
 

 

 

Masteruppsats 

Nostalgi och retro 

Författare: Emelie Bernhard 

Handledare: Cornelius Holtorf 

Examinator: Joakim Goldhahn 

Termin: vt 2015 

Ämne: Arkeologi 

Nivå: Master 

Kurskod: 5AE50E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Bernhard, Emelie 2015, Nostalgi och retro, Institutionen för kulturvetenskaper, 

Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet. 

 

Retro lockar och nostalgi skapas av existentiella och/eller estetiska skäl med omfattande 

och varierande betydelser för olika aktörer. Människors minnen och sinnen kan knytas 

an till folkparken Tyrolens dansbana och musikverksamhet. Dansbanan och musiken 

fungerar som minnesbärare, de är exempel på hur materiellt och immateriellt kulturarv 

samverkar och genererar upplevelser av nostalgi. Att samla och dokumentera kulturarv 

är avgörande för nostalgins och retrons betydelser för människor, ett exempel är den 

mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul”. Samtida individuella och kollektiva berättelser 

om det nära förflutna liksom begreppen nostalgi och retro kan användas inom 

arkeologin för att förstå vad det innebär att vara människa. 

 

Nyckelord: Kulturarv, arkeologi, nostalgi, retro, minnen, sinnen, musik,  

folkparken Tyrolen 

 

 

 

 

Abstract 
 

Bernhard, Emelie 2015, Nostalgia and retro, School of Cultural Sciences,  

Linnæus University. 

 

Retro and nostalgia are created out of existential and/or aesthetical reasons with vast 

variations of significance for different actors. Peoples memories and minds can be 

connected to the dance-floor and musical activities at the folkpark Tyrolen. The dance-

floor and music work like memory carriers and they are examples of how tangible and 

intangible cultural heritage interact and generate nostalgia. Collecting and documenting 

cultural heritage is a deciding factor for nostalgia’s and retro’s meanings for humans. 

One example is the mobile museum-wagon “Tyrolen on wheels”. Contemporary 

individual and collective stories about the near past as wells as the concepts nostalgia 

and retro can be used to learn about what it means to be human.  

  

Keywords: Cultural heritage, archaeology, nostalgia, retro, memories, minds, music, 

folkpark Tyrolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Målning på entréport i folkparken Tyrolen. Foto: Emelie Bernhard 2014  
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Förord 
Det har nästan gått ett år sedan jag påbörjade mitt uppsatsarbete, min handledare 

Cornelius Holtorf kontaktade mig inför det förestående arbetet då jag befann mig i 

Storbritannien under mina utbytesstudier via Erasmus-programmet på ”the University  

of Manchester”. Cornelius kände sedan tidigare till mitt intresse av folkparker och 

tipsade mig om folkparken Tyrolen. Med detta arbete har mitt intresse för folkparker 

med dess variation av kulturarv och tillgänglighet som mötesplatser växt sig än starkare. 

 

Arbetsprocessen har varit lång och lärorik, mycket har hänt under det gångna året.  

När jag nu avslutar uppsatsarbetet ändar jag fem år av kulturmiljö-, kulturarvs-,  

och arkeologistudier vid institutionen för kulturvetenskaper på Linnéuniversitetet.  

Vad händer nu? Jag planerar att fortsatt undersöka och ifrågasätta med siktet närmast 

inställt på doktorandtjänst och forskningsutbildning. Min samling av löst spridda idéer 

ska i sommar genomgå en kritisk granskning med förhoppningen att någon idé och/eller 

några idéer kan utvecklas till forskningsprojekt som sedan kan bedrivas vid lämplig 

institution i Sverige. Statistiskt sett är det svårt att göra sig en karriär som forskare inte 

minst när man som jag är kvinna. Jag känner mig stärkt genom de verktyg och nycklar 

som de senaste fem åren av utbildning har gett mig. Tillsammans med mina tjugo år i 

yrkeslivet har jag en kompetens som jag, i all ödmjukhet, vill använda mig av för att 

påverka och utveckla forskningen. 

 

Tack 
Jag vill tacka hela den arkeologiska avdelningen vid institutionen för kulturvetenskaper 

på Linnéuniversitetet, framförallt min handledare Cornelius Holtorf för stöd och råd 

under arbetets gång. Via Torbjörn Håkansson på avdelning för externa relationer och 

strukturfondsprojektet ”RegSam” fick jag resor finansierade i samband med mitt 

examinationsarbete, tack! Ett stort tack vill jag också rikta mot mina anonyma 

informanter samt Jacob Hector. 
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1 Inledning 
Mitt intresse för platser där människor får möjlighet att mötas i varierande kulturella 

sammanhang har utvecklats genom nyfikenhet och forskning. Folkparker är generellt 

sett intressanta platser i sin sammanblandning av materiellt och immateriellt kulturarv. 

Folkparken Tyrolen i Småland, se figur 1, besökte jag första gången den 18 juni 2014 då 

jag blev intresserad av platsen i samband med diskussioner gällande ämnesval för mitt 

masterexamensarbete. Tillsammans med min mor Anna Bernhard och min kusins hund 

med namnet Simba besökte jag folkparken. När vi anlände med bil var folkparken 

stängd vilket gav tillfälle att undersöka det omkringliggande området. Ett kulturminnes-

märkt röse, en runsten och en badplats finns på nära gångavstånd. I sluttningen nedanför 

röset breddes en filt ut och vi hann med både fika och vila innan folkparken öppnade 

upp sin éntre till evenemanget ”Olles onsdag”. I folkparken Tyrolen omges jag av en 

retromiljö med storstilade och färgglada målningar. Éntreavgiften betalas i Cloetta-

kiosken, som är placerad i mitten av folkparken, 20 kronor styck för människor och 

gratis inträde för hund. 

 

Festplatsen Tyrolen drevs av Olle Olofsson 1962-1976, umgänge med musik och dans 

lockade under dessa år en bilburen lokal publik till platsen. År 2007 såldes parken av 

Olles son Bo till de nuvarande ägarna som med hjälp av ideella krafter driver verk-

samhet inkluderat programpunkterna: Tyrolens jätteloppis & veteranmarknad, Olles 

onsdagar på Tyrolen, Trädgårdsdag med Hållbara Blädinge, Barnens torsdagar, Skörde-

mässa på Tyrolen, Tyrolens traktor & mopperally och Drive-in-bio samt musikfestival-

erna Muskelrock och Tyrolen punk! (Tyrolen 2015). Vid dessa evenemang samlas 

människor i folkparkens retromiljö och nostalgi kan skapas. Nostalgi handlar om 

minnen och sinnen, som kan uttryckas och undersökas genom människors individuella 

och kollektiva berättelser. I denna masteruppsats fallstuderar jag folkparken Tyrolens 

kulturarv för att undersöka varför retro lockar och hur nostalgi skapas.  

 

 

Figur 1: Kartbilden med 

markering visar var 

folkparken Tyrolen är 

lokaliserad i Småland 

och vilka vägar som bär 

dit. Illustration: Anna 

Bernhard 2015 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka nostalgins och retrons betydelse för människor i 

samtiden med folkparken Tyrolens kulturarv som fallstudie. 

 

1.2 Frågeställningar  
I folkparken Tyrolen frodas nostalgi och retro i olika former, platsen är därmed mycket 

lämplig för att utreda nostalgins och retrons betydelse. Folkparken Tyrolen är en plats 

med lämningar från vårt nära förflutna, en retromiljö med stark potential till nostalgi. 

Följande frågeställningar lyfts och behandlas i min masteruppsats: 

 

1. Vilken betydelse har nostalgi och retro inom folkparken Tyrolen? 

a) Vilka materiella och immateriella kulturarv finns i folkparken Tyrolen? 

b) Varför lockar folkparken Tyrolens kulturarv i retrostil? 

2. Vilken betydelse har folkparken Tyrolens kulturarv för upplevelser av nostalgi? 

a) Hur samverkar materiellt och immateriellt kulturarv i folkparken Tyrolen? 

b) Varför framkallar musik nostalgi i folkparken Tyrolen?   

3. Vilka minnen av folkparken Tyrolen finns? 

a) Upplevs nostalgi när minnen efterfrågas genom intervjuer? 

b) På vilket sätt definieras och upplevs nostalgi under intervjun? 

4. Vilka möjligheter och utmaningar innebär nostalgi och retro?  

a) Vilken betydelse har nostalgi och retro för bevarande och brukande av 

materiella och immateriella kulturarv? 

b) Hur kan begreppen nostalgi och retro användas inom arkeologi?  

 

1.3 Definitioner 
Den etymologiska (historiska) betydelsen av ordet nostalgia är ”svår hemlängtan 

betraktad som en sjukdom”. Den moderna betydelsen av ordet är ”längtan till det 

förflutna” (Online Etymology Dictionary 2014). Nostalgi betyder (melankolisk) längtan 

hem eller tillbaka (SAOL 2006, s. 620). Nostalgi är (känslo-)minnen. Retro innebär en 

lockelse till en tidigare stil (SAOL 2006, s. 760). Begreppet kulturarv innefattar allt det 

som människor skapat genom tid och rum. Kulturarv delas upp i två överlappande 

kategorier: materiellt kulturarv som utgörs av till exempel en dansbanebyggnad och 

immateriellt kulturarv exemplifierat med berättelser och musik i mitt uppsatsarbete. 

 

1.4 Nostalgins och retrons aktualitet 
Nostalgi och retro är aktuella samtidsfenomen som kan kopplas till människors minnen 

och sinnen. Det produceras och konsumeras mängder av retro-material i olika former.  

Tv-serier, kläder, frisyrer, inredning, bilar, musik, dans, film, design och festivaler 

produceras i ett sammanhållande kitt av nostalgi och retro, se tabell 1–4. I Sveriges 

televisions programutbud finns flera program på tema nostalgi och retro: 

 
Programnamn Säsong/avsnitt Kortfattat om programmet 

Musikvideons historia Avsnitt 5  Regissören Russell Mulcahy och Elton John berättar bland annat om 

produktionen av ”I’m still standing”. 

Antikrundan Säsong 1, avsnitt 1 Säsong 1 sändes 1989 och 2015 visas program med inspelningar 

runtom i Sverige för den 26:e säsongen. 

Kobra Avsnitt 7 Kobra tar en titt på tidsresan som kulturfenomen och varför vi aldrig 
verkar tröttna på drömmen om att åka tillbaka i tiden. 

Minnenas Television Säsong 7, avsnitt 10 Underhållningsprogrammet ”Nöjesmassakern” från 1985. 

Tabell 1: Exempel ur Sveriges televisions programutbud (se http://www.svtplay.se). 
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På internet finns mängder av nyproducerade produkter i retrostil till beskådande och 

försäljning för den nostalgilängtande och retrotörstande: 

 
Namn på företag/internetsida Internetsidans adress 

Nostalgiskylt.se http://www.nostalgiskylt.se/ 

Flagstore.se http://www.flagstore.se/c/platskyltar/humorovrigt/ 

Nostalgica retroshop deluxe sedan 2004 http://www.nostalgica.se/se/ 

Nostalgilagret.se http://www.nostalgilagret.se/nostalgilagret/ 

Daisy Dapper Retro Clothing http://www.daisydapper.com/se/ 

Nostalgie Shop http://www.nostalgie-shop.net/ 

Nostalgitrippen http://nostalgitrippen.com/ 

Sivletto – lifestyle de luxe http://www.sivletto.com/ 

Retroholics.se http://www.retroholics.se/ 

Tabell 2: Produkter med tema nostalgi och retro tillgängliga på internet 2015-05-07. 

 

Andra sidor på internet vittnar om vägar, festivaler, hotell och radioprogram med 

nostalgi och retro som centrala kännetecken: 

 
Namn Internetsidans adress 

Retrovägen http://www.retrovagen.se/ 

Nostalgia Festival i Ronneby Brunnspark 27 juni 2015 http://www.nostalgiafestival.se/ 

Radio Nostalgi FM 92,5 Kungsbacka http://www.radionostalgi.se/ 

Hotell Nostalgi i Motala http://www.hotellnostalgi.se/ 

Raggarradio http://www.raggarradio.se/ 

Tabell 3: Retro- och nostalgiexempel tillgängliga på internet 2015-05-07. 

 

Flera grupper på facebook har även nostalgi och retro som tema:  

 
Namn på gruppsida Internetsidans adress 

Nostalgi/minnen  https://www.facebook.com/pages/Nostalgiminnen/38091727864908

8?fref=pb&hc_location=profile_browser 

Musik vi minns… https://www.facebook.com/groups/1452078448362655/?fref=ts 

Vi minns Västerhaninge från 40, 50,60, 70-talet https://www.facebook.com/groups/381173608752303/ 

Minnen från Linköping på 50 - 70 talet https://www.facebook.com/groups/187753708000916/ 

Gammla minnen från Linköping på 50 -70 talet https://www.facebook.com/groups/278960178841586/ 

Vi som bodde i Östberga på 70-talet https://www.facebook.com/ViSomBoddeIOstbergaPa70Talet 

Alla vi som växte upp i Abrahamsberg på 70-talet https://www.facebook.com/groups/122056561147563/ 

Tabell 4: Facebookgrupper med tema nostalgi och retro tillgängliga 2015-05-07. 

 

Niklas Wrångberg gör en grafisk tidsresa bland småländska annonser, skyltar, musik, 

vykort, produkter, förpackningar, fotbollsklubbar, lanthandlar och utrotningshotade ord 

från 1920–1979 i sin samtidsarkeologiska bok ”Nostalgisk återblick från Tjust” 

(Wrångberg 2012). I tidningen ”Kalmarposten”, som utkommer en gång i veckan och 

delas ut gratis till hushåll, kontor och företag i Kalmar, ägnas en helsida i varje nummer 

åt nostalgi. Det bjuds på nostalgiska återblickar i form av ett urval av tio år gamla 

nyheter (se Helgee 2014, s. 30).  

 

Även på Kalmar läns museum bjuds det på nostalgiska återblickar. Tina Lindström, 

chef på länsmuseets pedagogiska enhet, skriver i en broschyr producerad med anledning 

av utställningen ”Tur och retur” att ”vi vill att du som resenär i en annan tid ska få 

uppleva varje epok med alla dina sinnen – prova på, lyssna, känna, se och lukta” 

(Lindström 2014, s. 3). När jag besökte utställningen i oktober 2014 kunde jag med 

hjälp av den i ordning ställda retromiljön och egen fantasi göra en tidsresa till 1970-

talets Öland. Eftersom jag föddes 1971 hade jag inte möjlighet att göra någon sådan resa 

när det begav sig, så några autentiska nostalgiska minnen infann sig inte. Däremot har 

jag som barn levt under denna tid och genom olika berättelser och bilder skapat mig en 

föreställning om hur det var. Genom utställningens tidsenliga föremål kan minnen och 

känslor väckas och därmed finns det potential för nostalgi. 
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Musik med retrotema kan sammanföra människor med det gemensamma intresset, 

exempelvis framkommer det fenomenet i dokumentärfilmen ”Rockabilly – känslan som 

aldrig dör”, ”rockabilly” förklaras i filmen vara en musikgenre med referenser till 

ungdomskultur som växte fram under efterkrigstiden från 1940-talet till 1950-talet 

(Rockabilly – känslan som aldrig dör 2013). 

 

Retro innebär en lockelse till äldre tiders stilar, trender och ideal, exempel på detta kan 

ses i inrednings- och designmagasinet ”Scandinavian Retro” som ”ökar mest i svensk 

press!” (Scandinavian Retro 2014). Originalprodukter och reproduktioner av hem-

inredning och kläder i exempelvis 50- och 60-talsstil produceras och konsumeras inte 

bara i Sverige utan också i andra delar av västvärlden, se till exempel det engelska 

magasinet ”Homemaker” (Homemaker 2014). För tio år sedan (2005) startade Karin 

Carlbark butiken ”retro.etc” i ett funkishus på Folkungagatan 65 i Stockholm. I Karins 

butik finns både originalprodukter och nyproducerat i retrostil, se figur 2. Lockelsen till 

retro är stor och affärerna går bra, det handlar om miljötänk, återvinning och nostalgi-

trippar (Carlbark 2014). 

 

 

Figur 2: Butiken ”retro.etc”  

på Folkungagatan 65  

i Stockholm startades  

av Karin Carlbark 2005.  

Foto: Jenny Hallengren 2013 

 

I början av 2010-talet fanns en butik på adressen Esplanaden 17 i Kalmar med namnet 

”Maria Retro”, där såldes produkter tillverkade på 1950-, 1960- och 1970-talen. Butiken 

är numera stängd av för mig okänd anledning. Strax efter öppnandet av butiken år 2009 

intervjuades butiksägaren Maria Sparretun av skribenten Nathalie Ripcek (2009) om 

begreppet retro: 

 
”För mig står retro för tron på återanvändning. ’Re’ från engelskans recycling, återvinna, 

och sedan ordet ’tro’, att man ska tro på att detta är framtiden, säger Maria. Bland varorna 

finns även nytillverkade saker. För Maria är det självklart att dessa varor är tillverkade med 

tanke på framtiden. Till exempel att de produceras med nya bra material. Sedan ligger detta 

lite rätt i tiden nu också, men behovet finns, uppenbarligen! Och jag tycker att det är mer 

själ i gamla saker än de nya, säger Maria.” 

 

I tidningen ”Kalmarposten” (Kalmarposten 2015) efterlyses folkparksminnen. Efter-

lysningen kommer från producenten och arrangören ”Byteatern” som planerar en 

miniutställning med Kalmarbornas bästa folkparksminnen i samband med föreställ-

ningen ”Nöjesparken” som spelas under juni 2015, alltifrån tidsenliga prylar till nötta 

scenkostymer och gamla 50-talsaffischer välkomnas. Kanske sitter någon på en skatt när 

det gäller gamla folkparksaffischer från 40-, 50- eller 60-talet? Kanske någon har kvar 

sin gamla cykel som användes för att cykla till parken? Eller har någon folkparks-

musiker kvar gamla scenkostymer? För att ge lite extra nostalgivärde önskas även 

anekdoter kopplade till föremålen i Byteaterns efterlysning (Byteatern 2015).  
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1.5 Om folkparken Tyrolen 
Folkparken Tyrolen i småländska Blädinge är en utomordentligt lämplig plats för att 

utreda betydelsen av nostalgi och retro. Där finns materiellt kulturarv att tillgå, bygg-

nader och målningar, som bevarats sedan starten av festplatsen i början på 1960-talet. 

Det finns även berättelser om platsen som gjorts tillgängliga genom Tyrolenprojektet 

(se Smålands musikarkiv 2015). Det material som samlas i den mobila museivagnen 

”Tyrolen på hjul” och det intervjumaterial som tillhandahållits mig av Jacob Hector  

(se Hector 2014) är av stor betydelse för mina inledande undersökningar av folkparken 

Tyrolens kulturarv.  

 
1.5.1 Festplatsen Tyrolens tillkomst och verksamhet från 1960-talet 

Den 15 februari 2013 gjorde Carl Hector och Hanna Evelyndotter en intervju med  

Rut, Bo (se figur 3) och P-O Olofsson, via e-post har jag fått tillgång till intervju-

materialet (Hector 2014). Intervjumaterialet ger en god inblick i festplatsen Tyrolens 

tillkomst och verksamhet via festplatsens tidigare ägares fru och söner. 

 

Innan festplatsen Tyrolen skapades var 

platsen känd under namnet Björknäset och 

där fanns en dansbana. Ivar Håkansson 

fick tips om att dansbanan Björknäset i 

Blädinge var till salu och tillsammans med 

sin svåger Olle Olofsson (som då drev 

festplatsen Linkullen med sin far och bror) 

bestämde han sig för att hyra platsen. Olle 

och Ivar blev delägare med lika många 

bolagsaktier. Olle var affärsman och 

ordnade artistbokningar, Ivar var händig 

och kom på smarta lösningar medans Olles 

fru tillika Ivars syster Rut hade koll på 

ekonomin. Björknäset bestod av en liten enkel dansbana och några små bodar, men de 

hade stora planer för platsen. Lorentz Bergstrand som var byggmästare kontaktades och 

övertalades att sköta bygget. Lorentz storebror Elwood anlitades för att rita dansbanan 

och efter en rejäl upprustning samt stora nybyggnationer så kunde Tyrolen öppna den 

12 maj 1962. Lorentz berättar att han var siste man som gick ifrån snickarlådan på 

invigningsdagen och att när han kom tillbaka på kvällen så var där ungefär fyratusen 

personer (Hector 2014). 

 

Olle ville göra något för att utmärka Tyrolen, han visste inte riktigt vad som skulle 

göras, men fick ett tips om en konstnär vid namn Sven Truedsson Bjerke. Sven var 

specialist på att måla stora motiv på tivolin, cirkusar och varietéer. Olle åkte för att 

träffa honom och det blev början på ett långt samarbete, parken utsmyckades med Svens 

målningar under flera år. Inför säsongen 1963 målades den stora dansbanan med festliga 

bilder på väggar och tak. Spånplattor, tillsågade av Olle och Ivar, grundmålades på 

marken innan motiven målades av Sven. Sven målade liggandes på rygg på en bygg-

ställning som byggmästare Lorentz rullade runt på dansbanan allt eftersom han blev  

klar med de olika delarna (Hector 2014). Jan Jörnmark (2007, s. 34) beskriver hur allt 

bleknar inför Blädinges huvudattraktion den stora dansbanan (se figur 4): 

 
”Inomhusdansbanan är Tyrolens hjärta, och här har teman som handlar om människans 

återvändande till de primitiva jaktmarkerna fått fritt spelrum. Det absurda draget är starkt 

därinne, och målningar på tyrolare som delar ölglas med apor känns nästan bisarra. De stora 

Figur 3: Ett foto på Rut och Olle Olofsson 

placerat i museivagnen ”Tyrolen på hjul”. 

Foto: Emelie Bernhard 2014 
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alpmotiven är direkt avmålade från vykort, även om man misstänker att Truedsson lade till 

en del extra färger. Eftersom en stor del av målningarna dessutom är fluorescerande är det 

lätt att fantisera om hur fantastiskt allting måste ha sett ut på kvällarna under parkens 

storhetstid.” 

 

 

Figur 4: Dansbanan byggdes 

klar och invigdes den 12 maj 

1962. Sven Truedsson Bjerkes 

målningar ses i taket.  

Foto: Emelie Bernhard 2014 

 

Inför säsongen 1964 byggdes parken ut med bildskärmar på gården (se figur 5)  

och friluftsscenen fick sina Venedigkulisser. År 1965 byggdes en mindre dansbana 

(Joddelero) som kom att få, av Sven målade, bildskärmar. Olle bestämde sig för att 

förnya bilderna 1968, de lokala fotbollshjältarna Öster skulle hyllas med fem målningar 

och då täcktes några av de gamla bilderna över som inte ansågs särskilt aktuella längre. 

När Sven målade på Tyrolen utgick han alltid från en bild, ett vykort eller ett tidnings-

urklipp och förstorade upp motiven. Sven utförde allt detaljarbete och lät andra fylla i 

de stora färgfälten (Hector 2014). 

 

 

Figur 5: En av folkparken 

Tyrolens många bildskärmar 

med målningar av Sven 

Truedsson Bjerke.  

Foto: Emelie Bernhard 2014 

 

En vanlig festkväll på Tyrolen öppnade parken kl. 20 och höll öppet till kl. 01 på natten. 

På stora dansbanan spelade ett välkänt dansband och på den mindre scenen och dans-

banan ”Joddelero” (namnet tillkom genom att det utlystes en tävling för att namnge 

dansbanan) spelade ofta något lokalt band ungdomspop. Någon gång under kvällen 

bröts spelningarna och det blev konsert med någon välkänd artist på friluftsscenen. 

Vissa kvällar var det något extra som hände, en extra showartist, eller så kunde det  

vara nöjesfält på plats eller motorcirkus. Under 1960-talet låg det vanliga besöksantalet 

mellan tvåtusen och tretusen, inträdet kostade mellan fyra och fem kronor 1962, militär 
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i uniform fick en kronas rabatt. För att driva verksamheten lånades pengar från traktens 

bönder initialt sedan blev det pengar direkt när verksamheten och dansen satte igång. 

Vid evenemangen stod bilar parkerade längs med alla vägar i Blädinge (Hector 2014). 

Bilismen gjorde det möjligt att samla tusentals ungdomar och genom systematiska 

investeringar kunde platser som Tyrolen i Blädinge bli centrum för hela regioners 

nöjesliv (Jörnmark 2007, s. 27).  

 

Dansparken Tyrolen hade kapacitet att ta emot flera tusen besökare och i princip alla 

1960-talets stora svenska artister var på plats, till exempel Hep Stars, Cornelis 

Vreeswijk, Siv Malmkvist och Sven Ingvars. Även flera tv-kändisar besökte Blädinge, 

en av dem var Michael Landon som spelade ”Little Joe” i västernserien ”Bröderna 

Cartwright” (Jörnmark 2007, s. 28-29). Rut berättar vid intervjun, gjord av Carl Hector 

och Hanna Evelyndotter, att artisterna inte var besvärliga till exempel var Lill-Babs 

jättetrevlig. Bill Haley var den bästa, mycket trevlig och sjöng jättebra, trots att vi fick 

vakta honom lite då han hade problem med spriten. ”Little Joe” sköt så det dånade och 

sjöng sina hits iklädd cowboydräkt. Han var så populär, att det räckte med att han visade 

sig så skrek folk. Det fanns hur många dansorkestrar som helst (Hector 2014).  

 

Sveriges Radios reporter Ola Hemström träffade 

superkändisen Roger Moore i Stockholm 2009.  

Under 1960-talet hade Moore huvudrollen i den 

populära tv-serien ”Helgonet”. Med sig hade 

Hemström en affisch som upplyser om att Moore 

midsommaren 1966 skulle besöka Tyrolen för att 

underhålla. Affischen var en present från Tyrolen-

ägarna till Roger Moore som kom vilse och därmed 

aldrig fick stå på scenen. När Moore nu fick se 

affischen minns han händelsen och utbrister: 

”Herregud! Ja, jag vet att jag skulle åka till en massa 

olika ställen den där dagen” (se figur 6). Roger Moore 

fick också via Hemström en inbjudan av Tyrolen-

ägarna till att besöka Blädinge närhelst han har vägarna förbi, Moore svarar på 

inbjudan: ”Det kommer jag göra någon gång, innan jag kilar vidare” (Hemström 2009). 

 

Under en kväll i parken på 1960-talet jobbade två i entrén, fem vakter och totalt femton 

till tjugo personer. I parken var publiken väldigt vänlig och alla ville prata, det var inte 

så stressad stämning. På parkeringsplatsen utanför parken var det ofta bråk och det var 

en anledning till att man tröttnade på att driva Tyrolen. Folk blev rädda för att åka till 

platsen och våndades över att få sina parkerade bilar förstörda (Hector 2014). I mitten 

på 1960-talet växte dansrestauranger fram i städer. På dansrestaurangerna behövde 

ingen frysa, bli blöt av regn eller bli attackerad av myggor. Spritflaskor på parkeringen 

var onödiga och den ljumma varmkorven ett minne blott. Olle Olofsson var medveten 

om den nya utvecklingen och satsade på sin dansrestaurangkedja Oléo i Kalmar, Växjö 

och Malmö (Jörnmark 2007, s. 34). I början av 1970-talet började man spela skivor i 

orkestrarnas pauser och folk dansade till det. Joddelero-dansbanan i parken Tyrolen 

kom även den att användas för att spela skivor med annonsering av ”Discotheque-Pop” 

1972, det blev Alvestas första diskotek. År 1986 köpte Olles och Ruts son Bo ut sin 

morbror Ivar ur bolaget. I början av 1990-talet fick Bo även den andra hälften av 

bolaget av sin far Olle (Hector 2014). De nuvarande ägarna av folkparken Tyrolen köpte 

platsen av Bo, då de fick syn på en annons i tidningen och såg möjligheter att bedriva 

verksamhet på platsen. 

Figur 6: Roger Moore med 

presenter från Tyrolen.  

Foto: Ola Hemström/SR 2009 
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1.5.2 Retroparken Tyrolen öppnar upp för nostalgi 

Under 2000-talet har retro handlat mycket om att återblicka på 1950- och 1960-talets 

produkter, stilar och trender. I den tidsandan år 2007 köper Rolf Berggren, Hampus 

Klang, Jonas Letelier samt bröderna Jacob, Carl och Gustav Hector festplatsen Tyrolen 

av Bo Olofsson. Sedan 2014 är även Kristoffer Palmgren och Hanna Evelyndotter 

medlemmar i föreningen ”Tyrolens vänner” som gemensamt äger parken. I en tidnings-

artikel rubricerad ”Tillbaka till framtiden” skriver Torbjörn Hallgren om folkparken 

Tyrolens nya ägare (Hallgren 2012, s. 59-64): 

 
”När Jacob Hector tittade över planket till den öde folkparken sent en vinterkväll 2006 fick 

han en kuslig känsla. Det han såg var som hämtat från en amerikansk zombiefilm. Stillhet 

på en plats som sjudit av liv. /… / Han var där tillsammans med sina bröder och några 

vänner. De hade läst en annons på en mäklarsajt: Folkpark säljes. I Blädinge, mitt i 

Smålands skogar, inte långt från där de själva bor och växte upp, i Uråsa, nära Växjö. /… / 

Bröderna Hector och deras vänner kände att de måste köpa parken. Om så bara som en 

kulturell gärning. Något skulle man väl kunna använda den till. /… / De såg också en 

möjlighet till att tjäna pengar på köpet. Bröderna Hector har en bakgrund inom nöjes-

världen. Jacob är turnéledare för bandet Bullet, och de äldre bröderna Nils och Gustav 

Hector har bland annat ordnat Uråsafestivalen under 90-talet. Det var avgörande för att 

satsa pengar på ett folkparksköp. /… / Att det är upp och ner att driva folkpark märkte de 

tidigt. Vissa evenemang har gått bra, andra har varit mindre lyckade. /… / På Tyrolen har 

det varit lite si och så med stödet utifrån. Polisen undrade först vilka de långhåriga nya 

ägarna var. De mindes tiden då raggarna ställde till det på 70-talet.” 

 

På dagens Tyrolen värdesätts den gemenskap och arbetarglädje som växer fram ur 

kollektivt skapande, det finns ideologiska målsättningar som kontrasterar till mer kort-

siktigt och kapitalistiskt vinstintresse. Alla som vill bidra med en arbetsinsats i parken 

är välkomna, så väl bybor som invånare från andra platser i Småland. Det innebär att i 

verksamheten medverkar, förutom ägarna och arrangörsföreningen Tyrolerhatten, ett 

stort antal volontärer som genom frivilliga insatser möjliggör verksamheten. Många 

behövs för att skapa en fungerande nöjespark. Den som plockar skräp är lika viktig  

som den som står i kassa. För många är nöjesparken Tyrolen nostalgi och retro, vilket 

möjligen kan svara mot vårt trygghetsbehov i en snabb föränderlig värld (Råhlin 2010, 

s. 40; Råhlin 2014). 

 

I tidningen ”Folket i bild” intervjuas Carl Hector, Hanna Evelyndotter och Jacob Hector 

(tre av de nuvarande ägarna) av Maria Lindberg som skriver att den kollektiva filosofin 

lever i det småländska Blädinge. Folkparken Tyrolen har med en kollektiv kraftan-

strängning väckts ur sin dvala och är åter en plats för fest och sammankomster 

(Lindberg 2012, s. 24–30):  
 

”Nöjespalatset från 1960-talet har återuppstått som en plats för festivaler, bilträffar och 

mat-mässor. /… / Bilträffarna passade bra att börja med, sådana hade festplatsen inhyst 

tidigare. Men snart utökades utbudet och festivalen ”Tyrolen lever” visade omvärlden att 

nöjespalatset verkligen hade återuppstått. /… / Återvinning, självhushåll och ett kollektivt 

leverne genomsyrar allt med Tyrolen.” 
 

På folkparksprogrammet är musik en viktig ingrediens vilket framkommer i exempelvis 

festivalsprogrammen ”Muskelrock” och ”Tyrolen punk!” (Tyrolen 2015). Utställningen 

i den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul” återspeglar folkparkens nostalgi- och retro-

tema. Vilka perspektiv, aspekter och dimensioner ryms inom begreppen nostalgi och 

retro? Det är vad jag föresatt mig att noggrant undersöka, analysera och diskutera i detta 

uppsatsarbete. Tidigare forskning inom området lyfts i kapitel 2.  
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfts tidigare forskning på temat nostalgi och retro samt gällande ämnet 

materiellt och immateriellt kulturarv fram. Möjliga perspektiv, aspekter och dimen-

sioner belyses här för att i kapitel 3 genomgå en fördjupande analys med syftet att ge 

stadga och struktur åt mitt arbetes teoretiska ramverk. 

 

2.1 Om nostalgi och retro 
Medicinska recept mot nostalgi skrivs inte ut idag, under 1700-talet betraktades dock 

nostalgi som en sjukdom som kunde botas, liknande en förkylning. Schweiziska läkare 

trodde att opium, blodiglar och resor till schweiziska alperna skulle ta hand om de 

nostalgiska symptomen (Boym 2001). Även under 1800-talet betraktades nostalgi som 

en sjukdom, Fred Davis (1979) analyserar senare tiders förändring av synen på nostalgi 

som han menar satte fart på 1950-talet genom införlivandet av amerikansk propaganda; 

utvecklingen inom psykologin har gett nostalgin en positiv klang som lätt kan associ-

eras med familjära känslor så som kärlek, avundsjuka och rädsla snarare än tillstånd av 

melankoli, tvångssyndrom eller klaustrofobi.  

 

Christina Goulding (1999, 2001) uppmärksammar konsumtionen av nostalgi i en fall-

studie av ett museum i Storbritannien. Goulding understryker att inte alla konsumenter 

av kulturarv upplever nostalgi, det finns andra eftersträvansvärda upplevelser som bild-

ning och rekreation som lockar exempelvis museumbesökaren. 

 

Svetlana Boym (2001) vill definiera nostalgi som en längtan till ett hem som inte längre 

existerar eller som aldrig har existerat. Nostalgi är ett sentiment av förlust och förskjut-

ning, men det är också en romans med sin egen fantasi. Boym (2001) skriver vidare att 

hon intresserar sig för nostalgi som ett symptom i tiden, en historisk känsla. Nostalgi 

kan tyckas vara en längtan efter en plats men är egentligen en längtan efter en annan tid 

– barndomen och de långsammare rytmerna av drömmar. I en bred mening är nostalgi 

en rebell som ifrågasätter moderna idéer om tid, tiden som historia och progress. Det är 

upp till var och en att ta ansvar för nostalgi och inte låta någon annan bestämma inne-

hållet. Reflektioner kring nostalgi tillåter oss att undersöka både innehåll i media och 

vilka medium som används inkluderat teknologi. Nostalgisk längtan är kopplat till 

mänskliga förhållanden i den moderna världen men trots det så är det inte mycket som 

görs för att förstå nostalgi (Boym 2001). 

 

Karin Johannisson (2001) har i sin forskning dragit slutsatsen att i perioder av individ-

uella och kollektiva förändringar: från barn till pubertet, från ung till vuxen, till föräld-

raskap och åldrande, kristillstånd, katastrofer och rusande modernisering så är nostalgin 

stark genom att spela på upplevelser av diskontinuitet. Det handlar inte om att glorifiera 

det förflutna eller önskan om att återvända utan hålla fast minnet och återuppleva.  

Bland tingens betydelse för minnet har fotografiet en särskild ställning, som ett vittne 

och en påminnelse om hur det var. Skillnaden mellan föreställd framtid och föreställd 

förflutenhet är att det förflutna har lämnat spår och märken som förbinder då och nu 

(Johannisson 2001, s. 145-152). 

 

I tidskriften ”Samlaren” skriver Anna Jörngården (2006) om 1990-talsromanerna 

”Händelser vid vattnet” av Kerstin Ekman och ”Aprilhäxan” av Majgull Axelsson, 

Jörngårdens litteraturstudie kretsar kring begreppen nostalgi, modernitet och genus. 

Jörngården skriver att moderniteten ofta främst associeras till utveckling och fram-

stegstro, men att det parallellt kan finnas förlustkänslor av det traditionella, vilket kan 
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föra med sig nostalgi. Begreppet nostalgi innebär motsättningar i former av nostalgiska 

återblickar och acceptans av framåtblickande förändringsprocesser. De bilder av 

historien som författare lyfter fram har betydelse för hur läsare uppfattar samtiden. 

Litteratur är på så sätt en medskapare av historien om det förflutna, som skapas och 

omskapas (Jörngården 2006). 

 

Cecilia Trenter (2009) framhåller att ett nostalgiskt historiebruk inte behöver vara mer 

subjektivt än andra former av historiebruk och dess negativa stämpel skulle kunna 

reduceras genom att definiera nostalgiska historiebruk som en markering av nutidens 

behov av historia. Kulturarv är till sin karaktär nostalgiska historiebruk eftersom syftet 

är att artikulera normer och värderingar i nuet, inte sällan estetiska och moraliska, som 

motiverar varför vissa lämningar, materiella och immateriella, ska vårdas gemensamt 

för kommande generationer.  

 

Relationen mellan nostalgi och konsumtionsbeteende har tidigare behandlats av 

Goulding (1999, 2001),  tio år senare undersöker Jana Rutherford (2011) vilken 

betydelse nostalgi har för konsumtion och även hon påvisar i sin studie att nostalgi har 

betydelse för konsumenters beteende. Nostalgi skapar starka positiva eller negativa 

känslor vilket influerar formandet av konsumenters preferenser. Nostalgi kan triggas 

igång av reklam, lukt och konsumenters erfarenheter. Johannisson (2001) har i sin 

forskning framhävt att diskontinuiteter i tillvaron gör människor mer benägna till 

nostalgi även Rutherford (2011) hävdar att signifikanta livshändelser ofta utgör en 

katalysator för nostalgi. 

 

Simon Reynolds (2011) lyfter frågan om popmusikens värsta fiende är sitt egna för-

flutna. Reynolds föddes 1963 och har växt upp med musikband som The Beatles, Bob 

Dylan och Rolling Stones. Reynolds menar att det var under denna tid som idén om 

rock som konst, rock som revolution, rock som bohemia och rock som en självmedveten 

innovativ form verkligen tog sin början (Reynolds 2011, s. 403). En del av problemet i 

2000-talets varierande musikaliska landskap är att de flesta musikstilar och subkulturer 

inom olika musikgenrer som har existerat fortfarande finns hävdar Reynolds. Genom 

olika årtionden lockar olika former av retro; under 1970-talet återblickades det på 1950-

talet; på 1980-talet så uppmärksammades multipla åtskilda versioner av 1960-talet; och 

1970-talsmusik började att återupptäckas på 1990-talet. Frågan är om det är ett problem 

att musik från det förflutna återspelas av nostalgiska skäl och om det förhindrar skap-

andet av framtida musik. Riskerar musiken att stagnera (Reynolds 2011, s. 407-409)? 

 

Nostalgi och retro framhävs som viktiga ingredienser av Raphael Samuel (2012), inte 

bara för musikskapandet, utan inom ett brett spektrum av olika media- och trendinrikt-

ningar. Kulturarvet används och förändras, jämför med Reynolds (2011, se ovan) som 

undrar om musiken riskerar att stagnera genom människors lockelse till retro-musik. 

Det förflutna och minnet är långt ifrån ett passivt och mottagligt arkivsystem menar 

Samuel (2012), det är snarare en aktiv och formbar kraft  som är dynamisk – vad som 

eftersträvas att glömma är lika viktigt som det ihågkomna – och det är dialektalt 

relaterat till historiska tankegångar, snarare än en negativ motsats. Det som Aristoteles 

benämnde ”anamnesis”, det vill säga den medvetna akten att minnas, var ett intellek-

tuellt arbete nära besläktat med historikerns. I sin samtid var det ett sätt att konstruera 

kunskap, genom att citera, imitera, låna och assimilera (Samuel 2012, s. xxii–xxiii). 

 

En annan forskare som intresserat sig för nostalgins kulturella uttryck i vår samtid är 

David Lowenthal (1985, 2013) han menar att nostalgi har kommit att bli det mest 
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förhärskande förhållningssättet till det förflutna. Nostalgi marknadsförs som terapeutisk, 

en källa till självuppskattning, en krycka till personlig kontinuitet och ett försvar mot 

påminnelser om människans dödlighet fortsätter Lowenthal. Retro produceras och 

konsumeras i till exempel shower och sånger, i Hollywood är den hetaste trenden går-

dagen, inget kan vara så bra som det som hänt tidigare.  

 

Lowenthal pekar på en förändring i förhållandet till nostalgi under 1970-talet (jfr med 

Davis 1979) som han menar skedde allteftersom samtiden tedde sig alltmer bedrövlig, 

moderniteten förlorade då sin charm men istället för död så kom nostalgins pånytt-

födelse. 1970-talets lust på det förflutna var så stor att en satiriker förutspådde att det 

förflutnas resurser skulle ta slut. Lyckligtvis så försäkrar elektronisk teknologi och 

internet tillgången på en oändlighet av förfluten tid. Alla vet att det förflutna inte var  

så som nostalgiska minnen. När det gäller människors minnen av sin barndom så exklu-

deras oftast familjegrälen och tristessen, det är minnen med det smärtsamma borttaget 

och glömt. En gång i tiden var nostalgi ett privilegium för mor- och farföräldrar, idag 

ägnar sig tonåringar åt nostalgi. Dagens ”retronauter” baserar sina liv och sin personliga 

stil kring givna tidsperioder. Tidsresande internetbesökare får kontakt med likasinnade 

(Lowenthal 2013, s. 29-37).  

 

Med ”generation X” (personer födda cirka 1961–1979 även kallade ”ironiska genera-

tionen”, min anmärkning) förändrades retro-modet och nostalgi transformerades från 

sentimental längtan till ironisk likgiltighet som både hånade och kopierade det förflutna 

genom ett eklektiskt och trivialiserande förhållningssätt. Avsmak mot ”kulturarvs-

kulten” framkallade nostalgifobiska bråk och belackare exponerade nedlåtelser gällande 

nostalgiserade tidsperioder. Förutom nostalgikers snäva och stirriga blick på en för-

tvivlad tid, falsifierad historia, kitschiga kommers och regressiva elitism så anklagas 

nostalgi för dumdristiga antaganden om att problem löstes bättre och snabbare i det 

förflutna. Konsumenter slukar produkter med nostalgiska förtecken (jfr med Goulding 

1999, 2001 och Rutherford 2011, se ovan), till och med ”generation X” återvänder till 

sin barndom, i tider av retro-väckelser. Men kan en generation av anti-nostalgiker vörda 

sitt förflutna utan att bli det de själva hatar? Svaret är ja om man kommer ihåg att tiden 

ifråga var lika mycket helvete som himmel (Lowenthal 2013, s. 44-47). 

 

Även inom medicinsk forskning har nostalgin kommit att beforskas. Pontus Wasling  

är hjärnforskare och läkare, han skriver med ett fysiologiskt perspektiv om nostalgi 

(Wasling 2013, s. 102): 

 
”Nostalgi – den bitterljuva känslan av välbehaglig smärta, en blandning av lust, saknad och 

sötma – fick sitt namn 1678 av den då nittonårige läkarstudenten Johannes Hofer. Han såg 

att schweiziska soldater i utlandstjänst kunde drabbas av en sjuklig hemlängtan som gjorde 

att de försjönk i så stark melankoli att de fick hemförlovas. Under lång tid kallades det för 

schweizersjukan, innan man förstod att nostalgi är ett universellt fenomen.” 

 

Wasling (2013) menar att nostalgi handlar om försvunna tider, varav det enda som finns 

kvar är bitterljuva minnen. Ting kan framkalla minnen och känslor, exempelvis ett foto-

grafi (jfr med Johannisson 2001, se även s. 13), en doft eller musik. Minnen kan 

plötsligt explodera och nostalgi kan bryta ut när man ser gamla filmer eller påminns om 

godis och glassar som inte längre finns. Vissa saker förstärks, andra glöms bort och 

nästan allt förvanskas lite (jfr med Lowenthal 1985, 2013, se ovan). Omtolkningar av 

det förflutna kan göra att människor mår bättre och kan gå vidare i livet. Nostalgi är 

socialt, minnen delas kollektivt i grupper av olika slag till exempel på middagar eller 

digitala sociala medier. Känslominnen (det vill säga nostalgi) är det som vi allra mest 
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delar med oss av och det är tydligast i grupper av människor, framhäver Wasling. 

Människors relation till musik lyfts även av Wasling, han beskriver musiken som en 

unik och märklig konstart, trots att den är helt abstrakt och flyktig kan den skapa 

känslor av lycka, förtvivlan eller skräck, kollektivt under exempelvis en begravning 

eller på en uppslupen fest, jämför med Reynolds (2011) och Samuel (2012) ovan. 

  

2.2 Om materiellt och immateriellt kulturarv 
Enligt UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)  

är kulturarvet – från uppskattade historiska monument och museum till traditionella 

praktiker och samtida konst – en resurs som berikar människors liv på ett oräkneligt 

antal sätt (UNESCO 2015a). UNESCO arbetar för att ta fram konventioner i former  

av gemensamma regelverk för bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv 

(UNESCO 2015b).  

 

Laurajane Smith och Emma Waterton (2009) pekar på UNESCO:s tre överlappande 

kategorier på internationell nivå: materiella (tangible), naturliga (natural) och 

immateriella (intangible) kulturarv, varav den immateriella kulturarvskategorins 

osynlighet understryks av Smith & Waterton. En pågående diskurs för att synliggöra 

immateriella kulturarv har startats av Smith under etiketten ”authorized heritage 

discourse” med förkortningen ”AHD” (auktoriserad kulturarvsdiskurs, min översätt-

ning). Smith & Waterton menar att kulturarv är en emotionell process, med stark 

känslomässig kraft, i vilken det förflutna och nuet turas om att förhandla med och förstå 

det nuvarande. Vad som kan vara ett bekvämt och värdefullt kulturarv för en person 

kommer alltid att vara obekvämt och problematiskt för en annan. 

 

Kulturarv som föremål, platser och händelser existerar i komplexa och interaktiva 

kontexter med kontrasterande och multipla meningar och värden. I diskussioner om 

kulturarv saknas meningar, värden och erfarenheter som engagerar människor när de 

tänker, känner och talar om det förflutna i nuet. Associationer, känslor och förståelse 

antas vara intimt sammankopplat med fysiska bevis och kan därför inte isoleras från 

materiellt kulturarv. Materiellt och immateriellt kulturarv samverkar i varierande 

relationskonstellationer (Smith & Waterton 2009, Bernhard 2014). Bland annat genom 

mitt kulturmiljöpedagogiska projekt i folkparken i Kalmar belyses en sådan kulturarvs-

relation (se Bernhard 2011). Genom Byteaterns efterlysning kan ytterligare berättelser 

med anknytning till platsen komma att synliggöras (Byteatern 2015, se även s. 6–7). 

Obestämt kulturarv kan definitivt ha publik och social betydelse, därför är det högst 

angeläget att involvera och kommunicera med människor vid olika former av kultur-

arvsprojekt (Bernhard 2013). Det ansvaret är avgörande för kulturarvssektorns och 

arkeologins framtid. 

 

Johanna Björkholm (2011) behandlar immateriellt kulturarv som begrepp och process 

och diskuterar kulturarvs nära förbindelse till politik (jfr med Bernhard 2011). 

Björkholm beskriver kulturarv som kulturella konstruktioner bestående av kulturkom-

ponenter, kulturkomponenters eventuella övergång till att betraktas som utmärkta 

kulturarv är beroende av diskussioner om dess värde vilket i sin tur avgör vad som 

vårdas och bevaras (jfr med Bernhard 2014). Diskussioner om kulturarvsvärden är alltså 

av yttersta vikt för vad som kan anses innefattas i begreppet kulturarv, samt en förutsätt-

ning för att ge kulturarvsbegreppet bredd och djup. Björkholm har studerat ämnet folk-

loristik, hon berör inom sitt ämnesområde musik och iscensättande samt pekar på att 

musikaliska framträdanden rymmer både verbala och icke-verbala kommunikations-

former (Björkholm 2011).  
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3 Teori 
3.1 Grundad teori 
Grundad teori (min översättning av ”Grounded Theory” känd sedan 1969 genom 

Anselm Strauss och Barney Glaser) innebär ett sätt att ordna verkligheten för att förstå 

omvärlden. Den urskiljer sig på så sätt att teorin inte enbart är beskrivande eller 

förståelseskapande utan framförallt teorigenererande. Att utifrån den egna praktiska 

erfarenheten (empirisk grund) skapa teorier, modeller och idéer som omvärderas och 

omformuleras allteftersom nya erfarenheter skapas är ett arbetssätt som enkelt uttrycker 

grundad teori. Teorin är både induktiv (från empiri till teori) och deduktiv (från teori till 

empiri), i den induktiva processen kodas incidenter och omvandlas till teoretiska 

begrepp, som sedan införlivas i den deduktiva processen. Det teoretiska förhållnings-

sättet skiljer sig från en hypotesprövande ansats genom att antaganden inte godkänns 

eller förkastas utan begrepp och teori förändras och utvecklas beroende på empirin. 

Grundad teori utgår inte från i förväg preciserade kategorier och begrepp istället intar 

forskaren en inkännande roll (Guvå & Hylander 1998; Corbin & Strauss 2008).  

 

En viktig teoretisk utgångspunkt för mitt masteruppsatsarbete är att kunskapen om det 

förflutna, samtida och framtida är i rörelse beroende av människors förutsättningar, 

erfarenheter och intressen. I mitt forskningsarbete har jag eftersträvat ett förhållningssätt 

som speglar en komplex omvärld med utrymme för en mångfald av perspektiv, aspekter 

och dimensioner på det valda temat nostalgi och retro. 

 

3.2 Samtidsarkeologi  
De frågor som samtidsarkeologin väcker är relevanta för all arkeologi skriver Mats 

Burström (2007, s. 5). Burström framhäver att samtidsarkeologin är ett mångveten-

skapligt forskningsfält som berör många andra akademiska ämnesdiscipliner, de mest 

närliggande är etnologi och historia. Det finns även beröringspunkter med utforskande 

inom konsten, till exempel nämns hur personliga erfarenheter och minnen kan bidra till 

att historien återges som en mer mångtydig bild. Sambanden mellan den lilla och stora 

historien framhävs och kan undersökas genom samtidsarkeologin. Personliga minnen 

och individuella erfarenheter kan berätta något väsentligt om den historia som berör 

många, den lilla berättelsen ger en mänsklig dimension som gör det möjligt att förstå 

(Burström 2007, s. 6-7). 

 

All historia skrivs med den egna samtiden som utgångspunkt. Samtiden påverkar såväl 

vilka frågor vi ställer till det förflutna som vilka svar vi finner rimliga, det innebär att 

alla tolkningar i någon utsträckning speglar den tid i vilken de tillkom. Det är en viktig 

orsak till varför historia aldrig blir färdigtolkad utan ständigt skrivs om. Varje genera-

tion har möjlighet att skriva sin egen historia. Om ett sådant konstruktivistiskt perspek-

tiv dras till sin spets skulle man kunna hävda att all arkeologi är samtidsarkeologi. 

Arkeologins tolkningar är dock mer än enkla samtidsprojektioner. En sådan allomfatt-

ande syn på vad som är samtidsarkeologi skulle dessutom göra begreppet meningslöst 

(Burström 2007, s. 12).  

 

Samtidsarkeologin studerar hur föremål och andra materiella lämningar från det nära 

förflutna på olika sätt berör människor. Frågor kring relationen mellan kunskap och 

känsla väcks på detta sätt (Burström 2007, s.83). Att gräva i det nära förflutna kan vara 

känsligt och det finns anledning till etiska överväganden. Samtidsarkeologin kan ställa 

människors minnen och vad de hört berättas mot de materiella lämningarna. Det är inte 

alltid som de olika källorna sammanfaller. Den faktiska och upplevda verkligheten kan 
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skilja sig åt. Det kan också bero på att minnen förändras över tid och att somligt faller i 

glömska. Det är inte heller ovanligt att minnen förstärks över tid och att proportionerna 

då överstiger den fysiska verkligheten (Burström 2007, s. 98).  

  

3.3 Teorier om kulturarv 
Burström framhäver att föremål och materiella lämningar från det nära förflutna är vik-

tiga kunskapsobjekt, det vill säga källor till kunskap om det som har varit. Den materi-

ella kulturen är också viktig på andra sätt, genom att den har en emotionell och reflexiv 

dimension. Det handlar om hur ting berör oss, hur de frammanar minnen, väcker tankar 

och får oss att reflektera över tillvaron (Burström 2007, s.16). Tingens betydelse för 

människors förmåga att minnas har stora konsekvenser för den offentliga kulturmiljö-

vården. Vilka materiella lämningar som finns bevarade påverkar i hög grad människors 

förmåga att minnas. Många människor gör själva stora insatser för att bevara olika slags 

materiell kultur från det nära förflutna vilket ofta har det gemensamt att det förknippas 

med goda minnen eller romantiserade historiebilder. Risken är att det mörka kulturarvet 

glöms bort. Ansvaret för bevarandet av icke önskvärda händelser och bortträngda 

minnen faller då på den offentliga kulturmiljövårdens bord (Burström 2007, s. 103). 

 

Björkholm (2011) framhäver att kulturarv endast kan få utrymme genom att människor 

utövar och iakttar dess former och färger, om så inte sker kan ändå ett behov eller en 

önskan att sprida till exempel musik från det förgångna finnas. Aktörer är oerhört 

viktiga för spridningen av immateriella kulturarv. Kulturarv skapas, konsolideras och 

ageras ut genom framträdande processer. Det musikaliska kulturarvet behöver iscen-

sättas och ett aktivt synsätt gentemot det förflutna syftar till att upprätthålla historiska 

sammanhang för individ och kollektiv. Kulturarv kan användas till att strukturera 

verkligheten för individer och grupper (Björkholm 2011).  

 

3.4 Teorier om nostalgi och retro  
Med ett psykologiskt perspektiv, genom Davis (1979) forskning, delas nostalgi upp i tre 

kategorier: Enkel nostalgi (det var bättre förr), Reflexiv nostalgi (var det verkligen 

bättre förr?) och Tolkande nostalgi (var, när, hur och varför uppstår nostalgi?). I min 

forskning är den tolkande nostalgin central. Goulding (1999, 2001) har genom sin forsk-

ning som omfattar sociologi, psykologi och kulturvetenskap delat upp konsumenter med 

åtskilda beteenden i två typer: den existentiella konsumenten och den estetiska konsu-

menten. Goulding urskiljer fyra teman som huvudsakligen kan relateras till nostalgiska 

reaktioner: antalet och formerna av de roller som en individ innehar, vilken grad av 

alienation som upplevs i nuet, kvaliteten på och önskan om sociala kontakter och för-

mågan att selektivt återkalla det förflutna hos individen. Den indelning av konsumenter 

samt de teman som Goulding relaterar till nostalgi tydliggör teoretiska verktyg för min 

vidare diskussion och analys, liksom Boyms teorier nedan. 

 

Nostalgi är inte alltid retrospektiv utan den kan vara prospektiv också. Fantasierna om 

det förflutna som styrs av behov i nuet har stort inflytande på samtida framtidsvisioner. 

Nostalgi verkar utanför konventionella gränser av tid och rum. Nostalgi kan vara både 

en social åkomma och en kreativ känsla, ett gift och en bot. Boym delar in nostalgi i två 

former: en reparativ form som manifesteras genom att rekonstruera monument från det 

förflutna och som tar sig själv på dödligt allvar och en reflektiv form med förkärlek för 

ruiner och drömmar om en annan plats och en annan tid. Reflektiv nostalgi har inslag av 

sorg och melankoli men kan även vara ironisk och humoristisk (Boym 2001). 
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Nostalgi är minnen som kan ha formen av hågkomst, erinring, igenkännande, flashback, 

av sentimentalt eller terapeutiskt återvändande. Nostalgi kan vara trånande, sökande, 

förfalskande, förglömmande, bygga på vaga reminiscenser, förbiglidande intryck eller 

en enskild symbolisk detalj. Nostalgi är det känslosamma minnet, ett sinnestillstånd, en 

tillståndsupplevelse, ett stämningsläge – i allmänhet utlöst av ett sinnesintryck eller ett 

yttre objekt: en bild, ett ting, en doft, en musikalisk fras (Johannisson 2001, s. 145). 

Olika former av retroprodukter, som på varierande sätt kan uppfattas av människors 

sinnen, har således potential till att locka konsumenter genom medvetna och/eller 

omedvetna upplevelser av nostalgi. 

 

Johannisson (2001) pekar på förutsättningarna för nostalgi att ta form i det närvarande 

med beskrivningen att det är som ett minnesarbete där det förflutna ges mening i sam-

spel mellan då och nu, egna erfarenheter och samtidens kulturella koder. Nostalgin är 

inte sann i den meningen att den representerar verkliga skeenden däremot är den sann i 

den meningen att den relaterar till egna erfarenheter av ett levt förflutet. Ting är hjälp-

medel för att återkalla minnen av det förflutna – ofta vardagliga, tysta, förbisedda och 

trivialiserade – som minnesbärare får de mening. Nostalgi kan utgöra en förutsättning 

för minnesproduktion; förvandlad till en del på en marknad, ännu en vara (till exempel 

en retro-produkt, min anmärkning) för konsumtion (Johannisson 2001, s. 145-152). 

 

Trenter (2009) förklarar att nostalgi kräver tre förutsättningar: en linjär tidsuppfattning, 

där man föreställer sig en försvunnen tid; upplevelsen av att nutiden är misslyckad, 

annars skulle man inte behöva söka sig bakåt i tiden, samt tillgängligt materiellt bevis 

för en förflutenhet (bilder, artefakter, platser, texter etcetera). Utopiska drömmar kan 

vara nostalgiska och nostalgiska återblickar kan innehålla utopiska fragment. Trenter 

tydliggör teorin i följande modell: 

 

Aktören (nuet) 

Utopi/eufori (framtiden) Dystopi (nuet) Nostalgi (det förflutna) 

Tabell 5: Modell över aktörens historiemedvetande i relation till utopi/dystopi och 

nostalgi (i modifierad tabellform efter Trenter 2009, s. 133). 

 

Även Samuel (2012) framhäver att minnet (nostalgi) är historiskt bundet, minnen som 

förändrar färg och form beroende på aktuella omständigheter. Minnet är genom sin 

formbarhet långt ifrån ett arv eller en tradition som ges från en generation till en annan 

generation. Minnet bär på avtryck av personliga erfarenheter vilka påverkas av tidens 

tand (Samuel 2012, s. xxii-xxiii). Lowenthal (1985, 2013) beskriver nostalgi som ett 

favoriserat känsloläge vid tillbakablickande i tiden som attraherar och plågar alla. 

Extrema former av nostalgi är patologiska. Nostalgi är känslominnen (se till exempel 

Johannisson 2001; Lowenthal 1985, 2013 och Wasling 2013).  

 

Genom analys av den tidigare forskningens användning av begreppen nostalgi och retro 

framkommer bland annat följande innebörder av begreppen, uppställda i tabellform som 

motsatspar på nästa sida: 
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Nostalgi 

Lycka Uppgivenhet 

Bot Gift 

Romantik Revolution 

Utopi Dystopi 

Attraktion Plåga 

Sentimentalt Ironiskt 

Sorg Humor 

Himmel Helvete 

Trygghet Otrygghet 

Individuellt Kollektivt 

Tabell 6: Motsatspar inom begreppet nostalgi. 

 

Retro 

Återvinning Konsumtion 

Gammalt Nytt 

Stagnation Innovation (nyskapande) 

Traditionellt Modernt (postmodernt) 

Tabell 7: Motsatspar inom begreppet retro. 

 

Kulturarv som till exempel dansbana och retro-musik i folkparken Tyrolen, kan väcka 

nostalgi (känslominnen). Begreppen nostalgi och retro innefattar ovanstående motsats-

par, se tabell 6 och 7. Dessa teoretiska perspektiv, framförallt då det gäller nostalgi, 

utgör en grund som tydliggör vikten av etiska aspekter i den valda metoden kvalitativ 

intervju, se kapitel 4.  Dimensionerna av nostalgi och retro är lämpliga utgångspunkter i 

min fördjupande diskussion och analys gällande retrons och nostalgins betydelse för 

människor, se kapitel 5. 
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4 Metod 
4.1 Data 
En teoretisk urvalsprincip innebär att insamling av empiriska data sker utifrån ett 

medvetet val av data och datakällor i syfte att erhålla optimal information (Guvå & 

Hylander 1998).  

 
4.1.1 Skrifliga källor 

För detta arbete används primärt vetenskapliga skriftliga källor. Sekundära skriftliga 

(och muntliga källor) av vikt för min fallstudie utgörs bland annat av det material som 

samlats och tillgängliggjorts genom Tyrolenprojektet (Smålands musikarkiv 2015) och 

den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul”. Via Jacob Hector har jag även fått tillgång 

till opublicerat intervjumaterial i skriftlig form (Hector 2014).  

 
4.1.2 Observationer i fält 

Insamling av data har skett genom observationer i fält vid fem tillfällen under 

sommaren och hösten 2014 samt våren 2015. Jag besökte och observerade folkparken 

Tyrolen för allra första gången genom att delta i det återkommande evenemanget  

”Olles onsdagar på Tyrolen” den 18 juni 2014 och vid det säsongsavslutande 

evenemanget ”Tyrolens Jätteloppis & Veteranmarknad” den 28 september 2014. 

Ytterligare observationer gjordes vid två besök då folkparken inte var öppen för 

allmänheten, det första tillfället var den 6 september 2014 och det andra i samband med 

att intervjun med Jacob Hector utfördes den 20 november 2014. Den 26 april 2015 

undersökte jag mycket noggrant utställningen i det mobila museet ”Tyrolen på hjul”  

i samband med säsongens första evenemang ”Jätteloppis & Veteranmarknad”. 

 
4.1.3 Kvalitativa intervjuer 

Jag har utfört kvalitativa intervjuer strukturerade kring givna frågeställningar med 

utrymme för följdfrågor (se bilaga A och B). Då det i vissa fall handlat om känslig 

information så har informanterna fått vara anonyma. Tillåtandet av att informanterna 

inte behöver framträda med sina riktiga namn har sannolikt bidragit till bredd och djup  

i intervjumaterialet. 

 

4.2 Analys 
Kvalitativa analysmetoder syftar till att upptäcka vilka faktorer som har relevans för det 

studerade fenomenet samt undersöka sambandet mellan dessa faktorer. Forskaren ställer 

frågor till det insamlade materialet för att på så sätt utröna vad data säger om ämnet som 

studeras. Begrepp och kategorier urskiljs genom jämförande analyser vilket lägger en 

grund till idéer om hur materialet ska ordnas: sorteras, systematiseras, varieras, relateras 

och teoretiseras. Metoden kan beskrivas som en process där frågeställningar, insamling, 

bearbetning och analys växelverkar (Guvå & Hylander 1998). Genom kvalitativa 

analyser undersöks, tolkas och omtolkas data i syfte att skapa mening, förståelse och 

utveckling av empirisk kunskap. För att skapa ny kunskap krävs en sensitivitet till de 

många lager av meningar som ligger inbäddade i data. Kontext, struktur och process 

utgör ramverk för kvalitativa analyser (Corbin & Strauss 2008). 
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5 Folkparken Tyrolens kulturarv 
I det här kapitlet fördjupar jag mig i folkparken Tyrolens kulturarv i sökandet efter 

nostalgins och retrons betydelse. Folkparken Tyrolens kulturarv i retrostil talar till 

människors sinnen vilket kan väcka minnen som i sin tur kan ta sig uttryck i olika 

former av nostalgi. Betydelsen av nostalgi och retro undersöks av mig på djupet genom 

att låta besökare och nuvarande ägare komma till tals. Genom efterlysning av minnen 

har jag fått kontakt med två informanter som bär på berättelser utifrån egna och/eller 

närståendes besök på festplatsen Tyrolen under 1960- och 1970-talet. Jag har också 

intervjuat Jacob Hector som är en av folkparken Tyrolens delägare med ansvar för bland 

annat bokning av band vid musikevenemang. Folkparken (då och nu även omnämnd 

som festplats) Tyrolens stora dansbana, Cloetta-kiosk och museivagnen ”Tyrolen på 

hjul” (se figur 7 nedan) har valts ut då jag anser att de har potential för en fördjupning  

i arbetets tematiska begrepp: nostalgi och retro. 

 

 
Figur 7: Festivalkarta över folkparksområdet visar ungefärliga lägen för  

den stora dansbanan (benämns som ”rotundan”) och Cloetta-kiosken  

(benämns som ”kiosk”). Den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul”ses  

utanför det inhägnade områdets entréportar. Foto: Emelie Bernhard 2014 
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5.1 Intervju med Erik 
Den 22 oktober 2014 träffar jag en 55-årig man som jag kallar Erik på grund av att 

informanten önskar vara anonym. Erik berättar att han besökte festplatsen Tyrolen 

säsongsvis vid flera tillfällen under 1970-talet, då han var mellan 14 och 17 år.  

1973, då Erik för allra första gången besöker festplatsen, var han egentligen för ung  

för att komma in på området. Tyrolen var en av de största festplatserna, för Erik och 

andra som bodde ute på landet, det var också en av flera folkparker som hade börjat 

kombinera traditionell folkparksverksamhet med en discoscen. Musiken var inte det 

som attraherade Erik, utan det var tjejer, möjligtvis hade musiken betydelse på så sätt  

att den kunde locka mer eller mindre tjejer till platsen. Dansbandsmusik var något som 

Erik tyckte var töntigt. 

 

Det gick bussar till och från Tyrolen och det var med buss Erik kom till Tyrolen första 

gången. Erik drack fyra mellanöl och klarade efter det inte av att gå in på festplats-

området. Det var ganska många som höll till utanför festplatsen, i ett hörn höll raggarna 

till och i ett annat hörn höll lite mer ”normal” ungdom till. Det var egentligen lika 

mycket folk som höll till utanför portarna som innanför. Erik berättar glatt att det var 

förhoppningsfullt inför besöken och att det innan besöken ordnades förfester, det var på 

den tiden det fanns mellanöl att köpa i vanliga butiker. Erik minns också att han blev 

mycket berusad av mellanölen, vilket fick till följd att vänner hjälpte honom hem.  

 

Bodde man på landet var det nödvändigt att ha bil och det var alltid någon som fick 

hålla sig nykter och vara chaufför. Det var ofta någon som var lite udda och som kunde 

ta plats i gänget genom att agera chaufför. Vid alla sina besök på Tyrolen, minns Erik 

att det var många besökare och stort folkliv. Idag har Erik inte så mycket kontakt med 

gänget som besökte Tyrolen längre, några är det dock eftersom han alltid haft en fot 

kvar i sina hemtrakter. Eriks föräldrar bor kvar och även en del av grabbarna i gänget. 

Några är döda, inte helt överraskande bland dem som härjade värst och mest. Det var 

mycket fylla och en del slagsmål, men Eriks känsla var inte att det var farligt. Det 

arbetade vakter i gröna overaller som var bra på att hålla ordning.  

 

Erik berättar att när han pratar med andra om festplatsen Tyrolen så kan han foga in sina 

minnen i en mycket mer nostalgisk berättelse. Det var kul umgänge, framförallt runt och 

inför besöken, när öl dracks, det skojades och allt fortfarande var möjligt. Att dricka öl 

var en förutsättning för att våga bjuda upp till dans. Erik suckar högt. Vidare berättar 

Erik att utanför Tyrolen var det aggressivt laddat mellan olika gäng och det var ganska 

ofta slagsmål. Exempelvis kunde någon komma fram och säga att du har skrattat åt min 

motorcykel och nu ska du ha stryk. Mellan dessa skärmytslingar så låg fokus på att 

försöka hitta någon tjej att bjuda upp på dans. Hela området skapade en slags frihet i 

jämförelse med till exempel Växjös disco Barbarella som under den här tiden också var 

ett ställe som Erik besökte. Festplatsen Tyrolen hade en del mörka hörn som lämpade 

sig väl för att pussas och hångla om man var lyckosam. 

 

Gänguppdelningen som fanns bland Tyrolens besökare kan betraktas som subkulturer 

med olika musik- och klädsmak. Valet av stil kunde handla om att man ville göra sig 

märkvärdig eller flyta in i mängden. Erik kände sig som en ”glasögonorm” sedan tidig 

barndom, och förvånades över att flickor kunde tycka om honom eftersom han själv 

kände sig ful och oattraktiv. När Erik, i sjuttonårsåldern, började lyssna mer på 

”Genesis” och ”Pink Floyd” blev dansbandsmusiken på festplatserna och folkparkerna 

outhärdlig. Erik lockades istället till en discoklubb som kom att bli mer som en 

rockklubb med livespelningar, bland annat uppträdde ”Clash”.  
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Erik skulle inte benämna Tyrolen som folkpark utan istället danspark på grund av att 

den inte platsar i historien om arbetarrörelsens folkparker. Verksamheten på Tyrolen var 

kommersiellt driven i motsats till exempelvis folkparker i Norrköping och Göteborg. 

Erik har en ambivalens inför nostalgi, ungdomsårens utsatthet kommer upp för honom. 

Erik beskriver sig själv som ett udda barn med lärarföräldrar och berättar att han inte var 

”poppis” i det lilla samhälle han växte upp i, det var en ansträngning att platsa i det 

lokala ungdomsgänget. På frågan om vad nostalgi innebär för Erik, berättar han att han 

är akademiker och kanske har en lite förstörd bild av nostalgi; han beskriver dock 

nostalgi som en varm känsla av att höra hemma, ett begrepp som väcker positiva 

känslor. Nostalgi är skimret som blir kvar när man har tvättat bort det jobbiga. 

 

Jag frågar Erik om han minns Cloetta-kiosken på festplatsen Tyrolen, han berättar att 

han inte har några direkta minnen av kiosken men genom sina besök i flera folkparker 

under 1970-talet minns han att det fanns kiosker som sålde korv och godis samt att det 

fanns tombolastånd och skjutbana. Erik känner det som att Tyrolen i jämförelse med 

andra folkparker hade en lite mer modern utformning och att den riktade sig till alla 

åldrar. För Erik var byggnaderna inte viktiga utan platsen var lika mycket en skogs-

backe och en parkeringsplats. Det serverades inte någon alkohol inne på Tyrolen-

området, så dricka intogs och fylldes på utanför. Eriks smakminnen utmärks av öl och 

korv. Eriks lukt- och känselminnen är förknippade med att vara utomhus: det var lite 

fuktigt, jordigt och mörkt. Mörkret var viktigt för att kunna smita undan lite. Eriks 

visuella minnen av Tyrolen är många och glada färger. Att förfesta, och sitta och sjunga 

till musik tillsammans i bilarna var höjdpunkten, berättar Erik. Sen blev man utkastad, 

det gick inte att uppvakta i flock. Hoppet, längtan och den lite rusiga känslan tillsam-

mans med kompisarna kan Erik minnas med en nostalgisk känsla.  

 

5.2 Intervju med Per 
Den 28 oktober 2014 träffar och intervjuar jag en 56-årig man, i följande text kallar jag 

honom Per. Per har innan intervjun informerat mig om att han har en del minnen från 

Tyrolen som utspelade sig på 1960-talet. Per minns att hans pappa skjutsade en syster 

och kusin till Tyrolen ett antal gånger och att han följde med i bilen på vägen dit men 

inte när de skulle hämtas hem. Minnesfragmenten från hur det var utanför dansstället 

härör från åren 1964–1965, då Per var 6–7 år. På somrarna kring denna tid bodde Per 

och hans familj hos Pers morfar, det var då en syster och kusin till Per besökte fest-

platsen. När de skulle skjutsas till Tyrolen så var det en stor grej för Per att få följa med. 

På natten hämtades de av kusinens pappa, då låg Per och sov och kunde därför inte följa 

med. Det hände ibland saker på vägen dit, Per minns tydligt att vid ett tillfälle funkade 

inte lyset på bilen, det hade hunnit bli mörkt och de fick vända hem igen.  

 

Per fick höra många berättelser om vad som hänt på Tyrolen av sin syster. Pers morfar, 

mormor och framförallt morbror var konservativa med inställningen att festplatser var 

syndens näste. Per berättar att flera släktingar var influerade av den karismatiske Molle 

Lindberg som åkte runt i Sverige och verkade för den religiösa Marinatarörelsen. Mor-

brodern och andra släktingar tyckte inte om att flickorna besökte festplatsen, föräldrarna 

var dock mer liberala och tillåtande. Systern och kusinen var i 15- och 16-årsåldern när 

de började besöka Tyrolen. 1968 när Bill Haley uppträdde var kusinerna på plats, likaså 

när Emilé Ford, Maskots och Hep Stars var på Tyrolen, berättar Per. På den stora dans-

banan höll det vanliga folket till och utanför parken fanns raggarna. Enligt systern var 

det minst lika mycket eller ännu mer fest utanför än innanför dansparksområdet. Per 

minns att det var otroligt mycket bilar på den stora parkeringsplatsen utanför parken. 

Raggarna hörde Per talas om på olika sätt, det var berättelser om hur de åkte runt i sina 
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bilar och försökte ragga upp tjejer. Per berättar att raggarna som höll till kring Tyrolen 

kändes igen genom att de hade röda skjortor. Raggarna försökte få med sig tjejer hem, 

genom att erbjuda dem skjuts. Pers syster och kusin blev alltid hämtade av Pers pappa, 

Pers kusins pappa eller någon annan pålitlig person i byn. Det var mest folk från lands-

bygden som besökte festplatsen men det kom även besökare från Växjö och andra större 

städer, till exempel utsocknes från Göteborg. Det var stora artister som kom till Tyrolen, 

vilket även lockade en mer långväga publik. Allt hände på Tyrolen och det var tusentals 

människor som besökte platsen.  

 

Per har på senare år besökt folkparken Tyrolen vid ett motorevenemang, han tyckte att 

det var spännande att få komma in i parken och se den magiska plats där berättelserna 

han hört utspelat sig. När jag frågar om vad begreppet retro innebär för Per, så berättar 

han om att dagens unga flickor uppe i Dalarna klär sig i 50-talsstil och skaffar bilar från 

samma tid, Per undrar var idén kommer ifrån. Uttryck som ”det ser retro ut” kan man få 

höra när det till exempel handlar om formen på ett par glasögon. Per beskriver nostalgi 

som en tillbakablick i tiden, på en tid som var bättre än vad den är nu, en romantisering 

av en tid som kanske innehöll företeelser och ting som var bättre. Per framhäver att det 

alltid på ett eller annat sätt är ”orostider” och att det då finns skäl att blicka tillbaka och 

koppla på det nostalgiska ”mindsetet”. Att det var bättre på 1950- och 1960-talet, med 

mer framåtanda, det är tankesätt som troligtvis kommer från hörsägen, via föräldrar, 

eller från andra håll som media och film. Per undrar om det var så att prylarna som 

producerades på 1950- och 1960-talet hade större kvalitét än senare tiders produktion. 

När det gäller musik så tycker Per att det bästa utbudet är producerat under 1970-talet. 

 

Med fokus på lukt så minns Per att Tyrolen som var utkastad på landsbygden präglades 

av dofter från omkringliggande granskog och jordbruk, vilket han sammanfattar som 

varma och ljumma sommarkvällsdofter. Per säger att han nog var mer nostalgisk för 

några år sen, och resonerar som så att det nog är hans yrkesval som forskare som har 

förstört möjligheten till nostalgi. Per förtydligar genom att förklara att man blir lite mera 

krass med åren, och framhäver att Vietnamkriget, förföljelser och apartheid utspelades 

under 1960-talet, alltså ser man tillvaron i ett större sammanhang och tar in hela 

världen. Vetskapen om att Tyrolen och andra festplatser tog in brittiska, det vill säga 

kolonialmaktens artister, gör det svårt att känna någon nostalgisk tripp, menar Per.  

Sen är det så att om man pratar om doften av sommarkvällar, gemenskap och så, då  

blir minnena mycket mer positivt laddade. 

 

5.3 Intervju med Jacob Hector  
Den 20 november 2014 träffar jag 28-åriga Jacob Hector (se figur 8) i Tyrolens kontors-

byggnad, han är delägare och medansvarig för verksamheten i folkparken Tyrolen, 

frågeställningarna som lyfts i min intervju med Jacob ses i bilaga B. Folkparken är vid 

intervjutillfället stängd för säsongen och det pågår 

reparations- och underhållsarbeten, jag föreslår att vi 

börjar intervjun vid den stora dansbanan, vilket Jacob 

är med på. Jacob berättar att det anordnas mycket 

konserter på dansbanan, till exempel uppträder 

klassiska dansband. Det ordnas även skördemässor  

och loppis. En del av dansbanebyggnaden är en 

kafédel som byggts upp sedan han och de övriga 

ägarna tog vid 2007, där kan man fika, dricka öl och 

äta mat, se figur 9 på nästa sida. 

 
Figur 8: Jacob Hector.  

Foto: Emelie Bernhard 2014 
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Figur 9: Den tillbyggda kafédelen, med snickrade, rödmålade bänkar och guldglittriga 

bord, ligger intill dansbanan i folkparken Tyrolen. Foto: Emelie Bernhard 2014 

 

Jacob tycker att det är målningarna i taket och runtom dansbanan som gör platsen så 

speciell (se figur 4) annars är det som en klassisk folkpark eller festplats. Besökare på 

Tyrolen är förvånade över att konsten i taket ovanför dansbanan lyckats bevaras så 

länge. Jacob tror inte att man hade tänkt att festplatsen skulle hålla mer än 10–15 år då 

byggnationer och konst uppfördes. Det är ganska mycket masonit och inte så tåliga 

material som använts, trots det har det klarat sig hyfsat. När målningarna gjordes, under 

1960-talet, fick lokala ungdomar hjälpa konstnären Sven Truedsson Bjerke. Jacob 

berättar om en vän med namnet Ingemar Karlsson, som jobbat med Sven i Häradsbäck, 

tidigare var det festplatsen Linkullen som även den drevs av Olle. Numera heter stället 

Balders Hage och där anordnas bland annat högstadiedisco. Ingemar har berättat för 

Jacob att han fick fylla i de stora färgsjoken efter att Sven utfört finarbetet.  

 

Jacob framhäver att musik är väldigt viktigt för att skapa stämning, vi i föreningen 

Tyrolens vänner gör ofta försök att med hjälp av musik skapa en känsla av att man går 

tillbaka i tiden på ett tidsenligt sätt. På andra evenemang vill vi ha det mer modernt och 

det blir roligt och fint med kontrasterna i blandningen av nytt och gammalt. Första 

gången Jacob kom in i parken tyckte han att det var som en häftig tidsresa och nästan 

lite kusligt att det var så pass välbevarat. På de flesta andra folkparker som man kommer 

till så är det nästintill sönderrenoverat och moderniserat.  

 

Jacob återkommer under intervjun till att målningarna på dansbanan känns väldigt 

unika, det fanns säkert liknande tidigare, men de flesta målades nog över när de kändes 

omoderna på 1970- och 1980-talet, säger Jakob. Även på Tyrolen fanns en målning på 

en pinuppa på väggen intill dansbanan som var förspikad med träpanel. Den tidigare 

ägaren Bosse gav de nya ägarna ett gammalt foto där en annan typ av vägg anades. 

Jacob berättar att bräda efter bräda på träpanelen togs bort och att det var speciellt 

häftigt när målningen av pinuppan syntes. Pinuppans sätt att hålla ena handens fingrar, 

är i formen av ett hårdrockstecken vilket vi hårdrockare gillar (se figur 10), förklarar 

Jacob och ler.  
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Pinuppan betraktades kanske som för vågad, då det 1968 sattes upp fem nya bilder över 

målningar som även de föreställde just lättklädda damer, troligtvis kändes motiven 

”dassiga” och därav valdes just de ut för att täckas över. 

 

 
Figur 10: En väggmålning av Sven Truedsson Bjerke dolde sig under en tidsperiod 

bakom träpanel. De fyra foton, som ses på bilden ovan, visar hur väggpanelen tas bort 

av de nuvarande ägarna. På fotot längst ner till höger ses hela motivet med pinuppan 

som gör hårdrockstecknet (tecknet har haft och har skilda betydelser genom tid och 

rum, min anmärkning). Foto: Emelie Bernhard 2015 

 

Jacob och jag flyttar oss under intervjun till Cloetta-kiosken (se figur 11), som ligger 

ganska mitt i folkparken, nära den stora dansbanan. Jacob berättar att kiosken renove-

rats, när Tyrolen köptes var Cloetta-skylten i dåligt skick, men nu lyser den igen. 

Kiosken är målad, och nya neonrör till Cloetta-skylten ordnades av en person i 

Lammhult. Det är härligt att se den lysa nu. Det finns inte längre något kontrakt med 

Cloetta, kontakt har tagits med företaget Cloetta för att se om bidrag kan fås för att rusta 

upp kiosken. Det har dock inte givit något resultat, det kanske krävs lite mer ihärdighet i 

kontakten, resonerar Jacob. Kiosken används till försäljning av produkter med nostalgi-

tema, till exempel tablettaskar, choklad i rulle, godis som säljs styckvis eller i tidsenliga 

behållare som köpts in. Glass och dryck säljs också medans korv säljs i korvbaren. 

Skjutbanan som ligger nära både dansbana och kiosk har funnits sedan platsen kallades 

Björknäset, det vill säga innan Olle och Ivar köpte platsen på 1960-talet. Joddellero, 

som den mindre dansbanan i folkparken kallas, har använts för disco och ibland vid 

festivaler så händer det att musik spelas även där. 
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Figur 11: I Cloetta-kiosken säljs godis, dryck och glass med tema nostalgi och retro. 

Foto: Emelie Bernhard 2014 

 

Jag frågar Jacob vilken betydelse nostalgiska minnen har för folkparken Tyrolen och 

han svarar att nästan alla i Alvesta-området samt i bygden Blädinge-området har någon 

koppling till Tyrolen. Jacob förklarar att människor som bor i de omkringliggande 

trakterna antingen varit besökare förr i tiden, eller fått berättat för sig om hur mormor 

och morfar träffades på Tyrolen. Även om man inte gillar att festa så kan man komma 

till Tyrolen, till exempel med sin veteranmoped, för att köpa en varmkorv och/eller 

träffa kompisar som man hängde med även ”på den tiden”. Om inte Tyrolens byggnader 

och konst hade funnits, och vi istället hade behövt bygga upp verksamheten från början, 

så hade det nog varit betydligt svårare att locka hit publik. Det finns så mycket minnen 

knutna till platsen som folk gärna vill återuppleva. Jacob berättar att han väldigt ofta 

träffar besökare som träffats på dansbanan eller barn till föräldrar som träffades på 

festplatsen. Många stammisar som kommer på onsdagarna upplever nostalgi i samband 

med sina besök, då de minns första gångerna de träffades. Även i modern tid träffas 

besökare på Tyrolen och de kommer igen för att återuppleva sina minnen av det. 

 

Jacob berättar, liksom mina anonyma informanter vittnat om,  att Tyrolen också har en 

mörkare sida. Det var en period när det var mycket slagsmål och fylla, en del minnen 

gör att man betraktar festplatsen som syndens näste. Raggargängen som kom från olika 

byar, kunde hänga mer på parkeringen än inne på parkområdet under 1960- och 1970-

talet. Jacob hör ofta berättelser om att man inte minns något av vad som hände inne i 

parken utan att folk mest hängde på parkeringen. Spriten förvarades på parkeringen eller 

i buskar, det var inte tillåtet med alkoholförsäljning eller medtag av alkohol inne på 

området. Besökare som bär på mörka minnen kan ändå komma som besökare idag till 

platsen och tycka att den verksamhet som bedrivs idag är trivsam.  
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Det var mycket oro när vi startade berättar Jacob, med misstänksamhet mot att ett gäng 

ungdomar med långt hår skulle klara av att ansvara för Tyrolen. Ingen trodde att det 

skulle lyckas utan det var dödsdömt från början. Folkparken Tyrolen har trots det blivit 

en fredlig plats med ett varmt mottagande och det är väldigt lite problem med exempel-

vis fylla. När det varit något problem så har det handlat om att ungdomsgäng från 

Alvesta kommit och försökt planka in i parken. Ordningsvakter och Röda Korset anlitas 

vid större evenemang. Det första evenemanget efter köpet 2007 gick under namnet 

”Tores tisdag”, det ändrades sen till ”Olles onsdag”. Året därpå 2008 anordnades den 

första musikfestivalen. 

 

Jacob säger sig inte ha varit så intresserad av musik från 1950-, 1960- och 1970-talet, 

men efterhand har han genom att lyssna, börjat tycka om de gamla slagdängorna och 

han upplever nostalgikickar. Nostalgi och minnen har viktiga funktioner, det är 

spännande att återuppleva gamla minnen på något sätt, menar Jacob. Det kan nog  

ibland vara lite av en flykt, med tankegångar om att det var bättre förr, innan alla blev 

instängda med sina tv-apparater och innan datorerna kom. Då kan man köpa sig en 

gammal bil och gamla kläder och leva som om det fortfarande vore 1950-tal. Det finns 

många band som kör i den stilen och kommer åkandes i gamla bilar med kläder och 

spelandes musik i retrostil. För att locka en äldre publik till nostalgi, så har Lill-Babs 

och Little Gerhard anlitats, det har dock visat sig vara svårt att få publiken att komma 

eftersom många i den generationen tycker att det är alldeles för sent att gå ut och lyssna 

på konserter vid tiotiden på kvällarna. 

 

Jacob minns leende många av musikarrangemangen som tagit plats på Tyrolen, han 

nämner särskilt den årligt återkommande festivalen ”Muskelrock”, då det kommer 

många hårdrocksband. Men det är inte lätt att vara arrangör och få ihop det med den 

snäva budgeten som måste hållas för verksamheten. När museivagnen ”Tyrolen på hjul” 

köptes och renoverades gavs ekonomiskt stöd, annars är det en utmaning och därför 

mycket kul att det trots allt går att driva verksamhet. En dansbandsfestival ordnades i 

somras i samarbete med kyrkan som förlade sin gudstjänst till dansbanan med avslut-

ande dans till dansbandsmusik (se Johansson 2014, min anmärkning). Meningen är att 

alla ska kunna känna att det finns något evenemang som passar. Med föreningen ”Håll-

bara Blädinge” anordnas årligen en skördemässa och även en trädgårdsmässa med dans-

banan som arena. Den lokala föreningen ”Rädda Kyrkviken” har fått pengar genom en 

auktion som hölls på dansbanan. Olika musikers t-shirts och annat auktionerades ut  

och pengarna gavs till föreningens arbete med att bland annat ordna badplats vid  

sjön Kyrkviken. 

 

5.4 Andra källor samt egna intryck och observationer 
Kulturarv med koppling till folkparken Tyrolen har undersökts och uppmärksammats 

genom Tyrolenprojektet. Projektet initierades 2009 av Agneta Råhlin och utvecklades 

tillsammans med ”Tyrolens vänner” i samarbete med Musik i Syd, Alvesta kommun, 

Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Riksantikvarieämbetet, Tyrolerhatten samt 

ytterligare några privata finansiärer och resultatet är bland annat en mobil museivagn 

med namnet ”Tyrolen på hjul” (se figur 12). Under säsongen 2010 filmades även 

dokumentären ”Tyrolen lever” som hade premiär på Växjö konsthall på Kulturnatten 

2011. Tyrolenprojektet utgår från en både unik och specifik plats – ett nöjescentrum 

som i sig genererat oförglömliga upplevelser och minnen. Genom berättelsen blir 

historien levande och fängslande, platsens kulturarv blir synliggjort (Råhlin 2014, 

Smålands musikarkiv 2015). 
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Figur 12: Den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul” i folkparken Tyrolen.  

Foto: Emelie Bernhard 2014 

 

Genom Tyrolenprojektet har intervjuer med artister och besökare utförts och tillgänglig-

gjorts. Kerstin Bergström berättar, i en av de trettiosex intervjuavsnitten som publicerats 

på Smålands musikarkivs hemsida, om hur en danskväll på Tyrolen var under 1960-

talet, i hennes berättelse framkommer bland annat att tjejerna, till skillnad från killarna, 

som regel inte berusade sig. Kerstin berättar även tillsammans med sin man Mats Berg-

ström om hur de möttes, dansade och förälskade sig i varandra på festplatsen. Solbritt 

Forsling-Jörpeland som växte upp i trakterna, berättar att festplatsen representerade en 

förbjuden plats (hennes religiösa far förmedlade en bild av att Tyrolen var ”ett syndens 

näste”) men det var även en plats som vid besök genererat lycka och vid återbesök i 

folkparken under senare tid upplever Solbritt nostalgi (Smålands musikarkiv 2015). 

 

Under arbetets gång har jag vid ett flertal tillfällen besökt och undersökt folkparken 

Tyrolen. Vid det första tillfället den 18 juni 2014 hade jag sällskap av min mamma 

Anna Bernhard. Då vi slår oss ner på kafét intill dansbanan börjar min mamma berätta 

om hur hon som tonåring besökte Linköpings Folkets Park, jag ser att det väcker 

positiva känslor hos min mamma att minnas och jag njuter av att genom hennes 

berättelse få en inblick i hennes tonårsliv under slutet av 1960-talet. Folkparken Tyrolen 

är unik och dess besökare bär på personliga och platsanknutna minnen, men retromiljön 

kan också som i fallet med min mamma väcka associativa minnen av händelser och 

upplevelser som utspelat sig på andra festplatser och folkparker.  

 

Den stora dansbanan och Cloettakiosken som jag valt att titta närmare på är kulturarv 

som bär på historia liksom övriga byggnader i folkparken Tyrolen (se figur 7), det kan 

därför finnas skäl att utreda om dessa ska förklaras som byggnadsminnen. Kultur-

historiskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnads-

minnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum från medeltida borgar till 

modern bebyggelse från 1900-talet. En byggnad som har ett synnerligen högt kultur-
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historiskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kultur-

historiskt värde kan skyddas som byggnadsminne. Det kan gälla såväl bostadshus som 

industrianläggningar, parker och broar. Det är länsstyrelserna som beslutar om en 

byggnad eller anläggning ska förklaras för byggnadsminne. Vem som helst kan “väcka 

fråga” hos länsstyrelserna om att en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnes-

förklaras. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor 

om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett 

byggnadsminne har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som  

kan uppstå vid till exempel restaurering (Riksantikvarieämbetet 2015, se även 

Kulturmiljölag [1988:950]). 

 

För att tydliggöra hur materiella och immateriella kulturarv samverkar samt vidare 

undersöka nostalgins och retrons betydelse för människor har jag valt att titta närmare 

på dansbanan, Cloetta-kiosken samt utställningsmaterial i den mobila museivagnen 

”Tyrolen på hjul”. 

 
5.4.1 Den stora dansbanan 

De överdådiga (kitschiga) målningarna på insidan av dansbanetaket, målade av Sven 

Truedsson Bjerke på 1960-talet, framkallar hos mig en mix av känslor: förundran, av-

smak och skratt, se figur 4 och 13. På den stora dansbanan (se figur 4 och 13) finns en 

scen med ett i starka färger väggmålat Tyrolermotiv. Jag har inte sett något framträd-

ande där vid mina besök i folkparken men via Smålands musikarkivs hemsida finns  

en länk till ett filmklipp där låtskrivaren, trubaduren och rockartisten Stefan Sundström 

uppträder på dansbanescenen under festivalen Tyrolen DeLuxe 2009 (se Smålands 

musikarkiv 2015). Stefans Sundströms framförande av låten ”Alla ska i jorden” är ett av 

många exempel på artistframträdanden och musikevenemang som utspelat sig på denna 

dansbanescen i folkparken Tyrolen, varav en del kan ses som filmklipp genom Tyrolen-

projektet och Smålands musikarkiv.  

 

 

Figur 13: På bilden ses 

målningar av Sven Truedsson 

Bjerke från 1960-talet. 

Målningarna går att  

betrakta genom att ställa  

sig på folkparken Tyrolens 

dansbana och titta upp i taket. 

Dansbanescenen med 

väggmålning ses i bilden,  

på scenen har många  

artister gjort musikaliska 

framträdanden.  

Foto: Leif Carlsson  

(okänt årtal, se Smålands 

musikarkiv 2015)

 
5.4.2 Cloetta-kiosken 

Företaget Cloetta grundades 1873 och finns kvar än idag (Cloetta 2015). Så länge har 

inte Cloetta-kiosken i folkparken Tyrolen (se figur 11) funnits men den har en tydlig 

koppling till företaget genom sin stora lysande skylt, troligen lyser den upp tillvaron för 
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besökare som har positiva kopplingar till Cloettas produkter, till exempel chokladrullar 

och godis i tablettaskar. Cloettas välkända slogan ”Ta’ det rätta, ta’ Cloetta” klingar 

glatt och återfinns i museivagnen ”Tyrolen på hjul”, se figur 14 nedan. Genom mina 

observationer den 26 april 2015 i museivagnen ”Tyrolen på hjul” framkommer det i en 

inramad text att den lilla kiosken skänkts av företaget Cloetta. 

 

 
Figur 14: Cloettas slogan och produktförpackningar återfinns uppsatta på en vägg i 

museivagnen ”Tyrolen på hjul”. Foto: Emelie Bernhard 2015 

 

För att få perspektiv på Cloetta-kiosken i folkparken Tyrolen reste jag den 11 januari 

2015 till Linköping och besökte Cloetta-butiken som ligger i Gamla Linköping. Butiken 

kännetecknas av 1950-tals nostalgi, i skyltfönstren ses affischer, skyltar och förpack-

ningar i retrostil, se figur 15 nedan. Cloettas historia förmedlas genom butiksfönstren 

med bland annat information om att företaget startades av tre schweiziska bröder med 

efternamnet Cloetta. Byggnaden med sina stora skyltfönster mot gatan där Cloetta-

butiken huserar är en replik av två 1940-talshus som revs på 1970-talet (Cloetta 2015). 

 

 
Figur 15: I Cloetta-butiken, som ligger i friluftsmuseet Gamla Linköping, visas och 

säljs produkter som kan skapa nostalgi. Foto: Emelie Bernhard 2015 
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Varumärket Cloetta och flera av företagets produktnamn har funnits under lång tid  

och det är troligt att många minnen kan återuppväckas genom synen och smaken av 

exempelvis en påse ”Gott & Blandat”. När jag ser rullar med fylld choklad minns jag 

biobesök. Geléhallon associerar jag till äldre generationer medan tablettaskarna med 

namnen ”Zoo” och ”Minibjörnar” är något jag betraktar som barngodis. Mängder av 

läkerolförpackningar ses i skyltfönster och butik, här är det fritt fram att välja favoriter 

bland färger, former och smaker med möjligheter att uppleva nostalgi. 

 

Jag köper med mig en hel del godis, jag minns att det smakar gott, gör det mig till en 

nostalgisk konsument? För mig är blandningen av sött och salt det mest eftertraktade i 

smakväg vilket kan kopplas till min barndoms lördagsgodis som bestod av söta russin 

och salta jordnötter. Konstaterar nöjt att chokladrullar finns med lakritsfyllning, så de 

måste jag ha, liksom lakritspipor med havssalt. I Cloettabutiken säljs t-shirts med 

trycket; ”ta’t lugnt, ta en toy” samt vykort och affischer med reproducerade reklam-

motiv från 1950-talet. I ena änden av butiken finns föremål och skyltar som berättar  

om Cloettas företagshistoria med fabrik i bland annat Ljungsbro utanför Linköping.  

När jag betalat för mina varor och gått ut genom butiken och går runt husgaveln får jag 

syn på ytterligare ett skyltfönster, se figur 16. En av plåtburkarna i skyltningen känner 

jag igen, eftersom jag har en liknande plåtburk hemma, nu kan jag koppla den till 

företaget Cloetta.  

 
5.4.3 Museivagnen ”Tyrolen på hjul” 

I museivagnen, se figur 12 på sidan 29, som tillkommit genom Tyrolenprojektet 

(Smålands musikarkiv 2015) möts dåtida och nutida krafter och betraktare kan tydligt  

se hur det förflutna används för att skapa samtida berättelser. Nostalgi kan skapas  

i mötet mellan kulturarv och människor, betydelsen av nostalgi och retro varierar 

beroende på individuella och kollektiva intressen och erfarenheter. Jag besöker muséet 

”Tyrolen på hjul” första gången den 18 juni 2014 och därefter den 26 april 2015 då jag 

under flera timmar med stor noggrannhet undersöker utställningsmaterialet i samband 

med folkparken Tyrolens säsongsöppnande med programpunkten ”Jätteloppis & Vete-

ranmarknad”. Liksom det upplyses om på insidan av museivagnens vänstra entrédörr så 

förnyas utställningsmaterialet och jag noterar att nyheter tillkommit sedan mitt första 

besök tio månader tidigare.  

 

Vid köpet av folkparken 2007 ingick en låda med bland annat fotografier, tidnings-

urklipp och ritningar, vilket var något som de nya ägarna ville dela med sig av till 

parkbesökarna. Genom kontakt med Agneta Råhlin 2010 hittades finansiärer och så 

startade museiprojektet (se även Smålands musikarkiv 2015). En gammal cirkusvagn 

köptes och helrenoverades under 2011–2012 och ett omfattande arbete med att hitta 

material till utställningen genomfördes. Projektet är slutfört men utställningen kommer 

ständigt att förnyas framhäver Carl Hector, Hanna Evelyndotter och Jacob Hector (de är 

tre av de åtta nuvarande ägarna i den ekonomiska föreningen ”Tyrolens vänner”) genom 

anslaget på museivagnens dörr. 

 

I utställningsmaterialet lyfts berättelser om hur kärlek uppstått när människor mötts på 

dansbanan i folkparken Tyrolen. Genom inspelat material kan museibesökaren lyssna på 

tre av kärleksparen genom att lyfta på telefoner, se figur 16 på nästa sida. Under mitt 

besök i museivagnen kommer en kvinna in med sällskap till vilken hon vänder sig och 

säger så att jag hör det: ”här skulle mamma och pappas berättelse om hur de träffades 

vara med”, vilket ytterligare visar på den betydelse dansbanan har för människor och i 

förlängningen skapandet av nostalgi. 
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Figur 16: På bilden ses en del 

av utställningen om tre par 

som alla möttes på dansbanan 

i folkparken Tyrolen. Om 

telefonluren lyfts så hörs 

Marianne och Ivan, som ses 

inramade på fotot, berätta om 

hur de möttes på 1960-talet. 

Foto: Emelie Bernhard 2015 

 

Musik är framträdande i den rullande museiutställningen, se figur 17 nedan, genom åren 

har mängder av artister uppträtt på scenerna i folkparken Tyrolen. I utställningen går det 

att lyssna till hit-låtar från åren 1962–1976 samt några ljudslingor med musik från 

någon av de senaste sex årens festivaler med namnet ”Muskelrock”.  

 

I muséet finns folkparkens programfolder för 2015 som berättar om de återkommande 

musikfestivalerna ”Psykjunta”, ”Tyrolenpunk!” och ”Kalabalik” samt säsongsaktuella 

musikaliska evenemang som ”Visafton med Sofia Karlsson” och ”Sommarsverige med 

Nilsson, Isaksson och Svenningson”. Musikbandet ”Sven-Ingvars” innehar ett publik-

rekord i parken från 1960-talet och kommer åter till Tyrolen för att uppträda 2015, 

nostalgitrippar väntas (Tyrolen 2015). 

 

Retro-musik lockar för att det 

innefattar en möjlighet att 

minnas och berätta. Minnen  

och berättelser, självupplevda 

eller återberättade, är i sin tur 

en förutsättning för olika upp-

levelser av nostalgi. Nostalgi är 

känslominnen vilket refererar 

till människors sinnen, det vill 

säga smak, lukt, syn, hörsel och 

känsel.  

 

Resultatet av intervjuerna  

med mina informanter samt 

andra källor, egna intryck  

och observationer analyseras  

i kapitel 6. 

 

Figur 17: Musik var under 

1960- och 1970-talet och är 

sedan 2007 utmärkande för 

verksamheten i folkparken 

Tyrolen. Foto: Emelie 

Bernhard 2015 
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6 Diskussion och analys 
 

Somliga säger vi lever i evighet,  

fast döden är det sannaste som dom vet. 

Andra säger lyckan finns i ett ögonblick, 
fast dom aldrig hann i fatt de dom fick. 

 

I kärlek och hat, fiende, kamrat, 

glädje och sorg, hydda och borg. 
Tar vi ett kort på barnen i sommar tid,  

när dom dansar, när vi dansar. 

En stund på jorden. /… / 

 
Musiktext av Cornelis Vreeswijks ur ”Sommarkort (En stund på jorden)” 

Cornelis Vreeswijk framträdde i folkparken Tyrolen på 1960-talet (se Smålands musikarkiv 2015) 

 

De fem sinnena är avgörande för att nostalgi ska kunna upplevas. Smaken av glass, 

lukten av grillad korv, synliga spår av en svunnen tid, coverbandets återspelande av  

60-talsmusik á la Elvis eller Beatles väcker kanske minnen av festligheter och dans.  

Här kommer känseln in, kroppen minns och det spritter i kroppen och bubblar kanske 

inombords av lust. Det yttre och inre befinner sig i samma rytm, individuellt och/eller 

kollektivt, nostalgi är i bästa fall en positiv resa i samtiden. Motsatsförhållandet kan 

handla om olustkänslor och obehagliga minnen av sådant som inte glömts trots en 

önskan att förtränga. Nya minnen kan söka sig fram om de gamla trängs undan eller 

bearbetas. Är det enbart en fråga om val och vilja? Vem har makten över minnet?  

Vilka kollektiva minnen är viktiga att dokumentera och diskutera för människor? 

 

Nostalgi kan vara en romans med sin egen fantasi (Boym 2001), i Kalmar läns museums  

utställning ”Tur och retur” i retrostil upplever jag något som kan beskrivas som en 

nostalgisk känsla utan att ha några direkta autentiska minnen av tidsperioden. Är det 

min fantasi som gör det möjligt? Jacob upplever nostalgikickar när han lyssnar på musik 

från 1950-talet trots att han själv inte levde då, se föregående kapitel 5. Fenomenet 

synliggör att nostalgi inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till självupplevda minnen 

av en tid. Retronauter (Lowenthal 1985, 2013 och jfr med begreppet retrofiler) är 

människor som anammar stilar som härör från tider då de själva inte levde.  

 

Lockelsen till retro och skapandet av nostalgi kan tänkas ha flera orsaker bland annat 

kan det handla om medvetna val av estetisk och/eller existentiell art (Goulding 1999, 

2001; Trenter 2009). Det exemplifieras med tjejer i Dalarna som klär sig i 1950-tals-

mode med hänvisning till att produktionen under 1950-talet var mer kvalitetsmedveten, 

se intervju med Per i kapitel 5. Kvalité- och hållbarhetstänk kan kontrasteras till aktuell 

masskonsumtion av slit- och slängprodukter exempelvis när det gäller produktion av 

kläder. Förenklat kan frågan handla om klassiska snitt med kvalité kontra mass-

produktion utan kvalité, se tabell 7. Andra tänkbara bakomliggande skäl till att vara 

retronaut kan vara av mer praktisk och omedveten karaktär, se tabell 6 för mer 

komplexa orsakssammanhang. 

 

Att nostalgin är stark i perioder av individuella och kollektiva förändringar (Johannisson 

2001; Rutherford 2011) bekräftas genom intervjun med Erik vars nostalgiska minnen 

från folkparken Tyrolen berör hans pubertet, se kapitel 5. Begreppet nostalgi liksom 

puberteten innebär motsättningar (se tabell 6) i form av nostalgiskt återblickande och 

accepterande av pågående förändringsprocesser för framtiden (jfr med Jörngården 

2006). Frågan är hur motsättningen hanteras av individer och kollektiv i samtiden. 

Beror det på var historiemedvetandet befinner sig i relation till en utopisk framtid, 
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dystopiskt nu och/eller ett nostalgiskt förflutet (Trenter 2009, se tabell 5)? Kan nostalgi 

och retro utgöra verktyg för framtiden? Eller är nostalgi ett förhärskande förhållnings-

sätt som bör motarbetas (Lowenthal 1985, 2013)? Nostalgi och retro är omfattande 

begrepp och folkparken Tyrolen är bara ett exempel på vilken betydelse som kan 

innefattas i begreppen. I mitt uppsatsarbetes syfte framkommer det att människor är i 

centrum, folkparken Tyrolen har valts ut för att det är en intressant och spännande plats 

med historia, se inledande kapitel 1.  

 

Musik är något som många människor kan relatera till och är utmärkande inslag till 

exempel i verksamheten på folkparken Tyrolen där hitlåtar från 1950-, 1960- och 1970-

talen återspelas av nostalgiska skäl, i verksamheten finns även yngre låtar i former av 

hårdrocks-, punk- och synthmusik. Retromusiken kan locka besökare som besökt 

festplatsen under 1960- och 1970-talet men kan även attrahera nya besökare som av 

olika anledningar gillar den typen av musik, medans andra väljer att avstå. Musikaliskt 

kulturarv behöver iscensättas (Björkholm 2011), om iscensättande sker är det sannolikt 

att musik fortsatt kan utgöra en avgörande kraft i den fortsatta verksamheten på folk-

parken Tyrolen. Hur ser framtidens musikaliska kulturarv ut?  

 

Reynolds (2011) lyfter frågan om retromusiken förhindrar nyskapandet av musik, med 

andra ord undrar han om musiken riskerar att stagnera? Både retromusik och nyskapad 

musik i olika genrer kan relateras till en mångfald av både önskade och oönskade 

känslor hos individer och kollektiv, se tabell 6. Kulturarv används och förändras 

(Burström 2007, Lowenthal 1985, 2013 med flera), musik är ett kulturarv som skapar 

känslor i olika kontexter (Johannisson 2001, Wasling 2013). Musiken kan utgöra en 

aktiv och formbar kraft i samtiden (Samuel 2012). I Sverige produceras sedan 2010 

underhållningsprogrammen ”Så mycket bättre” (se www.tv4play.se), programmen 

samlar ett antal kända musiker för att återge delar av varandras musikaliska repertoarer i 

ny tappning. Programmet väcker känslor hos de deltagande musikerna, då de får tillfälle 

att både minnas och uppleva hur kollegor tolkar det äldre musikmaterialet och skapar 

nytt genom att till exempel musikens genrer, språk, text och tempo förändras. Det 

handlar om att använda det musikaliska förflutna i samtiden för att skapa bättre musik 

för framtiden. Huruvida det lyckas eller inte är upp till var och en att avgöra. Idén är 

intressant, då det speglar en samtid där musik från det förflutna används för att skapa ny 

musik. Retro-musiken bidrar möjligen till en ökad förståelse om musikens generations- 

och gränsöverskridande möjligheter?  

 

Nostalgi kan skapas och återskapas genom musik. Musikaliska framträdanden kan 

upplevas genom hörsel-, känsel- och synintryck. Ljud, toner och rytm upplevs 

kroppsligt, det rycker i kroppen och musiken kan ta sig performativa och dansanta 

uttryck. Musiktexter kan tolkas och omtolkas beroende på och av individ och kollektiv. 

Texterna kan även sakna betydelse om en rytmisk upplevelse eller ett visst socialt 

sammanhang eftertraktas av individer och kollektiv. För andra kan den kommunikativa 

texten vara den stora behållningen, eller kombinationen av ljud och text.  

 

Blir nostalgin starkare genom lukt och smak? Genom min intervju med Erik fram-

kommer beskrivningar av hur han med sina olika sinnen upplevde festplatsen Tyrolen, 

se kapitel 5. Eriks sammantagna upplevelser av olika folkparksbesök under 1970-talet 

tydliggör att en kiosk ingår i vad som fanns i en folkpark. Cloetta-kiosken i folkparken 

Tyrolen har tillkommit genom företaget Cloetta, vars produkter utgör tydliga exempel 

på hur nostalgi och retro används i produktion för att locka till konsumtion. Företaget 

Cloetta som grundades 1862 framhäver att de har några av de starkaste varumärkena på 
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marknaden, och att de flesta av dessa produktvarumärken, till exempel Läkerol, har en 

lång historisk tradition (Cloetta 2015). Vilka personliga minnen framkommer när män-

skliga sinnen konfronteras med Cloettas produkter i retrostil? Nostalgi och retro har be-

tydelse för konsumenters beteende, exempelvis genom tidigare smakupplevelser och  

(o)medvetna associationer, vilket framgår med mig själv som exempel i kapitel 5. 

Cloetta-kiosken i folkparken Tyrolen används till försäljning av produkter i retrostil, ett 

medvetet val för att skapa nostalgi, se intervju med Jacob Hector i kapitel 5. Retro-

produkterna lockar besökare att dra sig till minnes det förflutna, vilket kan generera 

känslor, det vill säga nostalgi skapas. 

 

Erik minns att festplatsen var en plats för att träffa tjejer, se kapitel 5. I museivagnen 

”Tyrolen på hjul” liksom i intervjun med Jacob Hector framkommer att människor mött 

sin blivande make/maka i folkparken. Barn idag kan alltså tillsammans med sina mor- 

och/eller farföräldrar besöka folkparken Tyrolen och då få berättelsen om hur mormor 

och morfar eller farmor och farfar träffades på den specifika platsen. Vissa familjer och 

släkter har därmed stark existentiell anknytning till platsen, dansbanan är en viktig arena 

i det sammanhanget som än idag fungerar som en mötesplats där kärlek uppstår. Till 

skillnad mot idag så var det på 1960-talet inte tillåtet med alkoholservering på fest-

platsen, vilket gör att människor inte längre behöver nyttja parkeringsplatsen för att 

dricka alkohol. Fylla och bråk är inte som under 1970-talet något stort problem för verk-

samheten idag. Vill man däremot pussas i skymundan, som Erik på 1970-talet, är natur-

omgivningarna utanför folkparken mer lämpade platser. Minnen av gemenskap är något 

som går som en röd tråd i intervjumaterialet, se kapitel 5. 

 

Nostalgi är ett universellt fenomen, hur och varför till exempel musik upplevs och 

varför nostalgi skapas varierar (Lowenthal 1985, 2013; Wasling 2013). Människors 

sinnliga minnen i samtiden gör det möjligt att lyfta berättelser om det förflutna, på så 

sätt kan viss musik framkalla individuella och kollektiva minnen. Minnen kan lyftas till 

exempel genom kärleksparen i museivagnen ”Tyrolen på hjul”. De immateriella kultur-

arv som berättelserna om Tyrolen under 1960-talet utgör är betydelsefulla, inte bara för 

de som själva upplevt festplatsen på 1960-talet utan även för barn och barnbarn samt 

besökare på liknande festplatser och folkparker. Retro-miljön i folkparken lockar män-

niskor till sinnliga möten, upplevelser och minnen. Människors möten, minnen och upp-

levelser skapar individuell och kollektiv nostalgi. Materiellt kulturarv som dansbanan i 

folkparken Tyrolen är potentiellt av vikt i samtiden för berättelser om musik, dans och 

kärlek för framtiden. 

 

Kulturarv kan ses som kulturella konstruktioner bestående av olika kulturkomponenter 

(Björkholm 2011). Bevarande av kulturkomponenter är av stor betydelse för möjlig-

heterna att bruka och utveckla kulturarv (Björkholm 2011, Burström 2007). Materiella 

och immateriella kulturarv som jag lyft i mitt arbete kan betraktas som ett urval av kul-

turkomponenter med kopplingar till folkparken Tyrolen, fokus har i mitt arbete legat på 

folkparkens dansbana, Cloetta-kiosk, berättelser från besökare under 1960- och 1970-

talet samt den ytterst viktiga och mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul” där kulturarv 

som till exempel berättelser och musik samlas. För att materiellt kulturarv ska kunna 

bevaras, brukas och utvecklas i folkparken Tyrolen behöver bland annat reparerations- 

och underhållsarbete utföras kontinuerligt. För att möjliggöra restaureringsarbeten kan 

lagstiftning om byggnadsminnen vara en möjlig väg om bevarande önskas (Riksantik-

varieämbetet 2015, se även Kulturmiljölag [1988:950]) Folkparken Tyrolens byggnader 

och målningar utgör fysiska bevis som är intimt sammankopplade med människors 

minnen, associationer, känslor och förståelse. 
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Folkparken Tyrolen är en plats som kan kopplas till människors minnen och sinnen,  

och därmed kan nostalgi skapas. Minnen kan vara självupplevda eller baserade på 

andras berättelser. Nostalgi och retro kan verka generationsöverskridande för de 

invigda. Ett nostalgiskt kollektiv kan bildas utifrån ett gemensamt intresse för det 

förflutna och samtida. Mötesplatser som till exempel folkparker utgör viktiga platser  

för individer och kollektiv, platserna utgör arenor för meningsfyllda aktiviteter och 

upplevelser. En grogrund för nostalgi, kreativitet och gemenskap kan ses i folkparken 

Tyrolen. Samtida ting och berättelser i museivagnen ”Tyrolen på hjul” kan upplevas 

med flera sinnen, väcka minnen och/eller beröra människor i flera generationer utifrån 

en variation av existentiella och estetiska intressen. 

 

Jag har i mitt uppsatsarbete undersökt och fördjupat mig i begreppen nostalgi och retro. 

Mitt syfte var att utreda vilken betydelse nostalgi och retro har för människor. Genom 

de olika perspektiv, aspekter och dimensioner som framkommit och analyserats under 

mitt uppsatsarbete så vill jag framhäva att en övergripande slutsats som kan dras är att 

nostalgi och retro innefattar betydelser med både bredd och djup. Berättelser som i 

denna uppsats dokumenteras synliggör att begreppen nostalgi och retro är mycket 

relevanta och användbara för att tydliggöra specifika kulturarvs värden. När materiellt 

och immateriellt kulturarv tillgängliggörs och tillåts samverka skapas nostalgi och retro. 

Nostalgi- och retrobegreppen med dess bredd och djup, se tabell 6–7, kan med fördel 

användas som teoretiska utgångspunkter när kulturarv studeras inom samtida arkeologi. 

 

Inom arkeologin insamlas materiell kultur (jfr med materiellt kulturarv), artefakter 

tolkas genom ett spektrum av teoretiska inriktningar, till exempel antropologi, evolu-

tionsteori, fenomenologi, funktionalism, genderteori och hermeneutik. Arkeologi är  

ett vetenskapligt ämne som befinner sig inom ämnesfacket humaniora, som samlar 

ämnesområden som studerar människan som kulturell varelse, exempelvis filosofi, 

historia, konstvetenskap och språk. Humanistiska perspektiv är ytterst relevanta  

vid tolkning av materiellt kulturarv oavsett vilken tidsperiod som studeras även om 

förutsättningarna skiljer sig åt. Materiellt och immateriellt kulturarv är överlappande 

kategorier som samverkar inom olika arkeologiska kontexter. Inom samtidsarkeologin 

studeras föremål från det nära förflutna, vilket innebär specifika möjligheter och 

utmaningar precis som inom arkeologi-ämnet i stort. En möjlighet som mitt arbete 

påvisar är att relationen mellan kulturarv och människor kan nås i samtiden. 

 

Materiellt kulturarv kan vara av avgörande betydelse för uppkomsten av immateriellt 

kulturarv, det vill säga människors möjligheter att minnas och berätta. Genom män-

niskors möten med kulturarv får begreppen nostalgi och retro betydelse. I avslutande 

kapitel 7 sammanfattar jag mina undersökningsresultat gällande kulturarvens, retrons 

och nostalgins betydelse för människor. 
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Fråga nr 1: Vilken 

betydelse har nostalgi  

och retro inom folk-

parken Tyrolen?  

a) Vilka materiella och 

immateriella kulturarv 
finns i folkparken 

Tyrolen? 

b) Varför lockar 

folkparken Tyrolens 

kulturarv i retrostil? 

Fråga nr 2: Vilken 

betydelse har folk-

parken Tyrolens 

kulturarv för upp-

levelser av nostalgi? 

a) Hur samverkar 

materiellt och im-

materiellt kulturarv i 

folkparken Tyrolen? 

b) Varför framkallar 

musik nostalgi i 

folkparken Tyrolen? 

7 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka retrons och nostalgins betydelse för 

människor i samtiden med folkparken Tyrolens kulturarv som fallstudie. 

 

Följande frågeställningar har lyfts och behandlats i detta arbete: 

 

Svar: Folkparken Tyrolen är en retro-miljö med mate-

riella kulturarv i form av byggnader och målningar som 

tillkommit på 1960-talet, till exempel dansbana och 

Cloetta-kiosk. Musik är ett immateriellt kulturarv som  

är av stor vikt för folkparken Tyrolens verksamhet, låtar 

från 1950-talet används medvetet för att skapa nostal-

gisk stämning. Sedan 2012 har en del av detta kulturarv  

i olika former av berättelser och musik samlats i den 

mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul”.  

 

Kulturarv i folkparken Tyrolen har betydelse av exist-

entiell art för besökare, som kan vara barnbarn till par 

som förälskade sig på dansbanan, samt i förlängningen 

för de nuvarande ägarnas val av verksamhet (1960-talsmusik lockar besökare till 

”nostalgikvällar”). Besökare kan även av estetiska skäl lockas till folkparken Tyrolen, 

till exempel kan retronauter uppskatta arkitektur och målningar från 1960-talet. Nostalgi 

och retro har betydelse inom folkparken Tyrolen genom att begreppen anspelar på män-

niskors minnen och sinnen. Nostalgikickar som framförallt beskrivs som positiva 

känslominnen eftersträvas och upplevs genom folkparken Tyrolens evenemang, till 

exempel iscensättande av musikframträdanden på den befintliga dansbanescenen.  

Dansbanan har genom mitt arbete starkt framträtt som en plats där möten skett som 

bidragit till att vissa människor bildat livslånga relationer vilket i vissa fall resulterat  

i både barn och barnbarn. Människor som mötts under musik- och dansevenemang i 

folkparken Tyrolen återbesöker platsen för att uppleva nostalgi. 

 

Svar: Materiellt och immateriellt kulturarv samverkar 

tydligast i den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul” i 

folkparken Tyrolen. Samlingen av retro-material utgörs 

av till exempel skivomslag och musik, i telefonerna från 

1960- och 1970-talet hörs kärlekspar berätta om möten 

på festplatsen. Nostalgi är känslominnen som påverkas 

av materiellt och immateriellt kulturarv, till exempel  

kan åsynen av folkparkens Cloetta-kiosk och de godis-

produkter som säljs framkalla smakminnen. Om smak-

minnet är angenämt är det troligt att till exempel en 

chokladrulle konsumeras. Musik talar till flera mänsk-

liga sinnen, hörsel-, känsel- och synintryck berör män-

niskor och väcker minnen av musik-, dans- och kärleks-

möten på festplatsen.  

  



  
 

39 

Fråga nr 3: Vilka 

minnen av folkparken 

Tyrolen finns? 

a) Upplevs nostalgi  

när minnen efterfrågas 

genom intervjuer? 

b) På vilket sätt  

definieras och upplevs 

nostalgi under 

intervjun? 

Fråga nr 4: Vilka 

möjligheter och 

utmaningar innebär 

nostalgi och retro? 

a) Vilken betydelse har 

nostalgi och retro för 

bevarande och 

brukande av materiella 

och immateriella 

kulturarv?  

b) Hur kan begreppen 

nostalgi och retro 

användas inom 

arkeologi? 

Svar: Mina informanter som besökt och/eller fått 

höra berättelser om festplatsen Tyrolen från 1960- 

och 1970-talet upplever nostalgi. Kompisar, arti-

ster, musik, dans och inte minst möjligheten till 

kärleksmöten är centrala inslag i de nostalgiska 

berättelserna. Genom mina frågeställningar under 

intervjuerna framkommer upplevelser av nostalgi 

som är både positiva och negativa känslominnen, 

till exempel återges känslor av utsatthet kontra 

gemenskap. En kluvenhet till nostalgi framhålls  

av mina anonyma informanter och Jacob Hector 

liksom i tidigare forskning, det ger nostalgin bredd 

och djup samt stärker definitionen med dess dimensioner av känslominnen.  

Det råder ingen tvekan om att positiv nostalgi är något som främst eftertraktas 

exempelvis doften av ljumma sommarkvällar, förfester med kompisar och 

musikfestivalen ”Muskelrock”. 

 

Svar: I folkparken Tyrolen synliggörs människors 

minnen och berättelser genom den mobila musei-

vagnen ”Tyrolen på hjul”, det tydliggör att begrep-

pen nostalgi och retro har stor betydelse för verk-

samheten. Nostalgi och retro innebär en möjlighet 

att diskutera kulturarvs estetiska och existentiella 

värde. Mänskliga värden av estetisk och/eller exi-

stentiell art tillvaratas (bevaras och brukas) av de 

nuvarande ägarna i folkparken Tyrolen. På den 

generella frågeställningen om nostalgi och retro har 

betydelse för bevarande och brukande av kulturarv, 

så anser jag att det generellt sätt är begrepp som  

det bör tas hänsyn till när kulturarvsfrågor utreds.  

Den mobila museivagnen ”Tyrolen på hjul” utgör 

ett exempel att inspireras av. Nostalgi och retro 

innefattar möjligheter till kunskap om vad det 

innebär att vara människa. Arkeologer arbetar med att samla och tolka (forn-)-

lämningar, arkeologer diskuterar och drar slutsatser om mänsklig verksamhet. 

Inom arkeologin produceras kunskap av, om och för människor. Det är ett 

ansvarsfullt arbete som med fördel bör utföras med en mångfald av perspektiv.  

 

Återvinning, lycka, attraktion och trygghet är några av de möjliga uttryck som 

ger begreppen nostalgi och retro betydelse för människor. Nostalgi och retro  

är begrepp som även innefattar uppgivenhet, plåga, sorg och stagnation vilket 

synliggör ett omfattande spektrum av betydelser för människor. Jag argumen-

terar för ett användande av begreppen nostalgi och retro då de öppnar upp för en 

mångfald av perspektiv som berör människor genom tid och rum. I arkeologisk 

forskning är människan i centrum och med nostalgi och retro som teoretiska 

verktyg kan perspektiv, dimensioner och aspekter nås som är avgörande för att 

förstå kulturarvs mening och värden för människor i samtiden. Inom arkeologin 

tolkas kulturarv, forskning som tydliggör kulturarvs betydelser för människor är 

aktuellt och angeläget för arkeologer och andra kulturarvsansvariga.  
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8.1 Muntliga uppgifter 
 

Anonym informant benämnd ”Erik”, intervju i Växjö den 22 oktober 2014. 

 

Anonym informant benämnd ”Per”, intervju i Växjö den 28 oktober 2014. 

 

Carlbark, Karin 2014, samtal via telefon den 19 september 2014. 

 

Hector, Jacob 2014, intervju i folkparken Tyrolen, Blädinge den 20 november 2014. 

 

Råhlin, Agneta 2014, samtal vid möte på Kafé de Luxe i Växjö den 9 september 2014. 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A  
Frågeställningar vid intervjuer med anonyma informanter: 

 

Vilka minnen har du som kan kopplas till folkparken Tyrolen?  

När? Var? Hur? Första gången? Sista gången? 

 

Lockas du av retro-stilarna i folkparken Tyrolen? När? Var? Hur? Varför? 

 

Har du några speciella minnen som kan relateras till dansbanan? När? Var? Hur? 

 

Har du några speciella minnen som kan relateras till Cloetta-kiosken? När? Var? Hur? 

 

Kan dina minnen kopplas till dina sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel?  

När? Var? Hur? Varför? 

 

Upplever du nostalgi som kan kopplas till Tyrolen? När? Var? Hur? Varför?  

 

Om du känner nostalgi kan du beskriva nostalgin när du minns upplevelser  

i folkparken Tyrolen? 

 

Bilaga B 
Frågeställningar vid intervju med Jacob Hector: 

 

Hur viktigt är det för folkparken Tyrolen idag hur det var tidigare?  

Egna minnen? Andras minnen? Hur? När? Varför? 

 

Vilken betydelse har dansbanan? Hur? När? Varför? 

 

Vilken betydelse har Cloetta-kiosken? Hur? När? Varför? 

 

Vilken betydelse har minnen/nostalgi för verksamheten på Tyrolen? Hur? När? Varför? 

 

Är musik viktigt för att skapa minnen och nostalgi? Hur? När? Varför? 

 

Vilka värden har nostalgi och retro? Hur? När? Varför? 

 

Vilka problem har nostalgi och retro? Hur? När? Varför? 

 


