid, varken mer eller mindre. 

Det är samma sak med föremål vi samlar. Föremål utan ursprung och utan fakta 
kring användarna är döda föremål. Vet vi vem som använt ett föremål får det 
helt plötsligt sin plats i historien. Tillhörde sågen en fattig torpare vars 
hela ekonomi stod och föll med just denna såg, e ller tillhörde den någon som 
bara sågade till husbehov? Ett föremåls historia ger den liv idag när vi ser 
på det. Eva Persson på Riksutsällningar i Stockholm säger: en pipa är inte en 
pipa. En såg är inte heller en såg, en såg är dess användare och dess produk
tionsförhållanden och ett hus är dess invånare och dess byggnadsförhållanden. 
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Visningsvcrksamhct 

Vi är ett friluftsmuseum som vill förmedla gången tidslevnadssätt, organisa
tion och värderingar. Gamla Llr.:~öping kan här ses som en tacksam miljö, 
såtillvida att vissa förutsättningar för att besökarna skall få en bild av 
historien finns gratis. Ljudet av hästhovar mot kullerstensgatorna, doft av 
nytjärade hus eller av karameller och kryddor i den gamla handelsboden -
sådant är en fysisk realitet. Besökarna ges stora möjligheter att med fanta
sins hjälp på egen hand uppleva historien. 

I Gamla Linköping är det inte bara exteriörerna som talar, utan här återfinns 
också flera museiinteriörer som sommartid hålls öppna så gott som dagligen. 
Här kan man under hela året få visning med guide. Flera hem från olika tidse
poker och samhällsklasser visas. Här kan besökaren på ett uppenbart sätt få 
historien levandegjord för sig. Det finns dock en risk med att enbart låta 
miljön tala sitt egen språk, dä: många aspekter av historien går förlorade. Det 
är en viktig uppgift för oss att kunna belysa alla företeelser i samhällslivet 
och att inte enbart visa upp en prydlig småstadsidyll, skild från både dåti
dens och nutidens verklighet. Guiderna lyfter fram individerna och de enskilda 
människoödena och visar att det sociala livet var lika mångfacetterat då som 
nu. Det gäller också att skapa en historisk bild där nutidens människor kan 
känna igen sina egna tankar och känslor och relatera till sina egna erfarenhe
ter och sin egen omvärld. 

En vänlig och kunnig personal är en av förutsättningarna för att kunna förmed
la kunskap och få människor att känna sig engagerade och delaktiga i sin egen 
historia. Det är rpycket viktigt att besökaren får möta guidepersonal som kan 
berätta och förklara på ett fängslande sätt och som har förmåga att bygga 
broar mellan dåtid och nutid. Det gäller också för visningspersonalen att 
kunna anpassa sin presentation till den enskilde besökarens förutsättningar 
och behov. Människor har olika ideer om vad som är intressant och lockande och 
de har olika förmåga att ta till sig historisk kunskap. Därför gäller det att 
gå ut på så många plan som möjligt och prova nya vägar vid sedan av traditio
nella visningar och historieföreläsningar. Ett museum som redan idag använder 
sig av något annorlunda ped~_gogiska åskådningsmetoder är friluftsmuseet Jamt
li, knutet till länsmuseet i Ostersund. Där fungerar guiden som vägvisare på 
en vandring genom olika tidsepoker, varvid olika scener och tablåer spelas upp 
vid de gårdar som besöks. Dessa tablåer visar typiska historiska företeelser 
och händelser. Här ges utrymme för besökaren att själv agera och leva sig in i 
historien, den gången guiden föreställer en tiggare blir även de medföljande 
besökarna behandlade som sådana av husets invånare. 

Även om tablåer har stora fördelar så kan det trots a llt vara så att vissa 
typer av faktalnrnskaper går förlorade. Det kan finnas risk för att besökarna 
inte får tillfälle att ställa frågor och kanske är rädda att avbryta "mitt i 
föreställningen". Vi tror mycket på en dialog mellan guide och besökare i den 
mån detta är möjligt att genomföra. 

Ett annat sätt att försöka få människor intresserade och lockade att besöka 
våra museiintreiöter är att använda sig av den typ av "uppsökande verksamhet" 
som prövats på Skansen och som vi själva i viss mån tillämpar. Vi kallar denna 
verksamhet "den flanerande guiden". G.uidepersonalen strövar omkring i området 
i syfte att försöka få kontakt med besökarna och erbjuda dem en gratis visning 
av någon av de museiinteriörer som för tillfället är stängd. Detta ger guiden 



ett utmärkt tillfälle att bemöta de intressen som finns hos den enskilde besö
karen. Vi kan på detta sätt visa att Gamla Linköping är ett friluftsmuseum som 
är öppet och tiHgängligt för alla och att det är ett område där a lla kan 
hitta något som intresserar just dem. Förhoppnigsvis kan vi då också nå männi
skor som vi annars sku11e ha svårt att nå, människor för vilka ett besök i en 
museiinteriör tyvärr inte är ett slagkraftigt alternativ till ett besök i 
godis- och souvenirbutiker. Det handlar ofta om att inte vara beredd att beta
la de två eller tre kronor som inträdesavgiften till våra museer kostar. En 
strut karameller eller en souvenir känns som ett mera konkret utbyte av ett 
besök i Gamla Linköping än den kunskap och de intryck som ett museibesök kan 
ge. Man är av en eller annan anledning inte beredd att kosta på sig båda. 

Interiörerna 

En viktig del i Gamla Linköpngs verksamhet är visningen av våra interiörer. 
Ett av vära mål är att genom interiörerna belysa och åskådliggöra vår histo
ria. Vår historia är differentierad och mångfacetterad och är därför viktig 
att få belyst ur olika perspektiv och infallsvinklar. Våra interiörer speglar 
därför olika tider, sfärer och olika samhällsförhållanden, från 1700-tals hö~
reståndshem till 1940..talets folkhem. Vi kan aldrig visa upp hela historien 
men mångfalden belyser viktiga delar i den historiska och kulturella proces
sen. 

Det är i våra hem vi når den bortglömda vardagen, den privata sfären. Igenkän
nandets mekanik, den personliga upplevelsen och ställningstagandet är en vik
tig del i processen. Vi arbetar för att få en reaktion, ett en~agemang; gläd
je, bestörtan, avsmak eller igenkännande, vilket är inte det vtktiga. Det pri
mära är när reaktionen som sådan väcker känslor, nyfikenhet och tankar till 
liv, då har vi nått ett av våra mål. 

Våra hem speglar delar av den privata sfären medan vår folkskola och repslage
ri visar delar av den offentliga sfären i en småstad kring sekelskiftet. Här 
är den allmänna historien lika viktig som den enskilda människans historia. 

Hemmen 

I våra interiörer når vi den del av historien som vi saknar i våra historie
böcker. Här kliver vi in i vardagen, in i den privata sfären. Det är i en män
niskas hem vi kommer henne närmast, det är där vi lär känna de vardagliga sys
slorna och det sociala mönstret i hennes tid. I de här hemmen får vi ta del av 
de vanliga, ofta bortglömda människornas liv. Våra hem är tidsdokument unika i 
sitt slag. Det är hela hem placerade i det hus som familjen en gång bodde i. 
Det vanliga är annars att museerna samlar in inventarier från olika håll och 
ställer ut det i en lokal som ej är knuten till något av föremålen. Med detta 
tillvägagångssätt går man miste om hela den personliga prägeln som familjen 
har satt på hemmet och den atmosfär som vilar över ett helt intakt hem där 
alla spår efter familjen finns kvar. Upplevelsen hos besökaren tror vi blir 
helt annorlunda om hon får kliva in i ett hem som tillhört någon eller bese en 
utstä llning med ihopsamlade föremål. 

I Gamla Linköping har vi två hem av detta slag. Här ligger allt från minsta 
knappnål till dagboksanteckningar och urrivna annonser J...-var i byrålådor och 
skrivbord. De ligge r kvar som spår för oss att kliva i för att komma familjen 
närmare och förstå deras levnadsöde i den tid de levde. Allt, även för oss 
banala ting, belyser historien och förklarar det skedda. 
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Carin Nilssons villa är ett sekelskifteshem som tack vare hemmadottern Stina 
förblev orört sedan 1930-talet. Här lever också Carin vidare. Hon, som trots 
hårt motstånd av tidens konventioner, utbildade sig till skulptris. Här finner 
vi system Stina som levde i hemmet och skötte det oklanderligt till sin död 
1959. 
Samtidigt som vi tar del av dessa kvinnors öden belyser det hur ett borgarhem 
kunde se ut och fungera vid sekelskiftet. Vi ser vilket möbelmode som var ak
tuellt, vilka tapetfärger som var på modet och hur man förvarade smör, mjölk 
och ost på den här tiden. 

Hos familjen And~rsson kliver vi in och möter en arbetarfamilj på -20 talet, 
som efter mycket kringflyttande hade råd med ett eget hus. Här talar tingen; 
köksskänken med sina smålådor där fadern hade sina viktiga papper och alma
nackor, lådor som ingen annan fick röra. Här finns kaminen som installerades 
på -50 talet då boendestandarden höjdes och kakelugnen ansågs gammalmodig 
och obekväm. 

Hos musikfanjunkare Hanzon får vi helt allmänt följa att få kunskap om hur en 
musikfanjunkare och hans familj levde och verkade 1 en småstad under 1800-ta
lets senare hälft. Vi får också veta vad familjen Hanzoo ansåg vara viktigt 
och eftersträvandsvärt här i livet. 

Från den privata till den offentliga sfären 

I vårt folkskolemuseum, som under elva år på 1850-talet inrymde Linköpings 
första folkskola för flickor, möter vi resultatet av 1842 års folkskolestadga. 

En kringvandring i folkskolans tre salar skall dels ge oss en inblick i hur 
folkskolans målsättning och pedagogiska undervisningsmetoder förändrades, dels 
locka fram personliga minnen, känslor och fantasi. Här är lukten av gammal 
skola ett säkert igenkänniogstecken. Här är besökarens roll viktig då de ofta 
hjälper oss att måla upp historien med personliga minnen. Det är en viktig del 
i vår verksamhet att dokumentera dessa berättelser och minne. Ett av våra pro
jekt i skolan är att komplettera 1840-talets skolmiljö med mamsell Kjellands 
lärarinnebostad, som ursprungligen funnits i rvå rum intill skolsalen. På så 
sätt läggs ännu en byggsten till skolhistoriens bygge. 

En annan viktig del i det offentliga livet var arbetet. När vi kliver in på 
vår arbetsplats, repslageriet, möts vi av den fräna hampalukten. Här får vi ta 
del av arbetsmetoder och det sociala livet på repslagarbanan såväl som på kon
toret. 
Repslageriet kan vi studera ur många perspektiv och infallsvinklar; från hant
verket till industrialismen, det utbredda barnarbetet, hantverksskickligheten 
och stoltheten kring arbetet. Här möter vi en arbetsplats, ett hanrverk men 
också grundaren AF Wahlbeck. På så sätt speglas även här den allmänna som en
skilda människans historia. 
Vi har också en gammal postlokal och ett bankkontor från sekelskiftet. Dessa 
museum visar vad arbetslivet innebar på tjänstemannanivå. 


