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RETROMANIA  

Folkhemstiden. Välfärdsepoken. Rekordåren. Årtiondena efter andra världskriget har fått många 

beteckningar som får oss att känna att det mesta nog var lite bättre då. Åren med Elvis och Erlander. 

En tid med större framtidstro, mindre stress och tryggare barn. Dessutom snyggare kläder, coolare 

bilar och bättre musik. Men var verkligen allt så härligt som det kan te sig i vår tids pastelltonade 

backspegel? 

 

Retromania handlade om en tidsepok, men framförallt om vår egen tids bild av en livsstil som ofta 

lyfts upp i mode och populärkultur - och ibland också i samtalet om hur vi borde leva våra liv. 

Nostalgi kan vara både härligt och förfärligt. Det som ser förföriskt ut har ibland en mörk baksida. 

Kärnan i utställningen var: Vår bästa tid är nog nu - men visst kan den bli både snyggare och roligare 

med lite retro! 

 

Underlag och infallsvinklar kring temat kom genom samtal med människor i olika åldrar, bl.a. en lokal 

PRO-förening och ett antal högstadieelever. Genom att följa trådar på Flashback och andra 

internetforum kom vi i kontakt med odemokratiska synpunkter som sällan eller aldrig framförs öppet 

till oss på museet. Dessa var anonyma och stundtals knepiga att förhålla sig till. Vi valde ändå att ta 

med det materialet som en del i arbetet. 

 

Utställningens form utgick från vår önskan att skapa något nytt inom en tämligen väl inarbetad 

genre. Utställningar och miljöer som återskapar 50- och 60-talen i nostalgisk anda finns det gott om. 

Nostalgi och igenkänning var viktiga delar också för oss, men huvudsyftet var att locka tanken vidare. 

Genom att bryta ut delar av helheter och exponera mot en abstrakt bakgrund skapades utrymme att 

också låta text och bild utmana den förenklade bilden av det trygga och homogena folkhems-Sverige.  

 

I utställningsrummets ena halva var en stor del av föremålen nyproducerade i retrostil. Här handlade 

det mest om mode, musik och allt det snygga, färgglada, lustfyllda. Tack vare samarbete med olika 

företag fick vi möjlighet att låna saker som vår budget annars inte hade räckt till. Ett bildspel visade 

en fotodokumentation om några värmländska retroentusiaster. I andra halvan av rummet fokuserade 

vi på samhällsfrågor: hemmafruar, pensioner, barnaga, välfärd, apartheid, kapprustning. Här 

handlade det också om Tage Erlander, om nostalgi och om folkhemsbegreppet.  

 

Innehållet var ganska omfattande och varierande. Det delades in i teman som vart och ett 

presenterades av ett fotocollage och en kort introduktionstext på svenska och engelska. Collagen 

hjälpte besökaren att snabbt få grepp om vad det handlade om utan att läsa stora mängder text. 

Fördjupning kunde man hitta i ett häfte som fanns i utställningen och som man fick ta med sig gratis. 

Delar av fördjupningen fanns också på engelska. Ett mediebord fanns, där man kunde bläddra bland 

och zooma in i 50-talsbilder från länets kommuner. Med hjälp av en green screen kunde man också 

själv ta plats bland exempelvis Arvikas luciakandidater 1953 eller på bussresa till Norge 1957. 

 

Blandningen av lättsamt och allvarligt gjorde att vi lockade en bred publik och samtidigt kunde lyfta 

viktiga frågor kring hur historia brukas - och ibland missbrukas. Vår förhoppning är att Retromania 

har bidragit till att nyansera bilden av 50- och 60-talen och till att väcka tankar om framtidstro i vår 

egen tid. 

 

Fördjupningshäftet till utställningen finns på www.varmlandsmuseum.se under Tidigare 

utställningar/2015. 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 


