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BODIL PETERSSON 

Gamla tider 
i en ny värld 
Friluftsmuseerna mellan 
tradition och förnyelse 

Längtan efter gamla hus 
Under senare år har jag varit otaliga gånger på Kulturen och andra 
friluftsmuseer. För att vara museer är de oöverträffade som under-
hållning för familjer med barn. Under en period var vi på Kulturen i 
stort sett varje helg för att ingående betrakta hus, tak, bjälkar, kar-
mar, fönster, fönsterhakar, soffor, stolar, bord och hyllor, gardiner 
och lampor. Vi levde oss in i de återskapade miljöernas atmosfär 
och funderade över människorna som hade bott och levt i husen. 
Vi jämförde d å och nu och funderade mycket över likheterna och 
skillnaderna mellan hur människor har levt i olika tider och miljöer. 

Tack va re våra många besök på olika friluftsmuseer började jag 
fundera kring de gamla husen på ett nytt sätt. Istället för att vara 
enformiga symboler för en sedan länge avdöd bondekultur eller 
högreståndskultur, blev varje hus en individ med en livshistoria 
som satt sin tydliga prägel. Jag lade också märke till att en försiktig 

s. 44-45: Köket i Arbetarbostaden på Kulturen under en visning . < Brede 
Vaerk var Danmarks största textilfabrik fram till 1956 då den lades ner. 
Kring fabriken byggdes ett helt samhälle upp. I förgrunden ser man 
Danmarks första byggr:iad i armerad betong som fungerade som spinneri . 
Tornet tillfogades 1894 och innehåller en sprinkleranläggning . Längst bort 
skymtar en byggnad som uppfördes 1890-95 som väveri och hattfabrik . 
Foto: Nationalmuseet, K111benhavn . 
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men påtaglig förnyelse nu äger rum på friluftsmuseerna. Förutom 
restaurering och underhåll av de äldre husen, kan nya satsningar av 
olika slag skönjas. Detta gjorde mig nyfiken på hur bevarandet av 
traditioner och den konkreta förnyelsen faktiskt tar sig uttryck på 
friluftsmuseerna idag, en bit in på 2000-ta let . Vad gör museerna för 
att både bevara och förnya, och därmed attrahera en ny generation 
nyfikna besökare? 

För att besvara frågan väljer jag att jämföra tre friluftsmuseer i 
södra Sverige och Danmark, närmare bestämt Kulturen i Lund, Fri-
landsmuseet i Köpenhamn och Den Gamle By i Århus. Det är tre 
museer som jag och familjen har besökt många gånger och tyckt 
mycket om att uppleva. Platserna har både stora likheter och skill-
nader. Museerna är alla tillkomna inom en period av sjutton år, 
1892-1909, vid en tidpunkt då det handlade om att rädda byggna-
der och miljöer från såväl landsbygd som stad, som var på väg att 
ri vas och försvinna för all tid. Till utrymme och innehåll är skillnader-
na mellan museerna dock tämligen stora. Nu befinner vi oss drygt 
hundratalet år efter grundandet. Var befinner sig friluftsmuseerna 
just nu i fältet mellan tradition och förnyelse? 

Kulturen i Lund 
Kulturen drivs av en ideell förening som förvaltar friluftsmuseet i 
centra la Lund och Kulturens Östarp på landet i Sjöbo kommun . Man 
har även ansvar för de historiska miljöerna Tegnermuseet, Hökeriet, 
Borgeby slott och Bosjöklosters mölla och för Universitetsmuseet . 

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige grundades 1882 av 
Georg Karlin och 1892 öppnades friluftsmuseet i Lund för allmän-
heten. Ambitionen var att visa Sverige enligt den historiska indel -
ningen i de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. Kultur-
historiska samlingar från Sydsverige blandas då som nu med temat 
vär ldskultur, synligt just nu bland annat i en utställning om Kina. 
Man visar genomgående mycket kulturhistoria och hantverk på Kul-
turen. På senare tid har intresset .ökat för att visa en blandning av 
traditione ll t hantverk, konst och design för att på så sätt skildra hur 
det förflutna inspirerar nutidens design. Ett tydligt uttryck för detta 
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tänkande är utställningarna Folkkonst och design, där de första 
delarna öppnade 2009. Då och nu kopplas samman och presen-
tationer görs på teman som bröllop, dräktskick och formgivning. 
Även den lite äldre utställningen Modernismen - en ny konst i en 
ny värld visar mötet mellan tradition och förnyelse. 

Den äldre bebyggelsen på området restaureras kontinuerligt, 
när museet lyckas få ihop de ekonomiska medel som krävs för 
detta underhåll. Man uppför och tillför också nya hus, dock i min-
dre skala, då det tillgängliga utrymmet är förhållandevis litet. På 
friluftsmuseets område i Lunds centrum uppfördes på 1990-talet 
något som har kallas Arkitekternas hus, en liten tegelbyggnad 
uppförd av blivande arkitekter för att visa teglet som byggnads-
material. Man har också sedan ett antal år en arbetarbostad från 
1900-talets första del. En annan utställning som tillkom för tiotalet 
år sedan, Ting för lek, visar leksaker genom tiderna. Besökaren tas 
med på en tidsresa, där en berättarröst skildrar lek och leksaker i 
olika tider. 

Att gå utöver områdets byggnader och gamla folkliga tradi-
tioner har varit ett sätt för Kulturen att bredda sitt arbetsfält på 
senare år. Ett av dragen för att göra museet relevant i nutiden är 
utställningen Popstad Lund, invigd 2011, som bearbetar Lunds roll 
som popmusikcentrum under tjugofem år, 1971-1996. Med denna 
satsning når man ut, om inte till en helt ung publik, så dock till den 
idag medelålders publik som var med när det begav sig och har 
egna minnen från perioden. 

Utgångspunkten för Kulturens utstä ll ningar och presentationer 
är annars genomgående den materiella ku lturen och i de flesta fal-
len även byggnadskulturen och vad de sammantaget kan säga oss 
om människors liv i olika tider. Kulturen befinner sig i såväl traditio-
nen som förnyelsen, mellan det lokala och det globala - en fördel 
för ett museum i en stad som inte är huvudstad men ändå drar till 
sig turister och många internationella besökare genom sina sto-
ra arbetsgivare Lunds universitet, universitetssjukhuset och flera 
större företag . I staden finns inget annat museum som konkurrerar 
med just Kulturens särskilda inriktning på kulturhistoria, materiell 
kultur, gamla byggnader och världskultur. 
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Frilandsmuseet i Köpenhamn 
Frilandsmuseet är ett museum som utgör en del av en större stat-
lig organisation, Nationalmuseet i Köpenhamn . Som del av en hel-
täckande museiorganisation kan Frilandsmuseet renod las som just 
friluftsmuseum med gamla byggnader och m iljöer. Museet består 
av omkring 45 gårdar på ett område av 40 hektar. Frilandsmuseet 
är ett till ytan mycket stort friluftsmuseum. Det g rundades 1897 av 
Bernhard Olsen, som fö rst va r direktör för T ivoli och in itiativtagare 
till Panoptikon, ett museum med dockor av vax. Inspirationen häm-
tades från dåtidens världsutstä ll ningar med figurer, dräkter och in-
teriörer från historisk tid. 

Frilandsmuseet fu llfö ljer än idag traditionen att flytta in och be-
vara äldre byggnader på sitt område, och för detta finns fortfa-
rande gott om utrymme. Museet har experimenterat med relevans 
i vår samtid, och med sin idag tyd liga 1900-talsorientering vä ljer 
man att presentera byggnader från vårt nära förflutna. En modern 
mi ljö har tillkomm it på museet under sena re år. Det är en stations-
by som representerar perioden 1880-1950. Delar i den aktuella 
bebyggelsen är en brugs (motsvarande lanthandel), ett snickeri, 
en smedja/mask inverkstad och en station med godsexpedition. 
Bebyggelsen är uppförd med fabriksframstä ll t byggnadsmateria l 
som vid tiden för det ursprungliga uppförandet efterli knade husen 
i städerna. Anledningen t ill satsningen på stationsbyn är att dessa 
m iljöer idag snabbt är på väg att försvinna i de danska småstä-
derna. Man vill särskilt lyfta fram industrial iseringens t idiga skede 
i Danmark. 

Inom ramen för Nationalmuseet är en större nysatsning den på 
industrimiljön Brede Vcerk. Denna industrimiljö, som idag är un-
deravdelning ti ll Nationalmuseet på samma sätt som Frilandsmu-
seet, ligger bara ett stenkast från Frilandsmuseet, men är ett eget 

Lant hande ln i Stationsbyn på Fr ilandsmuseet låg t id iga re i byn Sundby på 
Fa lste r innan den förvärvades på 1990-ta let. De n öppnades fö r publik 2003. 
Foto: Frilandsmuseet . NEDERST: Runt fabri ksområde t i Brede växte et t sa m-
hä ll e med arbeta rbostäde r upp. "De n Lange Lce nge" byggdes unde r å re n 
1833-37 och idag ha r e n läge nhet rekonstrue rats så som de n såg ut åre n 
1950-56. Foto: Frilandsmuseet . 
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besöksmå l. Dock framstår Brede Vaerk tydligt som en förnyande 
satsning i li khet med Frilandsmuseets satsning på stationsbyn, där 
man tar tillvara spåren av industrialismen och på så sätt förhåller 
sig aktivt till vad som har skett i sam hället under de hundra år som 
har gått sedan fr iluftsmuseerna uppstod. Frilandsmuseets förny-
else ligger därmed i att fullfölja t raditionen att ta till vara miljöer 
som hotar att försvinna, och att fö lja det spåret vidare fram genom 
1900-talet för att på så sätt närma sig vår tid . 

0 

Den Gamle By i Arhus 
Den Gamle By i Århus på Jylland är en så ka ll ad "selvejende institu-
tion" (motsvarande stifte lse). Museet är ett köpstadsmuseum med 
inflyttad äldre bebyggelse från stadsmi ljö. Den Gamle By grunda-
des 1909 av Peter Ho lm. Han var släkt med generationer av hant-
verkare som va rit ve rksamma i Århus, och han valde medvetet mu-
seets inriktning på borgarkulturen i staden. Museet presenterar en 
bild av en gamma l dansk stad. Framstä llningen är inte kronologisk 
utan målet har istä ll et varit att skapa en trovärdi g stadsmi ljö med 
flera olika tidsskikt. 

En omfatt ande satsn ing i Den Gamle By på senare år har varit 
återuppbyggnaden av den från början högborgerliga Memtmes-
tergården från 1600-talets slut. Ursprungligen stod byggnaden i 
Köpenhamn. Huset p lockades ner 1944 men kom inte att återupp-
föras på museum förrän 1995, och då i Den Gamle By i Århus på Jyl-
land. Planen var från början att Memtmestergården skulle uppföras 
i en motsvarig het till Den Gamle By som va r tänkt att an läggas i 
Köpenhamn, men det p rojektet fö rverkligades aldrig. Ateruppfö-
randet betecknas av museet som det hittills största byggnads- och 

Förnyelse och tradition i Den Gamle By i Århus. 1970-talskvarteret i Den 
Gamle By. Till vänster en rekonstruktion av ett hus från Kors0r med en radio 
och tv- affär samt en broderiaffär i bottenvåningen. Till höger en rekon-
struktion av fasaden från biografen Kosmopala=et i Randers från 1923. 
Foto: Den Gamle By. NEDERST: Myntmästargården vid torget i Den Gamle By. 
Huset uppfördes 1683 till kungens myntmästare. Huset togs ner 1944 och 
magasinerades och kom 1995 i Den Gamle Bys ägo som återuppförde huset 
som öppnades för publik 2009. Foto: Den Gamle By. 
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restaureringsprojektet i museets historia. Det är också en sats-
ning på en i sammanhanget traditionell miljö, en gård som hade 
sin höjdpunkt på 1600- och 1700-talen, den period som också 
har återskapats. Huset var under 1800-ta let och fram till början av 
1900-talet en förslummad miljö bebodd av fattiga människor. Det 
är inte denna epok i husets historia som har återskapats. 

En annan större, pågående satsning på nyare tid i Den Gamle 
By är byggandet av ett stadskvarter med hus från perioden 1870-
1970-tal, där 1968-rörelsen och oljekrisen 1972 utgör slutpunkt. In-
spiration till satsningen har hämtats från det norska friluftsmuseet 
Maihaugen i Lil lehammer, där en rad friliggande vi llor har uppförts 
för att illustrera byggnadssätt och boende under hela 1900-talet 
ända fram till 1995, det år det senaste huset är ifrån. 

Den Gamle By fullföljer traditionen att flytta in gammal bebyg-
gelse på sitt område, men gör likt Frilandsmuseet en uppdatering 
i tid och flyttar in miljöer från nästan hela 1900-talet på museet. 
lgenkänningsfaktorn ökar, och därmed också relevansen för vår 
tids besökare. Dessa nya m iljöer, som definitivt finns i mannamin-
net, blir en förnye lse som vädjar till besökarens nostalgiska ådra . 

Friluftsmuseer, tradition och 
förnyelse 
Även om jag bara har skrapat på ytan, visar sig en stor bredd vad 
gä ller både upprätthållande av traditionen och arbetet med förny-
elsen av kulturmiljöerna vid de tre museerna. Glädjande nog fort-
sätter museerna att förvalta och förnya sina byggnader och miljöer. 
Det finns inget motstånd mot att flytta in och förnya miljöerna så 
att de nu omfattar i stort sett hela 1900-talets byggnadshistoria 
och traditioner i stad och på landsbygd. 

Som koncept för friluftsmuseer idag används ofta "living histo-
ry", ett sätt att levandegöra det förflutna som har sitt ursprung i 
USA för 40 år sedan. Det innebär att människor klär sig i tidstypiska 
kläder och agerar och verkar i de mi ljöer som finns inom muse-
ets ram. De uttolkar det förflutna som om de levde i den aktu-
ella perioden, och möter besökarna med dessa förutsättningar. I 
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förhållande till den ursprungliga traditionen 
då museerna placerade ut dockor i naturlig 
storlek i miljöerna, blir naturligtvis mötet 
med levande personer en ny upplevelse, sär-
skilt som personerna ofta är instruerade att 
agera som om det vore den aktuella epoken 
och att inte förstå eller svara på frågor från 
besökare som rör fenomen och företeelser 
i tider efter deras egen. Att använda sig av 
living history på detta sätt får ses som både 
en förnyelse och en återgång till traditionen . 
Istället för att personerna från förr nyss tycks 
ha lämnat rummen och husen, har de nu 
istället anlänt livs levande och börjar prata 
med besökarna . 

Nostalgi genom igenkänning av re lativt 
nyligen svunna fenomen och miljöer är viktig 
för friluftsmuseerna och besökarna. Nostal-
gin och oron för att saker skulle försvinna, var 
den huvudsakliga anledningen till friluftsmu-
seernas uppkomst, och idag krävs dessa ny-
investeringar i senare tider för att besökarna 
ska få uppleva samma känslor som dåtidens 
besökare fick av den nyss svunna epoken 
återskapad på museum. På detta sätt paras 
tradition och förnye lse på ett utmärkt sätt 
vid friluftsmuseerna. 

Sten Rentzhog hävdar i sin bok Friluftsmu-
seerna - En skandinavisk ide erövrar världen 
(2007) att det vi ser i museernas modernise-
ring i själva verket är en återgång till de ideal 
som härskade vid tiden för deras grundlägg-
ning, det vill säga årtiondena strax före och 

Från Kulturens utställning Bröllop!. MITTEN: Del av 
den t extil a installationen Rapport från ett tält. 
NEDERST: Hökeriet i Lund . 





strax efter sekelskiftet 1900. Då grundades dessa museer för at t 
ta hand om byggnader och m iljöer som riskerade att försvinna för 
gott. Helt klart kan det som vi idag uppfattar som strävan efter 
modernisering och samtidsrelevans vid friluftsmuseerna ses i lju-
set av museernas ursprungliga ide: att til lvarata sådant som hotas 
av borttagning och g lömska. Och att göra det innan det är för 
sent. Idag tycks rivn ingar och uppbyggnad av nytt i vårt samhälle 
gå i mycket snabbare takt än för hundra år sedan. Det är enklare 
att riva hela miljöer och kvarter idag än det var då. Försvinnandet 
går fort, med effektiva och stora maskiner ti ll hj älp. Det kan också 
vara denna takt på försvinnandet som får oss att tro att fri luftsmu-
seerna tar tillvara vå r samtid mer än det förflutna. I sjä lva verket 
hand lar det liksom tidigare om att ta hand om det förflutna, det 
som riskerar att försvinna . Ski llnaden är att det hotade inte är lika 
längesedan förflutet idag som för hundra år sedan, beständig he-
ten är inte lika långvarig som då. 

Fri luftsmuseerna har varit och är än idag en klangbotten för det 
omgivande samhällets ideal, längtan och behov. De är fy llda av 
åtråvärda ting från nyligen svunna epoker. De är Antikrundan live 
med samma förmåga att väcka minnen och sinnesstämningar från 
förr till liv hos betraktaren. Det är samtidigt tydligt att underhållet 
av museernas byggnader är kostsamt och svårt at t få ti ll stånd, och 
att det pågår en intensiv förnyelseprocess, i vissa fa ll inriktad på att 
anskaffa ännu fler byggnader och bygga ut det därmed förkn ip-
pade framtida underhållsbehovet. Rent praktiskt kan det också i 
vissa fa ll vara svårt för några av fri luftsmuseerna att få plats med 
fler byggnader på sina befintliga ytor. 

Friluftsmuseer, som de jag har presenterat här, rymmer frön till 
nya berättelser. Museerna har fördelen att de inte behöver förvalta 
ett en gång för alla uttolkat förflutet i kronologisk ordning. De kan 
änd ra och förnya bi lden av det nyl igen förfl utna i det oändliga. Uti-
från varje nutid b ildas ett nytt förflutet. Nya historier kan ständigt 
sökas i den kultur som omger oss. 

Utställningen Popstad Lund på Kulturen med en rekonstruktion av en rep-
lokal. I ut stä llningen finns en scen med instrument, en g arderob med kläder 
och smink, allt för att man själv skall kunna p rova på att vara artist. 
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