
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Fornvårdaren.

Citation for the original published paper (version of record):

Aronsson, P. (2007)

High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk.

Fornvårdaren, 29: 23-37

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-2992



High Chaparral och 
friluftsmuseernas historiebruk

Temapark och friluftsmuseer
Temaparker har under modern tid levt ett vällustigt liv vid sidan av sina 
äldre seriösa kusiner, friluftsmuseerna. Disneyland som öppnade 1955 tillhör 
de internationella föregångarna och det småländska High Chaparral till de 
svenska. High Chaparral, ”Wild West Park Smaland Sweden” föddes 1966, 
då Big Bengt Erlandsson började bygga sin temapark i Småland av 200000 
telefonstolpar han kommit över billigt från televerket. Vad skulle man kunna 
göra med dessa? Svaret på frågan var inte självklart, men knöt samman flera 
samtida möjligheter till ett framgångsrikt koncept. 

Peter Aronsson
Professor i historia vid Tema Q vid Linköpings universitet och vid Institutionen för 
humaniora, Växjö universitet. Bedriver bland annat forskning med inriktning på frå-
gor kring kulturarv, regional dynamik och historieanvändning och publicerat ett 
flertal texter inom dessa områden.

Vilda Västernparken High Chaparall i Brännhylte utanför Värnamo. Här erbjuds besökaren att 
”med alla sinnen uppleva äventyret Vilda Västern”. Foto: Carina Kvist, LuckyRider Magazine.
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Den stora westernvågen i Sverige började med serien Bröderna Cartwright 
från 1957 och fortsatte under hela 1960-talet på tv och i barnens lek. Emigra-
tionen från Småland hade satt djupa spår i de flesta svenska familjehistorier, 
Vilhelm Mobergs romaner gav dem kött och omisskännlig småländsk gestalt 
under 1950-talet. Historiska forskningsprojekt om emigrationen försåg med 
detaljkunskap, diskussion om drivkrafter och framför allt legitimitet från 
1960-tal. Jan Troells filmatisering av romanerna blev succé under 1970-talet. 
De svenska familjerna fick samtidigt allt mer semester och dubbelarbetande 
föräldrar dåligt samvete att hantera. 

Big Bengt byggde en vilda västernanläggning först för privat bruk men 
besökarna till Erlandssons överskottsbutik blev nyfikna och entreprenören såg 
en möjlighet att ta inträde. När tv-serien hade premiär 1967 och filmatisering 
av Utvandrarna slog igenom blev anläggningen en oslagbar kombination både 
för Big Bengts livsberättelse om sig själv som en vild entreprenör, stolt över att 
ha byggt allt utan bygglov och arkitektritningar, den miljon svenskar som på 
liknande sätt sökt sin utkomst, leksugna barn med föräldrar och en medierad 
bild av Vilda Västern. Han såg möjligheterna att knyta tv-soffans erfarenheter 
till Mobergs värld. Från etablissemangets öppna kritik av emigranterna som 
fosterlandsförrädare gav Vilhelm Moberg röst åt en ny tolkning av dem som 
vardagshjältar värda vår aktning. I Big Bengts version blir det inte ett sträv-
samt dygderikt lidande utan en hedonistisk lekplats som förhandlar kultur-
arv, populärkultur, företagande, individuell självförståelse till ett kommersiellt 
gångbart uttryck. High Chaparral är enligt honom ett autentiskt uttryck för 
den småländska vilda västern, för de emigranter som blev kvar.

”Jag hatar klassamhället” säger Big Bengt och ger flera liknelser till hur han 
själv likt Jesus står upp mot de skriftlärde. Självförhärligande i ena kanten 
och cynisk rättframhet på den andra: ”Jag har en tro som kan förflytta berg” 
och ”Så länge jag levat har en företagare alltid varit en fähund”.1

En av temaparkens första förvärv efter filmatiseringen 1970 blev Kristinastu-
gan, med anspråk på att autentiskt ha använts i Troells inspelning, där det se-
dermera serveras just de av Moberg så förhatliga våfflorna, symbolen för den 
vulgära krämarmentalitetens hån mot folket på historiens skuggsida. Senare 
inkorporerades både mångkulturella och ekumeniska anspråk i denna folk-
liga blandning av nöjespark och historisk gestaltning. Indianer från Kanada 
flögs in varje år för att visa ursprungliga danser, som komplement till Stora 
tågrånet och västernshowens stuntmän och skarpskyttar. I den Mexikanska 
byn visas hantverk och traditionella hus utan större dramatik. I ett hörn ett 
tivoli med radiobilar med sällan upplevd topphastighet. Öppna dörrar till 
stora shoppingarkader befriade från kvalitets- och designnervositet. 
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Erlandssons eget museum med en enorm samling av allt han har haft lust att 
samla på: små leksaksbilar, en bensinstation, gamla jordbruksredskap, hö-
torgskonst och en gigantisk Leninstaty från Polen. För den som vill övernatta 
finns en camping, med egen badsjö och avdelning präglad av långliggande 
sydstats-fantaster eller en stugby för företags-kickoff och ett enkelt hotell.

Avståndet till seriösa friluftsmuseer som Skansen eller Jamtli kan tyckas 
våldsamt, likheterna blott få och ytliga. Jag kommer att argumentera för att 
likheterna är fler och att dynamiken mellan kusinerna är inbyggd och stark. 
Kan man verkligen säga så? Placera Bengt Erlandsson på samma hylla som 
Artur Hazelius, Georg Karlin eller en mer samtida Sten Rentzhog?

Det sanna, det rätta och det goda
Man går lika gärna på gatorna och ser på trafiken och gatulivet som på museer, 
och Nöjesfältet och Tivoli konkurrera starkt med de historiska minnesmärkena om 
intresset. Det vill säga, på Skansen går man i allmänhet med förtjusning, och 
Nordiska museet kan vara roligt. ’Men se radiobilarna…’, sade en liten grabb på 
Klara skolgård, ’dom ä’ i alla fall smaskens’.2

Kristinastugan. Foto: Ulf Owenede, High Chaparral.
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”The tourist gaze” och ”destination culture” är två internationella begrepp 
som används för att karaktärisera vår egen tids belägenhet i ett postmodernt 
och upplevelseekonomiskt tvärdrag. Allt fler av oss uppträder allt oftare som 
besökare i verkligheten, inte i första hand som existentiellt utsatta gäster i 
verkligheten i Pär Lagerkvists mening, utan som intresserade upplevelsekon-
sumenter på jakt efter glad mening i tillvaron. 

Som så ofta kan vi fråga om det nya är så nytt: vad med äldre tiders pil-
grimsresor, minnen och berättelser knutna till gårdar och platser som också 
tidigare hade stor ekonomisk och andlig betydelse? Och är det så ytligt och 
rent kommersiellt i dag? Rimligen finns det också i dag en klangbotten som 
har med hemlöshet, ett sökande efter mening och där grundrepertoaren av ut-
tryck är etablerad relativt tidigt i mänsklighetens historia. De mer precisa for-
merna och sammanhangen ändras dock över tid. Energin, angelägenhetsgra-
den och uppmärksamhetens fokus varierar. En av de nya formerna är museet.

Hela den museala institutionsformen var i vital rörelse vid förra sekel-
skiftet. Det mångtydiga begreppet hade då många friare. En professionell 
grupp med museimän sökte övertyga om att kulturarvet krävde professionell 
omsorg och statligt beskydd och fredade det mot vad de tyckte var oseriösa 
charlataner och lycksökare. 

Vi törs nog slå fast att hetast på upplevelsemarknaden var begreppet fri-
luftsmuseum kring sekelskiftet 1900 och fram till andra världskriget. För de 
professionella med vetenskapsambitioner var företeelsens frejdighet med 
blandning av föremål, levande upptåg, underhållning och dess popularitet 
mer av ett problem, även om dess fosterländska espri allmänt sågs som en 
tillgång – men vetenskapligt var det inte, och därmed knappast värdigt eti-
ketten museum. 

Samlandet av byggnader på en plats för att kraftfullt gestalta en annan tid 
och plats visar en bred repertoar och ett spritt engagemang. Det är några an-
märkningar om hur engagemanget för fenomenet, begreppet och funktionen 
friluftsmuseum varierat och interagerat i spännvidden mellan kommersiella, 
institutionella och existentiella villkor som ska antydas här.

Museum är det äldre av de ingående begreppen: en systematisk samling av fö-
remål som visas upp för offentligheten hör 1700-talet, den borgerliga offent-
ligheten, de gryende samhälls- och medborgarbegreppen till. Friluft klingar 
mer än hundra år senare i det sena artonhundratalets nationella laddning av 
landskapet, kroppskulturen och turismen som både härdar individen och 
svetsar samman nationen med ett territorium som om det vore naturgivet.3 
Sveriges Turistförening, stf (1885) grundas vid samma tid som Skansen och 
Kulturen i Lund öppnar (1891, 1892). Den norska nationella rörelsen, med 
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sitt internationella genomslag för landskapsmåleriet på 1880-talet, inspire-
rar andra länder till efterföljd. Järnvägarna öppnar landet för både insamling, 
transporter och egna upptäckter. Ett bejakande av regional variation som 
harmoniska och värdefulla delar i en nationell orkestrering blir en integre-
rande tankefigur. Bygdedräkter och byggnadskultur är två kulturformer som 
bär en stor del av den museala representationen av denna orkestrering. Skan-
dinavisk-etnografiska samlingen som öppnar på Drottninggatan i Stockholm 
1882, med filial på Skansen och ett nybyggt Nordiskt museum 1907 blir inte 
bara en svensk utan även en internationell ikon för det moderna museets eta-
blering och framgång. Här kommer den istället att användas för att diskutera 
museernas och friluftsmuseernas fortsatt mångtydiga funktioner.4

Krafterna bakom
Det tycks råda konsensus om att Skansen är världens första friluftsmuseum. 
Därefter följer en snabb framgångssaga där museiformen sprids först i Skan-
dinavien, sen över världen. De första startar alla på initiativ av män som 
privatpersoner tar sig an ett nationellt anrop och samlar tillräckligt många, 
tillräckligt entusiastiska förespråkare för att på kort tid etablera ett nytt fe-
nomen. Vid sin start kring 1900 uppfattades formen av många som en viktig 
fosterländsk handling, men inte som ett museum med dess krav på syste-
matik, pietet och vetenskaplighet. Ideal som Nordiska museets styrelse och 
personal gärna såg och ser sig som bärare av. Därtill handskades, ansåg man, 
friluftsmuseet antingen för vårdslöst med autentiska föremål, eller för vidlyf-
tigt med rekonstruktioner och för publikfriande med tablåer och rollspel som 
saknade vetenskaplig förankring och oftare lånade förebilder från historiemå-
leri eller andra populära föreställningar. Spänningen hålls i Sverige samman 
inom ramen för stiftelsen Nordiska museet fram till 1966 då verksamheterna 
också formellt delas upp. 

Redan iakttagelsen att exempelvis Heftyesamlingen vid Frognesetern i Kris-
tiania (Oslo) etablerades före Nordiska museet och Skansen, och Kultur-en i 
Lund är samtida visar att det mindre än en persons unika uppfinning uppen-
barligen är en gestaltningsform som ligger i tiden och väntar på sin förlösning, 
inte minst i Europas nordliga periferi där den industriella utvecklingen kom 
sent men vid denna tid gick fram med brutala stormsteg. Köpen-hamn öpp-
nade 1901 sitt Frilandsmuseum inom Dansk Folkemuseum. I Oslo hade man 
sedan 1890-talet letat efter en lämplig plats och kan 1902 öppna ett ambitiöst 
Norsk Folkemuseum. Fölisöns friluftsmuseum står klart i Helsingfors 1909. 

På den lokala nivån grundades friluftsmuseerna först i Funäsdalen 1894, 
Jönköping 1901 och Smålandsstenar 1902 och är i ett internationellt perspek-
tiv unikt spridda i Sverige. De tidigaste regionala friluftsmuseerna stod klara 
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för besökarna i Lillehammer 1904, Östersund 1912, Härnösand 1913 och År-
hus 1914. Vi ser att impulserna i Sverige var samtida med både en kraftig 
modernisering, urbanisering, emigration och unionsupplösning med vid-
hängande patriotism. Samtidigt var det så att dessa öppna och mer folkliga 
inrättningar etableras något senare än de regionala museerna där det första, 
Smålands Fornsal, byggdes i Växjö redan 1885.

För den mest spridda formen av friluftsmuseer, hembygdsparkerna, räcker 
det dock ofta med engagemang från de lokala eliterna för en lyckosam eta-
blering – och på riksnivå är man ständigt missnöjd med den njugghet man 
möter i erkännande och stöd för sin verksamhet. Den skrivs inte konsekvent 
in i det nationella kulturarvet om än i festtalen. Detsamma gäller för stadsre-
servaten i städer som Linköping och Örebro.

Vad som är intressantare än frågan om vem som var först, är att vi redan i 
dessa tidiga etableringar kan iaktta några återkommande drag: En person 
driver som ideell entreprenör insamlande och organisering men med brett 
stöd från delar av civilsamhället. Man vill rädda ting, seder och bruk som 
överges i en snabb modernisering av samhället. En brygga slås där föränd-
ringstemat bearbetas med både nostalgiska, monumentalt hyllande och mer 
kyligt dokumentariska fasetter. Det finns flera konflikter i projekten mellan 
viljan att legitimera sig med det vetenskapliga museet och den publika, mo-
raliska appellen om gemenskap och dygder att vidmakthålla, mellan viljan att 
vårda autentiska byggnader och spara dem från slitage, att avspegla korrekt 
och presentera en kondenserad värld, att låta tingen tala i sig och att levande-
göra dem med rollspel, mellan visioner och ekonomiska villkor. Dessa kon-
flikter blir tydliga för friluftsmuseerna men är egentligen bara ett fall av en 
allmän mångfald av uppgifter och funktioner som museer i allmänhet tar på 
sig och på den kommunikation man utvecklar med mer kommersiella former 
av underhållning och föremålshantering.

Formernas vandringar
Den internationella spridningen och tillväxten är en del av framgångssagan för 
friluftsmuseerna, särskilt efter andra världskriget. Samtidigt ökar formvaria-
tionen så mycket att det uppstår ett problem med definitionen. Explosionen 
av kommersiellt drivna temaparker är den mest tydliga, men andra kanske 
mindre laddade finns också: Är ekomuseernas musealisering av byggnader 
som inte flyttas, genom att rita in dem i ett större landskapssammanhang och 
en museal berättelse, ett friluftsmuseum? Former som inte flyttar hus utan 
hjälper oss att läsa landskapens byggnader in situ, genom att vi själva förflyttar 
oss hör med viss konsekvens bilsamhället till. Ekomuseum Bergslagen grun-
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dades 1986 av två län och sju kommuner, något som anger storleken på Sve-
riges största pionjär. Om det är så, är det själva flyttningen av hus som är det 
väsentliga? Var går gränsen mellan att man sätter upp allt fler skyltar i städer 
som Vadstena och Söderköping och gör dem läsbara som friluftsmuseer?5

Är kommersiella utställningar och temaparker, som nästan alltid har en 
historisk avdelning eller ett historiskt motiv, en del av samma rörelse? Of-
tast håller de publika institutionerna minst armlängds avstånd till företeelser 
som Disneys parker eller inhemska versioner som High Chaparral. Den mest 
avancerade formen av syntes mellan olika krafter står i dag Arnland för. En 
fiktiv bok, knyter till en gammal regional statsbildningshistoria, fångas av 
regionens politiker, kulturarvsinstitutioner och entreprenörer. Allt under nå-
gorlunda orkestrerade ledning av Guillou, gestaltas i rummet, tv, musik-cd, 
temaresor, turismplaner på cirka en halv miljard i omsättning på 6 år.6

Men mellanformerna är minst lika vanliga i museivärlden, även om just 
friluftsmuseet som särskilt kapitalkrävande gör samarbeten mellan initiativta-
gare, stat, kommun och landsting nästan oundgängliga i vart fall i det långa 
loppet och i den formen hör de kanske just den ambitiösa välfärdsstaten till, 
den som vidgar statens ambitioner på det sociala området och därför kräver 
starka kulturella investeringar i gemenskapsbyggen. Dessutom är offentlig-
hetens engagemang påkallat av ideologiska skäl – det handlar ju om vårt kul-
turarv och då bör politiska gemenskaper stå som garanter istället för privata 
företagare.

Friluftsmuseerna är naturligtvis inte begränsade till Norden utan har ned-
slag över hela världen, som i sina allmänna former rymmer likartade pro-
blem och möjligheter även om kronologin kan se väldigt annorlunda ut. Så 
kommer det en modern våg med pionjärbyar i Australien på 1970-talet. De 
lever sitt eget liv med en hyllning till den (vita) koloniala erfarenheten även i 
vår egen tid då akademin är mer upptagen av post-kolonial kritik av samma 
historiebruk.7 Friluftsmuseerna anpassas till de dominerande figurerna i den 
nationella berättelsen, men ingår i förhandlingen om vilken plats man ska ge 
olika grupper inom denna.

Byggnader står på en plats, representerar en kultur värd att slå vakt om. 
Därmed ligger det latent ett budskap i en friluftspark som har med en hyll-
ning till en territoriell, historisk gemenskap att göra.

Den territoriella orkestreringens credo
Artur Hazelius visste inte vad han gjorde: 

Jag har aldrig utarbetat några teorier, sade doktor Hazelius. Det ena uppslaget 
har gifvit det andra, nya idéer ha sprungit fram och nya planer uppgjorts allt efter 
som samlingarna ökats.8 
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Den planmässighet och vetenskapliga systematik han tillskrivits av eftervärl-
den fyller framför allt en legitimerande funktion. Hans insamlings och ut-
ställningspraktik visar på en pragmatisk flexibilitet som gjorde att den inten-
siva insamlingsverksamheten kunde kanaliseras i nya museianläggningar som 
hotade de etablerade kulturarvsinstitutionerna med Vitterhetsakademien, 
riksantikvarien och Statens Historiska museum i spetsen.

Framgångarna nåddes dock inte utan kamp. En gryende museiprofession 
ville ställa sig starkt på vetenskapens och statens stabila grund, medan andra 
var mer orienterade mot det publika, iscensättande och medborgarfostrande. 
Nej, det är inte de senaste årens museidebatt som refereras även om rösterna 
inte skiljer sig så mycket åt, utan det förra sekelskiftets. Även om spännings-
fältet visar viss konstans, kan man säga att sekelskiftets nydanare som hade 
i vart fall den närmaste framtiden för sig, var de som betonade den veten-
skapliga grunden och uttrycket. I vår egen samtid söker dessa försvara och 
återställa vad de uppfattar som ett mer lyckosamt läge då vetenskapen stod 
i högsätet medan förändringskrafterna i dag tycks spela de publiktillvända 
visionärerna i händerna. Under hela tiden har inslag av medborgarfostrande 
funnits med även om nyckelorden ändrats från nationell över demokratisk 
till mångkulturell. I den anda som uttryckliggjordes i 1974 års kulturpolitik 
handlade det om att ge uttryck för demokratiska värden, medborgerliga fri- 
och rättigheter och verka för svaga gruppers representation. Syftet är dock 
detsamma både här och i våra samtida mångkulturella mål såväl som i det 
äldre nationalistiska, att stärka nationen Sveriges integration genom att på 
ett godtagbart och legitimt sätt härbärgera, gestalta och behandla skillnader i 
landet – utan att det går sönder. Helst ska vi istället glädjas och finna styrka i 
den presentation av mångfald som ingår i konceptet, då som nu.

De framställningsformer som förknippas med Skansen och därför frilufts-
museet generellt, var ett levandegörande av en nations kulturarv genom au-
tentiska byggnader, föremål och redskap som sattes i spel i rollspel, helst med 
äkta lappar, dalkullor eller smålänningar. Men även studerade folklorister, 
stadens invånare, tillresande landsbygdsbor och skolresor gavs tillträde till 
gästabud, historiska processioner, årsfester och minneshögtider till Gustav ii 
Adolf och Karl xii ära.

Att det museum som Artur Hazelius skapade var afsedt ej endast för det svenska 
folkets utan för alla de nordiska folkens minnen, var en stor tanke och en riktig 
tanke. Ty den odling, som vuxit upp på skandinavisk grund, är hufvudsakligen 
densamma, antingen den kallas svensk eller finsk, norsk eller dansk. Grenarna 
på ett träd sträcka sig ut åt olika håll, men de utgå från samma stam och bilda 
tillsammans ett helt.9
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Denna fredliga skandinavismens credo har både vetenskapliga och politiska 
uddar. Vetenskapligt är den skandinaviska kulturen en seg och bred bädd för 
plastiskt tänkande kring det nationella som uppstår ur denna gemenskap och 
som tillåter de politiska förändringarna utan att grunden ruckas. Samtidigt 
ger de museala representationerna av Skåne, Jämtland och Karelen outtalade 
löften om ett Sverige före 1809. På samma sätt innehåller Frilandsmuseet i 
Köpenhamn som första ackvisitioner gårdar från Skåne och Schlesvig, tidi-
gare danska områden och i vart fall i det sistnämnda fallet fortfarande i hög 
grad omstridda.

På liknande sätt bär dräktsamlingarna, Skandinavisk-etnografiska samling- 
en och i minst lika hög grad anläggningen på Djurgården med Skansen som 
det publika dragplåstret på ett nationellt integrativt budskap. Även om Haze-
lius inte hade ett museologiskt eller i vetenskaplig mening teoretiskt program 
så saknade han inte ett samhällsteoretiskt och politiskt sådant. Klassmässig 
integration poängteras här uttryckligen, men också en nationalism med mång- 
kulturell touch, inom den nordeuropeiska ramen.

Nordiska museet skall vara ett hem för minnen, framför allt ur svenska folkets lif, 
men äfven ur andra folks, som med det svenska äro befrynade. Det skall omfatta 
alla klasser, således icke endast allmogen, utan ock medelklassen och de högre stån-
den. Och dess syfte skall vara att på samma gång gagna vetenskapen samt väcka 
och nära fosterlandskänslan, skall det också upptaga och vårda minnet af svenska 
män och kvinnor, som i olika riktningar främjat fosterländsk odling och ära.10

Startat med donatorer som grosshandlare Dickson i Göteborg och fortsatt 
med ytterligare 10000-tals redan vid början av 1900-talet är det många med-
borgare som involveras i den integrativa rörelsen. Utställningar representerar 
inte bara skandinavisk mångfald, svensk kärna och klassmässig kulturell skill-
nad utan även en regional orkestrering. De bästa regionerna är här reliktom-
rådena som reservoarer för ursvenska seder. Tänkandet är inte Hazelius, utan 
får spridning inte minst genom skolböckernas landskapsrepresentation från 
1860-talet och Selma Lagerlöfs mer modernistiska berättelse om sägner och 
industri i Nils Holgersson.

Nationen måste med 1800-talets spirande medborgartanke i högre grad 
föreställas än kommenderas, och till det ändamålet framstår folkets kultur, 
förstådd och organiserad som uråldrig mångfald i landskapsram som en 
oundgänglig resurs. Skansen, Bygdöy, Folkskolans läseböcker och museivä-
sendets nedslag i regionala och lokala museer inom ramen för en nationell 
enhet sätter samman en orkester av regional mångfald, där kulturhistoriska 
regioner orkestreras som stämmor i en nationell enhet som ljuder kraftigt 
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över allt, men med störst politiska konsekvenser i nationer utan eller med 
osjälvständig stat. I Stockholm kan man lätt föreställa sig den överbryggande 
funktion som förhandlas då de på industrialisering, handel och kapitalhan-
tering grundade rikedomarna bygger Strandvägen på 1880-talet, och sedan 
anlägger ett harmoniserande minnestempel med levandegjorda rollspel på 
Djurgården, ett promenadstråk bort, varvat med tivoli, variéteteatrar och nä-
ringsställen för en veritabel upplevelsemarknad. Här kan den nya tiden sätta 
den gamla på museum, besöka den, längta nostalgiskt efter den förlorade har-
moni, enkelhet, bofasthet och förnöjsamhet man anser den bära på som ett 
lämpligt riktmärke för samtida dygder. Samtidigt markerar musealiseringen 
distans – detta är ett förlorat land, ett förlorat agrart sammanhang, i en tid 
då detta faktiskt inte är självklart. Fortfarande fram emot 1900-talets början 
finns det många visionärer och en hel bondeklass som ser alternativa vägar till 
landsbygdens modernisering och överlevnad. Det är alltså ett förhandlings-
bud på en historieskrivning som vill en modernisering med traditionella dyg-
der som Skansen i sin miljö lägger. I synnerhet pekar dygderna på botemedel 
för de lägre klassernas pyrande missnöje, men ger en likartad riktning för den 
protestantiska etik som i hög grad närde den traditionella kapitalismens etos.

Även den vetenskapliga grund detta ska sättas på samverkar vackert i en 
funktionell orkestrering. Kulturvetenskaperna skrev in de alternativa pro-
jekten, i den mån de inte helt enkelt förbigicks, som icke-politiska och där-
med icke-historiska fenomen. Historia har i Sverige aktivt dolt regioner och 
fokuserat statens framväxt. Arkeologin har genom sin långa berättelse om 
ursprung från isens tillbakadragande och folkens gradvisa odling förankrat 
nationsberättelsen i jorden. Nationen naturaliseras och förankras djupt i såväl 
jorden som kronologin. Etnologin visade fram delar av den regionala varia-
tionen som kulturella relikter, värda att bevaras men förvandlade till ofarliga 
museiföremål utanför det aktiva livet, föremål för välvillig omvårdnad av en 
segrande industriell kapitalism, men inte som levande alternativ. Skillnaderna 
kulturaliserades och gjordes musealt och vardagligt närvarande. Därmed de-
sarmerades skillnadernas politiskt splittrande potential. Som kronan på verket 
kom mer samhällsvetenskapliga stämmor i den akademiska orkestern in efter 
andra världskriget, exempelvis kulturgeografin, och skapade funktionella, in-
strumentellt åtkomliga skillnader för en ambitiös välfärdsstat att åtgärda.

Offentligt och privat
Ett användbart sätt att se på de museala uppgifternas mångfald och spänning 
har presenterats av Magdalena Hillström och Svante Beckman. Modellen 
karaktäriseras av förhållningssätt till lärdom och upplevelse å ena sidan och 
genom fokus på publiken eller samlingarna  å den andra.
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Bearbetning av (Beckman & Hillström, 2002).

När jag sätter in de privata versionerna med ett snedstreck i relation till de of-
fentligt sanktionerade museifunktionerna blir spänningarna tydliga och funk-
tionen hos det vetenskapliga anropet tydliga. Man misskrediterar ett museum 
genom att beskylla det för att vilja sälja sina föremål på en marknad, att inte 
vilja använda dem till forskning eller konsumera dem för att förstärka sitt eget 
sociala kapital. Avståndet mellan de privata logikerna och de offentliga ger en 
motivgrund för offentlig finansiering, ideella insatser och kollektiv möda.

I vår egen tid tillkommer ett nytt element där det offentliga uppdraget 
inte framför allt stödjer sig genom en vetenskaplig legitimitet utan genom 
sin förmåga att fungera allmännyttig i en ny upplevelseorienterad ekonomi. 
På vilka sätt bidrar friluftssatsningen (också) till en plats attraktionskraft för 
besökare och bofasta, till att dra till sig såväl skattekronor, investeringar, in-
träden, övernattningar och sekundärkonsumtion? Turismen är en av de snab-
bast växande näringarna i vår egen samtid.11

Gränserna förhandlas
Hur tydliga är gränserna mellan den vetenskapsbaserade och den mark-
nadsorienterade grenen av friluftsmuseerna/temaparkerna/eko-muserna/be-
sökskoncepten/destinationsturismen? Musei- och utställningshistorisk forsk-
ning betonar, till skillnad från dåtidens aktörer, det intensiva utbytet mellan 
kommersiella utställningar, vetenskaplig framställning och underhållningsin-
dustri under det senare 1800-talet. Frågan är om det sambandet har minskat? 
Mycket tyder istället på att den kreativa orenhet som präglade 1800-talets dy-

Publikorientering

Samlingsorientering

Lärdomskultur Upplevelsekultur

Skola / Utställning Teater / Auktion

Forskning, arkiv / 
Privat systematisk samling

Skattkammare, Galleri / 
Representativ konsumtion
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namiska kulturella entreprenörer är i spel också i vår egen samtid tydliggjorda 
i all sin motsägelsefullhet mindre intressant i musedebattens positioner än i 
kreationer som Arnland, Mobergland och High Chaparral.

När Sten Rentzhog, dåvarande chef för den traditionella friluftsparken 
Jamtli, Jämtlands Skansen med hög regional profil och identitetsbildande am-
bition, besökte High Chaparral, såg han framför sig att detta var framtiden 
också för ett friluftsmuseum. Varför skulle det inte gå att roa och dra till sig 
en allt större publik också kring genuina byggnader och autentiska historier.12 
Inspirationen har gått ett varv runt, vi påminner oss om att även Big Bengt 
inspireras av emigrationens kulturhistoria och drar nytta av Mobergs och Tro-
ells gestaltning, och återvänt till det kulturhistoriskt institutionaliserade arvet. 

Historieland är att göra historien till underhållning, ett kulturens svar på de stora 
kommersiella nöjesanläggningarna, lika roligt och spännande som tivoli eller som-
marland. Historieland är att låta sig roas och att våga leka med historien.

Man kan tycka att cirkeln redan här är sluten när verkligheten via egna erfa-
renheter, social realism, romangestaltning, kulturturism åter knutits infogats 
i ett aktivt brukat kulturarv. Men även den vilde entreprenören har upptagits 
i kulturens prisbelönta sfärer. Big Bengt Erlandsson, som tidigare uttalat att 
hans enda misstag var när han för en gångs skull sökte bygglov hos myndig-
heterna, inte för de 265 husen, de är alla svartbyggen, men för en 120 meter 
hög staty över den lycklige sheriffen, misstänkt lik honom själv, tilldelades 
han år 2004 Gnosjö kommuns kulturpris med motiveringen

(A)tt han genom High Chaparral skapat ett av Jönköpings läns främsta turistmål, 
med bland annat ett unikt museum, och på så sätt verkligen placerat Gnosjö kom-
mun på turistkartorna.13

Egentligen är det inte så överraskande. Kommunen har alltid stött Big Bengt 
genom tillstånd i efterhand eller högst obetydliga vitesförelägganden, aldrig 
någon rivning. Till och med länsstyrelsen, om än med oeniga naturvårdare, 
stödde statyn. Motståndare var organiserade konstnärer och Naturvårdsver-
ket som genom överklagande till Jordbruksverket (man förordade mer mo-
desta 15 meter sheriff) fick stopp på monumentet. Därför får varken vandrare 
på det närbelägna Store Mosse nationalpark eller flygresenärer se varnings-
lamporna blinka på sheriffens axlar. Besökare till Chaparral kan däremot se 
huvudet, som redan var gjutet, trona över ingången till museet. Konstnä-
rerna andas ut, inte för att bilden av utvandrarna är säkrad, utan för att de 
stoppat den ”vanprydande reklamanordningen” som skydd för allmänintres-
set mot turismnäringen.14
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De berättelser som byggnader och dramatisering bär på bär på referenser åt 
många håll. Lucky Luke träder in och skapar igenkänning för barnen och vi 
alla kan i Westernshowen imponeras av stuntmän och kraftfulla hästar. Det 
onda står mot det goda och utgången är lika viss som i barnprogrammen i 
tv2 på 1970-talet. Den brutala människosynen som Big Bengt ger uttryck för 
är här avslipad till en politiskt korrekt moralitet: visa civilkurage, det goda 
segrar, inte våldet. Det förflutna och det mångkulturella finns på betryggande 
avstånd. En idérik entreprenör fångar sin tids möjligheter och skapar en be-
sökspark för underhållning och medborgarfostran. Kraven på autenticitet lig-
ger hos museerna tyngre på historiska byggnader och samtida material, men 
även där är numera upplevelsen av en epok och dess drama mer centralt pla-
cerade. Den vetenskapliga legitimiteten är dock ännu orubbad om än mindre 
omhuldad i de offentliga institutionerna, medan vetenskapligheten snarast är 
tyst förbigången eller placerade i fiendelägret i den småländska temaparken.

Den moderna arbetsdelningen mellan kulturinstitutionerna framstår inte 
som lika glasklar som den jag kunde beskriva kring 1900, men den finns, och 
det är en poäng att den inte är entydig utan mångtydigt öppen för flera olika 
meningsprocesser som förhandlar frågan om vilka vi är och vad det får för 
konsekvenser. 

I sitt regionala sammanhang skulle vi kunna se Astrid Lindgrens Värld 

Igenkänning för barnen – Lucky Luke Show. Underhållningsindustri och samtidigt ett slags histo-
riegestaltande. Foto: Ulf Owenede, High Chaparral.
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som uttryck för en idyllisk och modernt barntillvänd skildring av friluftsmu-
seernas ”förr”. Vilhelm Mobergs romankonst och det Mobergland som likt 
ett ekomuseum etablerats både i sydöstra Småland och i Minnesota visar upp 
en mer plågad sida av fattigdomen men hyllar samtidigt dess dygder i form 
av ordfasthet, arbetsamhet, hederlighet. Big Bengts hyllning är till dem som 
stannade kvar och slog sig fram som entreprenörer i kamp med byråkrater 
och etablissemang. Det officiella välfärdssverige är i Big Bengts version para-
siten på samhällskroppen. Denna version av Sveriges historia tillhör inte de 
bärande i offentligheten utan bär på en skeptisk hållning till framgångssagan 
som går att läsa för den som vill. En slags amerikansk samhällskritik inifrån 
det karga men entreprenöriella Småland, paketerad i en professionell under-
hållningsform som i sina uttryckliga rollspel istället bär på minst lika dygdiga 
budskap som Jamtli. Här skrivs tydliga moraliteter om civilkurage och dygd 
fram som universella lärdomar. Bröderna Dalton refererar mindre till en plats 
i rummet än till barnens filmerfarenheter. Där tidigare generationer fick sina 
erfarenheter framför allt genom fysiskt arbete så får de unga i dag en stor del 
av sina referenser via film. Det är också erfarenheter och där måste vilken 
utställare som helst möte sin publik.

Även om friluftsmuseerna kan ha en aura av svunnen storhet över sig, vi-
sar denna lilla översikt att den dynamik de deltar i har öppna spjäll mot sam-
tidens kommersiella, populärkulturella tolkningar av det förflutna. Det är där 
man kan möta en publik och bidra till en historiegestaltning och förhandling 
som ger redskap för att förstå den vardagsprocess som kallas meningsbygge 
och historisk förändring. 

För forskningens del och för samhällsdebatten är det viktigt att inte låta 
snäva definitioner av historia ge de kraftfulla indirekta berättarna osynligt 
spelrum. En besökare bryr sig knappast om huvudmän och vetenskapligt 
grundarbete när upplevelserna sätts i spel, även om de kan vara nog så intres-
serade av att det är ”på riktigt” och inte bara påhittat. Studiet av hur histo-
rieuppfattningar påverkas av museibesök, berättelser och gestaltningar av det 
förflutna får inte begränsa sig till de offentliga och fina aktörerna om vi vill 
veta vilken roll det förflutna spelar och kan spela i samtiden.15

Noter

1 Rickard Carlsson, ”Big Bengt och de arme skriftlärde,” Känguru, no. 10 (1997),  
www.humf.su.se/kanguru/tidigare/nr10/bigbengt. htm. www.highchaparral.se maj 2003.
2 Rantatalo, 2002, cit s. 164 från signatur Cyrano, dn 1932.
3 Lars Jönses i Aronsson & Hillström, 2005.
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4 Hillström, 2006.
5 Bryman, 2004.
6 Karlsson, Ulvros & Zander, 2006.
7 Young, 2006.
8 Levart, 1901, s 9.
9 Ibid, s 90, citerat från Oscar Montelius tal vid Hazelius begravning  
på Skansen den 4 juni 1901.
10 Ibid, s 16.
11 Aronsson, 2003.
12 Chaparral-erfarenheten berättas också av nya aktörer i Historieland. Konferens- 
rapporten Att levandegöra historia. Museipedagogisk konferens 16–17 mars 2000, 
 16–17 november 2000 s 3.
13 www.gnosjo.se/webbtillbehor/startsidanyheter/5.1a993471003c3e58817fff684.html  
2005-03-08.
14 Lundin, 1985.
15 Aronsson, 2004.
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