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Abstract 
 
I det här arbetet har jag undersökt vad unga människors innehav av veteranbilar tillför dem 

samt deras medvetenhet kring historia. Mitt material består av intervjuer gjorda med män-

niskor födda mellan 1975 och 1985 som kommer ifrån Mora kommun i Dalarna. 

 

Min undersökning bygger på några hypoteser som jag har kring detta innehav, att det hand-

lar om ett existentiellt behov att umgås med det förflutna, en form av nostalgi. I samspelet 

med det förflutna ges dessa människor en chans att bli någon, vara någon samt få vara nå-

gon annan och det i detta fall med bilen som gemensam nämnare. Rörande dessa männi-

skors medvetenhet kring historia har jag antagit att många är medvetna men att det även 

finns de som inte är det. Jag har i arbetet undersökt mitt material utifrån dessa hypoteser. 

 

Min undersökning visade på att mina antaganden stämde och att bilen betyder mycket för 

individen i hans/hennes sökande efter det förflutna. Den spelar även en stor roll för det so-

ciala och gemensamma. Genom bilen får man en chans att bli någon samt att vara någon 

och den ger även individen en möjlighet att prova på att vara någon annan, till exempel 

genom utklädning i tidsenlig klädsel. Man umgås med det förflutna på olika sätt, allt efter 

sitt eget tycke och smak. 

 

Nyckelord: identitetsskapande, veteranbil, bilkultur, nostalgi, historiebruk, historiemed-

vetande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 3

Innehållsförteckning  
 
Inledning 4 

Syfte 5 
Frågeställningar 5 
Metod, material och avgränsningar 5 
Definitioner 6 
Hypoteser 7 
Forskningsläge 8 

Bilkulturen 8 
Populär- och ungdomskultur 9 
Identitetsbildning genom historiebruk 9 
Teorier 10 

Bakgrund 13 
Hur det hela började 13 
Historieintresset 14 

 
Veteranbilar som fascination – historiebrukets yttringar i praktiken 16 
 

Individens behov av samt förhållandet till bilen 16 
Ett medvetet eller omedvetet användande av historien 21 

 
Sammanfattande diskussion och slutsatser 24 
Käll- och litteraturförteckning 28 

Bilagor 30 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Omslagsbilden föreställer fyra i kostym uppklädda gossar på väg på cruising i Rättvik under 

Classic Car Week 2005-08-02. De färdas i en liten Opel Rekord från 1962. (Foto: privat ägo) 



   

Inledning 
När jag var liten, en fyra fem år troligen, fick jag åka med ett barnbarn till min granne i en 

stor svart gammal bil. Det jag minns av det var att när jag satt i den kände jag mig ännu mind-

re än vad jag var, man kunde ju knappt se ut trots att det var en cabriolet. Att få åka med i 

någonting så speciellt, som skilde sig så mycket från hur det till exempel var att åka i mam-

mas Passat. Jag vet inte var det vad för årsmodell eller nåt mer om den där bilen, inte ens om 

det var hennes eller om hon bara var chaufför i den, men denna korta lilla sväng, som troligen 

bara gick runt kvarteret, har fastnat i mitt minne. Jag vet inte heller om just denna biltur på-

verkat mitt bilintresse idag, det kan jag inte svara på men att den måste ha imponerat djupt på 

mig eftersom det är någonting som jag fortfarande minns.  

 

Idag står det i mitt garage hemma en Opel Rekord från 1962, en bil som är 18 år äldre än vad 

jag är. Det är inget vrålåk med en jättemotor i utan en bil som för mig är en personlighet, den 

sticker ut så att säga. Att få ta fram den i maj månad, när det börjar bli lite varmt och vägarna 

har blivit rena från snö och annat som den gångna vintern lämnat efter sig, det är någonting 

speciellt. Den står under vintern i en lada hemma hos en släkting, man vill ju inte köra med 

den på vintern. För det första skulle den bli rostig direkt och sen, det främsta, man skulle inte 

kunna njuta av den på samma sätt som man gör på sommaren. Tänk att köra en bil utan värme, 

eller en värme som i alla fall inte fungerar speciellt bra. En bil som troligtvis inte har den bäs-

ta väghållingen på svenska vintervägar. Men när det blir sommar och man får ta ut bilen på en 

tur, man vevar ned rutorna så att man får lite vind i håret och sen ger man sig ut på en sväng. 

Man märker när man åker att folk ser en, antingen kan de helt sonika peka och le eller den lite 

mer diskreta vändingen av huvudet. Detta känns oerhört bra, man njuter och känner en väldig 

stolthet över den lilla 42 år gamla bilen och den uppmärksamhet som den ändå får. Ibland 

kommer det även fram folk och pratar, för det mesta gamla farbröder som säger sig ha haft 

just en sådan modell när den var ny. Bilen 

framkallar någon form av nostalgi både för dem 

som haft en likadan bil men även för dem som 

bara sett den, kanske är det nåt med dess uppsyn, 

den har ju en personlighet rent ut sagt, den är 

charmig. I veteranbilsvärlden är det dessutom 

alltid sommar vilket bidrar ännu mer till de 

känslor som omger dessa bilar som överlevt 

både sig själva och sin egen tid.                                     

 

 

     Syfte  Min Opel Rekord 1700 1962. (Foto: Privat ägo)
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad innehav och bruk av veteranbilar betyder för 

unga människor i en svensk småstad, och på vilket sätt umgänget med fysiska historiska kvar-

levor är meningsskapande och betydelsefullt i samband med ungdomarnas identitetsbildning. 

 

Frågeställning 

• Hur använder yngre människor sin veteranbil? 

• Vad ger innehavet av bilen dessa människor?  

• Har dessa personer ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt till sitt historiebruk? 

 

Material, metod och avgränsningar 

Jag vill till att börja med påpeka att det finns många olika vinklar att närma sig mitt material 

men att jag har valt att avgränsa mig till denna del av detta gigantiska område, det som rör 

bilkulturen. 

 

Materialet som kommer att användas i denna undersökning är intervjuer gjorda med ett tiotal 

personer under sommaren 2006 och alla hemmahörande i Mora kommun i norra Dalarna. De 

personer som valts ut för en intervju är födda mellan 1975 och 1985 och ägare till en eller 

flera veteranbilar. Två av de intervjuade är kvinnor och resten är män. Främsta anledningen 

till varför dessa personer valts ut är att de använder sina bilar aktivt med andra ord de är ofta 

ute och åker med sin bil och nyttjar den. En annan anledning som jag såg som intressant att 

undersöka, var att se varför människor födda under 1970- och 1980-talen vill ha bilar från 

1950- och 1960-talen. De har alltså inte varit med under denna tid och konstruerar därför sin 

egen bild av dessa årtionden istället för att de återupplever sin ungdom. I uppsatsen kommer 

informanterna att benämnas som I1 till och med I10, som är förkortning för informant1 osv. 

Detta för att inte röja informanternas riktiga namn.  

 

Eftersom mitt områdesval ligger i att undersöka varför människor väljer att äga en gammal bil 

föll mitt val på den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med denna metod är att försöka 

förstå den intervjuades egen livsvärld och perspektiv. Denna intervjumetod har unika möjlig-

heter att träda in och beskriva människors levda vardagsvärld. Den så kallade livsvärlden är 

den värld som finns i vardagslivet och som ges som en direkt och omedelbar upplevelse och 

även intervjupersonens relation till den. Den här metoden går alltså ut på att få förutsättnings-

lösa beskrivningar av livsvärlden i förhållande till den vetenskapliga världen. Alltså att erhålla 
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berättelser av den intervjuades livsvärld och sedan tolka det som framkommit.1 Denna metod 

passar utmärkt mitt syfte med uppsatsen eftersom jag vill träda in i mina informanters värld 

och undersöka deras intresse för veteranbilar. Genom intervjun får jag alltså ta del av männi-

skors erfarenheter och tankar samt se nyanserna i deras svar, vilket är det jag eftersträvar med 

min undersökning.2

 

Jag har under intervjuerna utgått från förskrivna frågor. Dessa har fungerat som ett bra under-

lag vid varje intervju samt hjälpt mig få svar på de frågor som jag sökt svaren på.3 Alla inter-

vjuer har spelats in och bearbetning har skett av varje intervju och dessa har skrivits ut orda-

grant. När jag använder mig av direkta citat i uppsatsen kommer dessa att återges i ursprung-

lig form men med den ändringen att jag valt att anpassa läsbarheten genom att översätta tal-

språket till ett mer läsvänligt skriftspråk. Alltså jag har valt att ta bort utfyllnadsord som jag 

ansett inte haft någon relevans för citatets innehåll.  

 

Jag vill understryka att informanternas bilar är s.k. sommarbilar, de ställs undan på vintern 

och plockas fram någon gång under våren. Det är heller inte bilar som används som bruksfor-

don, de körs alltså inte hela tiden under sommaren. Alla informanter har en eller flera vanliga 

bilar som de använder till vardags och på vintern. Veteranbilen kan alltså ses som något som 

tas fram när det är helg eller någonting extra och brukas alltså inte som ”slit och släng”.  

 

Definitioner 

Begreppet veteranbil är mycket flytande. Definitionerna är olika beroende på i vilket land 

man är. Även åldern för när en bil betraktas som veteran skiljer sig åt mellan länder, från 15 

år och uppåt.4 Jag har dock valt att använda mig av Nationalencyklopedins definition som 

är ”[…] bil av äldre årsmodell som i huvudsak är bibehållen i ursprungligt skick och som 

hålls i kördugligt tillstånd. Benämningen uppges emellanåt gälla alla bilar äldre än 30 år”.5 

Anledningen till att jag valt att tillämpa denna betydelse är för att de människor som jag inter-

vjuat är svenskar och då anser jag att den svenska betydelsen är mest logisk att använda. Jag 

vill även understryka att benämningen gäller för både amerikanska och europeiska bilar.  

Jag kommer i min uppsats att använda mig av ord som historiekultur, historiebruk och histo-

riemedvetenhet. Peter Aronsson har definierat dessa ord och jag kommer att använda mig av 

hans formuleringar.  

 
1 Kvale (1997) s. 55 samt s. 13. 
2 Götlind och Kåks (2004) s. 59. 
3 Se bilaga 1. 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Classic_car 
5 Nationalencyklopedin (1996) s. 396 
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”Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till 

det förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta sam-

band. Historiebruk är de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestäm-

da meningsskapande och handlingsorienterade helheter. Historiemedvetande är de uppfatt-

ningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, etableras och reproduceras i 

historiebruket. Ett visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett 

historiemedvetande.”6

 
Där det i texten förekommer ord som har anknytning till bilintresset och motorkulturer kom-

mer jag att sätta en not med en förklaring av ordet. Detta för att underlätta läsandet samt hjäl-

pa till vid förståelsen av ordets betydelse i det här sammanhanget. 

 

Hypoteser 

Jag har själv några antaganden om varför man väljer att äga en eller flera veteranbilar. Det jag 

tror det handlar om är ett existentiellt behov att umgås med det förflutna i form av nostalgi. 

Nostalgi kan ses som en kulturell dimension av den civilisationströtta urbana människans 

längtan efter sitt ursprung.7 Kanske handlar detta även om ett behov hos oss människor att 

förstå oss själva. I denna globaliserade värld där tiden bara går fortare och fortare kanske det 

finns en längtan att återvända till det lilla och nära. Söka en stabilitet där inte allt förändras 

hela tiden.8 Detta existentiella behov och denna längtan har enligt mina hypoteser två rikt-

ningar med den enskilda människan i centrum, en som ligger hos individen och dennes egna 

behov och den andra som rör det sociala och gemensamma, båda dessa vägar har i min under-

sökning bilen som gemensam nämnare. Genom bilen anser jag att människorna med detta 

intresse kan bli någon, vara någon samt att få vara någon annan och detta i samspel med det 

förflutna. Jag kommer i uppsatsen att undersöka mitt material utifrån dessa antaganden för att 

se om dessa hypoteser stämmer. Under arbetet med mitt resultat kommer jag att återknyta till 

mina hypoteser för att tydligt visa om resultatet går på samma linje. Rörande människornas 

historiemedvetenhet tror jag att många är medvetna om vad de är, de sysslar med samt att de 

har ett intresse av historia. Jag tror dock även att det finns en del som inte är medvetna om sitt 

bruk av historien.  
 

 

 
6 Aronsson (2004) s. 17-18 
7 Johannisson (2001) s. 136. 
8 Götlind och Kåks (2004) s. 206. 
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Forskningsläge 

Undersökningar gällande veteranbilar och deras ägare är tyvärr inte allt för många och det 

som finns berör främst raggarkulturen och inte de ”vanliga” människorna som har detta in-

tresse. Detta leder dock till att min nyfikenhet att göra denna undersökning ökar. Utifrån mina 

antaganden om bilens betydelse för människor samt behovet av att umgås med det förflutna 

har jag funnit följande litteratur. 

 

Bilkulturen 

Etnologen Tom O’Dell resonerar utifrån ett bilperspektiv i sin avhandling Culture Unbound – 

Americanization and everyday day life in Sweden. Han talar omkring de mekanismer som rör 

vår amerikaniserade tillvaro och O’Dell undersöker huruvida vi verkligen är så påverkade 

som vi kanske tror att vi är. Hans avhandling tar upp vårt förhållande till USA och hur det har 

sett ut och utvecklats under de senaste hundra åren och då i frågor som rör bland annat mo-

dernisering och globalisering. Det kapitel som jag valt att använda mig av är det kapitel som 

handlar om svenska raggare och brukandet av amerikanska bilar, han beskriver själv kapitlet 

som den amerikanska bilens biografi och där vi får följa den under 1900-talet. Detta stämmer 

mycket väl in i min undersökning då flertalet av de intervjuade äger en gammal amerikansk 

bil. Tom O’Dell beskriver bilen som någonting amerikanskt som genom åren försvenskats, 

det amerikanska har alltså genomgått en förvandling och blivit något eget för oss svenskar. 

Han menar på att om inte den amerikanska bilen haft sin svenska historia skulle den heller 

inte ha den betydelse som den har idag. Detta bland annat rörande det att ungdomar och äldre 

modifierar och rekonstruerar den historia som finns kring dessa bilar, till exempel från 1950-

talet. Jag anser att O’Dells forskning är viktig för mitt undersökningsområde just med tanke 

på bilens status samt reproduktionen av den gamla kulturen som omger den.9

 

Detta fenomen har även Scott Holmquist fört en diskussion om i boken The global village – 

dead or alive?, med Ray B. Browne och Marshall W. Fishwick som redaktörer. Även Holm-

quist talar i likhet med O’Dell om den svenska raggaren och dennes livsstil samt bilens bety-

delse för modernisering. Han har även fokus på mycket som rör sig runt bilarna, kulturen och 

hobbyn runt omkring som till exempel musiken. Även Holmquists uppsats ser jag som viktig 

för min undersökning eftersom han berör viktiga punkter som även jag sett under min under-

sökning. Att det amerikanska görs om och försvenskats är någonting som också Holmquist 

belyser. 10  

 
 

9 O’Dell (1997)  
10 The global village – Dead or alive? (1999) Hot Cars and Cool Media: The Swedish Raggare Subculture 
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Ulf Mellström, professor i genus och teknik vid Luleå universitet, har författat en bok som 

heter Män och deras maskiner. Han beskriver utifrån ett genusperspektiv och han menar att 

könsroller är sociala och kulturella konstruktioner. Mellström beskriver tre typer: den praktis-

ke mekaren, som arbetar med kroppen och nära maskinerna. Den andre är ingenjören, den 

analytiske matematikern som främst arbetar med beskrivningar av teknik och den tredje är 

den s.k. ”datanörden”, en smått nedsättande term på män som arbetar med symboler i en ab-

strakt värld. Det som för dessa tre typer samman är maskinen, det är den som står i centrum 

där manliga gemenskaper förenar män. Att kunna kontrollera och behärska maskiner, menar 

Mellström, är det som utgör självbekräftelsen. Ju duktigare man är på detta, desto mer respekt 

uppnås i gemenskapen. Hans slutsats av varför män håller på med maskiner i så stor utsträck-

ning är makt och genom att man behärskar tekniken innebär det en maktutövning på sin om-

givning. Anledningen till varför Mellström passar i mitt arbete har att göra med att det är ma-

skiner som dessa människor brukar, alltså bilen. En sak som inte går att komma ifrån när man 

håller på med bilar är att man ofta måste laga dem när de går sönder, alltså passar Mellströms 

första typ in i min uppsats, ”mekaren”.11

 

Populär- och ungdomskulturer 

Professorn och sociologen Erling Bjurström har givit ut en rad böcker om populärkultur, ung-

domskulturer m.m. Två av dessa har jag valt att använda i min uppsats, det är dels boken Ge-

nerationsupproret samt en artikel om raggare i boken Spelrum – en antologi om ungdoms- 

och populärkultur. Eftersom den veteranbilsfascination som jag skriver om har rötter i den 

gamla ungdomskulturen, där bland annat raggarna ingick, så ger dessa två böcker en bra bak-

grund till detta fenomen. I Generationsupproret skriver Bjurström om de olika ungdomsrörel-

ser som funnits under nittonhundratalet, allt ifrån bondesamhället fram till nutiden. Det som 

varit mest intressant för mig och min undersökning är de kapitel där han tar upp femtiotalet 

och de olika ungdomsgrupper som uppkom under denna tid bland annat raggarna. Bjurström 

ger en mycket bra bild av hur dessa olika grupper fungerade. Han beskriver även aspekter på 

bilens betydelse för ungdomsgrupper samt deras sökande efter en egen identitet.12

 

Identitetsbildning genom historiebruk 

Det som rör själva människorna har Lotten Gustafsson, etnolog vid Stockholms universitet, 

diskuterat i sin avhandling Den förtrollade zonen – lekar med tid, rum och identitet under 

Medeltidsveckan på Gotland. Gustafsson resonerar utifrån Medeltidsveckan på Gotland om 

vårt förhållande till det förflutna. Även om detta är hennes område och det kan verka avlägset 
 

11 Mellström (1999) 
12 Bjurström (1980) 
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från människors historiebruk utifrån gamla bilar har jag dock funnit att mycket i hennes reso-

nemang har tydliga likheter med det som min uppsats berör nämligen identitetsbildning ge-

nom historiebruket. Hon talar om ett sökande efter en autentisk identitet och att man kan age-

ra både kollektivt och fysiskt för att finna reflektion. Det som stämmer bra överens med min 

uppsats är det avsnitt där Gustafsson undersöker varför människor leker sig tillbaka i tiden, 

varför de klär ut sig, i hennes fall då i medeltidsskrud och i mitt fall 1950- och 60-tals kläder. 

Hon har även fokus på själva individen och dess intentioner med sitt handlande utifrån det 

som hon benämner som ”vuxenlek” vilket jag anser stämmer in även på min undersökning 

utifrån ett perspektiv på individens handlingssätt.13

 

Teorier 

Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet, har skrivit 

boken Historiebruk – att använda det förflutna. I den resonerar han kring historiebruket och 

hur man bland annat kan använda det förflutna för att skapa kunskap. Han talar om en histo-

riekultur samt alla olika inkörsportar till historien. Hur det förflutna kan göras meningsbäran-

de genom många olika sammanhang som till exempel privat och offentligt, kommersiellt och 

institutionaliserat. Aronsson talar även om hur sambandet mellan historiebruket på olika stäl-

len hjälpe till att skapa styrkan i deras framträdande. Anledningen till att jag tycker att han 

passar i min uppsats är frågan om historiebruket, att som han säger användandet av tillexem-

pel artefakter bidrar till att koppla samman det förflutna med nutiden för att skapa ett sam-

manhang och att man då skapar meningsfullhet. Aronsson talar om det som något existentiellt 

och som spelar stor roll för människor.14

 

Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, har skrivit 

boken Nostalgia – en känslans historia. I denna tar hon upp känslan av att längta efter tillhö-

righet och hur den betraktats och behandlats av västvärlden från 1600-talet fram till våra da-

gar. Nostalgi idag står närmast för någon smetig och sentimental förgyllning av ett passerat 

och oåterkalleligt förgånget idealtillstånd, en term som ofta används i samband med gamla 

filmstjärnor, bilar, cyklar osv. från det ljuva 1950-talet. Men under 1600-talet stod ordet sna-

rare för ett allvarligt sjukdomstillstånd som drabbade bland annat soldater, tjänsteflickor m.m. 

som tvingats bort från sina invanda och trygga miljöer. Nostalgi handlar alltså om en form av 

hemlängtan. Med åren, visar Johannisson att hemlängtan blev omodern. Genom att järnvägs-

nätet m.m. byggdes ut under 1800-talet blev det mycket lättare att ta sig fram, människors 

sociala rum blev också större. Dagens nostalgi handlar i huvudsak inte om en längtan hem till 
 

13 Gustafsson (2002) 
14 Aronsson (2004) 
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det gamla utan mer en resa inåt, som en av flera förbindelselänkar till historien. Denna tolkar 

vi ofta utifrån vår egen världsbild, vilket kan vara ett sätt att skapa struktur och analytisk för-

måga. Johannisson skriver att ”Nostalgin bygger på en djup romantisk föreställning om histo-

rien: det förgångna som det goda förflutna.”15 Nostalgin spänner en duk av känslosamhet och 

grumliga synvillor över förflutenheten. Eftersom Johannisson tar sig an förklaringen av detta 

begrepp som ofta sätts samman med det område som jag valt för min uppsats, 1950- och 60-

talets bilar samt utvalda bitar av kulturen, och även människors eget behov av det förflutna ser 

jag henne som mycket viktig för min uppsats.16  

 

Sociologen Pierre Bourdieu har lagt fram teorier rörande hur man samlar anseende i umgänge 

med människor. I boken Klassisk och modern samhällsteori, ges en förklaring till hans teori. 

Han talar om att det finns ett s.k. fält och alla sådana har föreställningar som till exempel rör 

vad som är rätt och fel, normalt och onormalt, kvalificering och diskvalificering etc. Dessa är 

osynliga, de finns helt enkelt bara där och man behöver därför inte diskutera dem. Det finns 

även en rad icke medvetandegjorda men förkroppsligande beteenderegler för det spel – de 

spelregler, triumfkort, förbud osv. – som gäller ute på fältet. Dessa regler och föreställningar 

bevaras genom rekryteringsprocesser ute på fältet t.ex. genom examenskrav, mästarlära, re-

kommendationer, detta inviger och socialiserar sedan nykomlingar in i fältets föreställningar, 

fältets s.k. doxa. De stridigheter som kämpas ute på fältet leder till en dynamik. Fältets histo-

ria bestäms primärt, enligt Bourdieu, utifrån dessa stridigheter. Han talar även om olika for-

mer av kapital bland annat kulturellt, ekonomiskt och socialt och dessa skapas i dynamiken på 

fältet. Alla aktörer besitter olika mycket av alla former av kapital. Detta spelrum som Bour-

dieu har gjort sina teorier omkring tror jag kan hjälpa mig i att förklara det sociala spel som 

förekommer i gruppen av, i mitt fall, de som äger gamla bilar.17

 

Alla dessa olika inkörsportar kan kanske tyckas spretiga men alla har en viktig anknytning till 

min uppsats och de förenar människors längtan om att vara någon, bli någon, att vara någon 

annan etc. O’Dell och Holmquist talar om en längtan efter att rekonstruera det förflutna ge-

nom bilar och bilkulturen. Mellström om att bli någon genom kontroll över maskiner. Bjur-

ström talar om olika ungdomsgruppers längtan att påverka sina liv och att bli någon. Gustafs-

son talar om en strävan efter att söka en annan identitet, att få vara någon annan för en stund. 

Aronsson resonerar kring hur det förflutna är ett existentiellt behov hos oss människor, hur vi 

kan använda historien för att bil någon. Johannisson talar om nostalgi, en längtan tillbaka till 

 
15 Johannisson (2001) s. 137 
16 Johannisson (2001) 
17 Klassisk och modern samhällsteori (2003) s. 418 – 426. 
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det som varit, en typ av hemlängtan. Bourdieu talar i sin teori om en längtan efter att bli nå-

gon, att bygga upp ett kulturellt kapital och finna sin plats. Utifrån denna litteratur belyser 

min uppsats en ny aspekt, nämligen den ”vanliga människans” syften med sin veteranbil. 
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Bakgrund 
Hur det hela började 

Starten för dagens bilentusiaster finner vi i 1950-talets ungdomsrörelse. I slutet av nämnda 

årtionde började raggarkulturen växa fram, det var pojkarna som ägde bilarna och allt kretsa-

de kring dessa. Namnet raggare kom av att de bilburna unga männen ”raggade” upp flickor på 

gatan. De ungdomar som kom att tillhöra denna rörelse var ofta hemmahörande i arbetarfa-

miljer. Trångboddheten under denna tid har troligen också bidragit till glädjen över bilen, det 

extra rum som de växande ungdomarna behövde, ett rum som var rullande. Just de ameri-

kanska bilarna uppskattades mest av dessa ungdomar bland annat för deras bekvämlighet, 

värme och att de ofta var försedda med radio. Raggarkulturen var en svensk företeelse men 

det fanns även liknande rörelser i andra länder och de var alla förankrade i arbetarklassen, det 

var dock endast de svenska som associerades med bilar.18

 

Denna ungdomsrörelse var även del av ett nytt socialt fenomen som uppstod i väst efter andra 

världskriget. En växande välfärd gav upphov till ett konsumtionssamhälle som bidrog till en 

växande mediakultur till exempel populärmusiken som främst var riktad till ungdomar. När 

dessa skaffade sig arbeten och fick en egen inkomst blev de en grupp med ökad köpkraft. De 

skaffade sig egna stilar och orienterade sig till olika grenar inom musiken. Raggarkulturen 

kan ses som ett uttryck under 1950- och 60-talens ökande modernisering. Det var en frigörel-

se från gamla normer och traditioner. Människor frigjorde sig och detta syntes tydligt främst 

hos ungdomarna, de hade inte längre sina föräldrar som förebilder utan dessa hämtades istället 

från kompisar och stjärnor inom massmedia. Raggarna själva fick mycket uppmärksamhet i 

massmedia bland annat på grund av deras testande av gränser. Det ledde till att samhället såg 

dem som asociala, bilarna var sexuellt laddade, våldtendenser m.m. Det skapades en moralpa-

nik runt raggarungdomarna och de sågs som ett problem. Det nya samhället och dess föränd-

ring gjorde att raggarna blev en tacksam måltavla för media, de fick bland annat skulden för 

ungdomsbrottslighetens ökande under 1950-talet. Mycket av detta var dock massmedias upp-

blåsning av diverse händelser. Ryktet som raggarna erhöll redan på 1950-talet lever kvar än 

idag.19

 

När många ungdomsrörelser försvunnit och ersättas av någonting annat har raggarkulturen 

istället levt vidare i samma stil eller i nya modifierade uttryckssätt.  Men det som fortfarande 

är lika är bilen som social händelse och uttryck. De amerikanska bilarna från 1950- och 60-

 
18 Rosengren (2000) s. 61-66 och Bjuström (1980) s. 51-61. 
19 Rosengren (2000) s. 66-67 och Spelrum – om lek, stil och flyt i ungdomskulturen (1990) s. 211-213. 
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talen har under åren ändrat status, de har gått från att ha förknippats med raggar- och busfaso-

ner till att idag vara en del av en nostalgivåg för 1950-talet och det är den som jag i min un-

dersökning kommer att fördjupa mig i. Raggarkulturen har alltså kommit att utvecklas från en 

ungdomskultur till en hobby präglad av ett bilintresse och gått från revolt till snäll nostalgi.20

 

Historieintresset 

Intresset för historia har under senare år växt något kopiöst allt från släktforskning till histo-

riska filmer till Medeltidsveckan på Gotland, någonting för alla smaker. Tidigare var historia 

något som var förbihållet de professionella på området, historia var ingenting för vanligt folk. 

Detta kan man till exempel se när man berättar för äldre människor att man läser historia, då 

får man oftast en suck och en kommentar om att det är ju bara kungar och krig och så var det 

då. Nu ser vi dock en helt annan trend, historia är någonting vikigt som berör människor och 

nu när alla kan vara delaktiga i att uppleva och skapa historia har det blivit ännu större. Det är 

inte längre någon grå och tråkig massa som har svårt att beröra den vanliga människan. För vi 

alla brukar historian olika sätt. Historia idag skrivs och omsätts utifrån ett flertal nya syften 

och omsätts i nya miljöer. Detta gör att vi måste vidga betydelsen av begreppet både utifrån 

användning och vad som är historisk kunskap. Allt detta bottnar i att vi vill se vår egen plats i 

historien, vårt förflutna men samtidigt hur framtiden kan komma att se ut. Den historiska 

forskningen är endast en liten del av vad det faktiska historiebruket handlar om.21

 

Historiekulturen har väldigt vida gränser och i den ryms bland annat forskningsprogram, stu-

diecirklar, samtal som knyter samman vänner, populärkultur etc. listan kan göras lång. Det 

som dessa aktiviteter har gemensamt är dock att de har en betydelse både i sin samtid samt 

förändringar över tid. Det handlar också om någonting som knyter samman människor, något 

existentiellt och som spelar en stor roll för många människor. Det handlar om ett historiebruk 

i flera dimensioner det som rör sig i akademin, för amatören och det privata. Verkligheten ter 

sig olika för dessa olika grenar ”Det förflutna” för akademin, ”Det meningsfulla” (socialt och 

delat) minne och kulturarv för amatören och ”Det betydelsefulla” (för personen) minne och 

tradition inom det privata.22

 

När vi talar om det förflutna som någonting som bidrar till att skapa mening och legitimitet 

menar vi samtidigt att det knyter samman det förgångna med vår egen tid, men det finns även 

en koppling till framtiden. Dessa relationer spelar en stor roll när man talar om begreppet hi-

 
20 Rosengren (2000) s. 86-87. 
21 Aronsson (2004) s. 13-14 och Götlind och Kåks (2004) s. 13. 
22 Aronsson (2004) s. 18, 43. 
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storiskt medveten. I vår svenska debatt kan vi urskilja tre betydelser i närliggande begrepp. 

Historiskt medvetande handlar om kunskap om det förflutnas existens och vårt samband med 

det. Historiemedvetenhet berör den egna existentiella plasten i historien, den personliga för-

mågan att relatera till olika skeden i tiden. Historiemedvetande rör de uppfattningar om hur 

dåtid-nutid-framtid är relaterade till varandra. Det är som tre sidor av samma mynt, så att säga. 

De härleder dock alla till kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Genom att kunna place-

ra in sig själv i historien får man själv en ökad förståelse för denna koppling. Vilket kanske 

även är den faktor som man söker genom att intressera sig för historiebruk och att använda sig 

av historiekultur, just för att man vill finna en plats i historien.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Aronsson (2004) s. 67-68. 
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Veteranbilar som fascination – historiebrukets yttringar i praktiken 

 
Jag har valt att dela in min uppsats del i två delar, en som tar upp människornas behov av 

samt deras förhållande till bilen och en som skildrar de intervjuades medvetenhet rörande hi-

storien och historiebruket. 

  

Individens behov av samt förhållandet till bilen 

Något som visade sig vara gemensamt för informanterna var att nästan alla blivit ”bitna” av 

detta intresse mycket tidigt i barndomen. Det visade sig finnas flera olika inkörsportar bland 

annat att man blivit intresserad genom familjemedlemmar, musiken, att man börjat med cyk-

lar och sen har det utvecklat sig till att handla om bilar, ett teknikintresse, att man fascinerats 

av de som varit äldre som hållit på med bilar etc. Men det finns även de som kommit in på 

detta även senare och exempel som givits på det är att man haft kompisar med dessa intressen, 

att man börjat som chaufför och sen fastnat själv.24

 

Hos de intervjuade finns ett flertal nyckelord som de använder för att benämna vad deras in-

tresse ger dem så som till exempel gemenskap, livskvalitet etc. Praktiskt taget alla informanter 

anger det sociala som ett av huvudsyftena med sitt bilinnehav. När de är ute och åker med sina 

bilar samt deltar i diverse aktiviteter som är förknippade med bilintresset talar de om en social 

samhörighet och en sammanhållning, som en av informanterna svarade på frågan vad hans 

intresse gav honom: 

 
”Det ger mig jättemycket, för det är en otrolig sammanhållning, i raggarkretsar om man säger så. Jag 

kan inte tänka mig någonting annat som sammanför folk så lätt alltså. Man kan gå fram och prata 

med vem som helst hur som helst och man kommer att ha, man har ett samtalsämne direkt i och med 

att alla är intresserade av bilarna och ja det är en jättesammanhållning inom det här.”25

 

Detta kan härledas till mina hypoteser där jag angivit det sociala och gemensamma som ett 

viktigt behov hos individen. Att genom bilinnehavet blir man någon i en större kontext. Ägan-

det av bilen samt att åka på diverse bilrelaterade evenemang ger en gemenskap och den anges 

som ett av de stora målen med hobbyn. Det är dels den samhörighet man finner bara genom att 

visa upp sig och delta i till exempel cruising26, bilutställningar osv. men även den gemenskap 

man får genom att försöka begripa sig på och lösa ett maskinellt fel som uppstått. En annan 

 
24 Intervju med I1-I10, 2006-07-23 – 2006-08-17. 
25 Intervju med I2, 2006-07-25 
26 Cruising: är en beteckning för segling, motorcykel- eller bilåkning för nöjet av själva färden och där något 
mål för färden sällan finns. Jmf. ordet nöjeskryssning där man åker iväg med en båt för att roa sig och där resans 
rutt inte alltid är så viktig. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Cruising) 
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viktig del av detta är att man nästan jämt har sina vänner med i bilen, den tjänstgör som en rul-

lande festlokal, som en informant uttryckte det.27  

 

Som jag nämnde ovan är själva reparationsmomentet en viktig del som hör dessa gamla bilar 

till. Det är ett faktum att man ofta måste vara reparatör åt dem, om man inte kan själv är man 

nästan tvungen att ha någon som hjälper en för det händer, med vissa bilar speciellt, att det ofta 

är någonting som går sönder. Denna så kallade mekning är både prov på en social och gemen-

sam aktivitet men även en aktivitet som man gör för sig själv. Att kunna meka med sin bil själv 

kan ge en oerhörd kick, att man genom att kunna reparera olika fel känner man tillfredställelse. 

Visst finns det även en baksida av detta när man istället drabbas av frustration när man inte får 

det att fungera som man tänkt sig. Många av informanterna talar om detta med mekning, att 

ofta är det en social aktivitet, man samlas gärna i garaget och står böjd över huven på bilen och 

försöker lösa problemen och att man nästan varje gång man skruvar med bilen lär sig något 

nytt. En av informanterna berättade följande ”Att förstå sig på bilarna ger en känsla av gemen-

skap, att man kan stå och jämföra med andra hur duktig man än på att kunna sådana saker.”28

 

De kvinnliga informanterna uttrycker också ett intresse av att meka med sin bil. De tycker att 

det är roligt att kunna själv, att slippa fråga men om de måste känns det inte som något neder-

lag, det är ett sätt att lära sig mera. En av damerna svarade på frågan om de hade intresse av att 

meka med bilen att:  

 
”Ja det har jag väl […] blir det något fel så är man väl inte rädd för att skruva isär någonting och sen 

får man väl stå där och klia sig i huvudet och säga vad kan det här vara för fel då?! Med Amazoner-

na29 är det mycket lättare, egentligen inte lättare men den motorn kan jag mer om, jag har ju hållit på 

mycket med den och tycker det är kul. Det blir en stund för sig själv ute i garaget, man kanske blir 

lite arg och slänger lite grejor men sen lyckan när det funkar och när den startar är nåt nytt.”30  

 

Genom att man behärskar maskinerna kan man själv bli någon, genom att visa sin kunskap på 

området får man bekräftelse och anseende. Vilket går på samma linje som det jag uttryckt i 

mina hypoteser. 

 

Någonting som utrycks som en viktig aspekt av många av de intervjuade är musikens betydelse 

för åkturen. För en av informanterna har musiken varit själva inkörsporten till kulturen som 
 

27 Intervju med I1, 2006-07-22. 
28 Intervju med I10, 2006-08-17. 
29 Volvo Amazon, en bilmodell som tillverkades mellan 1956-1970. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_Amazon) 
30 Intervju med I7, 2006-08-17. 
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omger 1950- och 1960-talen och det är den som gjort att man velat veta mer om denna tid och 

som sedan lett till en dröm om en bil från samma tid. Att musiken också hör till när man är ute 

i bilen verkar vara en självklarhet för många, det behöver i regel inte heller röra sig om tidsty-

pisk musik utan vilken musik som helst. En informant berättade att de har en favoritgrupp som 

de alltid spelar när de är ute och åker.31  

 

I de intervjuades vilja att synas kan man se ett flertal olika grenar, en av dem som några av 

informanterna berättat om är detta med att spexa. Att klä upp sig, inte nödvändigtvis i kläder 

från bilens födelseår utan det kan baseras på olika teman. Exempel som getts av de intervjuade 

och som benämns av dem som tokerier är att till exempel välja att åka cruising där alla i bilen 

bär dambaskrar eller att man väljer att klä sig i andra tokiga kläder till exempel jättefult. Och 

det kan beskrivas som ett uppträdande när man kommer.32  

 

En parallell till att spöka ut sig är de beskrivningar av 1950-talet som någonting magiskt och 

att man genom att klä sig i plagg från denna tid får en chans att leva sig tillbaka. Genom att 

söka i det gamla och att man inte behöver vara som alla andra kan man hitta sig själv. Att dri-

vas av magin som finns runt bilden av 1950-talet rörande frisyrer, kläder, musik och dans.33 Så 

som jag skrev i mina hyopteser, att man har ett behov av och man söker efter det förflutna samt 

någon form av nostalgi. Här kommer även aspekten på att få vara någon annan in, genom att 

klä sig i kläder från 1950-talet får man möjligheten att prova på att vara någon annan.  

 

Även skorna är något som tas upp av de intervjuade, det är antingen boots eller så kallade 

myggjagare34 som gäller. Frisyren är också någonting som det läggs ned tid på. Det finns alltså 

någon form av inofficiell klädkod som man kan tillämpa om man vill. Det finns även de som 

säger att det inte spelar någon roll, man får ha vilka kläder man vill. Ibland kanske man känner 

för att klä upp sig eller att toka till det men att det finns gånger när man bara har sina ”svens-

sonkläder” på sig.35  

 

En annan aspekt som kan härledas till viljan att synas är vad man väljer att göra med sin bil. En 

av informanterna berättar att han har en spark på taket. En form av humor som gör att folk tittar. 

En annan säger att ”Ibland är det kul att ut och svina lite i bilen också så att folk tror att man är 

 
31 Intervju med I7, 2006-08-17. 
32 Intervjuerna med I3, 2006-07-25 och I7, 2006-08-17. 
33 Intervju med I7, 2006-08-17. 
34 Myggjagare är en sorts skor, vilkas mest utmärkande drag är att de är spetsiga längst fram. De typiska raggar-
na brukade bära myggjagare. Myggjagare var väldigt populära herrskor på 60-talet. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Myggjagare) 
35 Intervju med I7, 2006-08-17 och I8 2006-08-17. 
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ett riktigt svin. Men samtidigt är det kul om de tittar lite avundsjukt och tycker att de också 

skulle vilja ha en sån bil.”36 Ett uttryck som ”alltid retar det någon” förekommer hos flera av de 

intervjuade när man frågar dem om hur de vill att folk ska se på dem.  

 

Nästan alla informanter säger sig ha en del ritualer när det kommer till brukandet av bilen, det 

är bland annat kläder och utseende, musik, mat etc. Detta förekommer hos alla av informanter-

na dock i olika skala. Alkoholen nämns av alla informanter i någon grad, det är någonting som 

de flesta av dessa bilägare ser som något som till viss del hör till deras intresse. En av de inter-

vjuade förklarar det på följande vis: 

 
”Det är väl så med Sveriges spritdrickarkultur att det har blivit mycket öl och sprit i samband med att 

man är ute och åker bil, man har förvandlat åkturen i bilen till en fest kan man säga. Och det på ett 

sätt som kanske inte existerade i USA på den tiden som bilarna var, eller när bilismen var som störst, 

under 50-talet, men det är väl en försvenskad variant av den amerikanska stilen under 50-talet. Och 

då är det väl som det alltid är när det är svenskt så ska det blandas in sprit i det.” 37

 

Anledningen till att alkoholen har en sån betydande roll har troligen att göra med att bilarna 

oftast nyttjas sommartid och under helger. Då tjänstgör de oftast, som tidigare nämnts, som 

rullande festlokaler. Det blir ett sätt att umgås, att ställa till med en fest och bjuda med sig dem 

man vill ha med sig. Det utrycks också att bilturen på helgen blir belöningen efter en lång ar-

betsvecka, det blir ett sätt att koppla av och umgås med sina vänner.38  

 

Att det blivit just den bilen som informanterna har beskrivs i flera fall som en slump, de har 

varit ute efter en bil och då var det just den som föll dem på läppen så att säga. Bilen har 

kommit i deras ägo ungefär runt körkortsåldern, flera av de intervjuade har alltså haft sin vete-

ranbil i flera år. Ett exempel finns också där bilen inte varit en slump, det har varit just den 

bilen som stått högst upp på önskelistan och då har bilen ibland inhandlats innan körkortet 

tagits.39

 

Bilen beskrivs av de intervjuade som någonting väldigt eget, någonting som har en själ. Enligt 

informanterna har den, genom att nå den ålder som den har, fått ett historiskt värde. Lukten i 

den beskrivs av en informant som någonting som man kan sitta och fundera över, en lukt av 

 
36 Intervju med I4, 2006-07-25. 
37 Intervju med I2, 2006-07-25. 
38 Intervju med I3, 2006-07-25 och I4, 2006-07-25. 
39 Intervju med I10, 2006-08-17. 
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historia.40 Nutidens bilar benämns som tråkiga och slätstrukna, man kan inte längre se skillna-

der mellan märkena. Men dåtidens bilar beskrivs av informaterna som konstverk, en fulländad 

design som idag inte är en i mängden utan sticker ut och ger människor en möjlighet att synas. 

I bilen känner man sig speciell, som en informant uttryckte det ”Bilens historia ger bilen liv.”41 

Det är inte bara bilarnas utseende som lovordas utan även ljudet i de gamla motorerna samt 

körkänslan och även körglädjen. Även priset anges som en positiv aspekt, det är bilar som syns 

och sticker ut och som man kan komma över för en inte alltför dyr penning. Som det tidigare 

nämnts har bilarnas enkelhet maskinellt också gett deras ägarna en känsla av trygghet, man vet 

hur sakerna fungerar. Bilen sägs av informanterna även ge livskvalitet, som man får genom att 

begagna sig av bilar som gemene man inte har tillgång till och aldrig får uppleva. Bilen be-

skrivs av en informant som en frizon: ”En frizon från det tråkiga livet […] det är hela konceptet 

man får som en biljett in i ett annat liv om man har en sådan bil som platsar på cruisingar och 

andra evenemang, det är en egen livsstil.”42

 

Bilen beskrivs som det primära och det är genom den som man skapar sin identitet. En av 

informanterna uttrycker sig på följande vis:  

 
”Det är nog primärt själva innehavet av bilen och att bruka den. Sen kan man ju unna sig att åka 

cruising och träffa folk, delvis likasinnade. Titta sig omkring, titta på andra bilar och få gemen-

skap. Sen skruvas det ju en del men det primära är nog mest själva njutningen att få åka en bil som 

har sin historia och som sticker ut från gemene mans vardagsbilar. Sen finns det hela tiden i luften 

den här myten om raggaren som kan vara skön att ha till hands och man kan delvis leva upp till 

den ibland och släppa alla hämningar.”43

 

Detta i likhet med mina hypoteser, bilen ger alltså individen en chans att finna en identitet 

samt att den hjälper dem att synas. Men även att bilens historia, i detta fall myten om raggaren, 

gör så att människorna kan leva ut och bli någon annan för en kväll. 

 

Bilen kommer också att spela en stor roll för ägaren. Den kan komma att bli en form av livs-

kamrat. Den har satt så pass mycket spår och man delar många goda minnen med den. En av 

de intervjuade uttryckte sig på följande vis:  

 

 
40 Intervju med I1, 2006-07-22. 
41 Intervju med I3, 2006-07-25. 
42 Intervju med I1, 2006-07-22. 
43 Intervju med I1, 2006-07-22. 
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”Jag kommer aldrig att kunna sälja min bil för den är för mycket minnen, jag kan skaffa mig en till 

men jag kommer aldrig att sälja just den här bilen för den har jag haft sen jag var ung och den ska 

jag ha tills jag blir pensionär och då ska jag skaffa ett litet hus åt den och så kan den stå där.”44

 

Bilen spelar alltså en stor roll för dessa människor i deras sökande efter det förflutna och den 

ger dem en chans att bli någon. Den blir en typ av vän som man vårdar och ser efter. I bilen 

får man uppleva många saker som sen etsar sig fast som minnen. 

 

Ett medvetet eller omedvetet användande av historien 

Informanternas intresse för historia syns i brukandet av bilarna, genom att de skaffat sig en bil 

växer intresset för att ta reda på mera om t.ex. tiden då bilen var ny m.m. En av de intervjuade 

berättade att hans intresse för detta uppkommit på följande sätt: 

  
”Det hela kan man säga började med ett musikaliskt intresse från min mors gamla LP-skivor. Man 

började lyssna på Elvis och gammal 50-60-tals musik och då ville man såklart veta mer om tiden när 

musiken skrevs och gjordes. Då blev det att titta på gamla filmer som ”Sista natten med gänget” och 

läsa tidningar och titta på bilder på bilar och då blev det ett intresse och till slut började man drömma 

om bilar, de gamla bilarna och det är väl grunden till att jag har en bil.”45

 

Det skapas också ett intresse av att leta andra saker från den tid då bilen var ny till exempel att 

finna tidstypiska kläder, musik, prylar till bilen etc. Det blir som ett detektivarbete där man är 

ute och letar artefakter från bland annat 1950- och 60-talen. Det finns en vilja att finna saker 

till sin bil som gör den ännu mer personlig än vad den är i sitt ursprungsutförande.  Ett citat 

som beskriver detta fenomen och vad bilen kan ge i fråga om kunskaper om det förflutna är det 

som en informant beskriver på följande sätt: 
 

”Det blir lite tidstypiska tillbehör och sen är det kul att sitta och läsa i gamla tidningar, ja det dyker 

liksom upp nya saker hela tiden. […] Ja man får ju också inblick i hur folk har levt på den här ti-

den, även om de kanske inte är jättegamla bilarna som vi har, de är ju ifrån 1960-talet men det var 

en helt annan livsstil ändå mot vad det är idag. Visst får man ju lite inblick eftersom man blir ju in-

tresserad av mycket runt ikring å såhär, det är alltid kul med gamla prylar som har någonting att 

berätta.”46

 

1950- och 60-talen beskrivs av många av informanterna som deras huvudintresse inom histo-

rien. Det är här deras intresse ligger och mycket tack vare bilarna, de generar ett vidare intres-

sesökande för hur det var då. En av de intervjuade säger att han inte har ett historieintresse 
 

44 Intervju med I7, 2006-08-17. 
45 Intervju med I2, 2006-07-25. 
46 Intervju med I3, 2006-07-25. 
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men han tycker om tidsandan som finns under dessa två årtionden.47 En annan av informan-

terna talar om historien under 1950- och 60-talen belyst ur ett modeperspektiv. Att det hände 

någonting under femtiotalet, det skiljde sig åt från både fyrtiotalet och det efterföljande sex-

tiotalet. Även det faktum att det inte är allt för avlägset och att det då finns människor som 

kan berätta hur det var ses som en bra sak med dessa årtionden, man vill ha reda på konkreta 

fakta om tiden.48  

 

I samband med dessa två årtionden talas det även mycket om nostalgi. Och det ur den mening 

att det är speciella känslor förknippade med detta. Ingen av informanterna har själva någon 

anknytning till 1950- och 60-talen mer än att deras föräldrar kan vara födda då, men de har 

inte själva upplevt det. En bok säger: ”I dag är femtiotalet större än det var på femtiotalet.”49 

Detta har säkert sin poäng, femtiotalet har nu kommit rätt så långt bort ifrån vår egen verklig-

het och har på så vis kommit in i romantikens dimma. Genom studier av femtiotals prylar och 

design på försäljningsmarknaden kan man tydligt se att 1950-talet är oerhört hett just nu.  

 

Några av informanterna talar även om olika typer av historia, de som nämns är bland annat 

motorhistoria, industrihistoria, nutidshistoria, modets historia, teknikhistoria, musikhistoria 

m.m. Det är den historia som de säger sig ha intresse av, flera av dessa kan just förknippas 

med bilen och kulturen runt den. De berättar just om intresset för bilen och dess samtid. Det 

finns alltså många olika grenar att välja inom just detta intresse. I likhet med mina hypoteser 

rörande historiemedvetenheten kan detta ses som att de är medvetna om sitt intresse och vad 

det ger dem i form av att söka ny kunskap. 

 

En intressant aspekt på detta historieintresse och historiebruk är att det är en kunskap som de 

har tagit reda på och skaffat fram själva. Detta är en form av historia som lärs indirekt och inte 

via skolan. Som jag tidigare nämnde har många av informanterna blivit intresserade av bilarna 

och bilkulturen genom familjen, vänner, släkt osv. Det är alltså en form av historia genom 

någonting annat, man får den liksom på köpet. Den växer fram ur ett intresse och bidrar till ett 

sug att finna mer kunskap. Det är på det stora hela en historisk kunskapsbank som man inte 

tillgodogör sig i skolan.50

 

Utifrån dessa svar kan man se ett tydligt intresse för historien, bilens design, 1950-talet, mo-

torhistoria, nostalgi etc. När jag frågat om de har ett allmänt historieintresse har jag dock fått 
 

47 Intervju med I6, 2006-08-16. 
48 Intervju med I7, 2006-08-17. 
49 Ekman (2006) konvolut.  
50 Intervju med I1, 2006-07-22 – I10, 2006-08-17. 
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svar som skiljt sig en aning från det som de har talat om tidigare under intervjun och som vi-

sat på ett stort intresse för historia, även om det är ett intresse av smal karaktär. Några har 

dock uppgett att de har ett övergripande historiskt intresse till exempel att det är intressant 

med romarriket, Egypten osv. Det som flest informanter uppgett är dock åren från ca 1940- 

till 60-tal och då inom olika områden men med bilen i centrum.51

 

En av de intervjuade uppgav att han inte hade något intresse av historia, han sa dock emot sig 

själv. Han hade tidigare under intervjun talat mycket varmt om femtio- och sextiotalen samt 

belyst den nostalgi som kommer ifrån dessa årtionden. Någonting som han tar upp rörande 

detta är tidsandan och musiken. Han talar bland annat om rockabilly52 och att han gillar den 

stilen. Detta tyder på ett omedvetet historieintresse, man är helt enkelt inte medveten om att 

det är historia som man sysslar med. I likhet med mina hypoteser visar denna informant på ett 

omedvetet historiebruk.53

 

Sammanfattningsvis kan man alltså se en del nyanser i dessa människors medvetenhet om sitt 

historiebruk och historieintresse. Det finns både de som är helt på det klara med att det är hi-

storia som de sysslar med medan det finns de som helt enkelt inte tidigare sett sitt intresse på 

detta sätt. Det kan också sägas att det inom detta intresse är bilen och dess samtid som skapat 

och också utgör historieintresset. Men det leder dock till att man får en vilja att vidga sin kun-

skap rörande tiden för bilens ”barndom” och de olika aspekter som den rymmer. Något som 

dock även bör påpekas är att flera av informanterna har ett vidare intresse för historia, det som 

anges är bland annat olika grenar på historieträdet till exempel motorhistoria, musikhistoria, 

modehistoria osv. På ett sätt kan man säga att bilen blir historien personifierad genom ett fö-

remål.54

 

 

 

 

 

 

 
51 Intervju med I1-I10, 2006-07-22 – 2006-08-17. 
52 Rockabilly är en musikgenre som var populär på 1950-talet, särskilt under den senare delen av decenniet, det 
är den tidigaste formen av rock'n'roll. Musiken är en blandning mellan hillbilly, blues och country. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Rockabilly). 
53 Intervju med I6, 2006-08-16. 
54 Intervju med I1, 2006-07-22 – I10, 2006-08-17. 
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Jag ville i min undersökning se vad innehavet och bruket av veteranbilar betyder för unga 

människor och på vilket sätt det är betydelsefullt i ungdomars identitetsbildning. Utifrån detta 

syfte har jag haft hypoteser rörande orsakerna, att det handlar om ett existentiellt behov att 

umgås med det förflutna och det i två riktningar dels mot individen och dels mot det gemen-

samma. Rörande historiemedvetenheten har jag antagit att en del av de intervjuade är medvet-

na samt har intresse för historia i allmänhet men att det även finns dem som inte är medvetna 

om sitt historiebruk. 

  

Det jag har märkt under studien av mitt intervjumaterial är att det är bilen som står i centrum, 

det är den som allt utgår ifrån. Utifrån bilen kan sen varje individ profilera sig efter eget tycke 

till exempel genom musiken, kläderna osv. De kan alltså snickra ihop sitt eget koncept utifrån 

det som de är intresserade av. Tendenserna som jag sett är även att trots att det är mycket som 

sker gemensamt inom denna hobby så finns det många individuella moment. Själva brukandet 

av historien görs av individen, många för att inte säga alla av informanterna uttrycker att bilen 

har en själ, genom sin ålder har den profilerat sig och så även dess ägare. Genom den blir äga-

ren känd, folk i deras krets vet vem han är genom bilen, det blir ett kännetecken. Bilens roll 

som det primära stämmer överens med både Tom O’Dells och Scott Holmquists forskning, 

bilen gör att man sticker ut och inte bara är en i mängden. Det är genom bilen man blir någon 

och ens identitet kretsar kring bilen. Även Pierre Bourdieus teorier kan appliceras på detta, att 

genom att använda sig av olika spelregler och beteenderegler som outtalat finns inom denna 

krets kan man bygga upp sitt kulturella kapital inom d s k fältet och på det sättet skapa sin 

identitet, bli någon. 

 

Informanterna beskriver mekande som någonting viktigt, dels för att bilarna ibland går sönder 

men även för att just mekandet är en form av social gemenskap. Genom att man visar att man 

har kontroll över motorer och maskiner kan man visa att man är någon och att man kan och 

behärskar någonting. Detta stämmer väl överens med Mellströms forskning, där han talar om 

att det är det som är självbekräftelsen. Man visar att man kan någonting och på så sätt vinner 

man anseende, man blir någon. 

 

Viljan att klä ut sig som finns hos några informanter kan jämföras med Lotten Gustafssons 

resonemang att människor i lek får tillfälle att tänja på gränserna samt att de får utforska sin 

identitet. Genom att denna ”vuxenlek” sker vid speciella tillfällen till exempel bilutställningar, 

cruisingar etc. gör det att den skärmas av från vardagen och då tydligt ramas in och på så vis 
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blir utformandet av en annan identitet helt legitimt. Trots att hennes forskning baseras på Me-

deltidsveckan kan man dra tydliga paralleller med bilkulturen. Utklädningen ger en chansen 

att bli någon annan för en kväll, man kommer ifrån vardagen och får sticka ut och synas. 

Denna lek ger individen chansen att besöka ett frirum där han/hon får chansen att prova på att 

vara någon annan och på så vis också bli sedd på nya sätt.  

 

Det som man kan se med detta som rör kläderna är att det finns ett oerhört utrymme för att 

skapa sig en identitet, att profilera sig efter eget tycke. Hela spannet finns med, allt ifrån folk 

som klär sig i tidstypiska kläder till dem som inte alls klär sig annorlunda från vardagen. Och 

det som sägs av de intervjuade är att detta är någonting som man väljer helt själv och även här 

är det alltså bilen som är det centrala och det övriga är bara ”grädde på moset”. Man kan alltså 

få prova på att bli någon annan, i detta fall genom att klä sig som de gjorde för femtio år se-

dan. Det finns hos de flesta av de intervjuade en vilja att synas och passa in i gemenskapen 

genom de kläder de bär, som jag tidigare nämnde, det finns speciella skor, frisyrer och kläder 

som tyder på en form av klädkod om än inte strikt och man behöver inte följa den. Alltså an-

tingen kan man klä sig tidstypiskt, nutidens klädkod i form av skor o frisyr eller att man helt 

enkelt har sina vanliga kläder. Genom kläderna kan man alltså både bli någon och prova på att 

vara någon annan. 

 

Flera av informanterna berättar att vad folk tycker när de ser ägaren med sin bil inte spelar 

någon roll. Detta är dock lite missvisande om man studerar de efterföljande svaren. Då säger 

ofta de intervjuade att det är kul om människor tycker att det är ”fränt” eller att de blir lite 

upprörda, kanske till och med att de tycker det är hemskt. Visst får folk tycka vad de vill men, 

som det sägs, all publicitet är bra publicitet. Bilen gör alltså att dessa människor syns, de 

sticker ut även i det ”vanliga” samhället utanför deras krets. Den bidrar till att de får känna 

stolthet över sin bil både om det rör sig om avundsjuka eller upprördhet. Bilen gör också att 

individen blir någonting inom kretsen, genom bilen blir de någon. Andra känner igen dem 

genom vilken bil de har osv. Den bidrar alltså till att profilera ägaren och den gör att den per-

sonen blir någon. Detta kan härledas till Bjurströms diskussion om den ungdomskultur som 

uppstod under 1950-talet, ägandet av bilarna var ett sätt att synas samtidigt som det var ett sätt 

att umgås med sina vänner men även ett sätt att profilera sig. Det kan alltså dras några paral-

leller med dåtidens ungdomskultur samt dagens användande av bilen även om den nu inte 

består av tonåringar.  
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Jag tror att anledningen till att alkoholen har en sån framträdande roll har att göra med att bi-

larna oftast nyttjas sommartid samt under helger. Då tjänstgör de oftast, som de gjorde redan 

under femtiotalet, som rullande festlokaler. Det blir ett sätt att umgås att ställa till med en fest 

och bjuda med sig dem som man vill ha med sig. Ett sätt att umgås helt enkelt, en social aktivi-

tet. Den bidrar till ett mer avslappnat sätt att umgås, man åker runt som ett samlat gäng och 

man har som jag tidigare skrev förfest hela kvällen.  

 

Historiebruket hos informanterna är både medvetet och omedvetet. Dels har de ett stort intres-

se kring bilen, det som hör den till i form av exempelvis kläder, musik etc. röner ett stort in-

tresse hos de intervjuade bland annat skapar det en önskan om att ta reda på mer. Vissa är 

också intresserade av djupare historia så att säga, till exempel romarna, Egypten osv. men för 

de flesta så är det i 1950- och 1960-talen som intresset ligger. Det handlar om ett smalt men 

mycket innehållsrikt intresse. Det talas om nostalgi hos flera av de intervjuade, en nostalgi 

som hänger ihop med den syn som man har på 1950- och 1960-talen. Eftersom ingen av in-

formanterna har någon egen anknytning till dessa årtionden, de var ännu inte födda. De har 

ändå lyckats skapa en bild av sitt eget femtio- och sextiotal och det utifrån olika referenser 

och inkörsportar. Eftersom informanterna har olika intressen runt bilen har det också blivit 

olika delar av dessa årtionden som kommit att spela roll för dem. Några kanske har intresse 

för modet, andra för motorerna, musiken, designen etc. Alla har genom detta på något vis 

skapat sitt eget femtiotal. Genom att välja ut de bitar man tycker mest om kan man konstruera 

sin världsbild. Johannisson menar att nostalgin lägger ett skimmer över verkligheten och att 

det handlar om en form av romantiserande. Dessa människor lever ut sitt behov av det förflut-

na genom denna resa inåt i sig själva för att då kunna skapa det goda förflutna, en värld som 

är så olika den vi lever idag och på så vis ges vi en möjlighet att leva oss bort. Vi får en närhet 

till den tiden då vi har uppfattningen om att allt inte gick så fort som det gör idag, det skapas 

en närhet till det lilla och nära som är mer greppbart för oss än dagens uppskruvade samhälle. 

 

Jag har genom att studera mitt insamlade material utifrån mina hypoteser sett att de på det 

hela taget stämmer. Det handlar om en vilja att umgås med det förflutna vare sig det är med-

vetet eller omedvetet. Genom att profilera sig genom bilen blir man någon, man få vara någon 

samt att bilen ger redskapen för att få bli någon annan för en stund. De intervjuade talar om en 

nostalgi, en längtan till i detta fall 1950- och 60-talen. Man upplever dessa årtionden som 

klassiska och de signalerar ut någonting som upplevs som bättre än nu. Genom att ha en bil 

från dessa år, klä sig i tidstypiska kläder, lyssna på musiken från denna tid etc. kan man skapa 
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sitt eget femtio- eller sextiotal. Där väljer man ut precis det man vill, man plockar så att säga 

russinen ur kakan. 

 

Det bör även påpekas att detta är en form av historisk kunskap som skapas utanför till exem-

pel skolan. Genom att ett intresse väcks skapas viljan och intresset att få veta mer om den tid 

som rådde när bilen var ny och detta även om det så rör sig om rötter i barndomen, musik, 

kläder etc. som inkörsport. Det är intresset som styr sökandet efter ytterligare kunskap.  

 

Förhållandet till det förflutna avspeglar sig på ett sätt även i nutiden. Genom att man har en 

gammal bil och profilerar sig på något/några av de ovannämnda sätten får en biljett in till eve-

nemang där likasinnade träffas. Det blir en typ av historiekultur, en artefakt, i detta fall främst 

bilen, som används för att koppla samman nutiden med det förflutna och framtiden och på så 

vis skapa ett sammanhang, helt i stil med Aronssons resonemang om historiebruk och histo-

riekultur. Bilen som historiebruk blir en biljett in till nutiden, en gemenskap som finns nu i 

vår tid. Ytterligare en dimension är framtiden, där man ser fram emot den kommande somma-

rens upplevelser med bilen, och genom att man använder bilen bildas många upplevelser och 

får på så vis många minnen som man lagrar och förknippar med sitt liv. Då är man med ska-

par och historia, sin egen historia. I och med sitt eget sökande efter det förflutna åstadkommer 

man sin egen historia.  

 

När jag jämför mina hypoteser med mitt forskningsläge och resultat får jag det hela att gå 

ihop. Bilen betyder mycket för individen både för henne själv och hennes sökande efter det 

förflutna men även för det sociala och gemensamma, genom att umgås med likasinnade män-

niskor blir man någon. Träffarna med vänner och större träffar med folk med samma intressen 

gör att man får vara någon, de andra ser bilen och vet då vem ägaren är. Denna kulturform ger 

också människor möjligheten att prova på att vara någon annan. I tidsenliga kläder kan man 

åka runt i sin bil och känna på hur det måste ha varit under till exempel femtiotalet. Allt byg-

ger alltså på att bli någon, vara någon och vara någon annan i samspel med det förflutna. Man 

umgås med det historiska på olika sätt, på olika plan och genom olika kanaler, allt efter eget 

tycke och smak. Detta resultat stämmer väl överens med mina i förväg utsatta antaganden.  

 

Det finns helt tydligt ett existentiellt behov hos människor att umgås med det förflutna, både 

om det sker medvetet eller omedvetet. Vissa gör det genom att släktforska, andra genom att 

titta på gamla filmer, vissa klär ut sig till lokförare och kör lok på modelljärnvägar och dessa 

människor, som jag frågat, gör det genom gamla bilar, de har valt dem till sina tidsmaskiner.  
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Bilaga 1 
Frågor till uppsatsen i Historia C, HT – 2006    
 
Start, formella frågor 
 
Din ålder? 
 
Civilstånd/familj? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vad har du för yrke? 
 
Vad äger du för veteranbil? 
  
Har du någon ”vanlig” bil? 
 
Syftet 
 
Hur länge har du haft veteranbil? 
 
Varför har du en veteranbil?   
 
Varför just den bilen som du har? 
 
Varför är det just dessa gamla bilar som är intressanta? 
 
Socialt – ”inre faktorer” 
 
Hur väcktes ditt intresse? / När började ditt intresse för gamla bilar? 
 
Vad är det som ingår/ligger i ditt intresse?  
 
Vad känner du att ditt intresse ger dig? 
 
Har du ett intresse av att meka med din bil? 
 
Har du ett intresse/kunskaper från den tid då bilen var ny? 
 
Socialt – ”yttre faktorer” 
 
Ingår det något speciellt när du utövar ditt intresse? Ritualer?  
 
Hur vill du att folk utanför din krets skall se på dig och din bil? 
 
Hur tror du folk ser på dig och din bil? 
 
Är du historieintresserad överlag? Har du ett allmänt historieintresse? 


