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Inledning
Under sommaren 2013 var jag anställd som kassör och entrévärd på Tivoli Gröna
Lund på Djurgården i Stockholm, en anställning som gjorde mig intresserad av området och nöjesfältets historia vilket sedermera ledda till denna uppsats.
Tivoli Gröna Lund grundades år 1883 av den tyska immigranten Jakob Schultheis
och var fram till 2001, då parken köptes av koncernen Parks and Resorts AB, i
ägo av densammas familj. Sedan starten har tivolit varit framgångsrikt och nydanande vad gäller karuseller och konsert samt teaterverksamhet, men den har under
sin snart 150 åriga historia förändrat sin framtoning ett antal gånger efter tidens
trender, politik och sociala svängningar.

Syfte och frågeställningar
Med denna uppsats vill jag framhäva en del av Gröna Lunds historia som inte brukar lyftas fram när man talar om platsen idag, nämligen de attraktioner som främst
gick ut på att visa upp människor som på något sätt skilde sig från normen. Denna
verksamhet kallas ofta i litteraturen för side- eller freakshow, men även living curiosities och human oddities (jag har dock valt att kalla dessa för mänskliga attraktioner) och är, som min uppsats kommer visa, en viktig del av nöjesparkens, och
Gröna Lunds historia.
Mitt främsta syfte har varit att redogöra för det som jag valt att benämna mänskliga attraktioner som fanns på Gröna Lund under 1900-talet och som tidigare inte
har avhandlats akademiskt i Sverige. Detta har lett till att jag valt att ta upp tre olika
typer av attraktioner som jag anser vara en del av denna verksamhet; utställandet
av två olika grupper eller stammar från den afrikanska kontinenten, Sagostaden Liliput; en stad i miniatyr till vilken man anställde en trupp av kortväxta (Glauers
Liliputtar) att bo och uppträda i, samt ett antal av de stripteaseshower som funnits i
nöjesparken. De är hämtade från olika delar av 1900-talet, med en uppdelning mellan före och efter andra världskriget, och kan kopplas samman med specifika trender i samhället. Därefter ämnar jag göra en intersektionell läsning av dessa attraktioner. Detta då attraktionerna rör sig mellan olika grupper, maktrelationer och normer i samhället (freak/queer, genus, etnicitet och funktion) samtidigt som de alla är
starkt förknippade med idéer om den andre. På detta sätt vill jag sätta in Gröna
Lund i ett större internationellt side- och freakshowperspektiv och se på likheter
och skillnader dem emellan samt relationen till amerikanska och europeiska nöjesfält. Att uppsatsen inte enbart behandlar Gröna Lund som nöjesfält och dess påverkan och roll i det svenska samhället och kulturlivet - och vice versa - under 1900-
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talet är då jag ser att den svenska freakshowen är dåligt undersökt samt att jag intresserar mig för det som jag väljer att benämna det dissonanta kulturarvet. Med
denna benämning vill jag förklara och undersöka hur vi hanterar den del av vår
kultur och underhållningshistoria som i sin samtid inte ansågs avvikande men som
idag ses som t.o.m. förkastligt. Det kan också gälla platser som var och är folkliga,
eller populärkulturella i kontrast till en allmänt uppfattad ”finkultur”.
Gröna Lund är samtidigt utan tvekan en kulturhistorisk miljö i sig med en historia, som i fallet nöjesparken Gröna Lund sträcker sig snart 150 år tillbaka i tiden
med en central plats i det Stockholmska, och svenska nöjeslivet, medan området i
sig dock har en äldre historia än så då vissa av husen är 200 år äldre än parken.1
Mina frågeställningar är sammanfattningsvis följande:
1. Hur passar de mänskliga attraktionerna på Tivoli Gröna Lund under 1900talet in ett större internationellt freak- och sideshowperspektiv?
2. Kan Gröna Lund ses som ett kulturarv? Och hur påverkar de mänskliga attraktionerna den möjliga kulturarvstatusen?

Definition och avgränsningar
Uppsatsen ska som jag tidigare nämnt redogöra för tre typer av mänskliga attraktioner på Tivoli Gröna Lund som jag anser att man kan benämna som freak- eller
sideshow. De tre fallstudierna har samtliga hämtats från 1900-talet då det var under
detta sekel som Gröna Lund utvecklades som mest och då stora sociala och samhälleliga förändringar skedde, såväl internationellt som i Sverige, vilket kom att
påverka nöjesparkens innehåll, anställda och besökare.
Fallstudierna är inte avgränsade till specifika attraktioner, förutom i ett av fallen. Detta då det i fallet med s.k. exotiska stammar finns två tydliga attraktioner och
inom striptease ett flertal, så finns det endast ett Sagostaden Liliput.
Att jag inte valt att göra en undersökning om Gröna Lund i stort utan fokuserat på
de här aktuella aspekterna kommer sig av att jag inom litteraturen om nöjesparken
och kungliga Djurgården har saknat en diskussion om de mänskliga attraktionerna. Om de nämns så beskrivs de ofta i komiska ordalag, utan att problematiseras, eller så bortförklaras de med att det var dåtidens sätt att hantera sådant som
man inte ansåg passa in i det svenska samhället, som människor med funktionshinder, annan etniskt bakgrund eller med ”fel” kön. Jag anser att det finns ett behov av att ta dessa mänskliga attraktioner på allvar och sätta in dem i en större historisk kontext för att på så sätt skapa bredare och mer omfattande svenskt kulturarv. Genom det vill jag ge dessa individer och grupper en del av sin historia tillbaka.
1

Cramér, M & Myrheden, P.(2009), Varvet som blev Tivoli - byggnadshistoria och arkitektur på Gröna Lund,
s. 11.
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Jag har inte haft möjlighet, med tanke på uppsatsens omfång och den avsatta
tiden, att undersöka specifika karaktärer i likhet med bl.a. Robert Bogdan2 och
Rachel Adams3 som skrivit två centrala verk för freakshowforskningen och för min
uppsats. Dock finns det vidare möjligheter till detta och att undersöka andra
aspekter av den industri som dessa personer var en del av. Bl.a. så kommer den
varietéunderhållning som fanns på Djurgården och Gröna Lund under 1800 och
1900-talet och som var en viktig plats för uppvisandet av människliga attraktioner
inte att avhandlas i någon större utsträckning.
Att undersöka om Gröna Lund kan ses som kulturarv och hur detta kulturarv
påverkas av de mänskliga attraktionerna är även det något som jag har undersökt i
uppsatsen. Dock är det undersökningen och fallstudierna i sig, framlyftandet samt
problematiserandet av dessa mänskliga attraktioner, som är det huvudsakliga syftet
med uppsatsen.
Efter denna inledande syftesformulering, definiering och avgränsning kommer
jag nu att redogöra för den tidigare forskningen inom freakshow och mina teoretiska
utgångspunkter samt mer utförliga beskrivningar av för uppsatsen centrala begrepp.

2
3

Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, passim.
Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, passim.
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Tidigare forskning
Robert Bogdans Freak show – presenting human oddities for amusement and profit
från 1988 har gett en bra inblick i freak- och sideshowens, historia, ett redogörande
för begreppet freak betyder och vad det innebar att vara en ”freak”. Genom biografier över allt från skäggiga damer till s.k. ”selfmade freaks” så ger Bogdan en bra
teoretisk och historisk bakgrund till denna uppsats.4
I Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, avhandlar
Rachel Adams sideshowverksamheten under 1800 och 1900-talets USA samt hur
denna haft stort inflytande på den dåtida och nutida nationella kulturen. Adams gör
en odyssé genom den amerikanska populärkulturen med nedslag i bl.a. fotograferandet av freaks och användandet av dessa bilder -som marknadsföring samt hur
freaks anställts och framställts inom filmindustrin.5
Både Bogdan och Adams är amerikaner och har en amerikansk socialhistorisk
tyngdpunkt i sina undersökningar, vilket i sig inte är så märkligt eftersom det var i
USA som freak- och sideshowerna var som mest framgångsrika och vanligt förekommande. Detta har till viss del påverkat uppsatsen inriktning och omfång.
Litteratur kring Gröna Lunds historia och verksamhet samt personer knutna till
platsen har varit relativt lätt att hitta i form av t.ex. Andreas Theves, Mats Wickmans och Ove Hahns Folkets Gröna Lund på Kungl. Djurgården6 från 2003. Theve
et al. Gör en historisk redogörelse över nöjesfältets historia för att sedan sätta in
Gröna Lund i denna kontext. Folkets Gröna Lund[...]har också gett en bra inblick i
attraktioner och personer på nöjesfältet under parkens snart 150 åriga historia. Det
är dock inte en djupgående akademisk undersökning av Gröna Lund som Theve et
al. bjuder på, även om det finns uppslag för detta. Åke Sundborgs Gröna Lunds
tivoli 50 år: en jubileumskrönika 1883-19337 har även den gett inblick i Gröna
Lunds tidiga historia ur ett samtida perspektiv. För historik kring tivoli, nöjesparks
och varietéverksamhet på Kungl. Djurgården i Stockholm har Chanteuser, akrobater och komiker på Stockholms tivoli kring år 18908 av Birgitta Bergström varit av
intresse.
Tidigare forskning som avhandlat mänskliga attraktioner i Sverige, eller nöjesparkers som ett samhälleligt fenomen i en vetenskaplig tradition har varit svårt att
hitta.

Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, passim.
Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, passim.
6 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003), Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, passim.
7 Sundborg, Å. (1933), Gröna Lunds tivoli 50 år: en jubileumskrönika 1883-1933, passim.
8 Bergström, B. (1978),”Chanteuser, akrobater och komiker på Stockholms tivoli kring år 1890”, passim.
4
5
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I Varvet som blev Tivoli – byggnadshistoria och arkitektur på Gröna Lund9 ger
Margareta Cramér och Per Myrheden, med betoning på de materiella aspekterna,
en inblick i de kulturhistoriska och kulturarvsmässiga dimensionerna av området
där Gröna Lund nu står.
Museer och världsutställningar är av stor vikt för att förstå framväxten av nöjesparker och side/freakshow verksamheten runt om i Europa och USA. För fakta
om dessa har The politics of display10 samt A companion to museum studies11, båda
redigerade av Sharon Macdonald, varit till stor användning. Den utställda världen
– Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar12 av Anders
Ekström var av stor vikt för att förstå hur Konst och tekniska utställningen på
Kungl. Djurgården 1897 påverkade Gröna Lund både vad gäller attraktioner och
besökare.
Jag är medveten om att den tidigare forskningen till stor del är densamma som
min källitteratur vilket till viss del förklaras av att det aktuella forskningsområdet
är relativt outforskat och litet. Detta påverkar dock inte uppsatsens undersökning
eller resultat då detta baseras på arkivmaterial.

Teoretiska utgångspunkter och begrepp
Freakshow och sideshow är två begrepp som beskriver samma sak; ett uppvisande
av människor som objekt då de på något sätt, främst fysiskt skiljer från det som
uppfattas som normativt normalt.13
Sideshow kan läsas som det som sker vid sidan om, eller den mörka sidan, baksidan av den mer rumsrena, ”normala” underhållningen/attraktionen vilket kan vara
ett tivoli, en cirkus etc.
En freakshow är en mer riktig, eller direkt beskrivning av vad det är som man
faktiskt visar upp – personer som inte passar in i normen. Översatt till svenska kan
freak betyda allt ifrån missfoster till en udda person, fantast eller excentriker.
Varieté är ett scenframträdande med blandad underhållning; trolleri, akrobatik,
musicerande, komik och i vissa fall en freakshow liknande inslag och var vanligt
förekommande i 1800-och 1900-tales underhållningsutbud, inte minst på Gröna
Lund.14

9

Cramér, M & Myrheden, P. (2009), Varvet som blev Tivoli - byggnadshistoria och arkitektur på Gröna Lund.
Macdonald, S. (1998), (red.) The politics of display – museums, science, culture, passim.
11 Macdonald, S. (2006), A companion to museum, passim.
12 Ekström, A. (1997), Den utställda världen – Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, passim.
13 Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, s. 25 ff. samt Bogdan,
R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 2 ff.
14 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: varieté [2015-10-27].
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Begreppet freak
Rachel Adams menar att även om freakshows blivit behandlade som en flyktig form
av underhållning så utförde de ett viktigt kulturellt arbete genom att tillåta ”vanliga”
människor att konfronteras med, och bemästra, den mest extrema och skrämmande
form av ”Otherness” (sv. den andra) som de kunde föreställa sig; från exotiskt
mörkhyade till krigs – eller sjukdomsoffer och personer med oklar könstillhörighet.
För en nation, i det här fallet USA, som finner stolthet i att såväl framhäva individualitet som sin förmåga att assimilera olikheter, så har freakshowen politisk, social
och psykologisk betydelse. Freak- och sideshows blir en grund för både underhållning och en scen för att spela upp många av århundradets mest laddade sociala och
politiska kontroverser, som diskussioner kring ras, nation, invandring, kön, smak
och samhälleliga normer kring anständighet. Adams menar att då freak- och sideshowen dväljer sig inom en värld av seriös politik och historia så kan den kartlägga osäkerheten och fantasierna som undergrävde det kollektiva ansvaret för samtida händelser.15
Robert Bogden menar i Freak show[…] att det under freakshowens gyllene era
ca 1840 till 1940 fanns två olika sorters freaks:
1. Nya och tidigare ”oupptäckta raser”
2. ”Lusus naturae” m.a.o. naturens skämt eller misstag16
Den första gruppen menar Bogdan är starkt sammanlänkad med utvidgningen av
den västerländska civilisationen, då upptäckresande och forskare inte bara tog med
sig berättelse om nya kulturer utan också exemplar, levande eller döda, av dessa
med sig hem. Stamfolk som tagits från sina hemländer till USA utan sin kultur som
förklaring till sitt utseende och beteende, vilket ofta skiljde sig från det västerländska, fick folk att fantisera, och tror på, att det fanns människoraser med svans
eller två huvuden, dvärgar, jättar m.m.17 Den andra gruppen, lusus naturae, menar
Bogdan är en term för personer som fötts med ett uppenbart från normen avvikande
utseende. Kring samma period började ämnet teratologi, vetenskapen om missbildningar under fosterutvecklingen18, att bli på modet bland läkare vilket i sin tur ledde
till upprörda debatter om en person, eller ett utställningsföremål, var bevis för en
ny ras eller om det bara var ett av ”naturens skämt”.19 Under slutet av 1800-talet
började dock distinktionen mellan grupperna att upplösas vilket ledde till att alla
mänskliga utställningsobjekt sågs som freaks eller monster.20

Adams, R. (2001) Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, s. 3 f.
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 6.
17 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 6.
18 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord:teratology [2015-10-27].
19 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 6 f.
20 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 7.
15
16
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Freak enligt Bogdan är således inte en kvalité hos person som ställs ut, utan
någonting som vi skapar performativt, d.v.s. en social konstruktion. Samtidigt så
menar Bogdan att freak har blivit en metafor för det främmande eller för den mörka
sidan av den mänskliga erfarenheten. Freak och freakshows ses ofta som råa,
plumpa, explorativa och förkastliga. De ses som en praktik på ytterkanten, endast
förbehållen en klass med dålig smak som representerar ”[…]the ”pornography of
disability”.21 D.v.s. ett utnyttjande av personer, för nöje eller ekonomisk vinning,
med kroppar eller beteende som på olika bryter mot normen.
Även Adams ser freakbegreppet som en konstruktion men där Bogdan ser det
som ett slags ”theatrical mode”, så ser inte Adams det snarare som en identitet som
skapas genom gester, kostymer och iscensättande. I likhet med bl.a. Judith Butlers
queerteorier kan freakbegreppet ses som en identitet som grundas i en stiliserad
repetition av handlingar.22 Genom att karakterisera freak som något performativt
återges en viss makt till freaksen själva som, menar Adams, deltar i en dramatisk
fantasi som går ut på att skillnaden mellan det ”normala” och freaksen är tydlig,
synlig och kvantifierbar.23
Bogdan menar dock att förutom de som vi idag skulle kalla psykiskt funktionsnedsatta och de som man mer eller mindre frivilligt togs från sina hemländer och ur
sin kultur så var freaksen inom lusus naturae underhållare som mer eller mindre
valde att bli en del av en side- eller freakshow. De levde, vid sidan om showen
oftast vanliga liv; de hade familj och var accepterade av samhället i stort.24 Genom
sina val menar Bogdan att freaksen på så sätt var aktiva i skapandet av sig själva
som varande freaks.25 Människor kunde till och med gå så långt som att låtsas vara
handikappade etc. för att man visste att man kunde få ett jobb på det sättet. Freakshowen var en lukrativ bransch.26
Hur detta var fallet med de människor som ställdes ut på Gröna Lund avhandlas
dock inte i någon större utsträckning i denna uppsats då syftet har varit att lyfta fram
attraktioner i stort samt att det inte funnits material för att gör en sådan undersökning.
Adams framhäver att freakshowerna ofta visade upp personer som annars hade
blivit inlåsta på institutioner eller fråntagna möjligheten till arbete genom den sociala välfärden. För många handikappade var freakshowen deras enda möjlighet till
en egen inkomst, dock är en motsatt berättelse den om de mentalt och fysiskt handikappade som blev institutionaliserade, viket var en majoritet. Båda, menar Adams
visade upp en normalisering genom att etablera en viss standard för att segregera

Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 2.
Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, s. 6.
23 Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, s. 6.
24 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 2.
25 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 267.
26 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 267.
21
22
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det avvikande från det ”vanliga”. Detta betyder dock inte att institutionerna var någon slags rättesnöre för freakshowen då undangömmandet av det avvikande kan ses
som minst lika problematiskt som att ställa ut det som objekt. 27
Att bli utställd inför en publik p.g.a. av sin från normen avvikande kropp kan
kopplas till det som Kristoffer Hansson kallar stirrandets kulturella geografi i sin
artikel med samma namn. Hansson redogör för bl.a. Rosemarie Garland – Thomsons teorier om att vi alla är stirrare då stirrandet är ett utmärkt sätt att lära känna
vår omgivning på. Eftersom vi oftast stirrar på det som vi inte känner till sen tidigare
är stirrandet också ett sätt för oss att ta till oss ny kunskap.28 Dock är det just detta
behov av kunskap som är problematiskt eftersom vår blick söker sig ifrån det som
vi är vana vid, som vi känner igen, vilket i sin tur leder till att kroppar som står ut
ifrån mängden framträder särskilt tydligt för oss. Stirrande fyller på så sätt därmed
även en normativ funktion.29 Extraordinära kroppar – som t.ex. sammanväxta tvillingar eller som i denna uppsats – kortväxta eller etniskt främmande genomgår nästan alltid en påtvingad normaliseringsprocess. Denna process, menar Hansson, har
en central betydelse för hur stirrandets kulturella koreografi omvandlas från kommunikation till dominans och till stigmatisering av individen. Stirrandet, enligt Garland-Thomas kan fixera en persons etnicitet, kön, klass, sexualitet eller funktion
och på så sätt begränsas till att vara någonting annat samtidigt som det avvisar henom från den gemensamma identiteten.30 Hansson menar att den stigmatiserande
blicken är en god analytisk utgångspunkt för att den även synliggör den betraktades
strategier för att undvika att bli betraktad.31 Detta kan i sin tur kopplas till Robert
McRuers och dennes Crip theory som poängterar att döljandet av det avvikande är
en form av internaliserat självförakt.32
Utöver de tre typerna av freaks menar Bogdan att det fanns två modus för att
visa upp freaks på;
1. Det främmande (exotic) som visade upp personen som en underlig varelse
från en outforskad del av världen.
2. Det upphöjande/förstorande (aggrandized) gav personen statushöjande
egenskaper.33
Dessa var en viktig del av skapandet av en freak och styrde hur personen skulle klä
sig, agera samt påverkade den bakgrundshistoria som de s.k. showmen (kan liknas
vid en manager eller agent) fabricerade om hen. Personens fysiska tillstånd och
Adams, R. (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, s. 15
Hansson, K. (2012), Stirrandets kulturella geografi, Lambda Nordica, 1-2, s. 217 f.
29 Hansson, K. (2012), Stirrandets kulturella geografi, Lambda Nordica, 1-2, s. 217 f.
30 Hansson, K. (2012), Stirrandets kulturella geografi, Lambda Nordica, 1-2, s. 219.
31 Hansson, K. (2012), Stirrandets kulturella geografi, Lambda Nordica, 1-2, s. 219.
32 McRuer, R & Berube, M. (2006), Crip Theory: Cultural signs of queerness and disability, passim.
33 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 97.
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livsförhållande ändrades även det för att passa in. Genom att använda sig av symbolik som man visste att publiken skulle förstå och uppskatta skapades en identitet
som skulle dra till sig mycket uppmärksamhet, publik och på sätt även pengar som
möjligt.34 Alla freakshows marknadsfördes som unika och alla var rekommenderade
eller associerad med prestigefulla människor och organisationer – vetenskapsmän,
läkare, präster, tidningar. Man framställde freakshowerna som något mer än lättsinnig underhållning; de var bildande, moraliskt upphöjande och förståndiga. Därtill
var priset lågt med tanke på det exotiska som man fick uppleva och de höga löner
som man menade att freaksen fick.35
Den första typen av utställande, det främmandegörande, använde sig av 1800
och 1900-talets västerländska exploatering samt kolonialisering av bl.a. den afrikanska kontinenten vilket gjorde den afrikanska vilden (”the savage african”) till
ett populärt tema.36 En viktig källa för berättelserna som användes i marknadsföringen av freaks var vetenskapliga rapporter och reseskildringar från olika vetenskapsmän och upptäcktsresare. Diskussioner före och efter Darwins teorier kring
människans plats i världsordningen och relationen mellan olika typer av människor
och apor var på modet. Naturvetenskapsmän undersökte freaks för att sedan autentisera deras påstådda ursprung och trovärdighet. Deras kommentarer publicerades
sedan i tidningar och marknadsföringsmaterial. Användandet av ordet museum i
titeln på många freakshows visar även det på den påstådda kopplingen mellan den
här typen av underhållning och vetenskap.37
Personer med icke-västerländskt ursprung som även hade andra fysiska skillnader (de kunde vara väldigt korta, långa eller sakna armar och/eller ben) ställdes
ut som främmande genom att man lyfte fram deras utseende tillika deras besynnerliga beteende. Dock hade många av de freaks som hämtades från utlandet inga sådana fysiska funktionsnedsättningar – det som gjorde dem till freaks var det rasistiska sätt som de och deras kultur presenterades på.38
Inom det främmandegörande låg på så sätt betoningen på hur olika och på
många sätt lägre stående personen som ställdes ut var till publiken. I det andra upphöjande sättet la man istället stor vikt på att framhäva de sätt på vilka personen var
högtstående, såväl intellektuellt som klassmässigt, med talanger som hos en konventionellt och socialt prestigefull natur. Social ställning, bedrifter, talanger, familj
och fysiologi vara alla attribut som till viss del eller helt och hållet var fabricerade
eller överdrivna för att användas till marknadsföring. De upphöjda freaksen fick
ofta titlar så som kapten, major, general, prins/prinsessa eller kung/drottning.39
Framträdanden av upphöjda freaks kunde se ut på två sätt beroende på om personen i fråga hade någon funktionsnedsättning; en man utan ben kunde gå eller
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s 95.
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 104.
36 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s.104.
37 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 106 f.
38 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 107.
39 Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit. s. 108.
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genomföra akrobatiska konster genom att använda sig av sina armar, för att på så
vis visa upp hur detta ”kompenserade” för nedsättningen. Det andra sättet var mer
klassiskt uppträdande med sång, dans eller skådespeleri och där låg betoningen på
hur framstående personen var på det. Som ett led i detta blev det under 1900-talet
allt vanligare med trupper av sjungande och dansande kortväxta som rester runt till
nöjesfält och cirkusar.40
Bogdan menar att de två sätten att presentera freaks på dock inte täcker alla fall
av mänskliga attraktioner – och dessutom var dessa inte alltid genomförda i sin
renaste form; vissa freak visades upp genom en mix av de båda.41
De två sätten ger ett annat perspektiv på freaks och freakshow till viss del bortom
de fysiska attributen vilket enligt Bogdan tillåter oss att se bortom freaksen som
objektiva fakta. Sätten att ställa ut freaks på visar även på de implicita antagandena inom freakshowen och tillåter oss att fokusera på det institutionaliserade utställandet av människor och de inblandande upplevelser av detta.42

Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra
specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer
kopplade till bl.a. kön, klass och etnicitet.43
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari har som utgångspunkt i Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap att maktanalyser inte
endast kan reduceras till en fråga om kön, klass eller etnicitet.44 Ett intersektionellt
perspektiv, enligt de los Reyes och Mulinari
[…]ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet,
manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett
ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” och
”dem” till sociala koder.45
De ser sprängkraften hos intersektionaliteten som utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv som kan koppla makt och ojämlikhet till individens möjligheter att agera
som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, rådande ideologier och institutionella praktiker.46 En intersektionell analys bör enligt dem förhålla sig till förtryckets simultana verkan samtidigt som maktens konstruktion inte bör ses inom ramen
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit. s.109.
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit. s. 114.
42
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit. s. 116.
43 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: intersektionalitet [2015-10-27].
44 de los Reyes, P. & Mulinaris, D. (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, passim.
45 de los Reyes, P. & Mulinaris, D. (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, s. 10.
46 de los Reyes, P. & Mulinaris, D. (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. s. 16.
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för ett slutet fördefinierat system, utan istället artikuleras i ojämlika materiella villkor, vardagshandlingar och språkliga konstruktioner och ideologiska grunder vilka
kan variera såväl rumsligt som historiskt.47
Christofer Edling och Fredrik Liljeros menar i Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning att intersektionalitet avhandlar samhällets sociala
skiktning d.v.s. den systematiska ojämlikheten mellan olika grupper av människor
inom ett och samma samhälle. Ojämlikheten grundas i vilka resurser och intressen
som individerna i skiktet har och de handlingar som de utför.48 Varje skikt – oavsett
om de har klass, kön, sexualitet eller etnisk grund, präglas av mer eller mindre påtaglig homogenitet och att studera de är att undersöka relationerna mellan t.ex. könen eller olika etniska grupper.49
Beroende på hur man definierar de olika skikten så kan de komma att upplevas
på olika sätt. När det gäller klass så är jag av uppfattningen att det är ett samlingsnamn för samhällets totala materiella ojämlikhet. Jag ser att vår klasstillhörighet
påverkar vilka resurser vi som individer förfogar över och vilka risker vi blir utsatta
för samtidigt som det också påverkar vår uppfattning om oss själva och andra.50
På samma sätt ser jag kön som en social och normativ konstruktion där pojkar
och flickor socialiseras in i en viss könsroll från födelsen även om jag också ser att
det inte endast finns två roller utan att det snarare är ett spektra av olika sociala kön.
Dessa kön skapas om och om igen, och oftast omedvetet genom olika sociala situationer i våra liv. I likhet med Marie Evertsson i Ett delat samhälle så anser jag
också att erfarenheter och upplevelser av kön variera beroende på etnicitet, klass,
utbildning och sexualitet.51
Jag ser även att vi lever, och att vi historiskt sett har haft ett patriarkalt samhälle
där den vita heterosexuella mannen är norm, samtidigt som de två motsatta könen
är grundläggande för vår uppfattning och förståelse av världen.52 Likt queer teoretikern Judith Butler så ser jag att vi inte agerar på ett visst sätt eftersom vi är
kvinnor eller män, istället är det våra kroppsliga gester, handlingar och uttryck som
styr vår upplevelse av oss själva som kvinnor och män.53 Ett synsätt som går igen
inom freakteorin.
I den heterosexuella matrisen menar Butler att man kopplar samman biologiskt
kön, genus och sexuella begär på ett sätt så att könstillhörighet hänger ihop med

de los Reyes, P. & Mulinaris, D. (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, s. 11.
48 Edling, C. & Liljeros, F. (2010), ”Social skiktning”, s. 17.
49 Edling, C. & Liljeros, F. (2010), ”Social skiktning”, s.10.
50 de los Reyes, P. & Mulinaris, D. (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, s.11 f.
51 Evertsson, M. (2010), ”Kön”, s. 55.
52 Evertsson, M. (2010), ”Kön”, s. 52-56.
53 Evertsson, M. (2010), ”Kön”, s. 57.
47

15

sexuella begär till det motsatta, istället för det egna könet, vilket i sin tur leder till
att uppdelningen i två ”naturligt” identifierbara kön reproduceras och legitimeras.54
Som de los Reyes och Mulinari så menar jag att det inte finns några sociala
positioner, eller identiteter, i allmänhet som inte konstrueras utifrån klass, kön och
etniska asymmetrier.55 Då freak- och sideshow fenomenet på ett väldigt tydligt sätt
rör sig mellan olika normer kring etnicitet, sexualitet, kön o.s.v. och då det är starkt
kopplat till begrepp som makt och ojämlikhet, oavsett vilken typ av freak det rör
sig om, så anser jag att en intersektionell analys är mest passande för denna uppsats.

Den andre eller De andra
Samtliga tre fallstudier tangerar idén om de andra eller de andra som utvecklades
av Edward W. Said i hans verk Orientalism från 1978. Där visar Said genom litteraturstudier hur västvärlden skapat idén om orienten utifrån en världsuppfattning
om det Occidentala å ena sidan och det Orientala på andra sidan. Detta har i sin tur
lett till att vissa ”sanningar” – eller en diskurs om orienten – dess seder, folk och
framtid har slagit rot i såväl den kulturella som den politiska västvärlden.56 Orienten,
menar Said är en integral del av den materiella europeiska civilisationen och kulturen. Orientalismen är det sätt man hanterar den.57
Occidenten och Orienten är dock inte två essentiella begrepp, dem är skapade
av människan men de är två geografiska enheter som stöttar och till viss del reflekterar varandra.58 Relationen dem emellan bestående av makt, dominans och olika
nivåer av komplexa hegemonier. Said menar att man inte bör se orientalismens
struktur som mer än”[…]a structure of lies and myths[…]” som säger mer om den
europeiska och amerikanska makten över orienten än om orienten själv. 59 Dock
måste vi enligt Said respektera och försöka förstå den sammanlänkade styrkan i den
orientalistiska diskursen och dess starka band till socioekonomiska såväl som politiska institutioner. På så sätt är inte Orientalismen endast en europeisk fantasi om
Orienten utan också en kropp av teori och praktik i vilken man under flera generationer har gjort en stor materiell investering. Genom fortsatt investering så har
orientalismen blivit ett system för förståelsen av Orienten genom vilken man har
filtrerat den verkliga Orienten in i det västerländska medvetandet.60
Enligt Said är orientalismen aldrig långt ifrån uppfattningen om oss européer
mot de där icke-västerländska – och man kan hävda att det är den här uppfattningen
som gjort den europeiska kulturen hegemonisk både i och utanför Europa; att den

Evertsson, M. (2010), ”Kön”, s. 57.
Evertsson, M. (2010), ”Kön”, s.18.
56 Said, E. (1978), Orientalism, s. 2.
57 Said, E. (1978), Orientalism s. 2 f.
58 Said, E. (1978), Orientalism s. 5.
59 Said, E. (1978), Orientalism s. 6.
60 Said, E. (1978), Orientalism s. 6.
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europeiska identiteten ses som överordnad alla icke-västerländska.61 Orientalismen
litar nästintill konstant på denna överordnadeplaceringen, vilket sätter västerlänningen i en mängd möjliga relationer till Orienten utan att någonsin förlora överhanden. Och varför, frågar sig Said, skulle den inte ha det? Med tanke på att vi
sedan renässansen haft ett starkt socialt och kulturellt europeiskt herravälde.62 Sedan
slutet av 1700-talet har den orientaliska människan varit av intresse för den västerländska vetenskapen, på museerna, inom kolonialismen, antropologin, biologin och
kring historien om människan och universum. Samtidigt var den imaginära undersökningen av den orientaliska världen baserad mer eller mindre uteslutande på ett
suveränt västerländskt medvetande ur vars oemotsagda centralitet en orientalistisk
värld växte fram.63

Crip theory
Crip theory kretsar kring de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella faktorerna
av handikapp, eller funktionsnedsättning. Introducerad i Robert McRuers bok Crip
Theory: cultural signs of queerness and disability så har därefter bl.a. Jens
Rydström utvecklat teoribildningen i Skandinavien. Rydström kopplar de tre begreppen performativitet, språk och stigma till crip theory som fält.64
I likhet med genus så är crip performativt, d.v.s. någonting som individer gör, det
kan vara saker som man blir tvingad att göra av samhälleliga normer eller som
man själv väljer eller måste göra.65
Hur man benämner kön, sexuell läggning, etnicitet eller funktion, påverkar
också hur man bli behandlad och hur man som person med en till normen avvikande
funktionsförmåga ser sig själv. Crip som begrepp har ofta blivit kritiserat för att
vara för grovt men är enligt McRuer skapat för att visa på de åsikter som finns
bakom det medlidande som ofta är det sätt som samhället bemöter en person med
handikapp – att vara funktionsnedsatt innebär ofta diskriminering i t.ex. arbetlivet.66
Att hanterar det stigma som existerar och uppstår kring funktionsnedsättningar, t.ex.
när en person utan möter en person med funktionsnedsättningar, som t.ex. kortväxthet, är även det en viktig del inom crip theory.67
I likhet med queer teori där det är en väletablerad praktik att man ifrågasätter
heterosexualitetens förutsatta osynlighet eller att man inom postkoloniala studier
problematiserar den vita kroppens osynlighet, så vill man inom crip theory på
samma sätt kritisera synliggörandet av funktionsnedsatta.68

61

Said, E. (1978), Orientalism s. 7.
Said, E. (1978), Orientalism, s. 7.
63 Said, E. (1978), Orientalism. s. 8.
64 Rydström, J. (2012), “Introduction: crip theory in Scandinavia”, Lambda Nordica, 1-2, s. 10.
65 Rydström, J. (2012), “Introduction: crip theory in Scandinavia”, Lambda Nordica, s. 10 f.
66 Rydström, J. (2012), “Introduction: crip theory in Scandinavia”, Lambda Nordica, s. 11 f.
67 Rydström, J. (2012), “Introduction: crip theory in Scandinavia”, Lambda Nordica, s. 12.
68 McRuer, R. & Berube, M. (2006), Crip Theory: Cultural signs of queerness and disability, s. 1 f
62

17

Kulturarv
Då jag även kommer att undersöka Gröna Lund som möjligt kulturarv och hur dessa
mänskliga attraktioner kan påverka denna status så är teoribildningen kring kulturarv av stor vikt.
Den moderna idén om kulturarvet uppstod i samband med 1800-talets alltmer
moderna, nationella och Darwinistiska diskurs då man på så sätt kunde skapa en
koppling mellan identitet, historia och territorium. Att vara modern var detsamma
som att vara europé och känslan av det moderna Europa skulle hanteras och bevaras
för folket som en fysisk representation av den nationella identiteten. 69
Stefan Bohman menar i ”Vad är museivetenskap och, vad är kulturarv?” ur Museer
och kulturarv att kulturarv är det som man väljer att bevara av de immateriella och
materiella kulturuttryck som en grupp, vilka delar ett gemensamt värdesystem
skapar.70 De grupper som Bohman talar om kan i det här fallet kopplas till begreppet
folk, bosatta i t.ex. nationen Sverige vilket i sin tur kan kopplas till det antropologiska begreppet kultur som någonting gemensamt för ett bestämt folk i en bestämd
nation i form av språk, traditioner, historia och världsuppfattning.71 Dock menar
Bohman att kulturarv kan ses på tre olika sätt:
1. Kulturarv som det positiva arv (d.v.s. det som vi tycker om) efter oss eller
andra och som därför bör prioriteras i bevarande och förmedlande (det föredömliga).
2. Kulturarv är i grund och botten allt vi ärvt. (Det allomfattande)
3. Kulturarv är de mest symbolbärande lämningarna, oavsett om vi gillar dem
eller inte, som har format oss eller andra är det kulturarv som bör prioriteras
i bevarandet.(Det analytiska).72
Det tredje synsättet är det som Bohman anser vara det mest givande och menar även att
det finns en analytisk poäng med att se kultur och kulturuttryck som totaliteten och att
kulturarvet får stå för det subjektiva urvalet.73 Det är också detta synsätt som jag kommer
att använda mig av.
Tid är ett centralt begrepp för kulturarvet och dess symbolinnehåll då det står i
samband till den tid som har gått efter en händelse. Nära inpå en förändring så finns
det tydliga tendenser till att vilja förstöra de kulturuttryck som eftersom man anser
dem representera en ond tid, och definieras definitivt inte såsom kulturarv. En viss
tid efter en förändring finns det en större tendens att vilja bevara lämningar som en
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påminnelse och bildningsgrund. Även om lämningarna här fortfarande ses som negativt laddade ser man ändå att de kan lära samtiden något.
En längre tid efter en förändring så omkodas ofta lämningarna för att på så sätt
ge dem ett annat symbolvärde än tidigare. Ett mer extremt synsätt är att endast anse
lämningar som värda att bevara och förmedla med sitt ursprungliga symbolinnehåll.
Att förstöra, bevara eller ge lämningarna nya innebörder är enligt Bohman de
tre huvudsakliga sätten på vilka man kan förhålla sig till kulturarv och dess symbolinnehåll.74
Kulturarvet väljs alltid med ursprung i en viss ideologi, oavsett om det är ett
nationellt, tid – och rumsligt kopplat, etniskt, klass eller genusrelaterat sådant. 75
Vem det är som har makten i ett samhälle bestämmer vilken ideologi som ska råda
och i förlängningen vad som blir kulturarv och bevarat för framtiden. Detta urval
leder dock till att det även måste finnas ett underordnat kulturarv, d.v.s. det bortvalda och bortglömda.76 Ett svenskt exempel på detta är hur vi har hanterat den
samiska kulturen som ett undantag, trots att de som ursprungsbefolkning ur ett nationellt perspektiv kan anses ha tolkningsföreträde på det svenska kulturarvet.
Historieanvändning och historieskrivning är en annan grundläggande del av
kulturarvsbegreppet och visar på hur historia kan användas för att legitimera olika
samtida verksamheter och ställningstaganden. Att ha makt är att ha tolkningsföreträde till historien och det är då viktigt att ställa sig frågan vems, vilkas och vilken
historia det är som skrivs och används och på så sätt ligger till grund för kulturarvet.77 Det finns enligt Bohman två nyckelbegrepp för analys av historieanvändandet; objektifiering och stereotypisering.78 Objektifiering är det sätt på vilket människor ofta ser sina vanor, värderingar och föreställningar som allmängiltiga, t.ex.
bygger nationella identiteter på detta. Historien blir då ett sätt att visa upp det naturliga och riktiga i sitt eget sätt att leva och tänka, och människor från andra grupper ses som en följd av detta som outvecklade eller i värsta fall skadliga.79
Det andra begreppet, stereotypisering, innebär att man förenklar och renodlar
vissa egenskaper hos andra, oftast negativa sådana, som får gälla för hela grupper
av människor.80

Det dissonanta kulturarvet
I Dissonant heritage – the management as a resource in conflict gör G.E. Tunbridge
och G.J. Ashworth en distinktion mellan det förflutna (the past)−det som har hänt,
historien (history) − de selektiva försöken att förklara detta och kulturarv (heritage)
Bohman, S. (2003),”Vad är museivetenskap och, vad är kulturarv?”, s. 14 f.
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− en historisk produkt formad av samtiden.81 Tunbridge och Ashworth menar att
kulturarvsprocessen är kontroversiell på flera sätt och att den största kritiken kommer från de som anser att det finns ett kulturarv (och då mer än som diskurs) men
som skulle vilja att det skapades på ett annat sätt, mer övergripande och innehållande fler och olika sorters kulturarv.82
Dissonansen i titeln är enligt Tunbridge och Ashworth en naturlig del av kulturarvet då urval är en sådan väsentlig del av det. Enkelt uttryck så är allt kulturarv
någons kulturarv och på så sätt inte någon annans. Den nedärvande aspekten av
kulturarvet innebär även att det finns en risk att göra andra arvlösa, vilket i förlängningen betyder att allt skapande av kulturarv i olika utsträckning och mer eller
mindre aktivt utesluter någon.83 Oavsett under hur lång tid, av vilken anledning och
hur tydligt det har skett så finns det grupper i samhället som på detta sätt blivit
utskrivna ur historien. Det är därför, menar de att det är ologiskt att tänka sig att det
existerar någonting som ett universellt kulturarv.84
En av de främsta anledningarna till dissonans inom kulturarvet är enligt dem
den mänskliga diversiteteten, d.v.s. att människor som individer eller som medlemmar av en grupp kan göras arvlösa med kulturella, sociala eller politiska förevändningar.85 Av dessa är de kulturella, etniska, sociala och politiska variablerna fundamentala för idén om det dissonanta kulturarvet i form av religion, klass, språk, kön,
sexualitet och funktion.86 De olika variablerna kan överlappa varandra och på så sätt
skapa ett mer intersektionellt kulturarvsbegrepp.
Samtliga av dessa teorier studerar makt, sociala skikt och normer samt vad som
sker när någon eller några avviker från dessa. De kretsar även kring främmandegörande och effekterna av ett vi och de tänkande och hur detta har påverkar vår historia, samtid och framtid.
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för min metod samt hur jag valde ut
och hanterade mitt källmaterial. Därefter följer nöjesfältet och de mänskliga attraktionernas historiska bakgrund vilken sedan följs av undersökningen i form av de tre
fallstudierna.
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Metod och genomförande
Uppsatsen har genomförts via textanalys och visuell metodik baserat på det material
som jag funnit i Gröna Lunds företagsarkiv (förkortat GLA) på Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm. Materialet är från ca 1870 till 2000 och omfattar totalt
114 hyllmeter, och cirka 50 GB i digital form, bestående av handlingar, fotografiskt
material, bilder, filmer, ljud- och bildband, affischer, kartor och ritningar främst
rörande Gröna Lund men även från andra nationella och internationella nöjesinrättningar. Jag har besökt arkivet tre gånger; första gången för att få en bild av vad
arkivet innehöll, andra gången för att söka vidare efter material om de tre fallstudierna som jag hittade vid första besöket och tredje gången för att kontrollera bildhänvisningar etc.
Stockholms stadsarkiv och till viss del Kungliga bibliotekets avdelning för vardagstryck och deras material angående olika artistuppträdanden o.s.v. angående
Gröna Lund, Djurgården samt cirkus i Sverige har också varit av intresse men inte
använts som källa. Därtill har Gröna Lunds egen webbsida och då främst den del
som avhandlar tivolits historia − Vår story − använts.87
Liksom Kristina Boréus i Handbok i kvalitativa metoder (red. Göran Ahrne och
Peter Svensson) så ser jag att man genom att analysera texter så kan man ta del av
en viktig aspekt av det som bygger våra föreställningar av världen och samhället,
som påverkar relationer mellan grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter. Analys av texter kan även tydliggöra rådande relationer och
föreställningar i samhället.88
Visuell metodik, enligt Árni Sverrisson ur samma bok, går ut på att använda
bilder och bildinformation för att besvara frågor om samhället. Detta görs inte endast genom att analysera bildens innehåll, även estetiska aspekter i bilden kan vara
informationsbärande men i en systematisk vetenskaplig användning av visuell metodik handlar om att förstå bildens sociala roll och kontext samt hur normer, konventioner, hierarkier, organisationer och andra samhällsfenomen påverkar bildskapande och bildanvändning.89 Det finns flera sätt att tolka bilder men jag har valt
att se dem som verktyg, ett sätt för Gröna Lund eller andra aktörer för att sälja något,
övertyga någon eller som i fallet med flera av bilderna i Gröna Lunds arkiv, framställa en viss bild av en grupp eller individ.
Jag har valt att ta med ett antal bilder i uppsatsen då jag beskriver dessa och då
de är viktiga för att förstå hur dessa mänskliga attraktioner kunde se ut och hur de
marknadsfördes och omskrevs i samtida media.
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Bilderna är fotografier, tagna av mig med tillstånd från arkivbildaren eller av
professionella fotografer på uppdrag från Gröna Lund samt avfotograferade affischer och vardagstryck.
När det kommer till de material som getts ut i samband med utställandet av
Senegalbyn och Sara-Kaba har jag funnit dessa i Gröna Lunds arkiv och har valt att
se dem som en annan typ av marknadsföringsmaterial med kopplingar till den internationella freakshowmarknaden.
Det går att diskutera det faktum att Gröna Lunds arkiv är skapat av Gröna Lund och
dess ägarfamilj själva för att sedermera ha hamnat på Centrum för Näringslivshistoria, men då arkivet inte känns censurerat (och bl.a. innehåller mycket material
som idag ses som helt politiskt inkorrekt) ser jag inte det som något större problem.
Något som varit ett problem är dock att de artiklar som avhandlas i uppsatsen mestadels hittats i klippböcker, med artiklar ur tidningar från hela Sverige, där det inte
alltid funnits information om vilken tidning den är hämtad ifrån eller vem artikelförfattaren var. Då de funnits i Gröna Lunds eget arkiv i mappar sorterade efter år
så har jag ändå valt att använda dessa.
Jag är även väl medveten om att flera av bilderna, om inte alla, idag är helt
oacceptabla och rasistisk, sexistiska och funkofobiska, men jag har ändå valt att
använda dem då de är viktiga för mitt syfte och för att läsaren ska förstå hur dessa
mänskliga attraktioner hanterades av såväl Gröna Lund som den svenska dagspressen.
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Bakgrund och historik
Nöjesfältets historia
Nöjesfältet som vi känner det idag grundar sig på medeltida europeiska landsbygdsmarknader där karuseller, utställningar av vaxdockor, dockteatrar och akrobattrupper turnerade runt på landsbygden. I och med utvecklingen av större städer i Europa
under renässansen skapades liknande nöjesutbud i privata trädgårdar eller som utbyggnader av värdshus. Den äldsta fortfarande fungerande nöjesparken i världen är
Bakken i Köpenhamn som öppnade 1583. I Storbritannien grundades flertal s.k.
pleasure Gardens under den industriella revolutionen som en motvikt till den sotiga
fabriksmiljö vilket var vardag för arbetarna. Utöver en välbehövlig miljöupplevelse
så kunde besökarna ta del av moderna nöjen som inspirerats av medeltidens marknadsgyckel; fyrverkerier, illuminationer, ballonguppstigningar och teaterframföranden.90
Vauxhall Gardens i London var sedan grundandet 1661 en epokgörande pleasure garden men år 1730 insåg ledningen att det krävdes en mer sofistikerade miljö
än ett grönskande område för att locka besökare och man byggde därför ett flertal
byggnader i exotisk stil för teater – och musikunderhållning samt illuminationer
vilket skapade en magiskt säregen upplevelse. Förändringen lockade till sig personer ur de övre klasserna vilka minglade tillsammans med arbetarna, en sensation då
samröre klasser emellan skedde ytterst sällan.91
Under slutet av 1700-talet hade nyhetens behag försvunnit och det som varit
landsbygdsmarknadernas stora problem; alkohol samt dess koppling till slagsmål
och skadegörelse drabbade även Vauxhall Gardens. Som en lösning på problemet
höjde man då entrépriset och uppseendeväckande attraktioner införskaffades för att
försöka locka en borgerlig, och som man ansåg lugnare publik. År 1859 stängdes
dock Vauxhall Gardens då de höga biljettpriserna inte höll i den ökade nöjeskonkurrensen.92
Från nöjesfältets barndom kan även Prater i Wien, som öppnades är 1766 på
kejsaren Josef II:s forna jaktmarker, nämnas. Kejsaren, som var demokratiskt lagd,
hade en vision om att parken skulle utvecklas till en plats där alla samhällsklasser
skulle kunna få respit från stadens hektiska liv. Parken kom, förutom att bestå av
underhållning, servering av mat och dryck samt handdrivna åkattraktioner i form
av karuseller och stora gungor, även fungera som utställningsområde för tekniska
landvinningar. Bl.a. så drogs Österrikes första järnväg igenom Prater 1823, vilket
90

Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003), Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 7.
Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003), Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 7.
92 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003), Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården. s. 8.
91

23

blev en attraktion såväl som ett sätt för besökarna att ta sig runt i parken, vilket
snabbt togs efter av andra parker.93
I Köpenham etablerades Tivoli 1843 på det som tidigare varit det danska försvarets skjutfält. Enligt ryktet ska Georg Carsten, festarrangör och officer, fått tillstånd från den av liberala krafter hårt ansatta kung Kristian VIII att bygga parken
då han berättat för denna att ”[…]när folk blir underhållna så glömmer de politiken.”.94
I takt med industrialismen under slutet av 1800-talet växte storstäder upp runt
om västvärlden vilket i sin tur ledde till nöjesfält byggdes. Lönearbetet, som blev
all vanligare under samma tid, gjorde att fler kunde dela upp sin tid i arbetstid och
fritid. Nöjesfältet blev, tillsammans med folkparken, krogen och idrottsplatsen, en
plats där man kunde spendera denna nya lediga tid med att koppla av, äta och dricka
gott samt bli underhållen.95
Av stor vikt för utvecklingen av nöjesparken är de under 1800 och 1900-talet
återkommande världsutställningarna, varav den första; The great exhibition of the
works of industry of all nations (mer känt under namnet The Crystal Palace exhibition efter namnet på utställningsområdet), tog plats år 1851 i London.96 Därefter
öppnade allt fler utställningar runt om i Europa och dess kolonier som ett sätt för
de europeiska länderna att visa upp sin makt och upphöjda status.97
Dessa utställningar visade upp det senaste inom kultur, teknologi och vetenskap
samtidigt som de var ett slags tävlingar där de arrangerande nationerna försökte
överträffa varandra i att visa upp de mest innovativa uppfinningarna och vara en
pedagogisk allmänbildande institution för folket för att på så sätt stärka nationen.98
Arrangörerna av världsutställningarna insåg dock snart att man behövde underhålla folket för att sedermera kunna utbilda dem vilket ledde till att man införde
nöjesparksattraktioner på utställningsområdena. När attraktionerna dock började
dra mer folk än den huvudsakliga utställningen så skapades − med premiär vid 1893
års utställning i Chicago och ”The Midway Plaisances” − ett separat nöjesfält som
angränsade till utställningen.99
”The Midway” bestod av en 1.5 km lång gågata som kantades av teatrar, attraktioner, och restauranger samt s.k. etniska byar där de utställande nationerna visade upp olika folkslag och t.ex. traditionella danser. Nöjesfältet delade samma
folkbildningsideal som utställningen men de skiljde sig stort i byggnadsstil; där
världsutställningen var enhetlig så kännetecknades nöjesfältet av de olika länderna
försök att överglänsa varandra i färg och form.100
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Nöjena skulle vara lätta, hastiga och flärdfulla – om inte direkt beroendeframkallande. Tills pengarna eller tiden tog slut så gick besökarna mellan de olika attraktionerna. Enligt Theve och Wiklund så kan detta ses som poängen med ett nöjesfält; attraktionerna ska vara underhållande samtidigt som de inte ska ge fullständig tillfredställelse allt för att besökarna alltid ska vilja ha mer och återkomma. Den
attraktion som kom att dominera hela Chicagoutställningen var det 81 meter höga
pariserhjulet. Med sina 36 vagnar med plats för 60 personer var den, av gruvindustrin inspirerade attraktionen, den dittills största och mest teknisk avancerade nöjesattraktionen som då byggts.101
USA blev under 1800 och 1900-talen den främsta “nöjesparksnationen”. År
1897 öppnade bl.a. The Steeplechase park på Coney Island i New York där grundaren till parken, George C Thilyou, hade besökte världsutställningen i Chicago
och blivit imponerad av The midways och inte minst dess pariserhjul, vilken han
förgäves försökte få till sin park.102 Namnet fick parken från en av attraktionerna;
The steeplechase horses, åtta dubbelsadlade trähästar som tävlade på räls längs en
bana. Om ett par åkte The steeplechase horses så leddes dem vid slutet av åkattraktionen till en scen, The Insanatorium, där en stark vindil plötsligt lyfte upp kvinnans kjol över hennes huvud samtidigt som en clown riktade en elektrisk stav mot
mannens kön. Detta skedde inför en publik som skrek av skratt när mannen tog sig
för skrevet och kvinna försökte få ner sin kjol.103
Detta är ett exempel på det som var Steeplechase Parks formel för succé; sex
eller anspelningen på sex. I flera av de fartfyllda attraktionerna kunde besökarna
tappa balansen vilket ledde till att de ofrivilligt visade, annars väl täckta kroppsdelar, eller kunde ta tillfället i akt att greppa tag i varandra.104
Luna Park var en annan nöjespark på Coney Island som öppnade 1903 och som
sedermera konkurrerade ut The Steeplechase Park. I likhet med världsutställningarna var Luna Park en blandning av folkbildning, attraktioner och karuseller. Där
fanns kopior av en ”eskimå by”, Venedigs kanaler samt spektakulära trompe l’oeil
attraktioner. Bland de märkligare attraktionerna var det hus som inhyste för tidigt
födda barn vilka togs hand om av ammor och läkare. Detta förklaras dock med att
kuvösens uppfinnare Dr Martin Arthur Couney, som inte lyckats får finansiering av
sjukvårdsindustrin, istället funnit denna på Luna Park.105
Dreamland grundades 1904, även den på Coney Island, av senator William
Reynold som blivit inspirerad av såväl Steeplechase Park och Luna Park och som
ville satsa på folkbildning. Parken var tematiskt indelad(och byggd kring en konstgjord lagun som lystes upp av miljontals glödlampor) bl.a. fanns ”Liliputia” – dvär-
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garnas stad – där det i en kopia av den medeltida staden Nürnberg bodde 300 dvärgar. Stadsmiljön skulle reflektera den riktiga världen utanför samtidigt som Liliputia var ett socialt experiment där den verkliga världens morallagar ignorerades. Man
uppmuntrade homosexualitet och promiskuitet, äktenskapet hånades och 80 procent
av alla barn i staden var illegitima. Samtidigt skyltade de kortväxta invånarna med
fiktiva aristokratiska titlar och ett eget parlament.106

Sideshow/freakshowens historia
I likhet med nöjesfältets historia så kan freakshowens ursprung hittas i de europeiska marknader som sedan den tidiga renässansen visade upp en mängd olika
mänskliga kuriositeter som senare kom att förknippas med freak- och sideshowen.107
Av dessa är Bartholomew fair, som tog plats i London mellan 1133 – 1855, den
mest kända. Kring år 1604 kunde Barholomew fair bl.a. visa upp ”Puppet-shows,
wrestlers, fire-eaters, dwarfs, dancing bears, performing monkeys and caged tigers
vied for attention with contortionists and tight-rope walkers.”108 Av de tidiga
mänskliga attraktionerna kan utställandet av en grupp inuiter i Bristol 1501 och
uppvisandet av en brasiliansk by i Rouen 1580 tas som exempel. Dessa och andra
liknande kom att följas av fem århundraden av mänskliga attraktioner. Individerna
eller grupperna turnerade runt under månader i sträck på så väl den europeiska som
amerikanska kontinenten.109
1738 kunde följande läsas i en tidning från de amerikanska kolonierna om en
mänsklig attraktion som: ”[…]was taken in a wood of Guinea: tis a female about
four feet high, in every part like av woman excepting her head wich nearly resembles the ape.”110

Museer, världsutställningar och cirkus
Det är, likt nöjesfältet, i USA som freakshowen kom att utvecklas och under 1800talet reste showmen (kan liknas med agenter eller managers) runt den amerikanska
kontinenten och dess olika nöjesfält och cirkusar med sina freakshows innehållande
s.k. ”living curiosities” (sv. levande kuriositeter”) vilka kunde vara såväl exotiska
djur som människor. Dessa lusus naturae var extremt populära i en tid då kategorisering och organiseringen av arter sågs som en viktig vetenskaplig uppgift och inom
vilken naturens skämt sågs som en del i guds stora plan. I USA skapade de ”mänskliga undren” kring 1800-talet en hetsig diskussion om människans ursprung; kunde
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verkligen alla människor vara skapade av Adam och Eva och sedan genom olika
miljöer o.s.v. förändras så till den grad att vi t.o.m. hade olika hudfärg? Eller kom
vi från olika källor?111
Utifrån detta kan man koppla samman intresset för och diskussionen kring freaks ur ett vetenskapligt perspektiv till den roll som det naturvetenskapliga museet
kom att spela i skapandet av den moderna kunskapsdiskursen. Det naturvetenskapliga museet har sitt ursprung i de kuriosakabinett som sammanställdes av män ur
aristokratin och borgerskapet med början i renässansen. Dessa kabinett var, enligt
Sharon Macdonald i The politics of display – museums, science, culture manifestationer för den fascination kring samlande som startat under 1400-talet som ett
försök att ordna upp den empiriska explosion av material som det ökade resandet,
upptäckandet, läsandet av antika texter samt större möjligheter till kommunikation
hade gett upphov till.112 Detta hade även lett till problem för kunskapskapandet –
som tidigare varit kopplat till Bibeln och de antika filosoferna – eftersom det nya
materialet inte kunde förklaras av dessa texter. Samlandet blev då ett sätt att behålla
en viss kontroll över den naturliga världen och mäta den; om kunskapen kring världen inte längre kunde finnas i texter så kunde den kanske synliggöras på ett museum.113 Eileen Hooper-Greenhill menar att kuriosakabinetten blev ett sätt att samla
hela eller delar av världen i ett enda skåp och på så sätt göra den mer förståelig och
greppbar genom att katalogisera och klassificera föremålen i det, ett s.k. theatrum
mundi.114 Enligt Hooper-Greenhill så hade kabinetten två olika funktioner:
1. Att sammanföra föremålen inom en kontext eller diskurs där föremålen tillsammans kunde skapa en representation av dåtidens mänskliga existens.
2. Att visa upp eller ställa ut samlingen på ett sådant sätt att ordnandet av föremål både representerade och demonstrerade kunskapen om världen.115
Kuriosakabinetten, som t.ex. det Augsburgska konstskåpet på museum Gustavianum vid Uppsala universitet, innehöll allt från konstverk till fossiler och vetenskapliga instrument. Under 1500-talet började samlingarna att kategoriseras efter om
föremålen var naturligt skapade, curiosa naturalie, eller av mänskligt konstnärligt
ursprung, curiosa artificialia.116 Därefter klassificerades dessa som mirabilia (underverk), scientifica (vetenskapliga föremål), antiquities (föremål från antiken) eller som exotica (exotiska föremål.)117 En annan kategori var även lusus naturae där
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man troddes sig se naturens gränser överskridas. Detta utvecklades till studiet av
monster som under 1500-talet upphöjdes till ett vetenskapligt forskningsområde
som ofta var moraliserande och sensationslystet.118 Då man ansåg att abnormiteter
var ett straff för synder och ett bevis på Guds allsmäktighet så var ”monster” i form
av tvehövdade kalvar, siamesiska tvillingar och foster med andra missbildningar
därför ett måste i de mer exklusiva kuriosakabinetten.119 Mest exklusiva var dock
de som hade levande exemplar, vilket Henrik IV av Frankrike(1553-1610) hade i
sin samling i form av en man vid namn Petrus Gonzales från Teneriffa som var född
med en genetisk defekt vilket resulterade i att hela hans kropp täcktes med ett tjockt
lager hår. Detta, tillsamman med att Gonzales kunde konversera obehindrat på latin,
ledde till att man framställde honom som en korsning mellan djur och människa
och satte honom att agera ”vildman” i en konstgjord grotta i slottsparken kring
Château Fontainebleu.120
Som jag tidigare nämnt så var kuriosakabinetten en viktig del i grundandet av
en kunskapsdiskurs och under 1600-talet baserades kunskap enligt Sharon Macdonald i på idéer om likhet och överenstämmelse d.v.s. att alla ting var skapade av
gud och kunskap uppnåddes genom en tolkning av tecken och den överenstämmelse
som uppstod dem emellan. I en beskrivning av ett naturfenomen gjordes dock inga
skillnader mellan observationer, dokumentation och fabler. Uppgiften för en naturvetare blev således att samla ihop allt som man visste om ett t.ex. ett djur och presentera det i termer av den semantiska relationen som kopplade ihop det till världen.121
Under 1600-talet ansågs detta tänkande vara förlegat och istället sågs jämförelse via observationen som den främsta vetenskapliga metoden för att nå kunskap.
På så sätt blev synen prioriterad över de andra sinnena.122
Genom att skapa kuriosakabinett och samlingar, som på The Repository of
Royal Society som grundades i London 1660, trodde man sig kunna skapa en s.k.
”visual grammar of nature” och skapa ordning i världen.123
Förändringar skedde även i autentiseringen och valideringen av vetenskapliga
upptäckter; tidigare hade det sett som tillräckligt bevis om upptäckaren var en trovärdig och förnäm herre. Nu ifrågasattes detta och byttes till viss del ut mot särskilda metoder som skulle utföras i laboratorier vilket ledde till att sanningen började uppfattas som härstammande från specifika vetenskapliga procedurer istället
för värdiga personer.124
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Museet blev under den här tiden en viktig plats i befästandet av det nya sanningsbegreppet samtidigt som det även var en miljö i vilken vetenskapliga upptäckter teoretiskt kunde spridas till allmänheten såväl som till forskarvärlden; alla kunde
ta del av de vetenskapliga bevisen.125
Av stor vikt för utvecklingen av den moderna tidens museer menar Macdonald
vara bildandet av nationalstaten som ”påhittade” samhällen sökandes efter att skapa
och definiera ett bundet medborgarskap, den koloniala expansionen som ledde till
mer material att visa upp och nya områden att styra över, samt det fortsatta utvecklandet av den vetenskapliga, och mer specifikt, den museologiska världsåskådningen och hur dessa påverkade andra delar av livet.126
Museet var dock inte endast en plats för att visa upp den moderna världens
narrativ utan även ett sätt genom vilket moderniteten – och de demokratiska idealen,
sociala skillnader och uteslutningar samt andra motsägelser som detta har skapat –
kom att grundas.127 Delvis som en konsekvens av den franska revolutionen blev
många tidigare privata samlingar tagna i anspråk av folket och en stor mängd nu
nationella och provinsiella museer skapades. Under den här perioden, i samband
med att nationalstater grundades vilka ville göra sina invånare till medborgare, började museet att uppfattas som en symbol för nationell identitet och utveckling samt
en plats för utbildandet av den stora massan. Utställandet och uppvisandet spred sig
även utanför museerna, till de omåttligt populära och tidigare omnämnda världsutställningarna.128 Vid 1900-talets början hade ett flertal av de nya nationalstaterna
såväl nationella naturhistoriska, naturvetenskapliga och tekniska som kulturvetenskapliga museer. Detta fenomen är enligt Macdonald i ”Exhibitions of power and
power of exhibitions” starkt kopplat till utvecklandet av en distinkt modern världsuppfattning där uppvisande av föremål för de kosmopolitiska européerna blev ett
nyckelredskap för att förstå och ”kolonialisera” verkligheten. Världen skulle ses på
som om det var en tavla, med ett begrepp lånat från Heidegger ”world-as-exhibition”, vilket krävde en distansering av betraktaren och en skildring av världen som
ordnad och organiserad.129 Man lade stor vikt vid att uppleva ”verkligheten” oavsett
om det var via resor till nya platser eller genom att besöka de på världsutställningarna vanligt förekommande kopiorna av kända städer och monument.130
Museerna och världsutställningarna blev på detta sätt platser där politisk makt
– på ett sätt som gjorde det frånkopplat den verkliga världen – de nyskapade nationerna samt kulturella samt ras- och klassmässiga skillnader kunde ses som fakta,
då man där kunde visa upp föremål och andar fysiska bevis som stärkte dem.131
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Det var dock först under 1800-talet som museerna verkligen öppnades för allmänheten, och stor vikt lades då på att göra utställningarna och läsliga utbildande
för folket, då man ansåg att dessa själva skulle ta ansvar för sin bildning och personliga utveckling. Idéer om förbättring och utveckling var en central del i 1800talets museer och världsutställningar.132
I USA var 1800-talets museer viktiga platser för utställandet av freaks – såväl
”nya raser” som de s.k. lusus naturae – då man såg dem som viktiga vetenskapliga
exemplar som måste undersökas och delas med allmänheten. De var dock inte huvudattraktionen utan sågs endast som en del av museets samling även om det var
de mänskliga kuriositeterna som ofta drog besökare till museerna. På så sätt blev
museet en plats för s.k. edutainment eller på svenska underhållande vetenskap.133
Ett exempel på detta på utställandet av människor på museet är historien om Ishi
från Sideshow U.S.A.:
Ishi var en man som 1911 hittades utsvulten och förvirrad i en boskapsfålla vid
ett slakteri i Oroville, Kalifornien.134 Då man inte visste vad man skulle göra av
denna ”vilde man” så satte man honom först i den lokala arresten där det inte dröjde
länge innan journalister och nyfikna stadsbor drogs till platsen för att se vad som
beskrevs som ”the last wild indian.”135 När historien om Isihi nådde tidningarna
så blev en antropolog vid namn Alfred Kroeber intresserad och lät sin kollega T.T.
Waterman besöka Ishi. Besöket ledde till att Waterman kom fram till att Ishi var
den sista överlevande från den s.k. Yahi stammen, en indianstam som ansågs utrotad, och att han hade vandrat runt ensam efter att han bevittnat hur hans familj blivit
ihjälslagna.136 Trots att han levt i relativ närhet till nybyggare och gruvarbetare så
hade Ishi ingen inblick i deras kultur. Detta ledde Kroeber till slutsatsen att den Ishi,
vilket han döpte honom till efter ordet för man i språket yana, var ”[…]the most
uncivilzed and uncontaminated man in the world today[…]”.137 Fram till sin död i
tuberkulos 1915 så bodde Ishi på Hearst museum, ett antropologiskt museum kopplat till University of California, där han utbildade besökare i att tillverka pilspetsar,
hjälpte antropologerna att studera hans språk och kultur samt arbetade som vaktmästare.138
I och med att nyheten om Ishis anställning på museet spreds så mottog man en
stor mängd förfrågningar från olika showmen som ville göra Ishi till en freak. En
föreslog till och med att Ishi och Kroeber skulle uppträda tillsammans, då det inom
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freak- och sideshowerna inte var ovanligt att etnografiska freaks blev presenterade
av s.k. professorer.139
Det var i och med att de mänskliga kuriositeterna blev en del av museerna som
en gemenskap och kultur kring freaks och showmen kunde utvecklas då museerna
kom i kontakt med den framväxande borgerliga underhållningsindustrin140
De flesta museer i USA började, enligt Robert Bogdan, mot mitten av 1800talet att övergå från edutainment – mer lättillgänglig och underhållande populärvetenskap – till mer renodlade underhållning och nöjesinstitutioner; kuriosakabinetten
övergick till s.k. ”dime museums” efter entrépriset som låg på just en dime d.v.s.
tio cent.141 Ordet museum användes i större utsträckning endast för att ge freakshowen en koppling till den en seriös naturvetenskaplig forskning.142
En av de som anammade underhållningstrenden på museerna, och som man
inte kan undvika att nämna i sammanhanget, var P.T. Barnum som 1841 köpte det
alltmer nergångna Scudder’s American Museum på Broadway, i hjärtat av New
York. Museet låg mittemot the Astor House som var det mest prestigefulla hotellet
i staden och i samma kvarter låg såväl stadshuset som den främsta restaurangen.143
Det dröjde inte lång tid innan Barnum hade omvandlat museet till ett familjeunderhållningscentrum genom att anställa flera och mer varierade mänskliga kuriositeter som albinos, ”fat boys”, kortväxta, storväxta samt medlemmar ur den amerikanska ursprungsbefolkningen som fick uppträda på museet.144 Barnums revolutionerade även marknadsföringen genom att sätta upp stora banderoller på husets
fasad, låta ett band spela och anställa s.k. talkers som lockade besökare utanför entrén vilket senare kom att bli standard inom freakshowkulturen.
Runt år 1850 så var P.T. Barnums American Museum New Yorks främsta attraktion. Besökarna kunde där bli så väl utbildade som underhållna genom olika
vetenskapliga demonstrationer, trollerishower, föreläsningar, dansshower och dramaproduktioner av bl.a. Onkel Toms stuga.145 Freakshowerna var höjdpunkten på
dessa dime museer och deras stora popularitet ledde till en framväxt att nationella
kedjor och bokningsagenter som kunde underlätta ett flöde av ”freaks” mellan olika
delar av landet samt i utlandet. Endast de främsta fick resa till New York.146 Till sist
blev efterfrågan så stor att man talade om en s.k. freak shortage vilket i sin tur ledde
till att nya typer av freaks som exotiska och självgjorda, d.v.s. personer som gjorde
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om sig kosmetiskt till freaks, uppstod.147 I stadsdelar som Bowery blev dime museerna allt mer en plats för spel, bedrägerier, pornografi och prostitution.148
1868 totalförstördes The American museum i en brand och Barnum drog sig då
undan från museibranschen för att sedermera ägna sig åt cirkusen, vilket är det som
man idag oftast förknippar hans namn med och som än idag är en institution inom
den amerikanska kulturen. Bogdan menar dock att det var The American museum
som var Barnums främsta framgång då han där lyckats omforma en döende institution till en ny form av underhållning som under 20 år drog cirka 40 miljoner besökare. Det var inte bara en framgång, det var en nationell angelägenhet.149 Efter det
amerikanska inbördeskriget (1861-1865) skedde stora ekonomiska och sociala förändringar bl.a. gjorde att en stor mängd invandrare bosatte sig i landet (bl.a. en stor
del svenskar). Tillsammans med den industriella revolutionen så är detta enligt
Bogdan grunden till de stora amerikanska städerna.150

Cirkus
Vi sekelskiftet 1900 hade de amerikanska dime museerna mer eller mindre spelat
ut sin roll, då mängden av underhållningsinstitutioner hade ökat och de former av
underhållning som tidigare endast varit förbehållna dime museerna numera kunde
framföras på bl.a. cirkusar.151
På cirkus var museet - eller sideshowen som den kom att kallas – en integrerad
del av upplevelsen. Bogdan menar att den sideshow som var kopplad till den
främsta amerikanska cirkusen; Ringling Brothers, Barnum and Bailley (som fortfarande existerar idag),152 kan symbolisera den synlighet och acceptans som sideshowen hade, och har än idag, i den amerikanska kulturen. Redan 1837 reste den första
sideshowen att förknippas med en cirkus, Waring, Raymond and Co., runt i USA.153
Sideshowerna kunde även kallas för ”Ten in one” eftersom man för samma pris
kunde ta del av tio olika freaks, eller för ”pit shows” då man betalade entrépris för
att se freaks uppträda på en rund scen med publiken runt om.154 Runt år 1870 hade
de flesta cirkusar i USA en sideshow, som då hade blivit den främsta platsen för
utställandet av mänskliga kuriositeter. Innan cirkusföreställningen började och innan publiken fick gå in på cirkusområdet så kunde de tidiga besökarna ta en tur i
det tält där sideshowerna huserade. Dessa tält var avlånga och ledde upp till det
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huvudsakliga cirkustältet och fick därför smeknamnet ”The midways” i likhet med
nöjesgatorna på världsutställningarna.155

Världsutställningar
I likhet med framväxandet av den moderna nöjesparken så är freakshowen starkt
kopplad till 1800-talets världsutställningar med början i London och ”The Great
Exhibition of the Works of Industry of All Nations” i det för ändamålet uppbyggda
Crystal palace år 1851.156
För att under sent 1700 - och tidigt 1800-tal ha varit specialiserade och salongsliknande tilldragelser för överklassen så kom dessa världsutställningar att allt
mer bli en mötesplats för massorna, även om de enligt Anders Ekström i Den utställda världen – Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, fortsatte att svara mot en borgerlig stadskulturs mentalitet. Världsutställningarna som tilldrog sig i USA och Europa är enligt Ekström bland de mest bländande inslagen i 1800-talets kulturhistoria; London, Paris, Bryssel och Chicago är
exempel där utställningar i sig själva utgjorde städer med kommunikationsnät, restauranger, kaféer, nöjesfält och promenadstråk.157 Dessa världsutställningar kan
liknas vid ett kulturens olympiska spel där världens nationer med sina paviljonger
tävlade om vem som hade utvecklats mest och snabbast, men de var också en plats
där man ville utbilda folket om de tekniska landvinningarna och, menar Ekström,
även indoktrinerade dem i den kulturella hegemonin.158
Bogdan menar att världsutställningarna var viktiga för utvecklingen av freakshowerna på två olika sätt; först och främst genom det faktum att utställandet av
”exotiska” människor var en integrerad av del utställningen – även om de inte var
betalda sideshowattraktioner så var kopplingen mellan det vetenskapliga etnologiska utställandet av världens folk och den sensationella exploateringen av det exotiska för ekonomisk vinning väldigt suddig. På så sätt lades grunden för att olika
typer av ursprungsbefolkningar blev en del av freakshow utbudet.159
Den andra aspekten är inte direkt kopplad till de officiella världsutställningarna
men då dessa drog till sig en stor mängd av entreprenörer och s.k. showmen så
ställde dessa upp sina dime museer och andra inrättningar som man från utställningarnas sida såg som oönskade och en del av den mörka sidan av kulturen utanför
utställningsområdet.160
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På Chicago utställningen 1893 skapades, som jag tidigare nämnt, ett nöjesfält
på utställningsområdet; the Midway Plaisance. Detta då man insett att de icke tilllåtna underhållnings inrättningar drog mer publik än den egentliga utställningen.161
De flesta utställningar på the Midway Plaisance var s.k. etnografiska byarna
där besökarna kunde, efter att de betalat entréavgift få se olika folkslag i traditionella kläder och i miljöer som skulle likna deras hemmiljö. Det fanns så väl tyska,
som irländska byar men det var de mer exotiska och icke-västerländska som drog
mest publik. Dessa byar framställdes med betoning på det bisarra och primitiva och
kunde också innefatta mänskliga attraktioner som svärd – och eldslukare samt
ormtjusare.162 The Midway Plaisance var i likhet med dime museerna och sideshowerna en blandning av verklighet och förfalskning; de 40 kvinnorna i the World
Congress of Beauty var inte från 40 nationer, de egyptiska ”hoochy – koochy” danserskorna var förmodligen lokala talanger och strutsfarmen serverade strutsomeletter gjorda på hönsägg.163
Enligt Ekström så var den koloniala ideologin tidigt en del av nöjesutbudet på
världsutställningarna som t.ex. i Paris år 1889 där Buffalo Bills Wild West Company framträdanden gick ut på att en grupp ursprungsindianer varje dag besegrades
av vita cowboys i en strid och därefter framförde danser framför en entusiastisk
publik. På Allmänna konst och industriutställningen på Djurgården år 1897 var det
i stället Texas Jack cowboy–show som underhöll publiken. Med sig hade Texas
Jack med sig Black Elk, som marknadsfördes som ursprungsindian men som senare
visade sig vara indier.164 Att dessa spektakel vid första anblicken kan ses som skiljt
från de mer allvarligt syftande avdelningarna, menar Ekström inte hindrade dem
från att förstärka det övergripande budskapet om de vitas kuvande av ”de röda” som
en tydlig illustration åt civilisationens segertåg genom världen. Intresset för de
främmande folkslagen motiverades ofta av vetenskapliga argument – de primitiva
folken var intressanta att studera i ett antropologiskt syfte. Vid samma utställning i
Paris blossade en debatt upp om det sedliga i att låta en grupp javanesiska dansöser
framföra sin dans – då man ansåg att det utövade en stor dragningskraft på den
manliga publiken. Även här tog man till gruppens vetenskapliga värde som motivation och menade att deras primitivitet förlät deras oskuldsfullhet.165
Under åren 1851-1900 ser Ekström en alltmer utkristalliserad utställningsideologi där flera återkommande teman kan urskiljas. Främst rör det sig om en allmän
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attitydbildning, en världsbildsmässig grund ur vilken initiativen utgick från ett uttalat syfte och förväntningar på vad en utställning kunde leda till.166 En tilltro till
och entusiasm över framsteget kan ses som en grundton genom hela utställningshistorien. Utställningarna var optimistiska, självförhärligande och retoriska manifestationer över utvecklingen och det som uppfattades som den segerrika strävan efter
allt högre grader av civilisation. En avgörande drivkraft bakom detta framåtskridande identifierades som förnuftet, människans tekniska rationalitet och förmåga
till effektivt arbete. Man hade även ett universalistiskt synsätt, med den grundläggande tanken att utvecklingen var rätlinjig och desamma för alla kulturer. Det enda
som skiljde dem åt var på vilken nivå man befann sig i utvecklingen och med vilken
hastighet man rörde sig framåt. En världsutställning var på så sätt en möjlighet att
visa var i civilisationstegen som man befanns sig.167
Ekström avhandlar även den fostrande delen av världsutställningarna, där målet
var att bringa publiken i nivå med ”[…]kulturutvecklingen, att skapa samtycke
kring det industriella projektet och den världsbild som var dess fundament.”168 Den
övergripande utställningsideologin gav utrymme för såväl ett praktiskt och nyttoinriktat bildningsideal med förankring i upplysningen som ett idealistiskt eller nyhumanistiskt sådant i första hand förbundet med den romantiska idésfären. Såväl
det ”andliga” som det ”materiella” var av intresse och stor vikt.169 Att bilda de lägre
klasserna, och då främst arbetarna var en viktig del av 1897 års Stockholmsutställning och särskilda arbetarresor anordnades där även de som egentligen inte hade
råd kunde få besöka utställningen. Man kan enligt Ekström därför säga utställningarnas bildningsideal, och då främst den i Stockholm del kan fångs in under begreppet populärvetenskap. Utställningarna och populärvetenskapen utspelar sig dessutom, menar Ekström inom samma idétradition d.v.s. det allt mer framgångsrika moderna tänkande som tillmätte tekniken och naturvetenskapen en ojämförlig position
som garanti för den mänskliga kulturens utveckling.170
Det var dock av största vikt att världsutställningarna inte skulle upplevas som
”förlustelselokaler” vilket många kring sekelskiftet 1900 ansåg hade skett och att
dess organisatörer endast sökte förevändningar för ekonomisk vinning. Man menade att borgarklassen, bestående av köpmän och näringsidkare, gjorde anspråk på
att vara kulturbärare och verka för gemensamma och allmänna intressen när det
egentligen endast var intresserade av att tjäna pengar på folkets vilja att roa sig. Ett
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vittnesmål från Parisutställningen 1867 berättar att besökarna brydde sig föga om
de nya tekniska uppfinningarna men att det runt mannen med hummerklor och
”[…]den tigrerade gratien Jaguarita (sic)[…]” rådde stor trängsel.171
Bogdan menar att freakshower i varje fall i USA fram till 1940-talet var en
vanligt förekommande del av världsutställningarnas midways.172

Freakshow i Sverige
Även i Sverige kan en av grunderna till nöjesfälten och det som jag benämner freak–
och sideshowattraktioner vara de landsbygdsmarknader, likt Kiviks marknad, där
man utöver försäljning av kreatur och andra jordbruksprodukter alltid tillhandahållit underhållning för besökarna i form av karuseller och varieté. I tält uppställda för
ändamålet kunde man, fram till relativt långt in på 1900-talet betrakta såväl människor som djur vilka kunde passa in under freak – alternativt sideshow kategorin;
kalvar med två huvuden eller sex ben, världens störste man från Irland eller världens
största kvinna, Katja van Dyke.173 Striptease och sexshower blev allt mer vanligt
förekommande efter andra världskriget.174
Sammanfattningsvis kan sägas att freak- och sideshowens historia är starkt
kopplad till framväxten och utvecklingen av det moderna nöjesfältet, men även
1800-talets världsutställningar samt museet som institution, och vice versa. Som
delar av varietéer eller på museer har människor ställts ut till allmän beskådan då
det ansetts skilja sig från normen, många gånger för ekonomisk vinning men även
med vetenskapliga förtecken (verkliga eller påhittade). Även om de båda har europeiskt ursprung så utvecklades de främst i US A, och är en väsentlig del av den
amerikanska kulturen. De är dock, vilket jag i det närmaste kommer att visa, en
viktig och inte alltid helt accepterad av del av det europeiska, och den svenska,
kulturen och kulturarvet.
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Undersökning
Nöjesfält i Stockholm
De första nöjesanläggningarna i Stockholm hämtade sin inspiration från europeiska
storstäder som London, Paris och Wien och var ofta kungliga grönområden som
öppnades upp för allmänheten. Det första av sitt slag var Fredrikshov som under
1650-talet ägdes av Jean de la Vallée, hovets arkitekt, som lät uppföra ett värdshus
på tomten där allmänheten kunde underhålla sig med boll- och lustspel samt en s.k.
rysk gunga, som närmast kan liknas vid våra pariserhjul. 1729 togs dock tomten
över av kung Fredrik I som där byggde ett slott.175
Humlegården genomgick under början av 1800-talet en omvandling från kunglig till allmän park. 1820 stadgades det att parken skulle hållas öppen för allmänheten från maj till oktober och man anlade där ett tivoli – vilket brukar räknas som
Stockholms första. Nöjena i detta tivoli bestod av akrobater, positivhalare, teater –
och musikframföranden, fyrverkerier samt ballonguppstigningar. Den främsta attraktionen var dock en karusell som i dagligt tal omnämndes ”Svinmatskvarnen”.
När Kungliga biblioteket invigdes 1878 lades dock tivolit i Humlegården ner.176
Det var efter öppnandet av Tivoli i Köpenhamn 1843 som nöjesparken som
fenomen slog igenom på riktigt i Stockholm. Bl.a. öppnades Södra Tivolit i Tyska
byggeriets trädgård s.k. Beijerska trädgården, nuvarande Östgötagatan 50-54. Tivolit grundades av Tyska bryggeriets chef, Fredrik Rosenquist och fungerade som
en plats där besökarna både kunde stifta bekantskap med det bayerska ölet och ta
del av nöjesutbudet.177
Norra Tivolit, grundat 1847, var beläget på Norrtullsgatan där två bredvid liggande tomter slagits samman till en lummig park med karuseller, konditorier,
ölstuga och kinesiska tält. 1851 grundade C A Wallman Mosebacke som kom att
ersätta Södra Tivolit som lagts ner. Mosebacke blev en fullständig nöjesinrättning
med teater, varieté, karuseller, dansbanor, gungor samt lindansare och luftballongsfärder. När Norra Tivolit stängde 1856 flyttade många av attraktionerna till Mosebacke.178

Nöjesfält och världsutställningar på Kungliga Djurgården
Kungliga Djurgården har sedan 1600-talet varit en kunglig rekreationsplats; som
kunglig jaktmark fram till frihetstiden då det under Gustav III styre fick formen av
en folklig förlustelseplats.179 Under 1800-talet blev Djurgården med sin lantlighet
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och stora mängd värdshus ett populärt besöksmål för innerstadsbor av alla klasser,
då man med hjälp av ångbåtar kunde upptäcka skärgården. Vid den här tiden hade
inte gemene stockholmare semester och lediga kvällar och söndagar spenderades
därför ofta på det närliggande Djurgården. Vid mitten av 1800-talet började dock
Stockholms nöjesutbud alltmer att rikta sig mot borgarklassen, som tack vare
industrialismen fått större inflytande i samhället. Som en effekt av detta grundades
1850 det första nöjesfält i Stockholm som kunde mäta sig med de Europeiska; Djurgårdstivolit, beläget vid dagens Skansen.180
Trots de satsningar som grundaren Marino, samt herrarna Bergman och Mineur
som tog över, gjorde på tivolit så fanns det från början vissa problem med verksamheten; det var för dyrt för de fattiga stockholmarna, samtidigt som det var för folkligt, för de övre klasserna.181 Efter att ha bytt ägare ett flertal gånger utan större
framgång tog vinhandlaren Anselm Berg över 1878 och grundade tillsammans med
tre andra ett aktiebolag med namnet Stockholms Tivoli å Kongl. Djurgården.182
Detta tivoli bestod inte endast av karuseller; en zoologisk - botanisk trädgård
grundades och Kristallsalongen, en varietélokal öppnade 1892. Samma år anlade
man även ett eget elektricitetsverk – drivet av en ångpanna – som kunde lysa tivolits
alla glödlampor. Till skillnad från Djurgårdstivolit lyckades Stockholms Tivoli att
dra till sig en som man menade mer städad och blandad publik då man till viss del
tillhandahöll mer folkbildande nöjen. T.ex. engagerade man 1890 en grupp om 26
singaleser och fyra elefanter som uppträdde med offerdanser, festtåg till Buddhas
ära samt förevisande av hur elefanter användes praktiskt på Sri Lanka.183 1870 öppnade Nöjesparken på Alkärret som blev ännu en del av det nöjesparkscentrum som
Djurgården då blivit.
Djurgårdsvarvet köptes år 1883 av Jakob Schultheis som kommit till Sverige
och Göteborg tillsammans med sin bror efter fransk-tyska krigets slut år 1876. Då
de hade vissa ekonomiska förutsättningar kunde de grunda en varieté, Concert du
Boulevard, där kända sångerskor, jonglörer och akrobater uppträdde. När varietén
dock förlorade sitt utskänkningstillstånd så valde Jakob att söka sig till huvudstaden
och Djurgården.184 Där hade han tidigare på Stockholms Tivoli hyrt in sig med en
karusell och konstkabinett men nu köpte han det område på Djurgårdstadens södra
strand som tidigare ägts av Djurgårdsvarvet.185 Han byggde upp ett plank runt om
området med entré, en enkel spjälgrind, mot Långa Gatan och inuti parken byggdes
stånd för pilkastning, skytte, porslinskrossning, kraftmätning samt en tältlänga för
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varietéföreställningar.186 Snart tillkom även kaffeservering och en dansbana. Kvar
från den här tiden finns dock endast den tivolikarusell som idag möter besökarna i
den stora entrén.187
Området, som låg utanför det staket som omgärdade de kungliga jaktmarkerna,
hade sedan 1600-talet upplåtits till bebyggelse som av olika anledning behövde tillgång till stranden. Sedan 1690-talet hade området således varit bebyggt av bl.a.
vårdinrättningar för sjömän, bostäder och skeppsvarv. Ett antal byggnader finns
kvar på området från tiden innan Gröna Lund däribland Mjölnargården och Bellmanshuset, som idag inhyser kontor samt Pettsson o Findus värld.188

Tivoli Gröna Lund på Kungliga Djurgården
Fram till Gröna Lunds tio års jubileum, 1893, var Gröna Lund en plats som främst
personer ur de lägre klasserna besökte men efter byggandet av de två paradgatorna
Strandvägen och Narvavägen samt det planerade uppförandet av en ny pampig bro
ut mot Djurgården ökade besökarantalet och den klassmässiga spridningen.189 Dock
dog det mest hektiska nöjeslivet på Djurgården ut i och med varietélagen från1896
vilken förbjöd försäljning av alkohol i samband med scenuppträdanden och som
inte kom att avskaffas förrän 1950.190 Dessa förändringar var ett led i kung Oscar
II:s ambition att ge Djurgården tillbaka en del av sin kungliga glans. Ytterligare en
del av denna omvandling var Konst- och industriutställningen sommaren 1897.191
Från att till en början endast ha besökare från Stockholm så kom detta att förändras i och med Konst – och industriutställningen 1897 då såväl nationella som
internationella utställningsbesökare tog sig en tur på det intilliggande Tivoli Gröna
Lund. Detsamma gällde för såväl Stockholms Tivoli och Skansen som öppnat
1891.192 Schultheis konkurrent Theodore Lütze, som drivit ett tivioli på Alkärret
(där dagens Aquaria Vattenmuseum ligger) stänga igen då utställningen behövde
mark. Lütze gick då över till Gröna Lund och tog sitt vaxkabinett samt panorama
med sig.193 Vaxkabinettet ”Mekaniskt-Plastiska – Folkmuseum” väckte extra stor
uppmärksamhet eftersom det hade en av avdelning dit endast vuxna män var tilllåtna. Där visades bl.a. konsekvenserna av könssjukdomar som syfilis upp är ännu
ett exempel på när det folkbildande blandades med det spektakulära.194
Då Stockholms tivoli 1901 köptes upp av Skansen så fanns det plötsligt ingen
konkurrens kvar på Djurgården för Schultheis Gröna Lund. Detta förändrades dock
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när Hantverksutställningen, med inriktning på konsthantverk och industridesign,
arrangerades på Biskopsudden år 1909. Likt Chicago utställningen 1893 så byggde
man där upp ett nöjesfält med det allra senaste inom åkattraktioner bl.a. ett lustigt
hus. Gröna Lunds främsta attraktion var under den här tiden den varieté som uppfördes i en tältlänga. Utöver detta fanns där dansbana, ett fåtal karuseller samt olika
skjutbanor.195 Men till nästa säsongsstart, sommaren 1910, så köpte Schultheis den
välkända attraktionen ”The Brooklyn Cake Walk” som haft världspremiär i Chicago några år innan.196
Trots dessa förbättringar så var det en utbredd uppfattning att Gröna Lund inte
längre passade in på Djurgården och mycket av kritiken kom från kommunen som
kritiserade det privata ägandet, efter den statushöjning som skett under 1890-talet.
Situationen blev inte bättre av att Jakob Schultheis dog den 4 april 1914, 68 år gammal. 197

Modernisering
1917 grundas aktiebolaget Gröna Lunds tivoli av Nadeschda Nilsson och Gustaf
Nilsson, Jakob Schulteis efterlämnade fru och son.198 Gustaf Nilsson hade utbildat
sig till ingenjör i såväl Sverige som Tyskland men fick nu ge upp sina planer på en
karriär inom detta.199 Istället påbörjade han en modernisering av tivolit; nya attraktioner, ett nytt elkraftverk samt anställande av professionella arkitekter som ritade
om parken i den s.k. tivoliklassicistiska stilen. Detta ledde till att man efter öppnandet av sommarsäsongen 1917 kunde läsa i dagspressen att folktivolit Gröna Lund
nu blivit ”civiliserat”.200 Under Gustaf Nilssons ledning så ökade parken under
1920-talet i storlek och utbud och kom mer att likna dess amerikanska förebilder
med bilbanor och jazzband som spelade upp till dans. Detta ledde till att den unga
och nöjeslystna generationen som överlevt första världskriget drogs till platsen och
1928 nådde man för första gången över 1 miljon i besökarantal.201
Den som blev ansvarig för utformningen av denna utvidgning var arkitekten
Arvid Klosterborg, som bl.a. ritat Tyrol, och det var även denna Klosterborg som
1929 åkte på en världsomspännande studieresa där han bl.a. hittade inspiration till
det nöjesfält som Gröna Lund fick i uppdrag att rita till Stockholmsutställningen
1930. Det kan förmodas att det var under den här resan som Klosterborg kom i
kontakt med de mänsklig attraktioner vilka kom att uppföras i nöjesparken under
1930-talet.202
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Under 1910 och 20-talet så målade den kubistiska konstnären GAN, Gösta
Adrian Nilsson, flera verk med liknande motiv; matroser och sjömän kring Berns,
Berzeli park, Kungsträdgården, och kring Katarina hissen och på Tivoli Gröna
Lund. Tillsammans med Humlegården var detta platser dit homosexuella män från
slutet av 1800-talet fram till långt in på 1900-talet sökte sig för kärleksmöten och
där militärprostitutionen var utbredd.203 Det var även platser för olika nöjesinrättningar. Matroser i Gröna Lund från 1917 är ett av dessa verk där karuseller, andra
attraktioner och tivoliskylten känns igen från Gröna Lunds utseende och utbud under tidigt 1900-tal. 204

Efterkrigstid
Efter Gustaf Nilsson kom John Lindgren, vars far hade ägt konkurrenten Nöjesfältet
och som nu gift sig med Gustaf Nilsson dotter. Lindgren tog över ledningen för ett
Gröna Lund i kris. Ekonomin var körd i botten, attraktionerna gamla och slita och
byggnaderna fallfärdiga. Efter TV etableringen i Sverige 1956 var John Lindgren
snabb med att ta kontakt med Sveriges radio vilket ledde till att såväl radio som tvprogram spelades in på Gröna Lund. Samtidigt var han framgångsrik med att knyta
kontakter med nya medarbetare och artister.205 Under slutet av 50-talet öppnades
även två danssalonger, Dans In och Jump In, där så väl jazz som den nya rockmusiken spelades. Dessa salonger kom att konkurrera med Nalen om Stockholms musikälskande tonåringar. På Gröna Lund spelade Hasse och Tage sin omåttligt populära revy ”Gröna Hund”. Under 1960-talet ökade publiksiffrorna markant och omsättningen fördubblades.206
Man gjorde även stora förändringar i parkens utseende; gamla, uttjänta byggnader revs och den huvudentré mot Allmänna gränd som idag möter besökarna
byggdes upp 1963.207
Säsongen 1966 lanserade man i Tivoliteatern det som enligt Theve och
Wiklund kom att bli två tydliga satsningar under John Lindgrens satsning; barn och
sex. Under helger så spelade man på dagtid barnteater i den gamla teatern men på
kvällar och nätter var det striptease på klubben Pigalle som gällde.208
1970-talet kom att karakteriseras av dessa satsningar och man lanserade barnattraktioner, som Nyckelpigan samt annan underhållning för de minsta samtidigt
som stämningen i parken på kvällar och nätter blev allt hårdare. Man anställde t.ex.
en jourhavande präst som kunde hjälpa de ofta berusade besökarna med deras själsliga problem – i huset bredvid satt en spåkvinna.209 Det var också nu som Gröna
Söderström, G. (1999), ”GAN och hans blå matroser”, s. 312 f.
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Lund på riktigt befäste sin position som en av de främsta musikscenerna i Sverige;
artister som Bob Marley, Sweet, Kiss och The Clash samsades med operastjärnor
som Jussi Björling och Birgit Nilsson.210
John Lindgren gick i pension 1981 och då tog sonen John Lindgren Jr över
rollen som vd och det är under den här perioden som Gröna Lund, såväl i utseende
och innehåll, blev den nöjespark som vi känner den idag.
Under John Lindgren Jrs ledning så uppfördes en stor del av de attraktioner som
finns kvar än idag, där ibland Spökhuset, som när det öppnades 1991 var en världsunik attraktion.
Under tidigt 90-tal öppnade Watersplash, en ny version av Astors vattenshow
från 1965 där lättklädda kvinnor sattes på en planka över en bassäng. Brädan gav
vika om en besökare kastade en boll på den och kvinnan åkte då ner i vattnet. Nu
20 år senare anställde man även män men dessa slutade relativt fort då de blev trakasserade av främst andra män. Till sist var det endast kvinnor med annan etnisk
bakgrund som anställdes till Watersplash vilken dock lades ner efter stor kritik från
media. Gröna Lund hade återigen blivit en plats för familjeunderhållning och för
att än mer få bort den barnförbjudna stämpeln på parken så utökade man samarbetet
med polisen och lät föräldrar att komma in gratis på kritiska dagar som skolavslutningar och studenten. Stockholms nöjesutbud hade dock blivit större vilket ledde
till att turister och festsugna stockholmare inte längre sökte sig eller var förevisade
till Djurgården. 211
År 2001 köptes Gröna Lund AB upp av Parks and Resorts Scandinavia som
grundades i början av 2000-talet med utgångspunkt i Kolmården och Vildmarkshotellet för att fram till uppköpet Furuvik 2010 införliva utöver Gröna Lund även
Skara Sommarland och Aquaria.212

Freakshow på Kungliga Djurgården
Under nöjesfältets tidiga historia var varietén ett vanligt inslag i såväl Europa som
USA. Tillsammans med akrobater och karuseller var de således även en viktig del
av underhållningen på tivoli Gröna Lund.213 Varietéerna kunde bestå av olika sorters
framträdanden; sång, musik, komik eller akrobatik samt mer eller mindre freakshowartade inslag. På Gröna Lund framträdde bl.a. jättedamen Angelika och kvinnoimitatören Ekstedt som sjöng ”För så gjorde mamma när mamma var flicka”, svärdslukaren Ludvig Rosaschcos samt en karaktär kallad ”Nissen” vars specialitet var
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att visa upp ”[…]abnormiteter och andra märkvärdigheter, såsom damen utan underkropp[…]” med andra ord en showman med freakshow.214
Dessa attraktioner försvann dock mer och mer under det nya seklet i och med
det s.k. varietéförbudet 1896 som förbjöd förtäring av alkohol i samband med varieté, men vid Gröna Lunds 50-års jubileum 1933 så gjorde man en hyllning till dessa
genom att anställa bl.a. Miss Wanda ”Europas schwerste und dickste dame”, svärdslukaren Vidowski, ”den levande springbrunnen” Illmer-Mortado samt den tatuerade damen Celly d’Astra. 215
Den följande undersökningen redogör för fler mänskliga attraktioner, som kan
kopplas till freakshow, på tivoli Gröna Lund under 1900-talet.
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Mänskliga attraktioner på Tivoli Gröna Lund
Senegalbyn
1931 skriver Gustaf Nilsson och Tivoli Gröna Lund AB kontrakt med en Maurice
Fontenay, en fransk ”professor” som under två år rest runt i Europa med en hel by
av senegaleser i vad man kallade en kolonialutställning i miniatyr.216
Senegalbyn ställdes ut på den s.k. Kyhlbergska tomten i nöjeslokalen Dansut –
bakom Liljevalchs konsthall, komplett med ”hyddor” och palmer. Där fick byn bo
och utföra sina vardagssysslor inför en fascinerad, och betalande publik.217
I broschyren ”Senegalbyn - de franska kolonierna” samt i minnesalbumet ”Senegalbyn och det utomeuropeiska Frankrike” som gavs ut i samband med utställningen, är Fontenay tydlig med att utställningarna var ”[…]långt ifrån några marknadsnöjen.” . Utställningen ansågs snarare vara ett sätt och en möjlighet till att lära
känna ”[…]negerfolkens seder och bruk.” och de på så sätt var viktiga för vetenskapen.218 Fontenay fortsätter genom att beskriva hur det franska folket genom sitt
geografiska läge samt folkets karaktär hade stora förutsättningar för att bilda kolonier.219
I kontraktet som skrevs mellan Maurice Fontenay och Gröna Lund så menar
man att intresset för exotiska länder ökat efter det första världskriget och för att
möta detta intresse så skulle hela byn, eller en kopia av den, byggas upp så att senegaleserna kunde leva sina liv så som de gjorde i sitt hemland, tydligt uppdelade
efter yrke och social status. En del av byn skulle vara en museal sådan med utställningsföremål av olika slag, samtidigt som en underhållning i form av sång, dans
och musik – ”[…]allt av en rent etnografisk karaktär[…]” skulle framföras. ”Inga
som helst varieténummer eller gycklarkonster[…]” fick förekomma.220
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Bild 1. Minnesalbum från utställningen av Senegalbyn 1931 ur Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för Näringslivshistoria F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar.
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Relativt omedelbart så riktades kritik mot Gröna Lund och dess engagerande av
senegalbyn, eller negerbyn som den omnämns i de flesta artiklar från tiden. Kritiken
var att de borde ses som underhållande artister istället för ”äkta negrer” och att
Gröna Lund således borda betala artistskatt för byns invånare.221 Detta ledde till en
relativt upprörd debatt där bl.a. missionsekreterare J.E Lundahl skrev i den kristna
dagstidningen Svenska Morgonbladet om att byn var en skam för Stockholm och
”[…]ett osmakligt ocker.” Lundahl påpekar att det är skamligt att skratta åt ”negrerna” på Djurgården och anser att ”[…]man borde hjälpa dem istället för att visa
hur långt under oss dem står. ”222
Repliken kom ifrån professorn i etnografi vid Stockholms högskola, Gerhard
Lindblom, samme Lindblom som öppnade ”utställningen”, som menade att om
”[…]vi icke kunna komma till Afrika, får Afrika komma till oss.”223 Lundblad menade att byn inte var en attraktion då senegaleserna inte var artister, och jämställde
byn med Skansen då huvudsaken var att roa folk (!). Dock menade han att om man
hade valt en ”[…]högre stående stam[…]” – istället för den ”[…]primitiva eller
halvciviliserade gruppen på Gröna Lund[…]” – så hade man fått ut mer av besöket.224
”Negerinvasion på Djurgården”, ”Negrer på Dansut” samt en karikatyr av en
svart man som kysser en vit kvinna under texten ”Negerkyssar – de flickor som
tycker om s.k. negerkyssar bör besöka Senegalbyn ute vid Dansut där negerpojkarna gärna står till tjänst.” är exempel på vanligt förekommande artiklar i den
svenska dagspressen under 1931-1932.
Detta är en väldigt tydlig bild av hur idén om de andra kan kopplas till utställandet av Senegalbyn. Om man t.ex. ser på bilden med ”negerkyssar” så den svarta
mannen målad i en stereotypisk och rasistisk stil, han har en enkel vit skjorta på sig.
Den vita kvinnan är stilfullt målad, hon har för tiden moderna kläder och t.o.m. en
päls över axeln. Mellan dem finns ett staket – som om den svarta mannen vore ett
djur på Zoo. Det finns också en underton, i såväl bild som text om idén om svarta
människans sexualitet vilket jag återkommer till.
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Bild 2. Notis ur Dagens Nyheter (?) Angående utställandet av Senegalbyn 1931 Ur Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för Näringslivshistoria. F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar.
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Sara-Kaba
1932, engagerades en annan grupp, denna gång från Kongo, med namnet Sara Kaba. Denna grupp var än mer fascinerande än senegaleserna för den svenska publiken då kvinnorna i stammen hade som tradition att med hjälp av runda träplattor
töja ut sina läppar till uppåt en decimeter i diameter. Detta fenomen kom att ge
stammen smeknamnet ”läppnegrerna” vilket snabbt anammades av tivoliledningen,
som använde det i marknadsföringssyfte, samt av tidningarna när de rapporterade
om detta sensationsartade besök.
Även denna gång fanns en broschyr om stammen, författad av en doktor Paul
Germann, föreståndare för Leipziger Völkermuseums Afrikaavdelning.225 I denna
broschyr går att läsa hur denna stam beskrevs som en s.k. ”understam” till en av de
fem folkgrupper som var bosatta vid ”Fort Archambaultum”, av vilka fyra, enligt
Germann, var kannibaler.226
Sara-Kaba var den enda stammen i vilken kvinnorna ”fortfarande” töjde sina
läppar. Anledningen till detta menade Germann vara för att slavjägarna inte skulle
kunna sälja sådana ”vanställda” kvinnor, men mer troligt ansåg man att det var att
stammen såg det som vackert.227 Kvinnan med de största läpparna ansågs vara den
vackraste och intog på så sätt en särställning framför de andra kvinnorna, eller fruarna, eftersom man inom Sara-Kaba praktiserade månggifte, och blev på så sätt
befriade från husligt arbete.228
Enligt broschyren så var det första gången som representanter för Sara-Kaba
besökte Europa, Germann beskriver dem som ”[…]oberörda och skygga[…]”, och
han avslutar sin text med en uppfordran till glädje över att denna folkgrupp som
visade upp ”[…]en gammal, ren, primitiv negerkultur[…]” blivit förd inför det
svenska folkets ögon.229 Det fanns förmodligen en populärvetenskaplig drivkraft
bakom utställandet av såväl senegaleserna och Sara – Kaba, man ville undervisa
folket - i likhet med tidigare under nöjesfältens historia – i det här fallet om världens
olika ”raser” och om hur de skilde sig ifrån den svenska. Att man då valde att genomföra utställandet på ett nöjesfält kan förklaras med att man dit förväntade sig
en större mängd besökare, och en större klasspridning än till t.ex. ett museum. De
etnografiska utställningarna på Gröna Lund skiljer sig också till viss del från dess
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amerikanska förebilder då man i Sverige har haft en koppling till den riktiga akademien – i form av bl.a. professor Gerhard Lindblom på Etnografiska museet i
Stockholm.

Bild 3. Program för utställandet av Sara-Kaba på Dansut sommaren 1932. Ur Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för
Näringslivshistoria. F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar

Likt året innan så väckte byn en stor reaktion i landets tidningar. Artiklar med rubriker som ”De tre gracerna enligt afrikansk uppfattning”, ”Djurgårdsnegrer” och
”Damer som inte kunna kyssas” är bara ett antal exempel. Ofta avhandlar artiklarna,
i ett nedlåtande och raljerande ordalag, hur stammen ser ut, beter sig i jämförelse
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med det svenska folket och hur de kommer klara av det svenska klimatet (Då SaraKaba stammen bodde på en pråm utanför området så kan detta definitivt diskuteras).230
En artikel som står ut i sammanhanget och som blir än mer intressant om man
ser till den historiska kontexten nationellt och internationellt, kommer från Aftonbladet den 26/7 1932. Rubriken är ”Tyskar i kanot fly för läppnegrer – Äventyrligt
slut på äventyrsfärd – Långpaddlarna flydde till Beckholmen.” och berättar om två
tyskar som paddlat i kanot till Sverige och Stockholm. De går iland på Gröna Lund
och kliver rakt in i Sara-Kaba stammens område där de blir helt förskräckta över
vad de ser och flyr till Bleckholmen. Även i denna beskrivs Sara-Kaba som om de
vore mindre intelligenta och lägre stående (- de petar i näsan, de är fula etc.) i relation till tyskarna vilka framställs som brunbrända, starka och intelligenta.231
Andra reaktioner skrevs under rubriker som ”Mörka sviter av sommarens negerläger – Vit kvinna får tvillingar i Stockholm – Överraskning som slutade med
bruten förlovning. ”ur Folkets Dagblad 1931.232 Detta dementerades sedermera men
man fortsätter i dagstidningar att skriva om ”[…]en invasion av niggrer[…]” och
om ”Niggerbordeller på Djurgården” där gifta, vita kvinnor köpt sex av de senegalesiska männen och sedan nedkommit med ”mulattbarn”. Man oroades sig i för att
detta skulle försvaga den ”svenska folkstammen” och skapa en koloni av ”negrer”
i Stockholm.233 Även i det här fallet så ser man alltså ett påstått hot från den svarta
mannens sexualitet.
Man oroade sig också, med grund i det instabila ekonomiska läget som rådde i
Sverige och utomlands, över att de skulle ta svenska arbetares anställningar då man
ansåg att dessa förmodligen skulle begära mindre i lön.234
Det är dock inte bara i text som man använder sig av ett nedvärderande tonfall,
även i bild så förminskar och förnedrar man såväl senegaleserna som Sara-Kaba
stammen genom att fota dem på ett sätt som de inte verkar bekväma med (se nedan).
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Bild 4. Reportage om Sara-Kaba från okänd tidskrift ur Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för Näringslivshistoria. F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar.

Rasbiologi och rashygien
För att på något sätt förstå dessa utställningar kan den samtida kontexten vara viktig. Rasbiologin hade under den första delen av 1900-talet ett eget statligt institut i
Sverige; Rasbiologiska institutet – eller Statens institut för rasbiologi som var dess
officiella namn. Institutet som från början gick under namnet Statens institut för
studiet av eugenik och människans genetik, grundades 1921 efter ett enigt riksdagsbeslut och var då det första rasbiologiska institutet i världen.235
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Herman Lundborg, läkare, rasbiolog och statistiker som tidigare varit verksam
i det Svenska sällskapet för rashygien utsågs till professor och chef med ambitionen
att försöka motverka ”den svenska folkstammens degenerering.”236 Främst studerade institutet under Lundborgs ledning samernas fysiska antropologi, men även
större delar av den svenska befolkningen. Undersökningen bestod av ett antropologiskt undersökningsblad där bl.a. familjebakgrund, social status men även kroppslängd, hull, ögonfärg, hårfärg, näsbredd och mängden hår i ansiktet samt blygdhår
noterades. Man fotograferade även undersökningsobjektet, ofta naken, oavsett om
hen var en fånge eller ett skolbarn.237 En av de teser som man förde med undersökningen vara att få fram bevis på att intelligens var kopplat till klasstillhörighet.238
Lundborg blev under 30-talet alltmer pronazistisk – något som kunde ses i det
rasistiska språkbruket i institutets publikationer – vilket sedermera kom att leda till
en kris för verksamheten. Denna löstes genom att regeringen 1936 tillsatte den till
socialdemokratin närstående läkaren Gunnar Dahlberg till ny chef för institutet. Vid
Dahlbergs frånfälle 1956 ändrades namnet till Institutionen för medicinsk genetik
och inkorporerades under Uppsala Universitet.239 Eugenik, eller med ett annat ord
rashygien, är idén om att förbättra människan genom biologisk förädling och brukar
delas upp i positiv eugenik, vars syfte var att öka barnalstringen hos ”lämpliga”
föräldrar, och negativ eugenik, som genom t.ex. sterilisering vill minska antalet
födda av olämpliga” föräldrar.240 Rashygien är således den praktiska tillämpningen
av den teoretiska och empiriska rasbiologin.241 Den sistnämnda var en viktig del av
makarna Alva och Gunnars Myrdals socialdemokratiska manifest Kris i befolkningsfrågan vilket jag återkommer till.

Etnografiska freaks
Ota Benga var en man från Kongo som blev förd till USA av en presbetyriansk
missionär för att ingå i en s.k. Pygméby på Saint Louis World’s Fair 1904.242 Under
det Belgiska kolonialstyret så utrotades helt Ota Bengas familj och by vilket ledde
till att han valde att stanna kvar i USA även efter utställningens slut. Efter att ha
turnerat USA runt med missionären så blev Ota Benga kvarlämnad på Bronx Zoo
under ägaren William Hornadays vård.243
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Under ett par veckor fick Ota Benga gå fritt på djurparken men han blev ofta
uppmuntrad att spendera sin tid i aphuset, där han också sov, fram till den dag djurskötarna låste in honom där.244 Ota Benga visades upp som fångad mellan apa och
människa – vilket framhävdes genom att han delad buren med en orangutang vid
namn Dohong som blivit tränad att bära människokläder, cykla och äta mat vid ett
bord.245 Utanför buren satt ett plakat på en av väggarna där besökarna kunde läsa;
The African Pygmy, ’Ota Benga’, Age, 28 years. Height, 4 feet 11 inches. Weight 103 pounds.
Brought from the Kasai River, Congo Free State, South Central Africa, by Dr. Samuel P.Verner, Exhibited each afternon during september.

Denna skylt menar Adams etablerar en relation mellan en professionell vetenskapsmänniska och sitt undersökningsobjekt. Då man på skylten använde sig av bestämd
form så visar det upp en bild av att Ota Benga var ett unikum och hans passivitet
kontrasterades mot den målinriktade upptäckresande eller zoologen.246 På samma
sätt skapade Ota Bengas plats i aphuset en viss förvirring då den respektabla miljön
på zoot, grundad på organisatoriska principer och utbildningsmässiga och vetenskapliga mål blandades samman med den sideshowens sensationella format. Då
mycket kritik riktades mot det omänskliga i att placera Ota Benga i apburen, främst
från den afroamerikanska gruppen; vilka menade att inlåsandet av Ota Benga skulle
leda till en försämring av deras egen sociala och professionella respekt, så svarade
zoo ägaren Hornaday med att de inte hade plats för att visa upp människor och att
apburen var den bästa platsen för Ota Benga att möta publiken som kom för att se
honom.247 Detta kan dock dementeras av det faktum att det var först när man placerade honom i aphuset som man gjorde honom till den kuriositet som man senare
marknadsförde honom med.248
Efter att ha släppts ut ur aphuset sattes Ota Benga på the Howard Coloured
Orphan Asulym där man försökte omvandla denna primitiva ”vilde” till en kristen
”gentleman”.249 I tidningarna skrev man om Ota Bengas kannibalistiska tendenser,
om hur han visade upp ett barnsligt intellekt samtidigt som han uppskattade cigaretter. Efter att mer eller mindre utnyttjats eller förnedrats under hela sin vistelse i
USA så skjuter sig Ota Benga i mars 1916 med en stulen revolver. 250 Detta är ett
exempel på hur etnografiska skapades och hur de behandlades i USA vilket i mång
och mycket liknar det sätt som människor från den afrikanska kontinenten, eller
andra delar av världen, ställdes ut på nöjesfält och världsutställningar i Europa under vetenskapliga förevändningar.
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Utifrån Bogdans definitioner av freak så anser jag att man kan föra in senegaleserna och Sara-Kaba stammen under den första kategorin; ”nya” och/eller ”oupptäckta raser”. Detta då man i såväl broschyrer som i dagspress betonar att det är
första gången som människor av dessa ”raser” befinner sig i Sverige, och på så sätt
synliga i det svenska medvetandet, samt att de är de sista kvarlevande av en viss
kultur – som i fallet med kvinnorna i Sara-Kaba stammen och deras uttöjda läppar.
I kapitlet Cannibals and Savages beskriver Bogdan hur människor från Oceanien, Afrika, Australien, Sydamerika och Arktis togs till USA för att sedermera
visas upp som ”vildar” eller ännu hellre kannibaler.251 Dessa människor klassificerades som ”human oddities” inom freakshowen inte för att de var funktionsnedsatta
eller t.ex. kunde sluka eld utan endast eftersom de såg annorlunda ut. Som en del i
1700-talets upplysningsanda där naturvetare följde med upptäcktsresande för att
samla in alla sorter av växter och djur, urinvånare som aboriginer var det levande
exemplaret av arten människa.252
Bogdan menar att utställandet av icke västerländska individer inte var ett sätt
att förmedla riktig kunskap kring seder och bruk hos en främmande grupp människor. Den riktiga drivkraften var den ekonomiska vinning som freakshow ägarna
kunde nå genom överdrivna, och ofta helt felaktiga eller förfalskade framställningar
av en främmande kultur.253 Detta skedde genom att man förskönade det ”exotiska”
genom ett överflöd av sagor och vinklingar och genom att till sist förpacka det i ett
pseudo antropologiskt ramverk.254 P.g.a. de ekonomiska vinningar som fanns att nå
i och med engagerandet av ”exotiska grupper” så kan man således fråga sig om
senegaleserna och Sara-Kaba verkligen var det som de framställdes som. Självklart
skulle då en möjlig skuld läggas på de som valde att engagera och ställa ut de icke
namngivna människorna – oavsett om de var en ”riktig” by eller om de endast var
personer som tagits från sina respektive hemländer, och livssituationer (se nedan) –
på ett sätt som snarare jämställde dem med djur på ett zoo. Med detta avser jag inte
att framställa Senegalserna eller Sara-Kaba som offer utan möjlighet till att avstå
från engagemanget, men jag anser att man med grund i livssituationen för den svarta
befolkningen i den kolonialiserade delen av den afrikanska kontinenten av europeiska nationer och de övergrepp som då begicks kastar ett avslöjande ljus på Gröna
Lunds etnografiska utställningar.
Bogdan tydliggör också den förfalskande aspekten av den etnografiska freakshowen, där det finns exempel på att man i USA bl.a. engagerande av en grupp
ghananer för att sedan anställa en afroamerikan för att framställa denna som hövding för gruppen då de andra medlemmarna ansågs vara för tråkiga.255
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”The Ubangi Savages” var en grupp som ställdes ut hos the Ringling brothers,
Barnum and Bailey Circus under 1930-talet. De marknadsfördes som ”Genuine
Monster-mouthed Ubangi Savages World’s Most Weird Living Humans from Africa’s Darskest Depths” och från bilder kan man avgöra att dessa människor förmodligen kom från samma område och kultur som Sara-Kaba stammen. Detta då
kvinnorna inom gruppen hade samma tradition av att töja ut sina läppar med hjälp
av träplattor samt att Ubangi inte var gruppens riktiga namn, utan valt då det hade
en mer ”exotisk” klang.256
Ubangi stammen var ”producerade” av cirkusagenten Ludwig Begonnier, som
blivit introducerad till individer ur stammen på en mässa i Paris. De var, likt Sara –
Kaba, från Kongo och dit begav sig Begonnnier, som insett de ekonomiska möjligheterna. Väl på plats lyckades han övertyga en hövding att tillsammans med tretton
kvinnor och två män följa med honom på turné i Europa, en turné som varade i två
år innan de nådde USA på våren år1930.257
Stammen blev en stor succé i USA – inte minst för att kvinnorna gick barbröstade – men särskild uppmärksamhet riktades mot deras läppar både i marknadsföring (”[…]the Crocodile Lipped Women From the Congo”) och publikintresse. 258
Ringling freakshow betalade 1500 dollar per vecka för utställandet, Bergonnier tog
allt själv och låt kongoleserna sälja souvenirer och vykort för 5 pence styck. 259 I
likhet med utställande av Sara – Kaba så gav man vid ut broschyrer om stammen;
”Saucer Lips, Ubangi Savages, French Equtorial Africa, Historical Sketch, Origins,
Habits and Customs” där stammens riter och traditioner avhandlades samtidigt som
den var rikt illustrerad med bilder på de barbröstade kvinnorna.260
Sexualiseringen av svarta kvinnor, och män; deras fysik och påstådda sexuella
hunger har starka kopplingar till kolonialiseringen och ett tidigt exempel på detta
är historien om Sarah eller Saartjie Baartman, en khoikhoikvinna som föddes i den
Holländska Kapkolonin, nuvarande Sydafrika, år 1789.261 Efter att som slav arbetat
som hushållerska och amma i Kapstaden togs Baartman 1810 till London och Paris
där hon ställdes ut som ”Hottentott venus.”262
Hottentott är ett nedsättande ord för Khoikhoi folket, vilket är en av den Afrikanska kontinentens äldsta ursprungsbefolkningar, och som användes av de holländska kolonisatörerna. Venus valdes efter den romerska kärleksgudinnan då
Baartman ansågs ha en ovanligt stor bakdel och genitalier, vilket verkade kittlande
på den vita europeiska befolkningen samtidigt som man kopplade detta till idén om
den afrikanska befolkningens överdrivna sexualitet och underlägsenhet. 1815 dog
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Baartman, 25 år gamma, i Paris. Hon obducerades av en framstående läkare och
hennes skelett och kroppsdelar ställdes ut på Musée de l’Homme fram till 1974 (!).
Först 2002, efter 8 år av förhandlingar, togs Baartmans kvarlevor tillbaka till Sydafrika och hennes hemstad Hankey där hon begravdes.263
Historien om Baartman kan kopplas till det sätt som man i samtida medier beskrev de svarta män och kvinnor som ställdes ut på Gröna Lund under åren 193132, där man bl.a. skriver om att vita kvinnor kunde besöka ”negerbordellen” på
Gröna Lund eller att kvinnorna i Sara-Kaba har ett konstigt skönhetsideal.
Rachel Adams berättar i kapitlet ”Freaks of culture – institutions, publics and
the subjects of ethnographic knowledge” om de debatter som i USA fokuserade på
klassificeringen av raser, den institutionella auktoriteten och den klassmässiga förbittring som kretsade kring afrikaner och indianer när de ställdes ut som ”ethnographical freaks”. Kontroversen kring dessa berörde inte bara frågor om definitioner av ras, utan också relationen mellan vetenskapsmän, intellektuella och showmen samt de institutioner som de utgav sig för att tjäna.264
Freakshows under 1800-talets USA, (och 1900-talets Sverige) sammanförde en
ny form av artister som inkluderade såväl de psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta,
som ursprungsbefolkningar från icke västerländska länder och personer med ovanliga talanger. Kunskapen kring dessa mänskliga kuriositeter som tidigare endast kategoriserat under begreppet freak började allt mer att sippra in i vetenskapliga fält
som antropologi, medicin och mänsklig biologi.265 Detta ledde i sin tur till att vetenskapsmänniskan och underhållaren sökte auktoritet över framställandet av etnografiska freaks och så kom deras olika stilar i konflikt.266
Adams menar att berättelsen om de etnografiska freaksen påminner oss om att
dessa härstammar från nationella fantasier, vilket är den imaginära motparten till
den juridiska identiteten av nationsstaten. Dessa är det symboliska narrativa ramverket som investerar officiella berättelsen om social och politisk enighet med mening. Den person som Adams menar är produkter av den amerikanska nationella
fantasin under sekelskiftet 1900, en tid då landets globala närvaro ökade, är den
tidigare omnämnda Ota Benga.267
Såväl Gröna Lunds Tivoli som The New York Zoological Park där Ota-Benga
blev instängd i aphuset var en del av de offentliga platser som växte fram under
sekelskiftet 1900; likt museer och konserthus var de platser där medborgarna kunde
rekreeras samtidigt som de blev utbildade i de samhälleliga dygderna. 268 Samtidigt
verkar man på båda håll ha varit noga med att platserna inte skulle bli några freakshows – vilkets sågs som icke vetenskapligt (Zoo) eller som en förlegad form av
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underhållning (Gröna Lund). Detta verkar i stor utsträckning har ignorerats – möjligtvis p.g.a. det stora publika intresse som dessa attraktioner utlöste, i andra fall för
att man lyckades finna passande teorier, ofta vetenskapliga, som stödde dem.

Kolonialism och Den andre
I The clash of definitions beskriver Edward W. Said hur Europa och USA har tävlat
om att kolonialsiera de ”tomma” delarna av den Afrikanska kontinenten och för att
rättfärdiga detta plundrande så har dessa nationer en stor mängd teorier och retoriker.269 En av de mer framstående koloniala retorikerna är det franska konceptet om
den civiliserande missionen, la mission civilisatrice, som grundas på en idé om att
vissa raser och kulturer har högre livsmål än andra vilket ger de grupperna med mer
makt, högre utvecklings och civilisationsnivå rätten att kolonisera. 270 Ur detta kan
man se två tydliga trender där den första är att dessa tävlande kolonialmakter skapar
sina egna teorier om ett kulturellt eller civilisationellt öde för att rättfärdiga sitt agerande utomlands. Dessa idéer handlar om självförhärligande, makt, erövring, värdering och obehärskad stolthet över nationen.271 Den andra trenden är att de grupper
som blir kolonialiserade, objekten för den imperialistiska blicken, motsätter sig civiliseringen av sin kultur. Detta kan ske genom att olika grupper i det kolonialiserade samhället framhäver att det enda sättet för nationen att kunna nå politisk
frihet är genom att stötta det inhemska språket, industrin och handeln.272 Bara genom att stötta vår kultur från deras kan vi bli självständiga. För att bygga upp ett
konceptuellt ramverk runt ett ”vi och dem” tänkande är enligt Said i grunden en
epistemologisk och ”naturlig” uppfattning om att vår civilisation är känd och accepterad samtidigt som deras kultur är annorlunda och konstig. Dock är det snarare
så att detta ramverk som skiljer de från oss är aggressiv, konstruerad och kontextualiserad.273 Att definiera en kultur och vad den betyder för dess medlemmar är enligt
Said alltid en viktig demokratisk tävlan. Auktoriteter ska väljas och regelbundet
uppdateras, debatteras, omvalda eller uteslutna. Det finns idéer om det onda och
goda, att tillhöra eller att inte göra det, värdehierarkier som ska specificeras, diskuteras, fastställas väljas bort. Dessutom så definierar varje kultur sina fiender, vilka
som hotar dem.274
Frantz Fanons gör i Svart hud, vita masker från 1971 en psykoanalytisk studie
av hur den svarta människan har fått förkroppsliga det onda, och vilda samtidigt
som den vita människan är dess motpart.275 Då det är den västerländska kulturen
som har införts i de koloniserade länderna så har de svarta individerna rasifierats,
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d.v.s. man har betonat att de är just svarta, i motsats till vita och gett dem vissa
egenskaper utifrån denna ”rastillhörighet”.276 På detta sätt menar Fanon att den
svarta människan blir synlig, samtidigt som den vita blir osynlig och norm, vilket i
förlängningen lett till ett enormt självförakt hos den kolonialiserade befolkningen
och i förlängningen den rasifierade individen.277
Man kan se de idéer, världsuppfattningar och historiska fakta som Said och
Fanon synliggör som grundläggande för alla typer av etnografiska freaks och då
även utställandet av senegaleserna och Sara-Kaba på Gröna Lund. Genom att ställa
ut dessa människor skapade man en fysisk representation av det orientala och koloniala vi och de tänkande där senegaleserna och Sara-Kaba blev rasifierade och de
svenska besökarna osynliggjorda som varandes norm. I det här fallet blir synliggörandet av de rasifierade än mer tydligt då det bokstavligt talat ställs ut inför en vit
publik. Man kan även se att den svenska kulturen, vår kultur sågs som naturlig och
accepterad samtidigt som den senegalesiska, eller kongolesiska, m.a.o. deras kultur
var annorlunda och konstig.
Detta har sitt ursprung i den idé, som enligt Said även låg till grund för, la
mission civilisatrice, att vissa kulturer och etniska grupper har mer makt samt en
högre utvecklings och civilisations nivå och på så sätt rätten att kolonisera eller,
som i det här fallet, ställa ut människor. Det är i sammanhanget även intressant att
Sverige från 1600 till 1800- talet hade ett flertal kolonier på de afrikanska och nordamerikanska kontinenterna samt i Västindien. Av dessa var den västindiska ön St
Barthélemy under svensk styre längst, mellan 1784-1878, en tid då Sverige var en
viktig i nation i den transatlantiska slavhandeln.278
Sara – Kaba, Ubangi och Ota Benga kom från de centrala delarna av Afrika,
nuvarande Kongo samt Kongo-Kinshasa vilket under 1700-, 1800- och fram till
1960 var under omväxlande franskt eller belgiskt kolonialt styre med en till viss del
extremt våldsamma maktutövningar på ursprungsbefolkningen under bl.a. Kung
Leopold I av Belgien.279 Senegal var även det fram till 1960 en fransk koloni.
Man kan se i samtliga redogjorda fall att de utställda individerna från Sartje
Baartman till Sara-Kaba inte verkar ha upplevt sina engagemang som positiva.
Mycket tyder tvärtom på att de fallit illa av dem. Detta kan till stor del förklaras av
det faktum samtliga kommer från koloniserade länder och att de sedan tagits från
sitt hemland för att ställas ut för ett pseudovetenskapligt och ekonomiskt syfte, vilket oftast inte tillfallit dem själva.
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Sagostaden Liliput
1935 öppnar Gröna Lund Sagostaden Liliput, en stad i miniatyr placerad till höger
bakom om dagens Lustiga Huset där en grupp om 50 kortväxta personer bodde
och uppträdde.280 Mer exakt så var det en tysk trupp som gick under namnet Glauers Liliputtar och som turnerade runt om i Europa och som för en sommar flyttade
in i staden.281 Liliput marknadsfördes som ”Den minsta staden i världen”282 och
hade en egen kyrka, stadshotell, rådhus, teater och casino samt en högvakt. ”Liliputianerna” var anställda för att leva sina liv i staden och mot betalning kunde
Gröna Lunds besökare ta del av deras bröllop, dop och vaktavlösningar samt ett
antal artistuppträdanden. Just bröllopet kom att väcka stor uppmärksamhet då det
unga paret gifte sig i Katolska kyrkan i Stockholm. Brudgummens frack syddes
upp av Nordiska Kompaniet där den senare också hängdes upp i ett skyltfönster.283
Detta i likhet med hur de amerikanska ”midgets” marknadsfördes; genom att normalisera dem i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som man framhävde deras kortväxthet.284
Det var inte första gången som en s.k. ”miniatyrstad” byggdes upp i Sverige;
bl.a. så byggdes en Lilliputstad upp på Liseberg i Göteborg för Jubileumsutställningen 1923. Där var det dock truppen Singers Lilleputtar som bosatte staden under
borgmästaren Diedrich Ulpts.285

Institutionalisering och individuella förutsättningar
Kortväxta, och andra funktonsnedsatta i Sverige kunde fram till 1930 endast få ekonomiskt stöd från fattigvården eller enskild välgörenhet för att sedermera ökas på
med bl.a. s.k. invalidpension. Under 1950-talet skedde en socialförsäkringsreform
vilket ledde till att den allmänna sjukförsäkringen infördes och inkomstbortfallsprincipen trädde i kraft.286 Under 1930-talet vann makarna Alva och Gunnar Myrdals manifest Kris i befolkningsfrågan mark. I denna gjorde man upp med den
svenska socialpolitiken och redogjorde för hur man ansåg att det svenska folkets
”kvalitét” kunde förbättras, genom bl.a. sterilisering av intellektuellt funktionsnedsatta.287 De menade att den tekniska utvecklingen som samhället gått igenom under
1800 och 1900-talets första decennier ledde till att en del av det svenska folket inte
kunde få arbete, p.g.a. mentala eller fysisk funktionsnedsättningar eller otillräcklig
intelligens.288 För att undvika en förstorad grupp arbetslösa i samhället menade de
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att man skulle ge dessa individer anställning som passade deras individuella förutsättningar.289 Ett exempel på detta kan ses på det sätt som man under tidigt 1900-tal
startade upp utbildningar och hantverksskolor för blinda, där de fick lära sig borstbinderi och korgmakeri, de traditionella blindyrkena såväl i Sverige som internationellt.290 Dock skapade detta en viss likriktning då endast en viss yrkesroll, status
och roll i samhället fanns tillgänglig för de funktionsnedsatta. Detta är en del av
idén om att alla hade en uppgift och en plats att fylla i samhället – att tvingas vara
beroende via institutionalisering ansåg av många vara förnedrande och man tangerade på så sätt ett erkännande av ”den andre”.291
En del av institutionaliseringen i Sverige var de s.k. vanföreanstalterna, institutioner för vård av svårt rörelsehindrade barn som fanns i Sverige från slutet av 1800talet fram till 1960-talet. Anstalterna omfattade ofta ortopedisk behandling och under perioden 1920 till 1930 grundades ett antal yrkesskolor. Verksamheten var finansierad genom välgörenhet men den var väldigt auktoritär och de intagnas integritet respekterades föga.292 Eugeniahemmet i Solna uppfördes 1886 av ”Sällskapet Eugeniahemmet” och var en av dessa anstalter som fram till 1979 var ett
skol- och sjukhem för fattiga och funktionsnedsatta barn. Då samhället under 1800
och 1900-talet var exkluderande och till många delar otillgängligt för funktionsnedsatta, samtidigt som ingen lag krävde alla barns rätt till skolgång så fanns det ett
behov av dessa institutioner. Barnen på Eugeniahemmet levde totalt avskärmade
från resten av samhället, och många av dem kom dit i så tidig ålder som 3-4 år och
hade lite, om någon, kontakt med sina föräldrar. Efter avslutad skolgång så fick
barnen med fysisk förutsättning en yrkesutbildning inom skomakeri eller sömnad.293
Hur specifikt kortväxta behandlades under tidigt 1900-tal och vilka utbildningar samt yrken som fanns tillgängliga i mellankrigstidens Sverige har det varit
svårare att få information om. Att som i likhet med Rachel Adams 294 mena att det
förmodligen var inom nöjesindustrin och platser som Gröna Lund där kortväxta
kunde skaffa sig en egen inkomst genom uppträdanden eller attraktioner som t.ex.
Sagostaden Liliput finns det därför inga direkta belägg för. Att man anställde kortväxta i Sagostaden Liliput och sedermera betraktade och även kallade dessa för
”liliputar” eller dvärgar är en tydlig det av det synliggörande och stigmatiserande
som Mcruber och Rydström nämner inom crip theory, då attraktionen blir en väldigt
tydlig bild av hur en normlång person, eller omvärld, bemöter en kortväxt. Det är
en överdriven bild men säger ändå väldigt mycket om hur samhället såg på och
hanterade funktionsnedsättningar i 1930-talets Sverige vilket i förlängningen även
påverkar vår samtid
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Bild 5. Högvakten i Sagostaden Liliput, fotografikopia av glasplåt från Gröna Lund ABs arkiv på Centrum
för Näringslivshistoria, K 1 A Glasplåtar, Liliput 1935.

Midgets och lilleputtar
De amerikanska freakshowerna under 1800-talet och kring sekelskiftet 1900 använde sig av det upphöjande framställande av s.k. ”midgets” 295 och dessa fick ofta
namn, titlar och attribut som gav en bild av att de var rika aristokrater eller högt
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uppsatta militärer.296 Sagostaden Liliput och de kortväxta som bebodde och uppträdde i staden kan kopplas till detta framställande då det fanns såväl en borgmästare som högvakt i staden.
I freakshowerna på den amerikanska kontinenten så påverkade vilken typ av
kortväxthet som personerna i fråga hade så framställdes de på olika sätt; de som
hade s.k. hypofysär dvärgväxt, vilket leder till att personen blir ovanligt kort men
med en välproportionerad kropp, fick ofta gestalta upphöjda personer. Dessa kallades midgets vilket oftast översätts till liliputtar. De kortväxta med s.k. achondroplasia får samma längd men med en mer oproportionerlig kroppsbyggnad med
stort huvud samt korta armar och ben blev utställda som exotiska freak.297 När det
kommer till Sagostaden Liliput så följer de dess amerikanska förlaga och truppen
ser ut att endast bestå av personer med hypofysär dvärgväxt.
Det tidigare omnämnda bröllopet hade en föregångare i USA genom giftermålet mellan General Tom Thumb (vars riktiga namn var Charles Sherwood Stratton)
och Mary Lavinia Warren två viktiga personer i P.T. Barnums The American museum. General Tom Thumb menade att han slutat växa innan han fyllt ett år och
sågs av P.T. Barnum som ”(…)the perfect man in miniature”. 298 Mary Lavinia Warren påstods ha slutat växa innan hon fyllt tio år och även hon blev en del av Barnums
imperium. Där träffades Mary och Charles och snart uppstod tycke mellan de då,
runt 20 år gamla artisterna. Den 10 februari 1863 gifte sig de två under stor uppmärksamhet, då de bl.a. fick en helsida i The New York Times under rubriken ”Loving Liliputians”.299 I Stockholm hade ett liknande giftermål ingåtts mellan de två
kortväxta varietéartisterna Mister Holm och Fröken Ferry på Södra Varietén, vid
Mosebacke etablissemanget. Även detta bröllop väckte uppmärksamhet i media och
under rubriken ”Två lilleputtar på Södra varietén ingå äktenskap” reflekterar författaren över om anledningen till giftermålet endast är ett reklamjippo för varietén.
Detta då hen menar att”[…]envar tänkande människa måste ju medge att, det ligger
något föga smakligt i denna förening av kroppsligt abnorma människor”. I en annan
artikel uttalar sig en anonym läkare om det som han ser som ”naturvidriga” i äktenskapet men redogör också för det faktum att det inte behöver leda till ”[…]en kull
förkrympta varelser[…]” utan att det lika gärna leda till s.k. ”[…]normala barn.”300
Detta är ett exempel på hur man på ett sätt försöker framställa ”liliputianerna” som
så ”normala” som möjligt, att de är ”vanliga” människor i miniatyr. Samtidigt visar
det också på hur man också betraktade dem som sjuka, genetiskt defekta och i förlängningen som ett hot mot den svenska folkkvalitén. Två olika diskurser skapas på
så vis, det normaliserande och det främmandegörande vilket är exakt det sätt som
man genom historien har marknadsfört freaks på. Dock framhäver detta skillnaden
Bogdan, R. (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement and profit, s. 148.
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mellan vad Gröna Lund valde att lyfta fram i attraktionen och vad publiken såg i
densamma.
Det är även intressant att jämföra t.ex. det amerikanska Liliputia i Luna Park
på Coney Island och Sagostaden Liliput, även om de skiljer i historisk tidpunkt.
Båda två skulle vara en miniatyr av den verkliga världen men då Liliputia var en
plats där den riktiga världens morallagar ignorerades genom att bl.a. promiskuitet
och homosexualitet uppmuntrades, så verkar Sagostaden Liliput snarare likna samtiden, en miniatyr över det svenska folkhemmet.
Bild 6. Notis ur okänd dagstidning
från Gröna Lund ABs arkiv på
Centrum för näringslivshistoria, Ö
1 BB: 2, Övriga dagstidningsurklipp 1900-1930.

Kortväxta som freaks
Jag anser att Sagostaden
Liliput är ett tydligt exempel på vad Robert Bogdan
beskriver som den andra
gruppen av ”freaks” d.v.s.
lusus naturae eller naturens skämt.
Samtidigt kan den
även ses som en del av
den ”pornography of
disability” som Bogdan
beskriver vara en drivkraft bakom producerandet och intresset för freakshowen.301 Det verkar dock inte ha funnits något större
”vetenskapligt” syfte med attraktionen där invånarnas fysik undersöktes eller presenterades som ett naturvetenskapligt undersökningsobjekt. Samtidigt så var Liliput
ett sätt för det framväxande folkhems Sverige att studera sig själva – som ett Sverige
i miniatyr – vilket ledde till att de kunde granska sig själva och, vilket förmodligen
var den främsta orsaken till ett besök i Liliput, bli underhållna.
Till viss del kan man således säga att staden skapade en spegeleffekt, som kastade tillbaka publikens ifrågasättande av liliputarnas normalitet på dem själva. Likt
Adams, som refererar Elisabeth Groz, så anser jag att mötet med freaks gör att vi
börja funderar kring skapandet av vår egen, individuella eller kollektiva, identitet
och det inkorporerande och förkastande av attribut och karaktärsdrag som krävts
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för att vara en del av det ”normala”.302 Dock blir resultatet av ett besök på en freakshow, eller ett Liliputland, identifikation, där besökaren projicerar sina mest undangömda och perversa fantasier, snarare än en betryggande ”disidentification”, där
besökaren ser skillnaderna mellan freakens kropp och hens egen.303
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Striptease
Striptease har tidigare inte omskrivits som freakshow i den forskning som jag funnit
men då det finns många likheter och överensstämmande drag mellan de två så anser
jag att striptease är en form av freakshow vilket jag i följande avsnitt kommer att
redogöra för.
Först och främst finns det en tydlig övergång från freakshowerna, som mer eller
mindre var en viktig del av nöjesutbudet fr.o.m. Gröna Lunds grundande 1873 fram
till andra världskriget, till striptease och sexshowerna som tog efter under 1950talet. Under decennierna kring sekelskiftet 1900 var Stockholms Tivoli på Djurgården stadens främsta nöjesetablissemang och de kvinnliga chanteuserna, sångerskorna de mest uppskattade och till antal största underhållarna.304
Bland varietéartisterna på Gröna Lund under samma tid fanns skäggiga, tatuerade och feta damer men dessa i likhet med de kortväxta i Sagostaden Liliput framställdes ofta som så normala som möjligt – även om betoningen i marknadsföringen
ofta låg på deras respektive s.k. ”abnormitet”. Skäggiga damer inom freakshowen i
USA marknadsfördes oftast med beskrivningar av hur normativt kvinnliga till såväl
beteende (de var gifta med en man, hade barn) som kropp (de var vackra, hade en
snygg kropp i övrigt, klädde sig kvinnligt, kunde få barn).305
En annan grupp av freaks som till viss del kan kopplas till striptease är den som
omfattar s.k. selfmade freaks d.v.s. de som inte var födda med en icke normativ
kropp klassades som freak utifrån vad de gjorde på scen eller genom att de skapade
en egen abnormitet. Tatuerade män och kvinnor, svärdslukare och s.k.”circassian
beauties” är exempel på detta. De sistnämnda var kvinnor som ikläddes en roll och
kläder vilka ansågs ”orientala” och sexiga för att sedan på scen få berätta om sitt liv
i ett harem o.s.v.306
Som jag tidigare nämnt så var det under ledning av John Lindgren som Gröna
Lund gick från att främst vara familjeunderhållning till att bli en plats dit ungdomar
och vuxna sökte sig.
Lindgren hade tidigt lanserat det han ansåg vara ett framgångsrecept för en nöjespark då man i gamla Tivoliteatern – nuvarande Spökhuset – på dagtid under helgerna spelade barnteater för att under kvällarna övergå till striptease. Barn och sex
är de ord som enligt Theve et al. menar kan sammanfatta 60, 70 och 80- talets satsningar på Gröna Lund307 och de beskriver en dag på Gröna Lund under 1970-talet
på följande sätt:
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En eftermiddag på 1970-talet var det fullt med barnfamiljer som strosade omkring på området.
De äldre barnen åkte till exempel i Spökliften[…] – medan de yngre roades när de åkte Veteranbilarna. Det var ett Gröna Lund som präglades av förtjusta skrik, skratt, sockervadd och i
bästa fall solsken. Men när skymningen föll blev stämningen annorlunda – mer uppskruvad och
hårdare. Sexinslagen var påtagliga: förutom stripshowerna fanns nakenboxerskan(sic!) ”Blodiga Mari” som slog ut alla sina motståndare, både kvinnor och män, och på Stora scenen avgjordes ”Miss Mässing”, en avklädd, skönhetstävling som drog 10 000 åskådare. Under helgerna ekade fylleskrålen mellan karusellerna och i spelhallarna drogs det maniskt i de enarmade
banditernas spakar.308

Utifrån detta kan man dela upp efterkrigstidens Gröna Lund i en barntillåten dag,
där besökarna främst var barnfamiljer, och en barnförbjuden kväll och natt där ungdomar och vuxna tog över. Varken satsningen på sex eller barn var dock något nytt
i nöjesfältet eller Gröna Lunds historia, de första stripshowerna framfördes redan
1950.309 Äldre attraktioner som t.ex. Lustiga Huset (tidigare kallat för Babylon) och
dess vingliga trappor var till viss del roligt för barnen men utgjorde också en möjlighet för de äldre besökarna att greppa tag i varandra och visa upp mer hud än vad
som ansågs anständigt.310 Strippklubben Pigalle öppnade 1959 och var belägen till
höger om Gamla scenen.311 Såväl svenska som internationella strippor uppträdde på
Pigalle där föreställningarna under 1960-talet blev allt mer vågade; från att endast
behöva visa brösten så skulle stripporna nu visa allt. Därtill avslutades föreställningarna med en ”lesbisks liveshow”.312 Under 1970-talet ville man dock vidga
verksamheten och införde då barnteatermatinéer och s.k. kulturaftnar i Pigalles lokaler på dagtid och drog ner lite på det explicita inslagen under strippshowerna. 313
1976 försökte man från ledningens sida få bort Pigalle och annan stripteaseverksamhet, men efter massiv kritik från besökarna fick man behålla dem fram till 1980
– då den statliga prostitutionsutredningen fick igenom ett lagförslag om förbud mot
porrklubbar.314 En föreställning som dock befann sig mitt emellan de två var Professor Finkelstein och gorillamysteriet, även kallad Professorn eller Gorillan, som
startade 1973. Efter att en Professor Finkelstein berättat för publiken att han i ”Afrika” upptäckt hur ”[…]månstrålar kunden förvandla världens vackraste kvinna till
en rasande gorilla[…]” fick publiken se hur den mörkhyade kvinna som satt på
scenkanten successivt förvandlades till en gorilla, d.v.s. en man i en gorilladräkt.
Gorillan rusade fram emot det galler som skilde den från publiken och slet upp det,
vilket ledde till att publiken sprang skrikande ut ifrån den mörka lokalen.315 Detta
”optiska trick” var välkänt av tivolifolk och finns bland annat med i en viktig scen
i James Bond-filmen Diamantfeber från 1972.316
308

Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 120.
Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården. s. 118.
310 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 118.
311 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 119.
312 GLA, F 5 A:4, Musikartister och uppträdanden, 1970-1975.
313 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 119.
314 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 124.
315 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 120.
316 Theve, A, Wickman, M & Hahn, O. (2003) Folkets Gröna Lund på kungl. Djurgården, s. 120.
309

66

Bild 7. ”Petites Parisiennes Noir et Blanc” striptease, fotograf Bengt Malmberg från Gröna Lunds ABs arkiv
på Centrum för Näringslivshistoria, K 1 B: 78, Fotografiska papperskopior, 1958.

Sexliberalism på Gröna Lund
Efterkrigstidens Sverige, och då främst 1960-talet, präglades enligt Lena Lennerhed
i Frihet att njuta: sexualdebatten i 1960-talets Sverige av sexliberalism d.v.s. en
uppsättning krav och idéer som syftar till att öka individens frihet på det sexuella
området.317 Det av Lennerhed omnämner som Oanständighetsrevolutionen är den
sexualdebatt som inleddes under 1962 och nådde sin höjdpunkt 1964-65, initierades
av den yngre generationen som krävde fri abort, ett frisläppande av pornografin(efter avskaffandet av lagen om tukt och sedlighet 1971) samt en utökad och värdeneutral sexualundervisning (allmän genomfördes 1955 som första land i världen.)
Man sökte också en ökad tolerans för sexualitetens variationer, ett accepterande av
317
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fria relationer och ett erkännande av unga människors – även kvinnors – rätt till sin
sexualitet.318
Dock menar Lennerhed att 1960-talets sexliberalism är en del av lång tradition
av sexliberalism, från 1880-talets krav på ökad personlig sexuell frihet via 1930talets sexualreform med bl.a. bildandet av RFSU, Riksföbundet för sexuell upplysning 1933.319 RFSL, Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande grundades först
1950.320
Sexliberalismen kan, enligt Lennerhed, även kopplas till en tradition av sexuellfrigörelse som kopplas till kulturradikalismen. Förutsättningar för detta är att
man ansåg att välfärden etablerats och att ideologiernas betydelse hade avtagit. Lennerhed menar att såväl kulturradikalismen som sexliberalismen är lösningar på en
till välfärden knutet problem; politisk stagnation. För att upprätthålla en levande
demokrati så krävs det en vital idédebatt vilket man försökte uppnå genom både
kulturradikalismen och sexliberalismen.321
Grunden till den svenska sexliberalismen menar Lennerhed att man till viss del
kan finna i utgivningen av Alfred Kinseys The sexual behavior in the human male
som gavs ut 1948 och The sexual behavior in the human female som gavs ut 5 år
senare.322 Kinseys verk var banbrytande då det helt utan reservation redogjorde för
män och kvinnors sexuella erfarenheter på ett väldigt kliniskt och okonstlat sätt.323
Ofta har sexliberalismen kopplats samman med 1960-talets feministiska revolution, med rätta, men samtidigt kände många kvinnor att de utnyttjades för sexliberalismens vinning och att denna snarare ledde till ett ännu större förtryck. På
samma sätt så var det fler män än kvinnor bland 1960-talets svenska sexliberala och
i debatten om abort och kvinnlig sexualitet så var debattörerna sällan av kvinnlig
könsidentitet.324 På samma sätt så skedde den sexuella debatten bland de intellektuella som ofta tillhörde medelklassen.325

I dagspressen
Även i detta fall är det intressant att läsa samtida artiklar om Gröna Lund och dess
olika attraktioner. Ett exempel på detta kan tas ur Expressen 1969 där Anna Maria
Lantz, under rubriken ”Gröna Lund – en oas i cement med sex, skräck och gammal
dans.” beskriver Gröna Lunds olika stripteasehower och intervjuar ett antal anställda om deras arbetssituationer.326 Gröna Lund beskrivs som en plats som styrs
318
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av sex och skräck och framställer arbetsmiljön för bl.a. de två flickorna, Berit och
Anne-Marie, 16 och 17 år gamla som arbetade i Astors vattenshow – som startade
1965 och som under 1990-talet återkom i form av Watersplash – då även män anställdes.327 Där fick kvinnorna endast iklädda bikini sitta på en träplanka som besökarna fick kasta bollar på, träffade man rätt så åkte flickorna ner i vattnet. Berit och
Anne-Marie beskriver hur de ofta blir kallade för horor av de främst manliga besökarna och hur de blir trakasserade av desamma efter avslutat pass. Lönen för deras
arbete var 8.50 kr i timmen. 328 Därefter intervjuas Fanny Bell, en österrikisk och
Marissa Mahn, en engelsk strippa anställda på strippklubben Pigalle. De var båda
runt 20 år och hade på olika vägar kommit till Sverige för att jobba. Väl i Sverige
hade de fått skriva på ett avtal om att under sina framträdanden klä av sig fullständigt – vilket de inte hade varit med om i något annat land. De beskriver även den
svenska publiken som varande trevlig nykter men otrevlig när den druckit alkohol.329
I en annan artikel intervjuas Jan Rohde som under slutet av 1960-talet lanserade
den nakna skönhetstävlingen Miss Mässing. Den före detta popartisten Rohde
skötte företaget Scandinavian Screen Taste som ”[…]förmedlade snygga tjejer till
statist roller i filmer och liknande.” och hade insett att denna avklädda skönhetstävling var ett bra sätt att tjäna pengar på. Miss Mässing leddes av en manlig presentatör som först presenterade de tävlande kvinnorna påklädda innan de fick gå ut
bakom scenen, klä av sig helt och äntra scenen igen. Framför sig höll de plakat med
sin respektive nummer, så att publiken skulle veta vem de röstade på.330 Miss Mässing gick således ut på att en publik fick rösta om vem av de avklädda kvinnorna
som hade snyggast kropp, vilken då korades till årets Miss Mässing.
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Bild 8. Reportage ur Expressen 13/7 1969 av Anna Maria Lantz ur Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för Näringslivs historia. Ö i AA:44 Dagspressurklipp 1968-70.

Bild 9. Reportage om Miss Mässing och Jan Rohde ur okänd tidskrift från Gröna Lund ABs arkiv på Centrum för
Näringslivshistoria, Ö i AA:44 Dagspressurklipp 1968-1970.

70

Det andra könet och den groteska kvinnan
Utifrån de artiklar och dokument jag läst som handlar om stripteasen på Gröna Lund
så går det att se en uppdelning mellan hur männen, ofta managers eller klubbägare,
och kvinnorna som är strippor, beskrivs. Männen är alltid namngivna vilket inte
alltid är fallet med kvinnorna. Männen beskrivs som vinnare, likt Jan Rohde, samtidigt som kvinnorna omskrivs som en anonym naken massa (Miss Mässing) eller
som objekt vilka kan användas eller utnyttjas av männen (Astors vattenshow, Pigalle, Professor Finkelstein.) Detta kan till viss del även kopplas till i vilken tidning
den är publicerad och av vem den är författad men säger även en hel del om synen
på kvinnan som objekt och mannen som subjekt. När det kommer till mötesprotokoll med ansvariga för artistanställningar och underhållningen i parken så är tonen
mer saklig, även om det också här finns ett sexistiskt språkbruk. Bl.a. som omtalas
de kvinnor som anställs till striptease och sexshowerna sällan vid namn, de kallas
oftast för ”tjejen” och vid ett tillfälle, när man diskuterar kvinnan i Professor Finkelstein och dennas lön, undrar man om man inte kan byta ut henne mot en skyltdocka. Kvinnorna beskrivs således genomgående som ett offer för den manliga sexualiteten vilket inte betyder att de var det eller själva uppfattade sig som det.
Jag anser att det sätt på vilken den kvinnliga kroppen ställdes ut och betraktades
på Gröna Lunds olika strippklubbar och i attraktioner går att placerar inom freakshowgenren under Bogdans andra kategori naturens skämt. Detta då den kvinnliga
kroppen genom den patriarkala könsmaktsordningen skiljer sig från den manliga
kroppen som norm. Simone de Beauvoirs idéer om det andra könet, där kvinnan ses
som felaktig och negativ i kontrast till den positiva och neutrala mannen, den absoluta människan kan här visa på vilket sätt som den nakna kvinnokroppen kan ses
som en freak. Beauvoir menar att då kvinnan skiljer sig, rent biologiskt, från mannen, ses hon därför inte som en autonom människa – hon är istället av det ”andra
könet”.331 I kontrast till hur andra förtryckta grupper som gått samman p.g.a. t.ex.
etnisk härkomst eller klasstillhörighet så menar Beauvoir att kvinnor inte gjort det.
Istället har de levt bland männen beroende av dem för boende, arbete, ekonomisk
vinning och social status. På så sätt har de blivit skapade till detta andra kön – i
kontrast till det första, det manliga. Ett kvinnligt objekt till det manliga subjektet.332
På samma sätt som besökarna av Sagostaden Liliput och Sara - Kaba stammen
fascinerades av deras icke normativa kroppar och på många sätt förnedrade dem så
verkar den, främst manliga publiken, agerar på ett liknande sätt gentemot den nakna
kvinnokroppen. Samtidigt finns det som jag tidigare nämnt en tydlig övergång från
att innan det andra världskriget visa upp etnografiska och funktionsmässigt normbrytande till att efter kriget byta ut dessa till striptease och sexshower.
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Mary Russo beskriver i The female grotesque hur det finns två typer av det
groteska; carnival och the uncanny (bäst översatt med besynnerlig). Det första begreppet kan kopplas till Mikhail Bakhtains teorier kring det komiskt groteska som
ett historiskt och rumsligt begrepp inom en viss tid och plats placerat inom vissa
datum och händelser. Carnival begreppet har främst använts av Mikhail Bakhtain
för att konceptualisera sociala formationer och konflikter samt den politiska världen.333
Som en kontrast till detta så finns den besynnerliga sidan av det groteska som
rör sig mot det individualiserade inneboende utrymmet som består av själviakttagelse och fantasi. Det besynnerliga är starkt kopplat till upplevelser av det konstiga
eller kriminella.334
Båda kategorierna är dock stark kopplade till kroppen; i det första fallet så ses
den groteska kroppen som en social sådan, sammanvuxen med resten av världen,
djur och föremål. Mest av allt associeras den groteska kroppen med degradering,
smuts, död och pånyttfödelse.335 Den groteska kroppen är öppen, utstickande, oregelbunden, hemlighetsfull och föränderlig, den identifieras med ”låg” kultur, carnivalesque och sociala förändringar. På så sätt är den groteska kroppen motsatsen
till den klassiska, normativa kroppen som är stängd, statisk, symmetrisk och identifieras med en ”hög” kultur.336
I det andra fallet kopplas den groteska kroppen samman med vårt psykiska register och till det kroppsliga som en kulturell projektion av ett inre tillstånd. Den
groteska kroppen sedd som besynnerlig kan aldrig frånkopplas psyket som är beroende av kroppen som ett slags rekvisita.337 Russo betonar dock att de två typerna
inte är varandras motsatser, istället så kan en grotesk kropp endast förstås i relation
till normer, och att överträda dessa innebär en stor risk.338
The danger was of an exposure. Men, I learned somewhat later in life, ”exposed themselves”,
but that operation was quite deliberate and circumscribed. For a woman, making a spectacle
out of herself had more to do with a kind of inadvertency and loss of boundaries (…)It was my
impression that these women had done something wrong, had stepped, as it were, into the limelight out of turn – too young or too old, too early or too late – and yet anyone, any woman,
could make a spectacle out of herself if she was not careful.339
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den även symbolisera en samhällelig förändring i och med sexualliberalismen där
den nakna kvinnan får personifiera den nya tiden. Detta förstärks inte minst då den
groteska kvinnan ses som sexuellt utlevande.340
Stripteasen förknippades, och förknippas än i dag med något degraderat – oavsett om det är själva akten i sig eller de som betraktar den. På samma sätt kan stripteasen även läsas som den kulturella projektionen av ett inre tillstånd som Russo
beskriver den besynnerliga grotesken.
Russo beskriver även hur man genom frånvaro, tystnad, undandragande och
osynliggörande samt bekräftelsen inför kvinnliga framträdanden, svindlerier och
maskerader har gett olika möjligheter till kulturell politik för kvinnor (d.v.s. vilken
möjlighet till makt och kontroll en kvinna har över sin situation.)341
Som Russo skriver i citatet ovan så kan, och kunde män historiskt sätt göra ett
spektakel av sig själva utan att det innebar en större risk. Samtidigt så har det på
Gröna Lund inte funnits några manliga strippor, även om akrobater och andra
”starka män” ofta uppträdde i underkläder eller trikåer, så var de inte anställda för
att visa upp sina nakna kroppar på samma sätt som kvinnorna. Möjligtvis kan den i
inledningen omnämnda kvinnoimitatören Ekstedt ses som görande ett spektakel av
sig själv – då han genom att ikläda sig kvinnliga attribut avsa sig sin manlighet.
Detta sågs som så normbrytande att Ekstedt blev en del av Gröna Lunds varietéverksamhet som ett komiskt inslag. Ekstedt, och andra män exponerade sig eftersom de gjorde det på ett utstuderat och noga avgränsat sätt till skillnad från den
okontrollerade groteska kvinnan. På samma sätt vägrade de män som anställdes till
Watersplash under 1990-talet att jobba kvar efter det att blivit muntligt och fysisk
förnedrade av andra män.
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Freakshow idag?
På Gröna Lunds webbsida kan man under fliken ”Om oss” klicka sig vidare till
”Vår story” där man kan bläddra sig igenom ett digitalt fotoalbum uppdelat i kapitel
över parkens historia och underhållning. Det sjätte kapitlet heter ”Pikant underhållning” och redogör för en del av de attraktioner som den här uppsatsen behandlar.342
Detta görs dock på ett väldigt övergripande och icke problematiserande sätt man,
även om författarna av texten menar att en del av underhållningen kan ”[…]få den
moderna människan att häpna.”343 Som en förklaring, eller snarare en ursäkt, påpekar man att människor på den tiden varken hade radio eller TV, och att utställningarna på så sätt blev ett sätt att stilla folkets nyfikenhet för det exotiska.
Kapitlet innehåller även bilder på t.ex. kvinnor ur Sara-Kaba stammen som
lämnas utan kommentar eller förklaring. En bild på deltagare ur den nakna skönhetstävlingen Miss Mässing ges t.ex. följande beskrivning:
Miss Mässing: En tävling som drog mycket uppmärksamhet var Miss Mässing. Tävlingen gick
av stapeln i september 1970 på Stora Scen. Vinnaren fick 1200:-, tvåan 700:- och trean 400:344

Det är tydligt att man från Parks and Resorts sida har valt att lyfta fram delar av
Gröna Lunds historia som idag inte upplevs som politiskt korrekt vilket bör betraktas som positivt. Att man däremot valt att göra detta med ordet ”pikant” samt utan
att ifrågasätta och förklara de mänskliga attraktionerna eller sätta in dem i en större
kontext är problematiskt, ansvarslöst och liknar snarare ett försök att skämta bort
det hela. Även om jag kan hålla med om att man inte ska döma historien och de
människor som befolkade den så måste vi ändå diskutera den för att på så sätt förhoppningsvis lära oss något av den. En fråga man kan ställa sig är vad dessa mänskliga attraktioner från förr påverkar hur Gröna Lund idag bemöter sina besökare, och
inte minst anställda, som på något sätt, må det vara etniskt, köns-, sexualitet- och/eller funktionsmässigt skiljer sig från normen? Hur påverkas arbetsmiljön och kulturen av att man för mindre än 100 år sen som man visade upp normbrytande människor mot betalning? Eller att det är mindre än 30 år sen som kvinnor anställdes
för att klä av sig inför publik?
Under våren 2013 publicerade Dagens Nyheter en artikel där man rapporterade
om hur akrobater från den brasilianska artistgruppen Up Leon, som sedan 2004 varit
anställda som spöken i Spökhuset, upprepade gånger blivit misshandlade och slagna
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i samband med att de skrämde besökare.345 Detta hade även pågått innan 2004 de
anställda var av svenskt ursprung. De första tre åren efter övergången till Up Leon
inkom inga polisanmälningar vilket förklarades av områdeschefen Johan Lindgren
med att de brasilianska gästarbetarna hade en högre smärttröskel än de svenska, och
att de var ”[…]glada över det jobb de hade och vill inte, tror jag, verka gnälliga.”346
Detta är ett tankesätt som grundar sig i ett vi och de tänkande liknande det funnits
hos Sara-Kaba, Sagostaden Liliput och de olika stripteaseshowerna. Trots att de
flesta händelser efter 2007 blev polisanmälda så hade inte parken inte anmält det
till Musik och Nöjesservice AB (som anställde Up Leon) vilka i sin tur inte gjort
anmälan till Arbetsmiljöverket och på så sätt bröt emot arbetsmiljölagen.
Jag menar att detta är ett mer konkret bevis på att man från Gröna Lunds håll
inte har hanterat sin historia och inte ser hur de attraktioner som man på tivolits
webbsida beskriver som pikanta påverkar de anställda som t.ex. har en annan etnisk
härkomst än svensk. Dock vill jag inte jämställa utställandet av individerna i de
mänskliga attraktionerna med hanterandet av Up Leon och den farliga arbetsmiljön
på Gröna Lund. Dock är det intressant att då man redan under 1990-talet valde att
anställa kvinnor med etnisk bakgrund till attraktionen Watersplash, fick lägga ner
den väljer att göra samma sak igen i Spökhuset.
Jag anser att genom att inte hantera de mänskliga attraktionerna – eller se det
som något komiskt leder till att de grupper som blev utställda blir berövade på en
del av sitt arv, samtidigt som Gröna Lund och samhället i stort genom historieskrivning tar bort en del av vår historia som är obekväm.
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Resultat
Genom de tre fallstudierna har jag lyft fram en aspekt av den svenska kulturhistorien som man ofta inte väljer att tala om eller visa upp; freak- och sideshow eller
andra former av uppvisande av människor för ekonomisk vinning har varit och är
så starkt kopplat till den amerikanska kulturen att de närmast osynliggjorts i resten
av världen. Dock har freak- och sideshows förekommit runt om i Europa, och som
min undersökning visat, så även i Sverige.
I det här fallet har de mänskliga attraktionerna varit en del av en folklig och
populärkulturell typ av underhållning, i form av tivolit Gröna Lund. Utställandet
har dock som i fallet med Senegalbyn och Sara-Kaba haft ett påstått bildande syfte
i likhet med den edutainment som går att koppla till såväl det moderna museet som
till 1800 och 1900-talets världsutställningar. Man kan således koppla framväxten
av det svenska nöjesfältet och freakshowen till det moderna tänkandet, och på så
sätt även en viss syn på kunskap och nationalism.
De mänskliga attraktionerna och freakshow i stort är kopplat till synen och som
ett viktigt sätt för människor att ta till sig ny kunskap om sin omgivning, detta leder
dock till att personer som står ut från normen framstår extra tydligt och genomgår
nästa alltid en normaliseringsprocess – från kommunikation, till dominans och till
sist stigmatisering. Då de människor som den här uppsatsen avhandlat även ställdes
ut på en scen blir stigmatiseringen och fixeringen av deras etnicitet, funktion, kön,
sexualitet eller klass extra tydlig. Senegalbyn, Sara-Kaba, Sagostaden Liliput och
stripteasen blev på så sätt begränsade till en viss avvikande identitet samtidigt som
de tydligt blev avvisade från den gemensamma svenska, manliga eller normfungerande identiteten.
Fallstudierna har i undersökningen placerats in i Robert Bogdans olika kategorier av freaks samt de olika sätt som de har skapats och marknadsförts på. Senegalbyn och Sara-Kaba har framhållits som en ny eller oupptäckt ”ras” där man framställt dem som lägre stående än den svenska publiken. De kortväxta i Sagostaden
Liliput och kvinnorna i de olika stripteaseshowerna kan båda två placeras in i kategorin lusus naturae – även om man marknadsförde de kortväxta på ett upphöjt sätt
med betoning på status och på vilket sätt de liknade publiken och kvinnorna mer
med betoning på deras kroppar i naket tillstånd, på det sätt de klädde av sig och hur
snuskiga och ”dåliga” de var. Attraktionerna har i de fall de varit möjligt även jämförts med sina amerikanska föregångare och på detta sätt har de satts in i en större
internationell freakshowkontext, vilket tidigare inte gjorts. Jag har även undersökt
hur attraktionerna har sammanfallit med samhälleliga idéer, förändringar och institutioner så som eugeniken, Rasbiologiska institutet och sexliberalismen för att på
så sätt visa att dessa inte är enskilda företeelser frånskilda resten av samhället.
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Freak, ett intersektionellt begrepp
De mänskliga attraktionerna tydliggör flera av de maktrelationer samt deras gemensamma skärningspunkter som de los Reyes och Mulinari ser som intersektionalitetens främsta undersökningsområde.
Dock ser varken Bogdan eller Adams freak ur ett intersektionellt perspektiv
vilket till stor del har att göra med de inriktningar som deras undersökningar haft.
Jag ser dock att den intersektionella perspektivet är av stort vikt, och väldigt givande
för förståelsen av de samhälleliga maktstrukturer som styrde freak- och sideshow
verksamheten i Sverige, Europa och USA.
Med ett intersektionellt perspektiv kan man således se att de två byarna från
den afrikanska kontinenten aktualiserar såväl etnicitet och kön som sexualitet. På
samma sätt måste man se Sagostaden Liliput utifrån en funktions och klassperspektiv och stripteaseunderhållningen utifrån kön, klass (som en ekonomisk och kulturell ojämlikhet mellan olika skikt i samhället) och etnicitet. I en bred mening kan
alla tre fallstudierna kopplas till samtliga maktrelationer samtidigt som de även kan
kopplas till idén om Den andre då samtliga visar upp personer som på ett tydligt
sätt skiljde sig från normer kring klass, kön, sexualitet och etnicitet och därför betraktas som lägre stående eller ”degenererade” i bl.a. samtida media och marknadsföring. På så sätt osynliggjorde man även normen och befäste den än mer i relation
till det normbrytande.
Striptease har, som jag nämnt tidigare inte kopplats till freak- eller sideshow
men då jag anser att man genom utställandet av den nakna kvinnokroppen rent performativt gör stripteasen till en freakshow i motsats till den manliga kroppen i den
oftast helt manliga publiken blir den kvinnliga kroppen en freak. Genom Simone
de Beauvoir och Mary Russos teorier om kvinnan som det andra könet och den
kvinnliga grotesken har jag visat hur striptease även kan ses som ett sätt att främmandegöra kvinnokroppen.
Freakshow handlar om å ena sidan igenkänning och på andra sidan ”disidentification” eller främmandegörande och det är just detta som har gjort de framgångsrika – att man i publiken känner igen sig samtidigt som den utställda individen beter
sig och ser helt annorlunda ut. Samtidigt har de mänskliga attraktionerna på tivoli
Gröna Lund i media framställts som ett hot; mot den svenska folkstammen eller
sedligheten beroende på samtida samhälleliga tendenser.

Gröna Lund som kulturarv?
En av de frågor som jag velat besvara med den här uppsatsen är om man kan se
Gröna Lund som ett kulturarv och hur dessa mänskliga attraktioner skulle påverka
denna status.
Av de tre kulturarvsdefinitioner som jag nämnde i teoriavsnittet så ser jag det
analytiska som det mest givande, då man där ser att det är de mest symbolladdade
lämningarna, oavsett om vi gillar dem eller inte, som utgör vårt kulturarv.
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Ur detta perspektiv så menar jag att Gröna Lund, med sin snart 150 åriga historia, kulturhistoriskt viktiga område, samt det faktum att det är en plats som under
lång tid varit ett nav i det svenska, och stockholmska nöjeslivet gör att Gröna Lunds
tivoli bör betraktas som en del av det svenska kulturarvet. Arkitektur, karuseller,
marknadsföring o.s.v. har ständigt influerats av dess internationella föregångare
men alltid med en egen tvist. Jag ser dock att mycket av det som vi idag ser som
kulturarv hör till vad man skulle kunna kalla ”finkultur”, på så sätt endast härstammar och är tillgängligt till en viss grupp i samhället. Det populärkulturella, till vilken Gröna Lund bör räknas, blir ofta bortvalt då det inte passat in den ideologi som
rått i samhället och då inte setts som tillräckligt fint eller symboltyngt.
Begreppen historieanvändning och historieskrivning, där historia kan användas
för att legitimera olika samtida verksamheter och ställningstaganden är aktuellt inte
minst kan se i Parks and Resorts hanterande av de mänskliga attraktionerna där man
valt att se dem som något lustigt och som att man förr i tiden inte visste bättre.
Objektifiering och stereotypisering är också intressant då freakshower och nöjesfält
är starkt kopplade till nationalism, nationella identiteter och idén om den andre/de
andra. Sättet man ställde ut människor på Gröna Lund under 1900-talet använde sig
av objektifiering, då det svenska folket eller de med ”normal” funktion eller med
manligt kön framställs som naturliga och riktiga samtidigt som man har förenklat
vissa egenskaper hos de utställda, ofta på vilket sätt de skiljer sig från normen. Detta
i sin tur leder till att visa bilder av en etnicitet, funktionsnedsättning eller kön reproduceras och till sists ses som en sanning. Man kan således säga att de mänskliga
attraktionerna på Gröna Lund kan ses som ett led i den stereotypisering av normbrytande personer som finns kvar i det svenska samhället än i dag.
Jag ser kulturarv som ett dissonant begrepp vilket innebär att all kultur alltid
kan vara någons kulturarv och på så sätt inte någon annans. Den nedärvande
aspekten av kulturarvet alltid finns en risk för att göra någon arvlös, att det alltid
finns en risk genom skapandet av kulturarv att mer eller mindre aktivt utesluta någon. I detta fall har det skett med såväl kulturella, som sociala och politiska förevändningar då man utnyttjat variabler som klass, språk, kön, etnicitet, sexualitet och
funktion. Gröna Lund i stort, som varande en populärkulturell plats, men främst de
personer som anställdes för att visas upp då de bröt mot samhälleliga normer har på
detta sätt gjorts arvlösa och blivit utskrivna ur historien.
Jag ser dock att detta fortsätter att ske då man från Parks and Resorts håll inte
hanterar det faktum att dessa attraktioner är en del av Gröna Lunds historia som
borde tas på allvar och inte framställas som ”pikant underhållning”. Jag anser att
man genom att lyfta fram dessa attraktioner och Gröna Lunds historia i allmänhet
kan vara ett steg till att skapa ett mer heltäckande kulturarvsbegrepp.
De mänskliga attraktionerna på Tivoli Gröna Lund under tidigt 1900-tal befann
sig mittemellan vetenskap och underhållning. Tivoli Gröna Lund var en populärkulturell plats med grund i 1800-talets samhälleliga utvecklingar och den moderna
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tidens idéer om nationen och utbildandet av medborgarna i populärvetenskapens
första staplande steg. Samtidigt var och är inte Gröna Lund en akademisk eller vetenskaplig miljö – som museer eller till viss del världsutställningar kan anses vara
och således menar jag att man måste se attraktionerna som främst underhållning
och ett sätt att locka betalande besökare till tivolit. Vetenskapen har då, i fallet med
Senegalbyn och Sara-Kaba varit den främsta formen av marknadsföring. I fallen
Liliput och striptease har det inte funnits något uttalat vetenskapligt syfte, betoningen har istället legat på lyteskomik i fallet Liliput samt det barnförbjudna och
erotiska vad gäller stripteasen. I bakgrunden har det dock alltid funnits s.k. agenter
eller ”showmen” som styrt och kontrollerat de utställda individerna som i sig har
ingått i större nätverk inom den internationella cirkus- och nöjesfältssfären. Detta
är något som bör undersökas vidare men som jag inte haft möjlighet att avhandla i
denna uppsats.
Tivoli Gröna Lund och tivoli generellt har alltid varit platser dit människor har
kunnat komma bort från vardagen genom karuseller och annan underhållning. De
är publika platser som har tänjt på gränser för normer och världsuppfattningar och
kan till viss del benämnas som queera. Samtidigt så har de i denna uppsats redogjorda mänskliga attraktionerna tillsammans med alkohol, prostitution och andra
mer svårhanterade aspekter även varit en del av tivolits, och andra underhållningsinstitutioners historia. Jag anser dock att detta bör lyftas fram som en viktig del av
den svenska kulturhistorien samt som en del i mer dissonant och intersektionellt
kulturarv.

79

Käll – och litteraturförteckning
Otryckt material
Centrum för Näringslivshistoria, Gröna Lund AB arkiv, Stockholm
Tivoli Gröna Lund ABs Arkiv (GLA) 2015
F 5 A:4 Musikartister och uppträdanden 1970-1975.
Mötesprotokoll 23/10 1974 med artist och programansvariga angående bl.a. Gorillamysteriet.
F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar.
Ett häfte med tidningsurklipp angående utställandet av Senegalbyn på Dansut
1931 och 32.
Ett häfte med tidningsurklipp angående Sara-Kaba 1933.
Broschyrer och minnesalbum: Fontenay, M. (1931), Senegalbyn och det utomeuropeiska Frankrike, C. Fredriksson boktryckeri.
Germann, P. (1932), Sara-Kaba negresserna med tallriksläpparna deras liv och leverne i Afrika.
Promemoria angående Etnografisk exposition på Dansut sommaren 1932,
Riksmuseii Etnografiska avdelning, professor Gerhard Lindblom.
Förslag på kontrakt mellan Maurice Fontenay och AB Gröna Lunds tivoli (för
sommaren 1931).
F5C: 4 övriga evenemang och tillställningar.
Promemoria angående verksamheten på teatern Pigalle 1972.
K 1 A:1 Negativ och glasplåtar 1932-1935.
Glasplåtar med bilder på Sagostaden Liliput, däribland på högvakten.
K1 A: 3, Negativ 1970.
Negativ till fotografier på bl.a. Miss Mässing, “Välj Stockholms Miss Mässing”,
11/9 1970.
K 1 B: 78, Fotografiska papperskopior, fotografier tagna av Bengt Malmberg, 1958.
Fotografi på stripporna vid Petites Parisiennes Noir et Blanc, 1958.
Ö 1 AA: 6 Tidningsurklipp rörande Gröna Lund 1931-32.
Tidningsurklipp angående Senegalbyn och Sara-Kaba.
Ö 1 AA: 7 Tidningsurklipp rörande Gröna Lund 1932-1933.
Tidningsurklipp angående Sara-Kaba samt övriga varietéartister.
Ö 1 AA:44 Dagspressurklipp 1968-70

80

Tidningsurklipp om Astors vattenshow, Pigalle samt reportage ur Expressen 13/7
1969 ”Gröna Lund – en oas i cement med sex, skräck och gammal dans.” av
Anna Maria Lantz.
Ö 1 BB:2, Övriga dagstidningsurklipp 1900-1930
Tidningsurklipp angående bröllopet mellan två kortväxta personer på Södra varieté, okänt år.

Föreläsningar
Inga-Lill Aronsson ”Kuriosakabinettens historia”, Föreläsning på Uppsala Universitet,[13-10-15], anteckningar finns i uppsatsförfattarens ägo.

Digitala källor
Bukowskis > Gan: lust och hängivelse:
URL: https://www.bukowskis.com/sv/news/683 [2015-10-07]
Nationalencyclopedin webbversionen, sökord: Statens institut för rasbiologi.
URL:
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/statens-institut-för-rasbiologi [2015-03-20]
Nationalencyclopedin webbversionen, sökord: Eugenik. URL:
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eugenik
[2015-03-20]
Nationalencyklopedin webbversionen, sökord: Handikapprörelsen. URL:
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/handikapprörelsen [2015-04-06]
Nationalencyklopedin webbversionen, sökord: Vanföreanstalt. URL:
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vanföreanstalt [2015-04-06]
Parks and resorts AB > Om Parks and Resorts > Dröm till verklighet. URL:
http://www.parks-resorts.com/sv/Om-Parks-and-Resorts/Drom-till-verklighet/
[2015-09-10]
Wikipedia, den svenska versionen, sökord: Saartjie Baartman URL:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Saartjie_Baartman [2015-03-25]
Norrbacka hemmet > Historik. URL:
http://www.norrbacka-eugenia.se/historik.html [2015-04-07]
RFSL > Om RFSL. URL:
http://www.rfsl.se/?p=109 [2014-05-10]
Dagens Nyheter
http://www.dn.se/nyheter/sverige/spoken-pa-grona-lund-misshandlas/ [201509-10]

81

Sveriges Television
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sveriges-slavhistoria-av [2015-09-20]

Tryckt material
Adams, Rachel (2001), Sideshow U.S.A. – freaks and the American cultural imagination, Chicago: The University of Chicago press.
Boréus, Kristina (2011),”Texter i vardag och samhälle”, i Handbok i kvalitativa
metoder, Red: Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Malmö: Liber AB.s, s. 157176.
Bergström, Birgitta (1978), ”Chanteuser, akrobater, komiker på Stockholms Tivoli omkring 1890” ur Samfundet S:t Eriks Årsbok 1978, s.147-164.
Bogdan, Robert (1990), Freakshow – presenting human oddities for amusement
and profit, Chicago: The University of Chicago press.
Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap och, vad är kulturarv?” i Museer och
kulturarv: en museivetenskaplig antologi, red: Bohman, Stefan och Palmqvist,
Lennart. Stockholm: Carlssons förlag, s. 1-24.
Broberg, Gunnar (1995), Statlig rasforskning – en historik över det rasbiologiska
institutet, Ugglan 4, Lund: Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria, Lunds
universitet, s. 8-109.
Cavendish, Richard (2005), ”London's last Bartholomew fair: September 3rd,
1855”, ur History Today, September, 2005, s. 52. Finns som e-tidskrift.
Cramér, Margareta & Myrheden Per (2009), Varvet som blev Tivoli - byggnadshistoria och arkitektur på Gröna Lund, Stockholm: AB Gröna Lunds Tivoli.
de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005), Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, Malmö: Liber AB.
Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (2010), red., Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och social skiktning, Malmö: Liber AB.
Engvall, Kristina & Larsson, Stig (2012), Utanförskapets historia – om funktionsnedsättning och funktionshinder, Lund: Studentlitteratur.
Ekström, Anders (1997), Den utställda världen – Stockholmsutställningen 1897
och 1800-talets världsutställningar, Stockholm: Nordiska museets förlag.
Fanon, Frantz (1971), Svart hud, vita masker, Göteborg: Daidalos AB.
Hooper-Greenhill, Eileen (1992), Museums and the shaping of knowledge, London: Routledge.
Håkansson, Håkan (2007), Utställningsbroschyr för Kuriöst – kuriosakabinettens
sällsamma värld, Universitetsbiblioteket i Lund.
Identities- race, class, gender and nationality (2003), Red: Martín Alcoff, Linda
& Mendieta, Eduardo Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.

82

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (1998), Destination culture – tourism, museums
and heritage, Berkeley: University of California press.
Lennerhed, Lena (1994), Frihet att njuta: sexualdebatten i 1960-talets Sverige,
Stockholm: Norstedts förlag.
Lowenthal, David (1998), The heritage crusade and the spoils of history, Cambridge: Cambridge University Press.
Macdonald, Sharon (1998), ”Exhibitions of power and powers of exhibition” i The
politics of display – museums, science, culture, London: Routledge, s. 9-24.
Macdonald, Sharon (2006), A companion to museum studies, Malden: Blackwell
publishing Ltd.
Mcruer, Robert (2006), Crip theory: cultural signs of queerness and disability,
New York: New York University Press.
Myrdal, Alva & Gunnar (1997), Kris i befolkningsfrågan, Nora: Bokförlaget nya
Doxa.
Ohlson, G. Claes (2010), Omsorg och kontroll – en handikappshistorisk studie
1750-1930. Föreställningar och förhållanden., Etnografiska skrifter 52, Doktorsavhandling i kultur - & medievetenskap, Umeå universitet: Institutionen
för kultur och medievetenskap.
Russo, Mary (1994), The female grotesque – risk, excess and modernity, New
York: Routledge.
Rydström, J. (2012), “Introduction: crip theory in Scandinavia”, i Lambda Nordica nr 1-2, s. 9-20.
Stenfeldt, Bo. (2009), Knallarna, raggarna & synden – Kiviks marknad nu och
då, egen utgivning.
Sundborg, Åke (1933), Gröna Lunds tivoli femtio år: en jubileumskrönika: 18831933, Stockholm: Iduns tryckeri aktiebolag,
Sverrisson, Árni (2011), ”Visuell metodik”, i Handbok i kvalitativa metoder, Red:
Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Malmö: Liber AB, s. 191-205.
Söderström, Göran (1999), Sympatiens hemlighetsfulla makt – Stockholms homosexuella 1860-1960, Stockholm: Stockholmia förlag.
Zay- Mé (1994), Lilleputtar på scen och manege, Töreboda: Zusette förlag.
Theve, Andreas, Wickman, Mats & Hahn, Ove (2003), Folkets Gröna Lund på
Kungl. Djurgården, Stockholm: Lind & Co.
Tunbridge, J.E. & Ashworth, G.J. (1996), Dissonant heritage – the management
of the past as a resource in conflict, Chichester: John Wiley and Sons Ltd.
W. Rydell, R. (2006), ”World fairs and museums”, i Sharon Macdonald A companion to museum studies, Malden: Routledge, s. 135-152.
W. Said, Edward, ”The clash of definitions”, i Identities - race, class, gender and
nationality (2003), Red: Martín Alcoff, Linda & Mendieta, Eduardo Malden:
Blackwell Publishing Ltd, s. 29-30.
W.Said, Edward (1978), Orientalism, New York: Pantheon books.

83

84

Bilaga 1
Arkivförteckning
Tivoli Gröna Lund ABs Arkiv(GLA), Centrum för Näringslivshistoria.
Arkivet omfattar ca 114 hyllmeter med handlingar, fotografiskt material, bilder,
filmer, ljud- och bildband, affischer, kartor och ritningar samt cirka 50 GB digitalt material. Materialet sträcker sig från 1870 till 2000.
F 5 A:4 Musikartister och uppträdanden 1970-1975
Mötesprotokoll 23/10 1974 med artist och programansvariga angående bl.a. Gorillamysteriet.
F5C: 1 a Övriga evenemang och tillställningar
Ett häfte med tidningsurklipp angående utställandet av Senegalbyn på Dansut
1931 och 32.
Ett häfte med tidningsurklipp angående Sara-Kaba 1933.
Broschyrer och minnesalbum: Fontenay, M. (1931), Senegalbyn och det utomeuropeiska Frankrike, C. Fredriksson boktryckeri.
Germann, P.(1932), Sara-Kaba negresserna med tallriksläpparna deras liv och
leverne i Afrika.
Promemoria angående Etnografisk exposition på Dansut sommaren 1932,
Riksmuseii Etnografiska avdelning, professor Gerhard Lindblom.
Förslag på kontrakt mellan Maurice Fontenay och AB Gröna Lunds tivoli (för
sommaren 1931).
F5C: 4 övriga evenemang och tillställningar
Promemoria angående verksamheten på teatern Pigalle 1972.
K 1 A:1 Negativ och glasplåtar 1932-1935.
Glasplåtar med bilder på Sagostaden Liliput, däribland på högvakten.
K1 A: 3 Negativ 1970
Negativ till fotografier på bl.a. Miss Mässing, “Välj Stockholms Miss Mässing”,
11/9 1970.
K 1 B: 78 Fotografiska papperskopior, fotografier tagna av Bengt Malmberg 1958.
Fotografier tagna av Bengt Malmberg från Gröna Lund bl.a. strippklubben Petites
Parisiennes Noir et Blanc, 1958.
Ö 1 AA: 6 Tidningsurklipp rörande Gröna Lund 1931-32
Tidningsurklipp angående Senegalbyn och Sara-Kaba.
Ö 1 AA: 7 Tidningsurklipp rörande Gröna Lund
Tidningsurklipp angående Sara-Kaba samt övriga varietéartister.
Ö 1 AA:44 Dagspressurklipp 1968-70
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Tidningsurklipp om Astors vattenshow, Pigalle samt reportage ur Expressen 13/7
1969 ”Gröna Lund – en oas i cement med sex, skräck och gammal dans.” av
Anna Maria Lantz.
Ö 1 BB:2 Övriga dagstidningsurklipp 1900-1930
Tidningsurklipp angående bröllopet mellan två kortväxta personer på Södra varieté, okänt år.
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Bilaga 2
Bildförteckning
Bild 1. Fotografi på Minnesalbum från utställandet av Senegalbyn på Dansut
1931, fotografi i uppsatsförfattarens ägo med tillstånd från Gröna Lund AB
(arkivbildare), s. 45.
Bild 2. Fotografi på tecknad tidningsnotis föreställande en stereotypt avbildad
svart man som kysser en stereotypt avbildad vit kvinna med texten ”Negerkyssar - De flickor som tycker om s.k. neger-kyssar bör besöka senegalbyn
ute vid Dansut där negerpojkarna gärna står till tjänst. Situationen härovan
påstår sig tecknaren ha skådat på torsdagskvällen.”, fotografi i uppsatsförfattarens ägo med tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare). s. 47.
Bild 3. Fotografi på programblad från utställandet av Sara-Kaba på Dansut 1932,
fotografi i uppsatsförfattarens ägo med tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare), s.49.
Bild 4. Fotografi på tidningsartikel från okänd tidskrift med rubriken ”Damer som
inte kunna kyssas skönhetsidealen växla - läppnegrerna på Djurgården
uppvisa ett säreget mod stat i utdöende.”, fotografi i uppsatsförfattarens ägo
med tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare), s. 51.
Bild 5. Fotografi på Högvakten i Sagostaden Liliput, kopia från glasplåt, med tillstånd från Gröna Lund ABs arkiv, s. 61.
Bild 6. Notis ur okänd dagstidning ”Två Liliputar på Södra Varietén ingå äktenskap”, fotografi i uppsatsförfattarens ägo med tillstånd från Gröna Lund AB
(arkivbildare), s. 63.
Bild 7. Fotografi på Petites parisiennes Noir et Blanc av Bengt Malmborg, med
tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare), s. 67.
Figur 8. Fotografi på reportage ur Expressen 13/7 1969 av Anna Maria Lantz
”Gröna Lund – en oas i cement med sex, skräck och gammel dans”, fotografi i
uppsatsförfattarens ägo med tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare), s.
70.
Bild 9. Fotografi på reportage ur okänd tidning med rubriken ”Här är han: Mannen bakom årets djärvaste nakentävling”, fotografi i uppsatsförfattarens ägo
med tillstånd från Gröna Lund AB (arkivbildare), s.70.
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