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Tack! 

Det känns som om en evighet sen och samtidigt som att det var nyss jag gläd-
jesprudlande fick beskedet om en doktorandtjänst. Avhandlingen har fört mig 
till roliga och spännande platser och människor. Det finns många att tacka för 
att avhandlingen nu är klar. Först och främst, ett innerligt tack till alla er som 
generöst gett av er tid för att svara på mina frågor. Tack för trevliga fikastun-
der, spännande samtal och promenader! Tack alla på Historiska museet som 
inte bara haft tålamod med mig, utan verkligen öppnat dörren och låtit mig 
komma in. Tack all kompetent och tillmötesgående personal på ATA-arkivet, 
ni är toppen. Varmt tack också till föreningen för museibutiker i Stockholm, 
SIMBA för att ni tog emot mig. Mina uppmuntrande handledare Birgitta 
Svensson och Inga Sanner, jag kommer verkligen att sakna våra möten. Bir-
gitta, tack för ditt orubbliga stöd och för roliga och engagerande samtal om 
kulturpolitik och allt annat. Tack Inga för din noggrannhet och nyfikna, efter-
tänksamma klokhet. Fredrik Svanberg, f.d. forskningschef på Historiska mu-
seet som var opponent på 60%-seminariet, tack för kloka kommentarer. Som 
slutopponent ställde museologen Eva Silvén upp, tack för insiktsfulla råd. 
Tack också till Lotten Gustafsson Reinius, som trots stor arbetsbelastning 
ändå tog sig an att vara slutläsare och gjorde det med stor omsorg.  
 
Den varma arbetsmiljön på etnologiska avdelningen med fikor och promena-
der har gjort det lätt att pendla till SU (tack Karin för du samlar oss). Alla fina 
doktorandkollegor på etnologin: Elin N, Elin F, Elin L, Maria, Andrea, Ida 
och framförallt min godhjärtade rumskompis Hanna, så fint att jag fått dela 
detta med er. Tack även till alla er som läst och kommenterat mina textutkast 
på seminarier både på etnologin och på Forskarskolan för kulturhistoriska stu-
dier, FOKULT. Varmt tack särskilt till Lars Kaijser, Ida Hughes Tidlund, 
Hanna Jansson, Elin Nystrand Von Unge och Elin Lundquist som även vid 
sidan av seminarierna gett synpunkter på texter. Tack alla doktorander och 
seniorer i FOKULT för de kreativa diskussioner vi haft som utmanat mig att 
vässa mitt argument, särskilt tack alla ”fokultingar”, Elisabeth, Ingrid, Elin, 
Tove, Emma, Johan, Per, Daniel, Lisa, Matts, Nicklas, Robert, Elisa, Robin, 
Fredrik, Adam W-M, Adam H, Anders, Tack för roliga och oförglömliga in-
ternat och resor vi gjort tillsammans, tack Anna Källén för ditt engagemang 
för oss alla.  
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Jag vill också sända min tacksamhet till dem som ekonomiskt bidragit till 
denna avhandling. Tidigt i arbetet fick jag tack vare bidrag från Birgit och Gad 
Rausings stiftelse och Mats Rehnbergs minnesfond under några veckor möj-
lighet att vistas i den inspirerande miljön vid Museum Studies i Leicester och 
presentera min forskning. Jag har även erhållit stöd från Svenska fornminnes-
föreningen för bildbearbetning, samt stöd från Helge Ax:son Johnsons stif-
telse för avhandlingens färdigställande. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka nära och kära som uppmuntrat mig under 
arbetsprocessen och i livet utanför avhandlingen. Tack alla Storholmare för 
vår samvaro och ert kärleksfulla engagemang i vårt friluftsmuseum som gett 
perspektiv på avhandlingsskrivandet. Ni är mina ”äventyrskompisar”, som 
mamma skulle ha sagt. På Storholmens arkeologiska friluftsmuseum har jag 
konfronterats med det jag skriver om, demokratiska ideal och museer. Till-
sammans med övriga styrelsen har jag fått formulera svar på varför museer 
ska finnas och för vem de är till för, och dessutom varit nödd att försöka om-
sätta det i praktik! 
 
Livet har gjort många oväntade krumbukter under den här tiden. Sjukdom och 
sorg har varit följeslagare under processen. Jag förlorade först min mamma i 
cancer och sedan min make Mats, Alvins pappa, i samma sjukdom. Avhand-
lingen fick då vänta ett tag. Med stor förundran och tacksamhet har jag så 
småningom funnit en ny kärlek, med härliga dottern Ebba på köpet, nya fina 
vänner och jag hittade också tillbaka till forskningen. Tack finaste Patrik för 
ditt stöd och din kärlek, tack Kristina, Florence, Göran och Ann-Marie för att 
ni fanns där under Mats sjukdom och efteråt, jag kommer aldrig att glömma 
det. Ann-Marie, med din roll som Alvins ”extramamma” har du blivit en allt 
viktigare del av min familj. Pappa, tack för att du tillsammans med mamma 
ställde upp och läste och kommenterade mina utkast till texter, tack för rolig 
matlagning! Arvid, Brodde, Fredrik, jag älskar er. Sist men inte minst, till 
mina pojkar: Emil jag är så oändligt glad att du blev min bonusson, jag älskar 
dig och är så stolt över dig, det hade Mats också varit. Tack för samarbetet då 
vi hade det som tyngst. Alvin, sockerhumla, du är dagligen min stora glädje, 
kärlek och stolthet!   
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Kapitel 1. Inledning 

Introduktion   
För ett tiotal år sedan fick jag i egenskap av arkeologiutbildad möjlighet att 
arbeta inom olika publika funktioner på Historiska Museet i Stockholm. Ar-
betet utfördes i olika delar av huset och under två enheter, Media och Kom-
munikation samt Utställningar och Lärande, vilka då var distinkt åtskilda såväl 
rumsligt som organisatoriskt. Möten med besökare i olika delar av museikrop-
pen fick mig att fundera över hur museet formas publikt. Ett intresse för mu-
seets rumsliga dispositioner i relation till frågor om makt och demokrati väck-
tes. Framför allt kom jag att intressera mig för kopplingar eller översättningar 
mellan å ena sidan officiella målformuleringar och styrande kulturpolitiska 
direktiv, och å andra sidan utformningen av de publika rum i museet som en 
besökare vistas i. Inom ramen för forskarskolan för kulturhistoriska studier 
har jag fått möjlighet att återkomma till museet och utforska de frågor som 
väcktes.  
 
Statliga skattefinansierade museer kan ses som moraliska, ideologiska och in-
tellektuella förebilder i samhället, i olika grad. De är samhällsinstitutioner som 
visar oss hur vi kan vara publika, hur vi tillhör (eller inte tillhör) en offentlig-
het. Internationellt har museer de senaste decennierna genomgått en period av 
radikalt omskapande. Omfattande forskning har granskat museers represen-
tationer utifrån utgångspunkten att de är viktiga aktörer i samhället för social 
förändring och allt mer också för ekonomisk förändring. Museernas publika 
och demokratiska uppdrag har blivit allt tydligare politiskt uttryckt och deras 
framgång mäts - allt mer precist med olika verktyg - i syfte att kartlägga mål-
grupper för att öka antalet besökare. Konsulter kallas till museerna för att iden-
tifiera olika kundsegment.1 De pressas att arbeta kommersiellt och de gränser 
mellan kommers och bildning som tidigare upprätthållits med kraft, har för-
skjutits i takt med att kommers allt mer vunnit erkännande som en motivation 
för museer i sin egen rätt genom att skapa ”regional tillväxt”, ”attraktivitet och 
synlighet.” Samtidigt har representationskritiken, från i synnerhet 1990-talet 
och framåt, också ställt nya krav utifrån tanken att många olika slags besökare 

                                                      
1 På Historiska museet infördes arbete med GLO (Generic Learning Outcome) 2009 och be-
söksundersökningen Visitor 360, (inköpt av den stora brittiska marketing/benchmarkingfirman 
Morris Hargreaves, som har museer som kunder över hela världen), har pågått under flera år.  
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ska kunna spegla sig i museet liksom i Nordiska museets gamla slagord lyder: 
”Känn dig själf”. 
  
Liksom många andra museiforskare ser jag museer inte bara som arenor där 
politiska idéer och demokratiska ideal iscensätts och utspelas, utan som rum 
där de också aktivt formas och omförhandlas. Inträdet i det statliga museirum-
met är ett inträde i ett symboliskt nationellt rum. Ett rum med en särskild ut-
formning och disposition vilket har en konkret påverkan på dem som rör sig i 
det.2 Samtidigt är inte museibyggnaden riktigt så fast och solid som arkivens 
ritningar och husets imponerande fasad kan ge intryck av. Museet är på samma 
gång både stabilt och rörligt.3  
 
I avhandlingen undersöks museet som en statlig, nationell och publik sam-
hällsinstitution i skärningspunkten mellan styrande kulturpolitiska direktiv, 
officiella målformuleringar och rumslig, materialiserad praktik mellan 1943 
och 2013. I centrum av studien står museets entré, butik, barnrum och inner-
gård. Innan jag närmare kommer in på avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar, behövs för den fortsatta förståelsen en kort bakgrund till denna speci-
fika institutions organisation och samhällskontext i relation till hur museet är 
just statligt, nationellt och publikt. 

Bakgrund  
Historiska museet är ett tydligt statligt styrt museum där tidens föreskrivna 
normer uttrycks genom olika regleringsbrev och styrdokument. Museet har en 
av Sveriges och Europas största samlingar av arkeologiska föremål och kyr-
kokonst.4 Samlingarna har en lång historia som sträcker sig ner till 1600-talet, 
men som ett modernt, publikt museum grundlades det 1866 när det införliva-
des i bottenvåningen av det då nybyggda ståtliga Nationalmuseum på Blasie-
holmen i Stockholm.5 Där blev det snart mycket trångt. Historiska museet fick 

                                                      
2 Jennifer Barretts tankar om vad som gör museet publikt har här gjort ett särskilt intryck (2011), 
se även exempelvis Heumann Gurian 2006, MacLeod 2005, Sandell 2002, jfr Beckman 
1999:21. 
3 Här har jag framför allt influerats av kulturgeografen Doreen Massey som inte studerat just 
museer, men vars tankar om rumslighet är centrala i avhandlingen (1993). 
4 Samlingarna omfattar fler än tio miljoner föremål. 
5 Denna tidpunkt anges ofta som Historiska museets moderna bildande, då samlingarna, i och 
med lokaliseringen till den nya nationella museibyggnaden, blev mer tillgängliga för en offent-
lighet (Bennet 1995). I begreppet modernt ligger hur museer förbands med idéer om upplysning 
och bildning för medborgarna, och med nationalismen. I begreppet ligger även museernas ve-
tenskapliga professionalisering. I en arkeologihistorisk kontext innebar det införandet av en ny 
slags kulturhistoriskt typologiskt ordnande i sten- järn- och bronsålder, sammanbundet med 
evolutionstanken (Hegardt 2015, Svanberg 2012a, 2012b, 2015a, 2015b). 
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därför efter ett långvarigt förberedelsearbete en egen museibyggnad på Narva-
vägen. Det är denna som är avhandlingens studieobjekt. 
 
Det nya museet började byggas i tid av depression och ekonomisk kris. Huset 
stod färdigt 1939 vid andra världskrigets utbrott och invigdes officiellt först 
1943, mitt under krig och folkhemsepok.6 Planeringen av det nya museet sam-
manföll även med att kulturarvsförvaltningen i stora drag fick sina nuvarande 
former 1938. Kulturfrågor fick en ökande betydelse i politiken vid tiden för 
det nya museets öppnande. Kulturpolitik blev ett mer sammanhållet begrepp i 
den politiska debatten efter kriget och det första kulturpolitiska programmet 
lades fram 1946.7 Museet utformades också i en tid då byggnadskonsten 

                                                      
6 Folkhemmet är ett politiskt och ideologiskt begrepp för en samhällsvision som fick spridning 
efter att den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson använt det i ett riksdagstal 1928. 
Folkhemmet används även för att beskriva den tidsepok då begreppet praktiserades och social-
demokratin var vid makten. Epoken ges olika start och slutår, men syftar vanligen på perioden 
mellan 1930-talet och 1970-talet med socialdemokratiskt styre, växande offentlig sektor och 
sociala reformer. 
7 Programförslaget Riktlinjer för ett demokratiskt kulturprogram lades fram 1946 av kommu-
nisterna och antogs två år senare. 1952 presenterade Socialdemokraterna betänkandet Männi-
skan och nutiden. Idéhistorikern Per Sundgren, liksom idéhistorikern My Klockar Linder, kon-
staterar dock att kulturpolitiken inte uppstår med välfärdssamhället. Om man ser på relationen 
mellan stat och kultur genom bildning och folkbildning finns kulturpolitiska aspekter med un-
der hela 1900-talet. Från slutet av 1800-talet var kulturfrågan en bildningsfråga. Det konstnär-
liga skapandet var inte i fokus utan personlighetsdaning och förmedling av kunskaper, menar 
Sundgren. Dock blir statens ställning och roll i att bestämma vilken kultur som ska stödjas allt 
tydligare under 1900-talet (Sundgren 2007:19ff, Klockar Linder 2014:8ff, 162f). 

Bild 1. Museet under uppbyggnad. Riksantikvarieämbetet (Raä), ATA, Fotosam-
lingen, bildmapp 6. 
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mycket konkret kom att ställas i samhällets tjänst.8 Museets första arkitektrit-
ningar präglas av funktionalismen. Bygget påbörjades efter den stora Stock-
holmsutställningen 1930, där funktionalismens formspråk fick sitt genom-
brott. Samhällsplaneraren Uno Åhrén hävdade att det var ”demokratins ge-
nombrott i byggnadskonsten”.9 Att museet förfärdigades i krigstid, nationell 
samling och folkhemsepok spelar roll för museibesökarens inträde i museet 
ännu idag. Avhandlingens bakre tidsgräns är förlagd till byggnadens invig-
ning, men det var givetvis många och långvariga skeenden och förhandlingar 
som ledde dit.10 

 
Historiska museet kan studeras som ett nationalmuseum enligt definitionen att 
de är institutioner, samlingar och utställningar som hävdar, artikulerar och re-
presenterar dominanta nationella värden, myter och verkligheter.11 Med denna 
definition kan man förstå nationalmuseum relativt, inte utifrån något som det 
är, utan utifrån vad det gör. Arkeologin har haft en särskild kraft i Europas 
olika nationsbyggen.12 Historiska museet har fungerat mer eller mindre som 
nationalmuseum över tid, men kanske i synnerhet i tider av samhällsomvand-
ling och social oro. Historiska museet fick dock lämna det formella namnet 
Nationalmuseum då det flyttade ut ur byggnaden på Blasieholmen till Narva-
vägen. Vid tiden i Nationalmuseum inrymdes där flera samlingar som gemen-
samt definierade olika sidor av det nationella: konst, arkeologi, kungliga sam-
lingar och krigsbyten. Vid 1800-talets slut kom även nationen att samlas och 
visas genom den folkliga kulturen, genom att Artur Hazelius bildade Nordiska 
museet och Skansen. Samlingarna i Nationalmuseum delades vartefter upp 
och bildade flera museiinstitutioner. Huset på Blasieholmen, som ännu bär 
titeln Nationalmuseum, är idag främst ett konstmuseum.13 
 

                                                      
8 Nilsson 2004. 
9 Åhrén 1942:5. 
10 Se Bergström & Edman 2004, Thordeman 1946, Åman 2008. 
11 Inom det EU finansierade forskningsprojektet EuNamus, har begreppet Nationalmuseum 
problematiserats och definierats på olika sätt. Definitionen ovan utgår från Aronssons sätt att 
beskriva Nationalmuseum (Aronsson 2010:140ff., 2011:29–54). 
12 Aronsson m.fl. i Knell, Aronsson, Bugge Amundsen (red) 2011, Grundberg 2005:270f. 
13 Nationalmuseum presenteras idag som ett konst- och designmuseum (Nationalmuseums 
webbsida, besökt senast 2 maj 2017). Att Sverige inte har ett Nationalmuseum som samlar ar-
keologi, konst och kulturhistoria under ett tak, såsom många andra europeiska länder har sin 
bakgrund i att staten 1919 fastställde ansvaret för det nationella kulturarvet i en gränsdragning 
mellan de stora museisamlingarna. Ansvaret delades mellan Statens historiska museum (som 
det då hette), Livrustkammaren, konstavdelningen vid Nationalmuseum och Nordiska museet. 
Historiska museet skulle enbart ha föremål från före reformationen och Nordiska museet från 
tiden efter, vilket i stort sett varit styrande fram till idag (Hillström 2006:13f, 337–341). Det är 
dock något museet sedan några år tillbaka velat arbeta sig ifrån, målet är att vara ett tydligare 
historiskt museum som omfattar hela historien. 
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Att museet var nationellt betydde dock inte automatiskt statligt. Som musei-
historikern Magdalena Hillström liksom etnologen Kerstin Arcadius visat, var 
statens roll och ansvar för kulturarvet både omstridd och flytande under hela 
1800-talet. Samtidigt som det rådde enighet om att historiebevarandet var en 
”allmän” eller ”offentlig” angelägenhet, rådde starkt skilda meningar om vad 
som lades i begreppen allmän och offentlig.14 Intresset för historien och dess 
förvaltning löpte parallellt med nationalismens ideologiska strömningar och 
nationalstatens formering. Under 1900-talet blev statens roll mer klarlagd. Vid 
seklets början var museiprofessionen på stark framväxt och under 1920-talet 
påbörjades en omdaning av kulturarvsförvaltningen, som vi ska komma till.  
 
Att Historiska museet är en statligt styrd samhällsinstitution innebär idag kort-
fattat att museet liksom andra statliga så kallade centralmuseer15 finansieras 
med skattemedel och har ett demokratiskt uppdrag. Detta har över tid uttryckts 
mer eller mindre explicit i termer av att ”främja en demokratisk samhällsut-
veckling”. Den självklara utgångspunkten har varit att de ska vara öppna för 
allmänheten, även om synen på denna ”allmänhet” skiftat. Historiska museet 
regleras politiskt dels genom en förordning med instruktioner för Statens hi-
storiska museer från Kulturdepartementet, dels styrs uppdraget av ett årligt 
regleringsbrev. Övergripande ska museet även förhålla sig till de kulturpoli-
tiska målen. De kan beskrivas som statsmakternas instruktioner till kultursek-
torn. De kulturpolitiska målen handlar på ett övergripande plan om museets 
roll i samhället, där frågor om demokrati och bildning är centrala. 
 

                                                      
14 Denna osäkerhet sammanhängde intimt med samhällsordningens omvandling under 1800-
talet från kungastat och ståndssamhälle, till en demokratisk stat. Gränserna för statligt, kungligt, 
civilsamhälleligt och enskilt ansvar för historien var i rörelse. Det demokratiska ”samhällsord-
nandet” var en långsam process, från statsvälvningen 1809 till den allmänna rösträtten för både 
kvinnor och män 1919 (Hillström 2006:39f, se även Arcadius 1997 jfr Barrett 2006). Museernas 
framväxt som demokratiska samhällsinstitutioner förbinds allmänt med upplysningens idéer 
om jämlikhet och vikten av att sprida kunskap till alla medborgare. Franska revolutionen anges 
som startpunkt för framväxande idéer om offentliga museibyggnader som spreds över Europa. 
Museernas publika, demokratiska uppdrag har sedan dess varit centralt förbundet med idéer om 
allmänhetens upplysning och bildning. Magdalena Hillströms och Kerstin Arcadius arbeten vi-
sar från ett svenskt perspektiv på komplexiteten i dessa skeenden. 
15 Mellan 1986 och 2009 fanns i Sverige fem ansvarsmuseer som hade ett särskilt statligt upp-
drag för samordning och samverkan inom sina respektive ämnesområden. Efter betänkandet 
Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat, SOU 2009:15, avskaffades ansvarsmuseifunkt-
ionen och detta uppdrag togs bort ur museernas instruktioner. Regeringen utnämnde istället ett 
antal museiorganisationer till "centralmuseer" med ett särskilt nationellt ansvar som tillsam-
mans ska påta sig vissa för landet gemensamma museiangelägenheter. Till centralmuseerna rä-
knas i skrivande stund tio myndigheter och fyra stiftelser, som tillsammans omfattar ett större 
antal enskilda museer, bland andra Historiska museet.  
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Kulturpolitiken som växte fram efter andra världskriget var länge nära länkad 
till utbildningspolitiken.16 Den folkbildande rollen är dock en av flera samspe-
lande funktioner som har varit framträdande och stått mer eller mindre i ett 
spänningsförhållande till varandra under efterkrigstiden. Museets förutsätt-
ningar (liksom kulturpolitikens som helhet) formas i förbindelser mellan stat, 
civilsamhälle och marknad. Relationen till besökaren finns i skärningspunkten 
mellan bildning, social förändring, underhållning och ekonomisk tillväxt.17  
 
Kultur- och museiutredningar ger genom språkbruk och betoningar tydliga in-
dikationer på samhällsomsvängningar.  Många studier har pekat på hur museer 
gått från ett medborgarperspektiv till ett besökarperspektiv liksom ett kund-
perspektiv i takt med att de i allt högre grad konkurrerat och jämförts med 
andra upplevelseaktörer i samhället.18 Museer har gått från ”being about so-
mething” till ”being for somebody”, för att citera museologen Stephen E 
Weil.19 Skiftet kan relateras till Dorte Skot-Hansens modell över den danska 
officiella kulturpolitikens skiftande legitimeringar/logiker (”rationaler”) från 
1960-talet till 2000-talet. Modellen tydliggör skillnader i vad som hon tolkar 
som den övergripande logiken i en viss tid.20 Den ska inte ses som en fastställd 
utvecklingslinje där en legitimering/logik renodlat ersatts av en annan. Sna-
rare beskriver modellen vilken som varit överordnad i ett visst skede. Hon 
menar att den humanistiska logiken liksom den sociologiska nu är överordnad 
en instrumentell eller marknadsorienterad logik.21   
 
Modellen ger en grov översiktlig skissering av kulturpolitikens legitimeringar 
över tid. Den pekar på hur kulturpolitiken är sammanlänkad med större poli-
tiska och samhälleliga strömningar. I senare bearbetningar kopplar Skott-Han-
sen den humanistiska logiken till ”enlightenment”, den sociologiska till ”em-
powerment” och den instrumentella till ”economic impact”, samtidigt betonar 
hon underhållningen ”entertainment” som instrumentell legitimering. Framför  

                                                      
 16 Det var länge regeringens ecklesiastikminister (från 1968 benämnd utbildningsminister) som 
hade hand om kulturfrågorna (Sundgren 2007). 
17 Se Beckman 2005:332–339, angående förändringstendenser inom kulturarvsfältet. 
18 Se exempelvis Conn 2010, Heumann-Gurian 2006, Kirshenblatt-Gimblett 1998, Message 
2006, MacLeod 2012 Skot-Hansen 2008. För diskussioner om kulturpolitik och marknad i 
svensk kontext se t.ex. Sörlin 2003, Aronsson & Hillström 2005, Karlsson 2010. 
19 Weil 1999. 
20 Skot-Hansen 1999:11f, Skot-Hansen beskriver kulturpolitikens rationaler, vilket jag övers-
ätter som logiker. Jag har översatt alla modellens danska begrepp till svenska. 
21 Alla dessa kulturpolitiska logiker kan dock benämnas som instrumentella, men på olika sätt, 
vilket också Skot-Hansen själv påpekar. De används för att uppnå olika mål. Enkelt uttryckt har 
den humanistiska bildning, den sociologiska frigörelse och den instrumentella ekonomisk till-
växt som mål. I senare arbeten benämner hon den instrumentella istället som marknadsanpas-
sad. 
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allt pekar hon på hur kultursektorn i växande grad motiverats med ekonomiska 
logiker, där kulturpolitik används som medel för ekonomisk tillväxt eller reg-
ional utveckling.22  

 
 

Humanistisk Sociologisk Instrumentell 

Mål Bildning Frigörelse Synliggörande 

Bakgrund Stat Civilsamhälle Marknad 

Förankring Nationell Lokal Internationell 

Funktion Kunskapsinhämtning Bekräftelse Underhållning 

Publik Hela befolkningen Sociala grupper Livsstilssegment 

Strategi Demokratisering av 
kulturen 

Kulturell demokrati Kulturalisering/profile-
ring 

Inramning Kulturinstitution Ramar Flaggskepp 

Förmedlare Kulturförmedlare Animateur/eldsjäl Projektledare 

 
Modellen är jämförbar med svenska förhållanden och kan i grova drag relate-
ras till hur kulturpolitikens omformulerats och motiverats från efterkrigstiden 
till idag genom den kulturpolitik som fastställdes under 1970-talet, 1990-talet 
och 2000-talet.23 Det finns inte utrymme att återge de kulturpolitiska målen i 
sin helhet, men jag ska ge en översiktlig presentation i relation till Skot-Han-
sens resultat.24 

 
Trots att kulturens roll i politiken i vissa avseenden (i synnerhet genom folk-
bildning och fostran) i Sverige kan sägas ha en lång historia och som i efter-
krigstid allt tydligare formerades som en sammanhållen kulturpolitik,25 var det 
först mellan 60-talets slut och 1970-talets början som kulturpolitiken i sin hel-
het utreddes och övergripande kulturpolitiska mål fastställdes. Dess innehåll 
byggde på tankar om museets roll i samhällsbygget som formulerats tidigare, 
men kulturen intog nu en central plats i politiken i sin egen rätt. Ny kulturpo-
litik från 1972 som antogs 1974 efter lite redigering, kom att bli dominerande 

                                                      
22 Skot-Hansen 1999:12, 2006:34f, 2008. 
23 Se t.ex. Beckman 2005, 2003, Grundberg 2005, Karlsson 2010.  
24 De kulturpolitiska målen återfinns på riksdagens webbsida, se prop. 1974:28, prop. 
1996/97:3, prop. 2009/10:3, http://www.riksdagen.se. 
25 Ordet kulturpolitik är i Sverige belagt från 1800-talts slut, men betecknade inte ett samman-
hållet fenomen. Se Klockar Linder 2014:154. 
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för lång tid framåt.26 För museerna var dock den föregripande statliga musei-
utredningen 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) än vikti-
gare för att omformulera museernas ideologiska plats och betydelse i det sam-
tida samhället.27 Centrala var idéer om demokratisering av kulturen för hela 
befolkningen, genom att nå ”eftersatta grupper”. Nya kulturpolitiska mål for-
mulerades under 1990-talet då EU-inträde, ekonomisk kris och invandring 
präglade samhällsdebatten. Utredningens slutbetänkande var Minne och bild-
ning: museernas uppdrag och organisation.28 De nya mål som fastställdes ut-
gjorde snarast en perspektivförskjutning av de tidigare målen.29 En sådan för-
skjutning var att det nationella relaterades tydligt till globaliseringens proces-
ser där det globala, i termer av kulturell mångfald, också uppfattades inom det 
nationella och gav erkännande till olika gruppidentiteter (”sociala grupper” i 
Skot-Hansens modell). Den senaste kulturpolitiska propositionen Tid för kul-
tur från 2009,30 kan delvis ses som ett brott. Dess rådande mål står i vissa delar 
som motpol till 1970-talets. Särskilt uppmärksammat är att ett av 1970-talets 
mål, vilket även fanns med i reviderad och förmildrad form i 1996 års version, 
att ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet”, nu togs bort.  
 
Museets verksamhetsplaner är intressanta att studera i relation till kulturpoli-
tikens skiftande logiker under senare år. Från 2003 fram till 2008 hade museet 
ett policydokument med formuleringen ”Statens historiska museer förvaltar 
kulturarv och ger perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk sam-
hällsutveckling”, vilket även stod i museets verksamhetsplaner. En variant av 
formuleringen, att myndigheten särskilt skulle beakta ”kulturarvets betydelse 
för en demokratisk samhällsutveckling” fanns i regleringsbreven från rege-
ringen, men försvann i 2006 års regleringsbrev. Kopplingen till demokrati och 
samhällsutveckling i museets verksamhetsplaner, fick en viss förskjutning 
från 2007. Då fanns formuleringen visserligen med under rubriken ”Mission”, 
men det förklarades att demokrati inte skulle ses som något övergripande po-
litiskt, utan ses som knutet till den enskilda individen:  

”Begreppet ’demokrati’ bör i detta sammanhang betraktas som en rörelserikt-
ning snarare än ett politiskt mål eller ett statsskick, dvs. utgå från de grundläg-
gande fri- och rättigheterna samt den personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd som varje individ åtnjuter enligt regeringsformen. Av detta följer att 
myndigheten sätter människan i centrum.31  

                                                      
26 Prop. 1974:28. 
27 Näsman 2014. 
28 SOU 1994:51. Här förekommer formuleringar som ”vårt kollektiva minne” och ”kulturarv” 
ymnigt liksom begreppet ”bildning”. 
29 Prop. 1996/97:3, Kulturpolitik. 
30 Prop. 2009/10:3, Tid för kultur. 
31 SHMM, Verksamhetsplan och budget 2007. 
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I 2008 års Verksamhetsplan försvann formuleringen om demokratisk sam-
hällsutveckling, året efter avskaffades policydokumentet. Verksamhetsplanen 
slog fast att verksamheten vilade på varumärkesplattformen32 men också med 
utgångspunkt i den Marknadskommunikationsplan som togs fram under 2009. 
Övergripande formuleringar om museets roll i en demokratisk samhällsut-
veckling försvann, under några år. Vid samma tid formulerades ett nytt över-
gripande besökslöfte och målgruppsdefinition. Ett ständigt formulerat demo-
kratiskt ideal har varit att museet ska vara till för ”alla”, men vilka ”alla” om-
fattat, har förskjutits. 1970-talets kulturpolitiska mål, att ”gynna eftersatta 
grupper” har med lång kontinuitet på olika sätt översatts i verksamhetsplaners 
formuleringar. Målen att nå alla, särskilt de ointresserade, har formulerats i 
termer av ”eftersatta”, ”obesökare” eller en ”oinitierad allmänhet” till exem-
pel. Det nya besökslöftet 2009 var att erbjuda: ”Lustfyllt lärande om svensk 
historia” för ”alla som är nyfikna på historia – gärna med barn eller barn-
barn”.33 Besökslöftet lade därmed tonvikten på de redan intresserade, ett tänkt 
socialt genomsnitt. Strax innan den dåvarande överintendenten för myndig-
heten/chefen för museet avgick för att bli chef för Riksantikvarieämbetet, för-
klarade han det nya besökslöftet som en pragmatisk avvägning. Stora och dyra 
satsningar på mest svårlockade, exempelvis förortsungdom, skulle inte löna 
sig. Det skulle krävas långt större resurser än vad som rimligen kunde avvaras 
för att få dem att komma, menade han.34 Det var effektivare att satsa på dem 
som ”stod lite närmare” museet. Besökslöftet visar hur en marknadsorienterad 
logik blev styrande för synen på besökarna. Dessa skeenden gällde givetvis 
inte bara Historiska museet, utan var del av en allmän utveckling och anpass-
ning och kan kopplas till de instrumentella och marknadsanpassade logiker, 
legitimeringar eller ”rationaler”, som finns i Skot-Hansens modell.  
 
Det ska tydligt betonas att denna skissering ovan rör ideal och visioner, for-
mulerade på en officiell nivå, inte praktiker. Hur kulturpolitiken har haft be-
tydelse och hur de förändringar Skot-Hansen tecknat kan relateras till Histo-
riska museet är en empirisk fråga. Avhandlingen diskuterar kulturpolitiska 
skrivningar främst där de aktiverats som betydelsefulla för museets aktörer, 
när dessa aktivt förhållit sig till, översatt eller förhandlat kulturpolitikens mål 
och drivkrafter i vardaglig, rumslig praktik.  
 
Slutligen behövs en kort beskrivning av myndighetens organisation. Myndig-
heten där Historiska museet ingår heter idag Statens historiska museer. Där 
ingår förutom Historiska museet, även Kungl. Myntkabinettet, museiverksam-
heten vid Tumba bruksmuseum och sedan 2015 bedriver myndigheten också 

                                                      
32 Arbetet med att införa varumärkesplattformar hade initierats redan hösten 2006. Detta som 
första museum i Sverige, enligt dåvarande museichefen (inspelad intervju 12 januari 2012). 
33 Ordet ”lärande” byttes året efter ut mot ”upplevelser”. 
34 Lars Amréus, inspelad intervju, 12 januari 2012. 
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arkeologisk uppdragsverksamhet. Myndigheten leds av en överintendent som 
utses av regeringen för en period av sex år. Denne är samtidigt chef för Histo-
riska museet.  
 
Historiska museet har inte alltid varit en egen statlig myndighet utan ingått i 
olika konstellationer med andra statliga kulturarvsinstanser. I synnerhet har 
relationen mellan Historiska museet, Vitterhetsakademin och Riksantikva-
rieämbetet haft betydelse under den period detta arbete behandlar. När det nya 
museet invigdes stod organisationen på dessa tre ben. Enkelt uttryckt stod Vit-
terhetsakademin för forskningen, Riksantikvarieämbetet förvaltade kulturar-
vet och Statens Historiska museum visade det,35 utifrån den arkeologiska 
forskningens resultat. Dessa nivåer var sammanflätade och beroende av 
varandra. Över dem stod riksdagen.36 De var också alla länge lokaliserade i 
delar av samma byggnadskomplex. I det nya museet byggdes en pampig sess-
ionssal för Vitterhetsakademins sammanträden vars sekreterare var riksantik-
varien. Fram till 2008 passerade man gamla kasernbyggnadens personalentré 
vare sig det var museets eller Riksantikvarieämbetets tjänstemän man skulle 
besöka.  
 
Denna organisering av kulturarvsförvaltningens nivåer var helt ny då museet 
stod klart. Arbetet med en ny museibyggnad sammanföll med arbetet att om-
organisera kulturarvsförvaltningen i grunden. Nyckelgestalt i dessa båda ske-
enden var den inflytelserika konsthistorikern och arkitekten Sigurd Curman 
som blev riksantikvarie 1923.37 Bakgrunden var att fornfynden vid 1900-talets 
början riskerade spränga Nationalmuseums bottenvåning i Stockholm, samti-
digt som kulturminnesvårdens verksamhet blev allt mer mångskiftande och 
oöverskådlig. Utvecklingen påbörjades av riksantikvarie Bernhard Salin.38 
Med efterträdaren Curman satte arbetet fart och både planerna för en ny bygg-
nad och att få ett helhetsgrepp kring kulturminnesvården fullbordades. 1938 
omskapades Riksantikvarieämbetet som ett centralt chefsämbete med nya 
funktioner. Även om ett slags riksantikvarieämbete med en riksantikvarie in-
rättats redan under 1600-talet, så var det vid denna tid som det formades till 
den starka organisation den ännu är. Tidigare hade museet, med riksantikva-
rien som chef, ansvarat både för museala och yttre minnesvårdande uppgifter. 
Museet fick nu en egen chef, dock underställd riksantikvarien.  
 
                                                      
35 Idag heter museet bara Historiska museet, men det ingår i myndigheten Statens historiska 
museer. 
36 För en utförlig historia om Vitterhetsakademin se Thordeman 1946, för en utförlig redogö-
relse för de snåriga relationerna mellan Vitterhetsakademin, Riksantikvarieämbetet och museet, 
se Hillström 2006, samt Biörnstad 2015. 
37 Sigurd Curman (1879–1966), var riksantikvarie fram till 1946. 
38 Bernhard Salin (1861–1931) var riksantikvarie mellan 1913 och 1923, och därmed även chef 
för Historiska museet. 
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Till en början fungerade organisationens bitvis komplexa relationer som tänkt. 
Så småningom utvecklades dock en kamp om resurser och inflytande mellan 
Riksantikvarieämbetet och Historiska museet. Det blev efter Curmans avgång 
1946, inte längre lika klart vem som skulle bestämma om vad. I synnerhet 
började problemen efter att museet förlorade den museicheftjänst som inrättats 
1938. Den drogs in då Museichef Birger Nerman pensionerades 1956. Istället 
tillkom en överantikvarie, och allt mer resurser överfördes till Riksantikva-
rieämbetet.39 Det kan ses som början på en långdragen slitning. När musei-
cheftjänsten åter infördes 1967 med etnologen Olov Isaksson,40 började spän-
ningarna mellan museet och Riksantikvarieämbetet på allvar utvecklas till en 
konflikt. Frågan var vad museichefens mandat var i förhållande till riksantik-
varien? Isaksson kämpade för att museet skulle få en friare ställning och slu-
tade aldrig propagera för museets särskiljande från Riksantikvarieämbetet.41 
1975 skiljdes Vitterhetsakademin organisatoriskt ifrån Riksantikvarieämbetet 
och museet. Ämbetsverket Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mu-
seer delades slutligen 1998 upp till två separata myndigheter. 2008 omlokali-
serades stora delar av Riksantikvarieämbetet till Gotland och delar av ämbetet 
flyttade ur lokalerna. Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek, vilka är 
starkt sammanbundna med Vitterhetsakademin och museet, är dock ännu lo-
kaliserade i det så kallade Östra stallet som tillhör byggnadskomplexet. Under 
den stenlagda planen mellan museets huvudbyggnad och Östra stallet ligger 
arkivets underjordiska magasin med närmare sex kilometer böcker och arki-
valier. Dess material är en produkt av, och vittnar ännu om, organisationens 
komplexa sammansättningar över tid. Myndighetens organisering har dels på-
verkat i vad mån museet varit självständigt och kunnat styra över sin budget, 
dels har den haft påverkan på källornas sammansättning i arkivet; det vill säga 
hur publika verksamheter avsatt spår för mig att utforska.   
 
Likväl som Historiska museet ingått i en myndighet som omformats, har mu-
seet i sin tur inrymt olika museisamlingar över tid.42 I tillägg har Historiska 
museets inre organisation förändrats många gånger genom åren, dess verk-
samheter har sorterats på olika sätt mellan avdelningar som också har bytt 
namn. De omorganisationer som varit analytiskt viktiga att förklara presente-
ras löpande. Denna bakgrund har syftat till att beskriva institutionens kom-
plexitet. Vare sig museibyggnaden, myndighetens organisation, samlingarna 
                                                      
39 Biörnstad 2915:37. 
40 Olov Isaksson (1931–1998), var museichef från 1967 till 1988. 
41 Isaksson 1991, Nordström 2015:100–109. 
42 Vid öppnandet inrymdes i byggnaden även Kungliga myntkabinettet samt Cypernsamlingen 
Dessa samlingar flyttade så småningom ut och fick egna museer: Kungliga myntkabinettet blev 
ett självständigt museum inom organisationen 1975 och flyttade 1996 till Slottsbacken i Gamla 
Stan. Cypernsamlingen flyttade ut ur byggnaden till Fredsgatan 1982, där den är del av Medel-
havsmuseet.  För mer information om de olika samlingarna, inklusive Cypernsamlingen, se 
Svanberg 2015b:123–182, Svanberg 2015a, Svanberg 2009:46–58.  
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eller arkivet har varit stabila enheter, utan liksom samhället och kulturpoliti-
ken i stort varit i konstant rörelse, omskapande och ordnande,43 även om för-
ändringar skett i varierande hastigheter.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Avhandlingen anknyter till en etnologisk tradition som syftar till att synlig-
göra och granska de maktstrukturer vi alla är inordnade i och de normer som 
upprätthåller dessa. Den anknyter även till ett stort fält inom museiforskningen 
där museernas demokratiska roller och ansvar flitigt har analyserats de senaste 
30 åren. De har kallats mötesplatser, kontaktzoner, torg, plattformar eller 
tredje rummet, third spaces/third places, metaforer som har ansetts vara vik-
tiga för att beskriva museers identitet (eller önskvärda identitet).44 De har 
också kallats kunskapstempel, mausoleer, exkluderande, kontrollerande och 
övervakande, ofta i studier inspirerade av Michel Foucault.45 Det finns anled-
ning att reflektera över museernas rumsliga metaforer mer konkret. Det stat-
liga skattefinansierade museets status som en publik, demokratisk kunskaps-
institution av och för folket legitimerar dess existens. I den demokratiska re-
levansen ligger att de är tillgängliga. Men vad betyder det egentligen att mu-
seet är tillgängligt och publikt? Och vilka rum är det man talar om som 
publika? Begreppet publik har i avhandlingen en dubbel innebörd och innefat-
tar dels hur museet konkret är utformat för/vänder sig till en publik, och dels 
hur det är offentligt (public) i en demokratisk mening. Jag väljer att använda 
begreppet ”publika” rum framför ”offentliga” eftersom det rymmer både be-
tydelsen publik (som besökande/åskådare) och offentlig (för en demokratisk 
allmänhet).   
 
Avhandlingen undersöker museet som en publik samhällsinstitution i skär-
ningspunkten mellan styrande kulturpolitiska direktiv, officiella målformule-
ringar och rumsliga praktiker mellan 1943 och 2013. Syftet är att undersöka 
hur demokratiska ideal materialiserats och förhandlats i museets publika rum 
med avseende på kontinuitet och förändring. Att Historiska museet har varit 

                                                      
43 Med referens till John Law, vill jag här betona hur en struktur som framstår som fast (ord-
ning), i själva verket är en process, en effekt av konstant ordnande (Law 1994:1–30). 
44 James Cliffords utveckling av Mary Louise Pratts begrepp contact zone i artikeln ”Museums 
as contact zones”, är en ofta citerad postkolonial klassiker i museisfären, om ett produktivt 
möte, interaktion och konflikt mellan museum och urbefolkning. Homi K. Bhabas utveckling 
av begreppet “Third Space” (1994) har fångats upp i en rad museistudier och har även upptagits 
i museernas begreppsflora under senare år. Se t.ex. Schorch 2013, Sandell (red.) 2008. I Sverige 
diskuterat som ”tredje rummet”. Dessa metaforer har diskuterats av pedagogikforskaren Vaike 
Fors (2012). 
45 Se exempelvis Bennet 1995, Hooper-Greenhill 1992, Witcomb 2003. 
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tydligt statligt och politiskt reglerat under hela perioden gör det belysande för 
tillämpningen av skiftande demokratiska samhällsideal under 1900-talet. 
 
Studien koncentreras till några museirum som en museibesökare ofta intera-
gerar med: huvudentrén, museibutiken, barnrummen och museets innergård. 
Dessa har ofta visat sig vara ”osynliga” inom museets hierarki, men samtidigt 
utgjort viktiga publika rum för besökarna. I fokus för analysen står rummens 
funktion, mening och agens: Hur har rummen varit utformade och hur har de 
disponerats i huset? Vad har de varit tänkta att åstadkomma? Vilka slags krop-
par har de utformats för och anpassats till? Vilka har arbetat där, och vilka 
praktiker har försiggått? Vilka publiker har skapats med de publika rummen?  
 
Det mest vägande skälet till att jag valt bort att studera museets utställnings-
rum, var att de publika rum jag valt uppvisade intressanta spänningar i relation 
till kulturpolitiska mål och museala visioner. De spänningsfält som intresserar 
mig, i synnerhet mellan ”kultur och kommers”, var tydligare här än i utställ-
ningarnas mer tillrättalagda, explicit kulturpolitiskt och musealt reglerade 
rum. Ett annat skäl är att gedigen museiforskning redan behandlat och behand-
lar utställningspraktiker utifrån museers demokratiska roller och ansvar, sam-
tidigt som andra publika rum visat sig vara underrepresenterade i forskningen 
och i museifältets diskussioner. Dock behandlas museets utställningar kontra-
punktiskt i förhållande till de rum jag studerar, då empirin visat på sådana 
förbindelser.46 Kontrapunktiskt är ett begrepp inom musiken som handlar om 
hur olika stämmor som är självständiga, var och en sin egen melodi, samtidigt 
bildar något tillsammans. Stämmorna kan till exempel med sina olikheter för-
stärka varandra, eller imitera varandra. Ett exempel är hur museibutiken stått 
i (spännings)förhållande till museiutställningarna. Café och restaurang var po-
tentiellt intressanta rum att studera och ambitionen var initialt att inkludera 
museets restaurang. Anledningen till att denna inte finns med i avhandlingen 
är att den har drivits av externa aktörer. Den har därför inte omfattats av mu-
seets målformuleringar i någon större utsträckning. I tillägg har den i mycket 
blygsam omfattning avsatts i arkivet.  
 
Avhandlingens ämnesval och problematiseringar utgår också konkret ifrån 
vad Donna Haraway kallar situerad kunskap.47 Problemställningarna har sin 
grund i upplevelser av att arbeta på museet för ett tiotal år sedan. De publika 
arbetsuppgifter jag utförde i barnverkstad, i entrén, bokningen och museibuti-
ken hade relationellt låg position i museihierarkin och utfördes till övervä-
gande del av kvinnor. Som relativt ung, högutbildad vit kvinna, tillfälligan-
ställd med låg lön tycktes jag passa in i ett mönster. Detta gällde inte bara på 

                                                      
46 Begreppet kontrapunktiskt har jag fått efter förslag av min slutseminarieopponent, museolo-
gen Eva Silvén. 
47 Haraway 1988. 
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Historiska museet utan för museer mer generellt i Sverige, Europa och USA. 
Vilka som arbetat i publika funktioner, hur de benämnts, vilken kunskap de 
ansetts behöva och deras position inom organisationen säger mycket om synen 
på det publika uppdraget och på synen på museet som kunskapsinstitution 
överlag. Därför har det varit viktigt att studera vilka som arbetat i de olika 
rummen, deras yrkesbeteckningar och positioneringar i museihierarkin. Jag 
ser museets interna hierarkier som länkade till vad museet förmedlar utåt. Ini-
tialt fanns ingen ambition att prioritera genusaspekter i studien, men museets 
könade karaktär och hur detta materialiserats i museikroppen blev ständigt 
synligt i fältarbetet. Jag är vit, utan funktionsvariation, med museivana och 
medelklassbakgrund. Jag har känt mig underordnad på grund av mitt kön men 
inte utifrån min hudfärg, klass eller min kropps rörlighet. Museets könade ka-
raktär har rimligen därför framträtt tydligare för mig än andra maktaspekter, i 
alla fall mest genomgående. Dock har aspekter av ”ras”/etnicitet,48 klass, ålder 
och kroppslig funktion framträtt tydligare i vissa material och sammanhang, 
beroende på den tid och de rum som studerats. Av viss betydelse för avhand-
lingen är också att jag arbetat vid olika museer främst med förmedling/lärande 
och att jag sedan 1990-talet också arbetat utanför den etablerade, akademiska 
arkeologin med barnverksamhet i ett arkeologiskt friluftsmuseum som jag va-
rit med att grunda. Det har gett förförståelse som varit nyttig i synnerhet för 
förståelsen av museets relation till arkeologiskt vetande, som behandlas i ka-
pitel 5. 
 
När jag talar om museets demokratiska ideal, utgår jag ifrån hur det demokra-
tiska uppdraget definierats emiskt i olika målformuleringar, i relation till hur 
de materialiserats i museikroppen. Det handlar om vad formats som demokrati 
och tillgänglighet utifrån museets perspektiv, liksom hur det gått till. I synner-
het har fyra teman i övergripande mål- och styrdokument visat sig stå som 
olika och överlappande svar på vad museet menat med det demokratiska an-
svaret: 1) (Alla) medborgarnas rätt till kunskap. 2) Museet formar demokra-
tiska medborgare genom att främja ett ifrågasättande förhållningssätt till kun-
skap. 3) Museet ska vara demokratiskt genom att representera olika grupper 
och perspektiv. 4) Ett fjärde förhållningssätt har handlat om hur mötet mellan 
museum och besökare konkret ska gå till på ett demokratiskt sätt, utifrån frå-
gor om fysisk och social tillgänglighet. Alla ovanstående övergripande teman 
handlar om vilka museet sett som sin publik, eller önskvärda publik: vilka som 
identifierats som viktiga att inkludera och varför. Dessa teman har överlappat 
i tid, men med en kronologisk förskjutning mot att fästa större vikt vid repre-
sentationer och att betona mötet. 
 
I idealen om museet som publik, demokratisk kunskapsinstitution ligger några 
viktiga motsättningar som har lång kontinuitet, men som förskjutits över tid. 
                                                      
48 ”Ras” är ett emiskt begrepp som förekommer i materialet. 



25 
 

De kan beskrivas som spänningar mellan vad Magdalena Hillström och Svante 
Beckman i en fyrfältsmodell betecknat ”samlingsorientering” kontra ”publik-
orientering”, ”lärdomskultur” kontra ”upplevelsekultur”.49 I relation till dessa 
identifierar de fyra idealbilder av museet; ”skattkammaren”, ”arkivet”, ”folk-
högskolan” och ”teatern”. De sätter in dessa idealtyper i en kronologi. Mo-
deller är ofta bra att tänka med, men det finns en risk i att dikotomier används 
för att skapa förenklade gränsdragningar. Till exempel när markeringen av 
”det nya” i museers fokus på deltagande, kommunikation och upplevelser, be-
grepp som nu är vanliga i museisfären, skapar negativa kontrasteringar mot 
det förflutna. Utan empiriska, kulturhistoriska jämförelser kan dessa begrepp 
användas normativt och oreflekterat. Hillströms och Beckmans modell, har i 
relation till Dorte Skot-Hansens om kulturpolitikens omvandlingar, varit bra 
tankeredskap. Mitt förhållningssätt har varit att inte förutsätta eller ta utgångs-
punkt i en kronologi, utan empiriskt undersöka hur olika ideal och kunskaps-
system har stått i relation till varandra och ansetts olika giltiga över tid. I re-
lation till de rum som studerats, har särskilt spänningsförhållanden mellan 
bildning och upplevelse och kultur och kommers framträtt.50  I relation till detta 
har jag sett hur motsättningar mellan olika expertområden inom museet, mel-
lan pedagogiska, arkeologiska och kommersiella premisser uppstått och för-
ändrats. Jag tänker mig att det är genom översättningar och förhandlingar mel-
lan olika spänningsfält som museets publika kropp och budskap materialiseras 
och iscensätts. 
 
Avgränsningen tidsrumsligt är förbunden med skapandet av museets nya ar-
kitektoniska kropp på Narvavägen i Stockholm och skeenden i huset i krigs- 
och efterkrigstid fram till nutid. Efterkrigstiden har varit underrepresenterad i 
museiforskningen internationellt, merparten kulturhistoriska studier har foku-
serat museernas blomstringstid i 1800-talets senare hälft. Efter många års fo-
kus på 1800-talet, har forskningsintresset börjat vakna för 1900-talets museer, 
vilket min avhandling är ett bidrag till.51 Tyngdpunkten i min studie är på pe-
rioden mellan 1943 och 2013. Avgränsningen utgörs av museets invigning för 
allmänheten fram till 2013. Slutpunkten 2013 motiveras av att det utgör slut-
fasen av ett förändringsskede som inleddes runt 2008. Rumsliga förändringar 

                                                      
49 Hillström & Beckman 2001, Hillström 2005:105. 
50 Spänningsparet bildning och upplevelse kan knytas till idealtyperna folkhögskolan och tea-
tern i Hillströms och Beckmans modell. Spänningsförhållandet mellan kommers/kultur fram-
träder inte explicit i modellen, varför Skot-Hansens modell, presenterad i inledningen, utgör ett 
komplement. 
51 Det har exempelvis kommit två svenska avhandlingar de senaste åren som diskuterar efter-
krigstiden och framåt. Dels Olov Näsmans Samhällsmuseum efterlyses: svensk museiutveckling 
och samhällsdebatt 1965–1990, dels Carl-Johan Svenssons avhandling från 2014, Festligt, folk-
ligt, fullsatt: Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska 
Historien till Sveriges Historia, vilken har Historiska museet som empiriskt objekt, från 1990-
talet fram till 2010.  
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som initierats då avslutades 2013/2014. 2013 styrdes Sverige av en ny rege-
ring och museet hade fått en ny chef, liksom nya målformuleringar och 2015 
var en ny museiutredning klar. Avgränsningen är dock inte exakt. Vissa ske-
enden både före och efter den valda perioden har ibland varit nödvändiga att 
diskutera.  

Teoretisk plattform, perspektiv på tid, rum och 
förändring  

Ingång till fältarbetet 
Min ledsagare in i fältarbetet och huset var sociologen Bruno Latours Actor 
Network Theory. Museer ger ofta intryck av att vara statiska enheter med uni-
sona strategier och budskap trots att de ofta är mycket motsägelsefulla kom-
plex. Museet är inte en homogen monolit med ett enhetligt mål och mission, 
det är flera olika museer samtidigt som har olika mål och krav beroende på 
rumslig och professionell position och utgångspunkt. Latours sätt att förstå 
makroaktörer med utgångspunkten att de inte innehar makt utan att den skapas 
och upprätthålls genom ett nätverk av aktanter och aktörer, materiell omgiv-
ning så väl som människor, blev en ledstång in i fältarbetet. Med en blick på 
museet som bestående av samverkande meningsskapande (mänskliga) aktörer 
och (ickemänskliga) aktanter i ett relationellt nätverk, kan museibyggnadens 
rum på samma gång ses som en effekt av ordnande, förhandlingar mellan olika 
visioner och avsikter, som att det har organiserande effekter. Människor på-
verkar den materiella omgivningen, som i sin tur påverkar människorna. La-
tours Aktör – Nätverksteori visar hur olika material, teknologier och personal 
samverkar till att strukturera och organisera museet och - i samklang med 
Foucaults tänkande - på hur makt utövas i alla sociala relationer i en mängd 
pågående vardagliga (mikro)praktiker.52   
 
Med utgångspunkten att museet både är format av, och formar, sociala makt-
relationer och att museet består av många viljor och konkurrerande ideal, är 
frågan hur museets publika budskap formas som de gör genom olika viljor? 
För att förstå hur makten verkar talar Latour om översättning, vilket han ställer 
i opposition till en förståelse av makt som passiv överföring.53 Översättnings-
modellen innebär att människor inte lyder en order utan att samtidigt också 
förändra den och göra den till sin. Ordern, till exempel ett museums styrande 
politiska mål, förändras och läggs till rätta av många olika människor som, i 

                                                      
52 Latour 1998:42, Foucault 1970. 
53 Översättning ställs mot förklaringen av makt som diffusion/spridning. Latour (med Callon) 
1998:11–40. 
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sin strävan att nå sina egna mål, gör om ordern till något annorlunda.54 Latour 
gör oss uppmärksamma på hur visioner och mål översätts och transformeras 
mellan olika aktanter och aktörer.  

 
Metodologiskt kräver ANT att forskaren inte helt på förhand bestämmer vad 
som ska studeras, utan följer aktörernas och aktanternas förbindelser.55 Fältar-
betet inleddes med ambitionen att övergripande sätta mig in i institutionens 
organisation och gå igenom husets alla rum, både publika och slutna, bakre 
regioner. Jag började med att orientera mig i samtiden genom att följa med 
anställda genom museet när de beskrev sin arbetsplats. Jag deltog även som 
observatör vid möten inför produktionen av en ny utställning mellan 2011 och 
2013.56 Denna övergripande fältstudie resulterade snart i en avgränsning av de 
specifika publika rum avhandlingen fördjupar. 
 
Rum är i denna avhandling ett centralt begrepp i relation till museet som en 
publik institution. Museers sociala agens har diskuterats av många författare, 
allt fler under senare år med intresse för museiarkitektur och ett rumsligt per-
spektiv. Dock gäller det till övervägande del analyser av utställningsrum.57 Be-
greppet rum är mycket komplext och har diskuterats på en mängd olika sätt. 
Det är möjligt att, som många forskare gjort, skilja mellan ”place” och 
”space”, plats och rum.58 Rummet kan ses som absolut och konkret, som en 
statisk behållare eller som en abstrakt storhet, präglad av kulturella koder. 
Ibland ses rummet som något dött tills det fylls av representationer och sym-
boler för något annat ”bakom det”. I enlighet med många materialitetsforskare 
under senare år menar jag att rummets sociala och materiella dimensioner i 
realiteten inte kan lösgöras från varandra. Jag gör ingen skarp uppdelning mel-
lan rummets fysiska, materiella geografi och dess meningsskapande sociala 
praktik. Det publika rummet är samtidigt både abstrakt och materiellt, både 
konceptuellt och konkret.59 Med en Latoursk blick på museet som ett menings-
skapande, relationellt nätverk, blir en uppdelning mellan rum och plats inte 
relevant, eftersom rum inte är statiska lådor som människor agerar i, utan nå-
got som de interagerar med. Jag ser inte byggnaden med dess publika rums-
ligheter främst som en produkt som avspeglar sociala och kulturella processer. 
Den är i sig en aktiv del i processer som kan forma och förändra sociala och 

                                                      
54 Latour 1998:45, 147. 
55 Latour 2005:32. 
56 I projektgruppen fanns alla organisationens enheter representerade, utom administrationen, 
vilket gav mig en bredare inblick i museets organisation och ledning. 
57 Se t.ex. Beckman 1999, Insulander 2010, MacLeod 2010, Simonsson 2014. Talande är även 
att Kulturella perspektiv Nr 1/2008, var ett temanummer om just rum. 
58 Stort inflytande har inte minst den franske sociologen Henri Lefevre haft (1991). Han var en 
av de första att teoretisera rummet som en social produkt som skapas och har haft många efter-
följare som delat in det offentliga rummet i en social och en fysisk dimension.  
59 Barrett 2011:85. 
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kulturella mönster. Latours tankar om det materiellas agens har varit viktiga 
genom hela avhandlingsarbetet.  
 
En utgångspunkt för mitt seende, delvis utifrån Latour men också andra fors-
kare i den ”materiella vändningen”60 har varit att förstå materiella objekt på 
deras egna premisser, inte enbart som representanter för något annat (imma-
teriellt). Objekt är inte utbytbar rekvisita eller bara symboler för något annat. 
Ting och rum både möjliggör, skapar och förhindrar skeenden. De tids/rums-
liga processer som formar museet inbegriper många aktörer och aktanter; 
mänskliga kroppar, rum och materiell omgivning. Damsholt, Simonsens och 
Mordhorsts begrepp materialiseringar ringar in det processuella, performa-
tiva och relationella i museet.61 
 
Fältarbetena i museet tydliggjorde att materiella och rumsliga dispositioner 
påverkar sociala relationer och vad det är som kan förstås och erfaras i olika 
rum. Det var med hjälp av Latours tankar om nätverket och översättning som 
jag kunde ta fasta på sådant som svartlådas, tas för givet i organisationen gäl-
lande museets publika, demokratiska uppdrag. Svarta lådor betecknar Latour 
och Michael Callon som sammansättningar som blivit så pass stabilt konfigu-
rerade att de agerar som en helhet och verkar ”naturliga” och ”självklara”.62 
 
Nätverket har varit en metodologisk ingång, men inte ett kunskapsmål i sig. 
Att göra en fullödig nätverksanalys i Latours mening skulle innebära att även 
följa hur museets publika praktiker påverkas av vad som försiggår i museets 
inre regioner, exempelvis samlingarnas taxonomiska organiserande.63 Givet-
vis håller sig nätverket inte heller innanför museets väggar, utan förgrenar sig 
över webben och sträcker sig in i riksdagen och i skolinstitutionen, till exem-
pel. Frågan infinner sig också om museet är uppbyggt av ett nätverk eller 
flera? Människor och icke-människor är alltid del av flera nätverk, flera sam-
manhang. Målsättningen har dock inte varit att undersöka museets organisat-
ion eller hur museet som makroaktör är uppbyggt, utan att se hur ideal över-
satts i materiella former. Efter det inledande fältarbetet valde jag därför att 
koncentrera studien till ovan nämnda publika rum och praktiker, vilka på ett 
genomförbart och tydligt sätt verkade kunna ge svar på mina frågor om hur 
demokratiska ideal materialiserats och förhandlats i relation till besökarna.  
 
Latour hjälpte mig framför allt att se museets förgreningar ”horisontellt” i 
nuet. Fältarbetet i museets olika nutida publika rum gav den avgränsning och 

                                                      
60 Se t.ex. Henare 2007, Miller 2005, Svensson 2002 om den materiella vändningen inom etno-
login. 
61 Damsholt & Simonsen 2009:13. 
62 Latour & Callon 1998:19ff. 
63 Ang. relationen mellan samlingarnas ordnande och utställningarna, se Svanberg 2009. 
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karta som orienterade mitt sökande in i museets förgångna tidsrum genom ar-
kivets brokiga material: ritningar, brev, protokoll, årsredovisningar, personal-
tidningar, journalfilm, tidningsklipp med mera. Det är dock något välordnat 
och intentionellt över Latours nätverksbegrepp som jag inte tyckte kunde in-
nefatta det slumpmässiga och bortvalda. Så snart jag lämnade fältarbetet i nuet 
upplevde jag att nätverks- och översättningsmodellen endast begränsat kunde 
begripliggöra mitt historiska källmaterial. Det blev tydligt hur nätverket så att 
säga redan är på plats och det ger litet utrymme för de historiska begränsning-
arna bakom det.64 Det behövdes fler verktyg för att undersöka det historiska 
djupet.  

En kulturhistorisk metodologi 
Avhandlingens kunskapsmål är inriktade på växelverkan mellan kulturpoli-
tiska mål och rumslig, materialiserad praktik. Det är i relationen mellan mikro 
och makro, men också mellan nuet och det förflutna som mitt intresse ligger. 
Detta kan beskrivas som ett kulturhistoriskt angreppssätt. Det intressanta är 
inte mikrohistorien i sig, utan hur man kan komma åt de stora sammanhang 
mikroberättelserna är en del av, att studera makroaktören genom dess mikro-
praktiker. Historikern Carlo Ginzburgs essä ”Ledtrådar” handlar om hur små 
och bedrägligt obetydliga detaljer kan vara ledtrådar till djupa och viktiga 
sammanhang. Ginzburg jämför konsthistorikern Giovanni Morellis teknik att 
avslöja förfalskningar genom icke uppenbara ”stildrag” i konstverk, med 
Sherlock Holmes ”ledtrådar” och Sigmund Freuds ”symptom”.65 Parallellen 
är att de alla handlar om att den undanskymda detaljen är nyckeln till vetskap, 
som är oåtkomlig med andra metoder. Inom en etnologisk tradition som syftar 
till att synliggöra och granska maktstrukturer och normer i samhället, söks ofta 
makten på undanskymda platser och i blygsamma materialkategorier. I enlig-
het med denna tradition har etnologen Birgitta Svensson beskrivit ett kultur-
historiskt angreppssätt som historia underifrån där det ofta är ”i trivialiteterna, 
den lilla detaljen, som de stora sammanhangen blir tydliga”.66  
 
Till synes oviktiga detaljer har kapacitet att utmana och avslöja förgivettagan-
den. Men för att kunna uttolka något ur detaljerna i ett förflutet tidsrum krävs 
en bredare förståelse av det förflutna tidsrummets självklarheter, villkoren för 
                                                      
64 Det har riktats kritik mot ANT på olika sätt, bland annat för att den tenderar att inte inkludera 
de marginaliserade, de som inte fick vara med i nätverket. Det blir en ”vinnarnas” historia. En 
annan för mig relevant kritik är att nätverkets olika aktörer kan verka ”symmetriska”, bidrar 
alla aktörer lika mycket till framgång eller misslyckande? Skilda aktörer har olika mycket på-
verkan på skeenden. Ytterligare en kritik är att ANT missar förutsättningarna och restriktion-
erna bakom nätverket (Hultman 2005). 
65 Ginzburg 1988. 
66 Svensson 2002, För en diskussion om etnologins relation till kulturhistoria, se Jönsson & 
Nilsson (red.) 2017:7–22. 
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individernas levda liv.67 Framför allt präglas en kulturhistorisk metodologi av 
sammanlänkandet av ett mångsidigt och varierat källmaterial. Denna eklekt-
icism utgör en genomarbetad metod, sprungen just ur intresset för det vardag-
liga och underordnade i relation till samhällets maktstrukturer. Officiella käl-
lor som statliga utredningar och mötesprotokoll ger ett annat slags kunskap än 
brev, amatörfotografier och barnteckningar, till exempel.68 Källmaterial som 
belyser ett visst fenomen men utifrån olika perspektiv och sociala positioner 
och som tillkommit utifrån skilda syften, kombineras.69 Jag har inspirerats av 
hur etnologen Rebecca Lennartsson med hjälp av Paul Ricoeur, talar om utsa-
gors skalvariationer.70 Hon ställer upp tre olika analysnivåer som hon kallar 
den narrativa nivån, den kommunikativa nivån och den konnoterande nivån 
som undersöks utifrån en glidande horisontell skala: från offentlig strukturell 
och/eller idéhistorisk på en myndighets- eller vetenskapsnivå, en institutionell 
där legitimerade sanningar, förordningar och lagar översätts i institutionella 
(rumsliga) praktiker, en mellanmänsklig nivå, till ett individplan. Styrkan är 
kombinationen av material på olika ”skalnivåer”. Genom att använda varie-
rande materialkategorier som ”talar med olika röster” är det möjligt att ifråga-
sätta och destabilisera arkivens officiella, etablerade sanningar.71 Lennartssons 
analysnivåer fördjupas nedan, i relation till avhandlingens material.  
 
Ett jämförande historiskt perspektiv kan användas som metod för att skapa 
djupare förståelse för de nutida sammanhangen.72 Etnologen Helena Hörnfeldt 
menar att genom en ”analytisk dialog” mellan nu och då skapas en annan kun-
skap än vad enbart historiska studier eller samtidsstudier kan ge.73 Min av-
handling tar i likhet med Hörnfeldts avhandling Prima Barn helt U. A., av-
stamp i nutiden. Jag har tagit intryck av hennes tillämpning av Foucaults ar-
keologiska och genealogiska metod genom att fråga: Vilka kontinuiteter och 
förändringar har format museets publika identitet och kropp som de ser ut 
idag?  
 
Det finns paralleller mellan Michel Foucault och Bruno Latour vilka har rele-
vans för avhandlingen. I sin kritik av sociologin säger Latour att samhället inte 
är förklaringen utan vad som ska förklaras. På ett liknande sätt menar Foucault 
att förklaringar som samhällsförändring eller tidsanda inte är tillräckliga. Istäl-
let tittar Foucault på transformationerna i sig. Båda menar också att makt inte 
bara utövas uppifrån och ner. Den kan inte innehas, utan skapas i olika mikro-
praktiker på alla nivåer. Då de arkeologiska och genealogiska angreppssätten 
                                                      
67 Lennartsson 2017:53 
68 Hörnfeldt 2014:32f. 
69 Jönsson & Nilsson (red.) 2017. 
70 Lennartsson 2014. 
71 A.a. 2014:15. 
72 Jönsson & Nilsson 2017:9f, 156. 
73 Hörnfeldt 2014:37. 
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tillämpas, handlar det ofta om att spåra förändrade språkliga diskurser som 
metaforer och begrepp. Etnologen Rebecca Lennartsson har beskrivit det så, 
att när något som först kan tyckas vara en detalj återkommer i olika källor, kan 
man utgå ifrån att det är laddat med kulturell innebörd.74  
 
Diskurser kan också ses som rumsliga och materiella.75 Startpunkten har för 
mig varit museets materiella transformationer, mikroperspektivet har börjat i 
husets fysiska detaljer. En ”detalj” som entrédiskens utformning och höjd i 
olika tider har visat sig vara talande för skiftande synsätt på mötet med besö-
karna, till exempel. Huskroppen har utgjort ett viktigt källmaterial. I likhet 
med hur etnologen Lars Eric Jönsson diskuterat byggnader och rum som käl-
lor, kan de publika rummen studeras utifrån tre sammanlänkade aspekter; 1) 
dess funktion, vad dess rum varit avsedda att åstadkomma, 2) dess mening och 
betydelser; hur de materialiserat viljor och ideal, 3) agens, vad rum gör i re-
lation till människor. Byggnader, menar Jönsson kan ses som arkiv som kan 
avläsas och som bär på spår och ledtrådar från förflutna skeenden, ideal och 
praktiker.76 Den utifrån Foucaults genealogiska metod formulerade frågan: 
”Varför just denna rumsliga förändring vid just vid denna tidpunkt?” har varit 
en analytisk ingång till att undersöka förändringar (och kontinuiteter) i vis-
ioner och ideal rörande museets publika uppdrag. Jag har sökt efter brottytor, 
då publika rum förändrats och sedan grävt mig ner i detta tidsrum, genom att 
följa förändringarna i ett brett och mångskiftande material som skapats utifrån 
olika positioner. Rumsliga transformationer har satts i relation till skiftande 
centrala begrepp och metaforer. Till exempel begrepp som rör museernas pub-
lika utrymmen, utåtriktade praktiker, professionella och besökarna som grupp 
utryckta inom museal praktik, museiforskningen och kulturpolitiken. Detta 
har sammantaget gett ledtrådar till hur emiska visioner och ideal gällande mu-
seet som publik samhällsinstitution skiftat. I enlighet med Latour och 
Foucault, menar jag att språkbruk, organisationsförändringar, publika prakti-
ker och rum behöver studeras relationellt om vi vill förstå hur makten verkar. 

Publika, rörliga, relationella tid-rum  
Med den materiella vändningen (och inte minst ANT-teoretiker, kulturgeogra-
fer och genusforskare) har den fysiska materiella världens påverkan och agens 

                                                      
74 Lennartsson 2010:64. 
75 I Foucaults arbeten är diskursers materialiseringar ofta tydliga i studiet av institutionell 
praxis, men det har mer sällan uppmärksammats än diskurser i tal, text och språk. Tankar om 
materialiserade diskurser har senare utvecklats av andra teoretiker. Detta diskuteras av Gun-
narsson Payne 2012. 
76 Jönsson 2017:73–87, för en metodologisk diskussion om hur byggnader och rum kan använ-
das som källmaterial i kombination med andra källor. 
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blivit allt mer uppmärksammad under senare år.77 Hur makt konkret och ma-
teriellt byggts in i och verkar genom samhällsinstitutioner som fängelser och 
sinnessjukhus, liksom även museer har dock många forskare inspirerade av 
Foucault uppmärksammat tidigare. 1800-talets monumentala museibyggnader 
har väckt associationer till Foucaults studier av offentliga institutioners makt-
teknologier att disciplinera medborgarna.78 Museer, liksom sjukhus, sinnes-
sjukhus och fängelser, involverar rumsliga och kroppsliga praktiker som syftat 
till att bilda och fostra allmänheten. En viktig aspekt av makten är den rums-
liga dispositionen. I inledningen av The order of things skriver Foucault om 
Velasquez målning "Las Meninas", och hur det är tavlans rumsliga disposition 
som formar kunskapen. Det intressanta med exemplet är, att trots att tavlans 
huvudpersoner finns utanför tavlan och endast reflekteras i en spegel, vet vi 
ändå att de är huvudpersonerna.79 Dispositionen leder blicken, och vi ser det 
som konventionerna (diskurserna) leder oss att se. De publika rummen skulle 
med Foucaultinspirerat synsätt kunna sägas göra ”diskursiva utsagor om verk-
ligheten”. Museet skulle kunna sägas utgöra en ”strukturerande diskursiv 
praktik”. Problemet är att museet med detta synsätt blir en låda som sociala 
relationer utspelas i, en spegel eller representation av samhällets diskurser. 
Det som Bruno Latour och kulturgeografen Doreen Massey här bidrar med, är 
att de inte ser rummet som en produkt skapad av diskursiva praktiker och re-
lationer, utan som aktivt i medskapandet av dessa praktiker. Rummet är inte 
en representation av makt, rummet skapar och upprätthåller makt i ett konstant 
föränderligt nätverk av människor, ting och rum i relation. Här har i synnerhet 
Masseys perspektiv på hur hon förstår rum i termer av makt och genusrelat-
ioner varit viktig för min avhandling. 
 
Massey menar att man istället för att tala om sociala relationer som utspelar 
sig i rum, bör förstå rum som formade av sociala relationer, samtidigt som 
sociala relationer formas av rum. Hon beskriver rum som utsträckta sociala 
relationer,80 vilka möjliggör att idéer kan verka över tid och avstånd.81 När 
Massey talar om det rumsliga som utsträckta sociala relationer, finns likheter 
med hur Bruno Latour talar om materiella förlängningar men i Masseys tän-
kande betonas tydligt hur dessa relationer är ojämlika. Hon beskriver rum-
met som en ständigt skiftande social maktgeometri. Med Masseys tänkande 
förstår jag museirummen som både relativa och som relationella. 

                                                      
77 Feministisk forskning har under senare år uppmärksammat och kritiserat hur rum/plats-
steorier historiskt har utvecklats i en kolonial och patriarkal kontext och fäst vikt vid hur det 
rumsliga skapar maktförhållanden utifrån intersektionella perspektiv (Se exempelvis Massey 
1994, Molina 2007). 
78 Se Bennett 1995, Hooper-Greenhill 1992. 
79 Foucault 1970:3–18. 
80 Massey 2005:2ff, 22. 
81 I dessa sociala relationer räknar jag, med inspiration från Latour, inte bara människor utan 
även samspelet mellan människa, rum, och materiell omgivning.  
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Since social relations are inevitably and everywhere imbued with power and 
meaning and symbolism, this view of the spatial as an ever-shifting social ge-
ometry of power and signification.  
 
Such a way of conceptualizing the spatial, inherently implies the existence in 
the lived world of a simultaneous multiplicity of spaces: cross-cutting, inter-
secting, aligning with another, or existing in relations of paradox or antagonism. 
Most evidently this is so because the social relations of space are experienced 
differently, and variously interpreted, by those holding different positions as 
part of it.82 

 
Massey betonar hur ideal och normer inte bara varierar över tid, utan också 
över rum. Hon skriver,”it is not that the interrelations between objects occur 
in space and time; it is these relationships themselves which create/define 
space and time.”83 Sociala relationer är alltid dynamiska, de står aldrig stilla. 
Följaktligen är inte heller rummet statiskt. Hon argumenterar kritiskt emot hur 
historieskrivningens uppdelning mellan rum (som statisk form) och tid (som 
process) har konsekvenser för hur genusrelationer konstrueras. Hon menar att 
tid kopplas till historia, framsteg, civilisation och politik och vanligtvis kodas 
maskulint, medan rum/plats ses som statiskt, ickepolitiskt och kodas feminint. 
Massey för därför fram begreppet space-time, tidsrum.  

Perhaps a really ‘radical’ history of a place would be one which did not try to 
present either simple temporal continuity or only spatial simultaneity with no 
sense of historical depth. A way of understanding, which in the end, did not try 
to seal a place up in one neat and tidy ‘envelope of space-time’ but which rec-
ognized that what has come together, in this place, now, is a conjunction of 
many histories and many spaces.84 

 
När Massey beskriver rummet som en skiftande social maktgeometri, sätter 
hon fingret på hur människor (och föremål kan tilläggas) är olika snabbrörliga, 
och disponeras olika rumsligt, utifrån maktrelationer som kön, etnicitet, ålder, 
funktion och klass. Hon betonar att “social change and spatial change are in-
tegral to each other”.85 Massey använder begreppet för att diskutera maktgeo-
metrier i globala flöden, och framför en kritik av hur ”globala kompressionen 
av tid och rum” studerats, utan att beakta komplexa maktrelationer baserade 
på bland annat kön och etnicitet. Hon förordar ett relationellt perspektiv. Jag 
har inspirerats av hennes begrepp för att se hur sociala maktgeometrier materi-
aliserats inom museikroppen relationellt och i olika tempo. Dessa maktgeo-
metrier har menar jag, påverkan på hur museets publika, demokratiska kropp 
blir till för och med besökarna. 
 
                                                      
82 Massey 1994:3. 
83 Massey A.a.  
84 Massey 1995:191. 
85 Massey 1994:23. 
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Jag har även inspirerats av hur konsthistorikern Jennifer Barrett, i likhet med 
Massey, tar fasta på hur rummets konkreta, fysiska och påtagliga utformning 
gör, eller inte gör, museet publikt, demokratiskt och tillgängligt. 

The public sphere and subsequent concepts of public space are a product of, 
and in turn shape, material space, not just discourse. This process of shaping of 
material public space becomes situated, and potentially it may become a place 
for particular individuals and communities.86 

 
I boken Museums and the Public sphere ifrågasätter Barrett självklara och ru-
tinmässiga utsagor om museer som ”public spaces”, publika/offentliga rum. 
Hon menar att begreppet public i museologiska diskurser används löst för att 
beskriva rum som av en statlig myndighet bedömts vara demokratiska.87 Uti-
från en kritisk läsning av Jürgen Habermas, skriver hon om hur museet som 
public space relaterar till the public sphere. I sin historiska analys av museer-
nas publika roller konstaterar hon, liksom Tony Bennett,88 att sammanlänk-
ningen mellan museerna och staten skedde vid samma tid som museer identi-
fierades som viktiga institutioner av och för allmänheten. Staten och museet 
formade en allians som gjorde kulturen till statens agenda på ett sätt som tidi-
gare inte hade varit tänkbart. Rumsligheten var en viktig aspekt av moderni-
teten menar Barrett, då publika/offentliga rum i staden, såsom världsutställ-
ningar, caféer, terum, salonger, varuhus, parker och liknande erbjöd platser 
där borgarna kunde börja förstå sig själva som en “offentlighet” i en publik 
sfär. Hon betonar att museer, i likhet med ovanstående, var rum där diskurser 
av offentlig art kunde ”ta plats”.89 I en kritisk läsning av Tony Bennet och 
Hooper-Greenhill, vill Barrett nyansera bilden av museerna som styrande och 
disciplinerande och som statens förlängda arm. Detta menar hon, representerar 
en diskurs om museers publika roll som dominerat sedan 1990-talet. Hon vill 
tillföra att museerna under sin framväxt utgjort platser för det offentliga sam-
talet, och att de som moderna institutioner även handlat om underhållning och 
fritid (leisure). Istället för att se museet som “a site of leisure versus culture, 
popular versus elite, or educational versus curatorial, we might see the inter-
related aspects of the museum in new ways.”90  Barrett menar att en nyckel 
för att få museer mer demokratiska är att ta deras materiella, publika rum på 
allvar och hellre förstå museet som ett publikt rum mellan stat och individuella 
                                                      
86 Barrett 2011:106. 
87 Barrett 2011:130. 
88 Bennett 1995. 
89 Barrett menar att antaganden om museets publika natur ofta är gjorda på grundval av den 
demokratiska bas (historiskt, politiskt och ideologiskt), varpå museerna formades under den 
borgerliga offentlighetens epok under 1800-talet. Hon tar upp hur Atens Agora varit förebild 
för, och definierat, det demokratiska, offentliga rummet. Sinnebilden är ett forum där medbor-
garna kunde mötas och föra demokratiska och kritiska samtal om staten. Samtidigt pekar hon 
på att detta forum exkluderade icke-atenska personer, kvinnor och slavar (Barrett 2011:81). 
90 Barrett 2011:59f 
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medborgare, än som en representant för staten. Enligt Barretts synsätt handlar 
”public space ”om att ”being public”. Ett publikt rum är en plats där man kan 
förstå sig själv i ett större publikt, offentligt sammanhang. Det kan vara både 
ett virtuellt och ett fysiskt rum. Barrett betonar hur den publika sfären är en 
”praktiserad plats”. Hon skriver: “the relationship between the materiality of 
democratic public space and the discourses about democracy is little under-
stood in museology”. I Avhandlingen försöker jag anta denna utmaning. Min 
studie ansluter till Barretts syn på det publika museet som en kropp mellan 
stat och medborgare.  

Forskningstekniker och material  
Empirin har kommit till genom att kombinera observationer, intervjuer, olika 
former av arkivmaterial och massmediala utsagor. Merparten av materialin-
samlingen skedde mellan 2011 och 2013. Även om jag nedan kommer att föra 
en diskussion om specifika insamlingsteknikers och materials svårigheter och 
möjligheter, vill jag inledningsvis betona att i verkligheten kan olika materi-
alkategorier och teoretiska metoder inte enkelt särskiljas och inte förstås annat 
än i relation till varandra.91  
 
Jag har genomfört sammanlagt 22 intervjuer med personer i olika positioner 
och verksamma vid museet i olika tider mellan 1951 och nutid. Intervjuerna 
har varit mellan en och fyra timmar långa. Sex av dem var inspelade oriente-
rande promenadsamtal.92 Tretton var inspelade semistrukturerade ”sittande” 
intervjuer, varav två var gruppintervjuer, en med tre och en med två personer. 
Utöver dem har tre telefonintervjuer gjorts på ungefär en timme vardera, två 
spelades in. En kortare intervju har genomförts med butikschefen på Nordiska 
museet. Observationer med olika grad av deltagande har utförts genom hela 
forskningsprocessen. Reflektioner har antecknats i fältdagböcker och jag har 
även fotograferat. Jag har observerat och deltagit vid sju publika evenemang 
och jag har följt två skolvisningar genom museets olika rum.93 Som observatör 
fick jag närvara vid ett tiotal möten i projektgruppen för utställningen Massa-
kern vid muren mellan 2011–2013, då jag förde fältanteckningar. Även om 
jag inte skriver om dessa möten i avhandlingen och utställningar inte heller är 

                                                      
91 Insamlingstekniker ska förstås som de sätt varpå jag fått fram min empiri. Jag har här tagit 
fasta på hur Per Dannefjord menar att metoder hör samma med avhandlingens teoretiska pro-
blem och tekniker ska förstås som de sätt varpå kunskap kan inhämtas genom metoderna. (Dan-
nefjord 2005.) 
92 Begreppet orienterande promenadsamtal förklaras närmare nedan. 
93 Midvintermarknad i entréhallen 2010, invigningen av Sveriges Historia 2010, Vikingasom-
mar på gården (särskilt) 2010, 2011, 2012, Sportlovskul 2013, samt Höstlovskul med pann-
lampsvisning 2015. 
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det som här står i fokus, gav deltagandet viktiga inblickar i museets organisat-
ion och ledning, särskilt rörande hur gruppen diskuterade och förhöll sig till 
offentliga styrdokument och direktiv. Utöver detta har jag under hela forsk-
ningsprocessen med jämna mellanrum vistats i de publika museilokalerna, 
strosat genom butiken, entrén och museets övriga publika rum då jag efter-
strävat att tillägna mig en besökares sinnesintryck.94 Själva husets material-
iseringar har utgjort ett viktigt källmaterial. I likhet med Lars Eric Jönsson ser 
jag inte enbart huset som något ”läsbart”, utan även som en plats att vistas i, 
att erfara sinnligt.95 Under doktorandtiden har jag också besökt andra museers 
entréer och butiker och då ibland antecknat reflektioner som gett jämförelse-
material. Jag deltog i föreningen SIMBA:s möte, en sammanslutning för 
Stockholms museibutikschefer, som gav viktiga insikter och jämförelser till 
Historiska museets butik. Arkivmaterialet kommer främst från ATA – antik-
varisk topografiska arkivet, där jag funnit det mesta arkivmaterialet i äm-
betsarkivet. Här finns även många hyllmeter oförtecknat arkivmaterial som 
varit mycket viktigt. Armémuseums arkiv har också använts, liksom i liten 
mån filmarkivet. Museers webbsidor har studerats som ett gränssnitt mot be-
sökarna, som förlängningar av ideal. Historiska museets webbplats har jag re-
gelbundet återkommit till, medan andra statliga museers webbplatser har gett 
jämförelsematerial. Myndigheten SHMM:s webbplats har varit viktig.96 Här 
har jag funnit museets verksamhetsplaner, budgetar, måldokument och olika 
rapporter i ett nätbaserat arkiv. På Riksdagens och Regeringens webbplatser 
har kulturpolitiska mål och utredningar hämtats.  
 
Ingen av dessa källor kan sägas utgöra ett huvudmaterial, utan de måste ses 
som sammanflätade. Till exempel har en fråga kunnat infinna sig vid läsning 
av en årsberättelse i arkivet som endast kunnat besvaras med hjälp av inter-
vjuer, en observation har belyst vikten av att i arkivet undersöka bilder eller 
ritningar från ett visst skede och en intervju har kunnat uppmana till observat-
ioner i ett särskilt rum. Metaforiskt kan fältarbetet beskrivas som att fylla en 
anslagstavla med en brokig samling utsagor. Där är det möjligt att genom te-
oretiska utgångspunkter, associationer och min egen situerade kunskap, se 
nätverkskopplingar som gör det möjligt att läsa utsagorna som kommentarer 
till varandra.97  
 

                                                      
94 Med detta inte sagt att jag ser dessa intryck som ”universella”. De är situerade och utgår från 
min kropp och mina erfar enheter. Det behöver dock inte vara en nackdel, jag har försökt an-
vända detta faktum till studiens fördel.  
95 Se Jönsson 2017:73–87. 
96 Historiska museet ingår som nämnts i en central museimyndighet som består av Historiska 
museet, Arkeologerna och Kungl. myntkabinettet med Tumba bruksmuseum. 
97 Jfr Law 2002. 
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För att kunna växla mellan olika perspektiv har jag fått gå in och ur olika käll-
material tillkomna på olika nivåer. Förbindelser har studerats mellan en of-
fentlig, strukturell och/eller idéhistorisk myndighetsnivå, en institutionell där 
legitimerade sanningar, förordningar och lagar översätts i institutionella 
(rumsliga) praktiker, en praktiknära mellanmänsklig nivå, och på ett individ-
plan. Dessa kontexter kan i realiteten inte lösgöras från varandra, men har ut-
gjort ett metodiskt verktyg. Lennartssons modell för olika analysnivåer utifrån 
en narrativ, en kommunikativ och konnoterande nivå har som nämndes ovan 
varit användbar. Lennartsson talar om arkivet, men diskussionen är tillämpbar 
också på andra källmaterial.98 Även om det ofta inte går att entydigt fästa en 
specifik källa vid en eller annan kategori eller skala och att ett och samma 
material ofta kan vara talande på olika nivåer och skalor, har Lennartssons 
modell hjälpt mig att strukturera i ett omfattande och ofta osorterat och frag-
mentariskt arkivmaterial.  
 
Lennartsons narrativa nivå beskriver skeenden utifrån vad materialet berättar, 
det omedelbara budskapet. Denna nivå är mer en utgångspunkt för analys än 
en analysnivå i sig. Med hjälp av den narrativa nivåns återgivna detaljer kan 
man skapa en uppfattning av rummet och tiden som studeras, skriver hon.99 I 
mitt fall har det börjat med att återskapa museets olika tidsrum på ett materiellt 
plan. För att förstå förflutna rums transformationer har empiri på myndighets-
nivå exempelvis varit politiska beslut att bygga ett nytt museum, arkitekttäv-
lingens program för det nya museet, motivationer för olika tävlingsbidrags in-
bördes placering liksom ritningar. På en institutionell nivå har översiktsplaner, 
lokalplaner, museihandledningar, fotografier, tidningsartiklar, tryckta musei-
guider och kartor över museets publika rum varit givande. På en mellanmänsk-
lig och individuell nivå har brev och PM med anställdas utvärderingar av olika 
verksamheter eller enskilda anställdas klagomål över en viss lokal liksom 
barns teckningar och brev berättat om de förflutna rummen. Lennartssons 
kommunikativa nivå ställer reflexiva frågor om materialets tillkomstkontext: 
vem/vad det riktar sig till, vilkas röster talar? Vad är utvalt och bortvalt? 
Denna analysnivå är i viss mån beroende av förståelse på den konnoterande 
nivån, som handlar om det som inte omedelbart kan läsas i materialet, utan 
förutsätter en kunskap om det sociala och kulturella sammanhang källan upp-
kommit i. Till exempel har det visat sig att en inblick i pedagogikens kultur-
historia varit av värde för att förstå barnrummens transformationer. Museets 
byggnation och invigning i krigstid och folkhemsbygge har också varit avgö-
rande samhällskontexter, liksom arkeologins vetenskapshistoria under 1900-
talet, till exempel dess relation till nationsbygget, den fysiska antropologin 
och rasbiologin. 

                                                      
98 Lennartsson 2017, 2010. 
99 Lennartsson 2010:60. 
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Deltagande observation, intervjuer och orienterande 
promenadsamtal 
Med en utgångspunkt i Latours nätverksbegrepp inleddes fältarbetet med att 
följa olika utåtriktade verksamheter på museet vilka en besökare möter. Jag 
lade vikt vid att uppmärksamma relationer och förbindelser mellan människor, 
rum och föremål.100 Genom den intervjuteknik som kallas walking ethno-
graphy, följde jag med sex olika anställda genom museet. Go-alongs, walk 
and talk eller promenadintervjuer, är andra benämningar där intervjutekniken 
syftar till att ta fasta på relationen mellan människor och platser.101 Tekniken 
kan belysa komplexiteten i hur en och samma miljö kan uppfattas och kan 
sätta ord på tyst kunskap.102 Humangeografen Jon Anderson beskriver hur den 
kan ge explicit kunskap om nyckelrutiner och vanor, om hur praktiker är kopp-
lade till plats, inte minst kunskap om hur kunskap och plats samspelar.103 Till 
skillnad från andra författare som använt sig av och skrivit om tekniken har 
inte vandringarna gjorts utomhus i mitt fall, utan begränsas till en byggnads 
inre vilket skapat en koncentrerad och mer guidelik situation. Jag har på för-
hand bett samtalspartnern orientera mig genom hans/hennes arbetsplats och 
presentera och förklara utrymmen som används i det dagliga arbetet. Jag har 
valt benämningen orienterande promenadsamtal, dels för att det inte varit en 
intervju i vanlig mening som bygger på frågor och svar, dels för att det handlat 
om en målmedveten orientering och inte varit fråga om ett strosande genom 
museets lokaler.  
 
För att få en övergripande förståelse av museets fysik inledde jag fältarbetet 
med att följa med museets säkerhetsansvarige igenom de flesta av museets 
utrymmen. Vi vandrade genom offentliga publika rum såväl som inofficiella 
rum i de bakre, inre regionerna och tittade även på museets översiktsritningar. 
Under arbetets tidiga fas följde jag sedan med en säkerhetsvakt, entréansvarig, 
butiksansvarig, vaktmästare104 och en museilärare/producent av andras lärande 
genom huset. Dessa orienterande promenadsamtal gjordes på urval av att de 
var med personer som i sin arbetsvardag mötte besökare i olika publika funkt-
ioner. De gav inblick i vad det är besökarna möter och presenterade olika per-
spektiv på detta möte. Promenadsamtalen uppmärksammade mig på saker 
som varit osynliga för mig, men relevanta utifrån de anställdas perspektiv. Att 
gå tillsammans igenom byggnaden och låta dem styra hur och vart vi gått och 

                                                      
100 Latour 2005:32. 
101 Andersson 2004, Kusenbach 2003, Bäckman 2009:130, se även Ingold & Vergunst 2008. 
Kusenbach talar om metoden som ”go-along” och Anderson om ”walk and talk”, Bäckman 
benämner den som ”promenadintervjuer”.  
102 Arvastson & Ehn 2009:143. 
103 Anderson 2004:257. 
104 Detta blev en observation med hög grad av deltagande, jag deltog i vaktmästarens arbets-
uppgifter i huset under ca 3 timmar, efteråt gjorde vi en intervju. 
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vad vi stannat vid, har gett möjlighet att se museet ”med deras ögon” och har 
gett insikter om hur lokaler var meningsfulla, fungerade och användes (eller 
inte gjorde det) och vad som ansågs särskilt relevant för den egna arbetsfunkt-
ionen. Jag strävade efter att ta fasta på hur husets materiella rumslighet spelade 
in i deras vardag och hur olika utåtriktade funktioner i huset relaterade till 
varandra och hur de relaterades till övergripande mål, formulerade genom 
verksamhetsplan och andra styrdokument. Promenadsamtalen har spelats in. 
Efteråt har vi satt oss ner i museet och gjort en semistrukturerad inspelad in-
tervju som dels har byggt på färdiga frågor, dels på det vi sett och talat om i 
huset. Promenadsamtalen har varit ungefär en timme långa. Den efterföljande 
intervjun har varit mellan en och två och en halv timme. I ett par fall har vi då 
även sett på museets översiktsritningar.  
 
För att förstå förflutna tidsrum har jag även gjort intervjuer med personer som 
arbetat på museet i olika skeden. De flesta har haft anknytning till museets 
publika funktioner, men flera av dem har sedan gått vidare till andra avdel-
ningar och positioner i museet vilket gett en vidare bild av organisationen. 
Dessa intervjuer har tillkommit i takt med att olika behov uppstått, då jag blivit 
tipsad att kontakta någon med minnen av den aktuella händelsen eller tiden 
jag velat komma åt. I flera av fallen har intervjuerna genomförts på museet 
och även fast inte ett fullödigt orienterande promenadsamtal genomförts, har 
det i vissa fall varit möjligt att gemensamt besöka ett särskilt rum. Jag har 
utfört tretton sådana längre, semistrukturerade intervjuer, varav en gruppinter-
vju med tre personer och en med två personer. Bland de intervjuade fanns två 
museichefer, en tidigare riksantikvarie, en tidigare museilektor, en utställ-
ningsproducent, en före detta arkitekt/avdelningschef, två producenter av and-
ras lärande, två tidigare museipedagoger, tre tidigare förste antikvarier, en ti-
digare butiksansvarig, och en lokalansvarig. Tre telefonintervjuer på vardera 
ca en timme har också genomförts med en tidigare pressansvarig och med två 
tidigare museipedagoger, varav en även varit intendent. En av dessa spelades 
av tekniska skäl inte in. Utöver detta har jag återkommit till personer jag tidi-
gare intervjuat på telefon och ställt kompletterande frågor. Jag har haft ambit-
ionen att anonymisera, men personer i olika ledande positioner har inte varit 
möjliga att anonymisera fullständigt utan att forskningen skulle ha blivit li-
dande. En del personer, som museets chefer, är så välkända att jag valt att 
skriva fram deras namn. I detta finns dock en etisk problematik. Nämligen om 
personer i högre chefsbefattningar lyfts fram och citeras medan andra viktiga 
aktörer blir mer osynliga. Särskilt problematiskt kan det vara om det resulterar 
i att positioner och personer som sällan hörs och syns (åter)osynliggörs, och 
om detta osynliggörande präglas av olika maktordningar, exempelvis utifrån 
kön. Jag har dock skrivit fram alla aktörers yrkespositioner. Det har varit ana-
lytiskt nödvändigt, i synnerhet då jag diskuterar skiften i hur olika yrkesbe-
fattningar titulerats. Men jag har också haft ambitionen att tydliggöra aktörers 
påverkan i olika delar av museihierarkin, när materialet pekat på detta. 
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Observationerna har varit av mer eller mindre deltagande art. Under 2013 
följde jag med två skolklasser genom deras vandringar i museets olika publika 
utrymmen: entré, matsäcksrum, utställning, pysselverkstad och butik. Vand-
ringarna blev en kombination av passiv och deltagande observation, när den 
ena utmynnade i en gemensam diskussion.105 I projektgruppen Massakern vid 
murens möten hade jag strategin att hålla låg profil. Vid ett par tillfällen deltog 
jag dock i mötets diskussioner. Vid flera observationer i museet har jag haft 
med min son, som också fungerat som en orienterande ledsagare som lett min 
blick. Kombinationen av mamma- och forskarroll har vid dessa tillfällen fun-
gerat som en metodologisk tillgång. 
 
I såväl promenadsamtal som observationer har det varit värdefullt att ta fasta 
på sinnenas och rummens samspel. En ambition har varit att inte låta blicken 
ta överhanden, särskilt på en så visuellt laddad plats som museet som i högsta 
grad förknippas med att ”titta på saker”. Den fysiska världen samspelar med 
alla våra sinnen, inte bara genom synen vilken ofta är fokus i museistudier, 
utan också genom hörsel, känsel, doft och smak.106 Ett materiellt rumsligt per-
spektiv innebär att inte bara ta fasta på hur rummet formar blicken, utan också 
hur det styr stegen, hur det låter och doftar. Etnologen Lotten Gustafsson Re-
inius begrepp didaktisk koreografi har i relation till Richard Sandells begrepp 
spatial cues, hjälpt mig sätta fingret på hur rum formar kroppars fysik och 
rörelser. De pekar på hur utställningar (och andra rum) kan ha både disciplinär 
och demokratisk potential. Med spatial cues menas rumsliga ledtrådar eller 
nycklar, som gynnar vissa rumsliga strategier och omöjliggör andra.107 Didak-
tisk koreografi hänvisar till hur materialiteter relaterar till, och skapar rörelse 
i, kroppar. 108  Rumsliga nycklar kan således framkalla didaktiska koreografier. 
En viktig aspekt av museientréers rumslighet handlar om ljud. Ljuden har stor 
påverkan på relationen till besökaren och hur museet upplevs. Att museer kal-
las ”kunskapstempel”, ”sakrala” och ibland ”mausoleer” har mycket att göra 
med dess akustik. När ljudvågorna kastas mot material som sten och marmor 
i höga rymder, skapas en hård och lång efterklang. Mina intryck i olika mu-
seientréer i såväl klassiska museer formade under museiblomstringen under 
1800-talets senare hälft som i nyskapade museer designade av stjärnarkitekter 
som till exempel Akropolismuseet i Aten, är att de ofta förenas av denna akus-
tiska egenskap. En oväntad dimension av att lyssna på inspelningar av orien-
terande promenadsamtal och observationer var upptäckten av olika ljudrum. 
Till exempel hur entréhallens ekande, ”kalla” ljud tvärt byttes mot butikens 

                                                      
105 Med ”passiv” observation menar jag skeenden då jag inte aktivt interagerat med andra, utan 
deltagit som åskådare i bakgrunden. 
106 Pink 2009, Howes 2005. 
107 Sandell 2005:186, min översättning. 
108 Gustafsson Reinius beskriver i artikeln ”Touring the Congo” hur utställningar kan skapa 
didaktiska koreografier, som kan ha både disciplinär och demokratisk potential (2011:82). 
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matta ”varmare” ljud; skapat av trägolv och dämpat sorl. Ljud kan också 
”läcka” och sammanlänka rum. Det uppmärksammade mig på vad dessa in-
tryck gör med den rumsliga upplevelsen. Ytterligare en aspekt värd att nämna 
är temperatur. En kylig entré påverkar så väl personal som besökare. Rum 
låter och doftar olika. Ljudet som genereras av att gå på ett marmorgolv för-
medlar något annat än att gå på en mjuk matta, dofter är likaså betydelsebä-
rande. Det vedertagna begreppet observation, är alltid metodologiskt en fråga 
om en multi- och samsinnlig praktik.109  

Arkivets utmaningar 
Efter det initiala, fysiska fältarbetet i museet vände jag uppmärksamheten mot 
förflutna tidsrum. Den naturliga ingången var att i ämbetsarkivet undersöka 
museibyggnadens tillblivelse genom arkitekttävlingens program och hand-
lingar, ritningar, kartor, museivägledningar och museets fotodokumentation 
av byggprocessen.110 I denna fas studerades också massmediala utsagor, vilka 
berättar om vägen till ett nytt museum samt om invigningen och museets mot-
tagande.111 Rumsliga transformationer har spårats i översiktsplaner, lokalpla-
ner, pressmaterial, museihandledningar och fotodokumentation. Men många 
viktiga omformningar har inte avsatts här. Detaljkunskap om olika rum har 
som sagt måst sökas i ett varierande och brett material.  
 
Avhandlingen bär på en viss obalans mellan kapitlen när det gäller ideal och 
praktik, form och innehåll som varit svår att överkomma, mellan de aspekter 
etnologen Lars Eric Jönsson kallar rummens funktion, mening och agens.112 
Jag brottades länge med frågan om varför det var så mycket lättare att fånga 
ideal och praktiker i barnrummen, än att fånga själva rummen materiellt, och 
varför entréhallens materialiseringar i kontrast var lätta att spåra, samtidigt 
som vardagliga praktiker där blev mer undanglidande. Frustrationen byttes 
snart i en insikt om att även bristen på ett visst material kan förstås analy-
tiskt.113 Vad har sparats? Vad har sparats men aldrig blivit förtecknat? Varför 
har vissa saker sparats medan annat försvunnit? Hur har materialet/kvarle-
vorna organiserats i arkivet?  
 

                                                      
109 Arvastson & Ehn 2009:30, Kaijser & Öhlander (red.) 2011:113–142. 
110 Ämbetsarkivet finns som nämnts i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikva-
rieämbetet. Byggnation och inredningsarbete när noggrant dokumenterad i fotosamlingen, bl.a. 
mapp 6. 
111 Här har tidningsklipp, tryckta radiotal och journalfilmer som rör invigningen 1943 och för-
svarsutställningen 1940 varit användbara. 
112 Jönsson 2017:75. 
113 Jfr Gustavsson 2017:121–136. 
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Arkivets organisering är en reflexiv forskningsfråga på Lennartssons kommu-
nikativa nivå.114 Materialets tillkomstkontext påverkar dess sammansättning 
och forskningens resultat. Arkivets uppbyggnad är också en analytisk ledtråd 
till förståelsen av hur olika verksamheter värderats och till hur museets orga-
niserats i olika tider. Efter en tids arbete i arkivet kom insikten att dess kvar-
levor berättar något viktigt om museets maktgeometri. Museets ”ansikte utåt”, 
huvudentrén, har avsatts i en mängd material av typen fotografier, arkitektrit-
ningar, lokalplaner och officiella invigningar. De barnrum som skapats har 
inte haft denna status av ”museets ansikte” och har sällan ritats av arkitekter. 
Dess materialiseringar har skett på en praktiknära ofta pragmatisk nivå. Foto-
dokumentationen av barnverksamheten är sporadisk, inräknat studiens senare 
år. Gällande barnrummen har det istället främst varit de publika och pedago-
giska idealen och visionerna som avsatt sig som arkivmaterial, i form av över-
gripande målformuleringar, publika program, informationsblad, verksamhets-
planering och utvärderingar. Arkivet rymmer även mer praktiknära och var-
dagliga material, men detta material är till stor del oförtecknat och alltså inte 
officiellt sökbart. Delar kan bara hittas med hjälp av ATA-arkivets kunniga 
personal. Att det är oförtecknat har dock inte bara varit en nackdel. En del 
ligger fortfarande i den ”lagerföljd” som det kom från museet, vilket i sig varit 
upplysande.115 Det berättar om någon annans ordnande praktik och om hur 
olika företeelser länkats till varandra. Denna ordning kommer att brytas upp 
när materialet arkivförs. Materialiteter som av misstag hamnat i kartongerna 
kommer att ”städas ut”, som vetekärnor, pälsbitar och andra materiella spår 
från verksamheten. Ett brungrönt mattprov från Barnens rum gav mig exem-
pelvis möjlighet att föreställa mig känslan av att gå och sitta på golvet 1963. 
 
När det gäller museibutiken har både dess materialiseringar och individnära 
praktiker varit undanglidande. Att ta reda på något annat än ekonomiska ba-
lanser och inköp, till exempel hur butiken sett ut och var den legat kan liknas 
vid att lägga pussel med mycket små bitar som dessutom ska byggas ihop från 
olika askar. Ett svar på varför detta rum under lång tid i mycket liten grad 
dokumenterats eller avsatts som arkivmaterial, är att det bland annat att har 
göra med hur spänningsförhållandet mellan ”kommers” och ”kultur” i kultur-
politiken och inom museet förskjutits över tid. Att Studieavdelningens/enhet-
ens arkivboxar för olika år sväller och krymper i omfång speglar inte enbart 
mängden utåtriktade verksamheter under ett visst år, utan i vad mån den dis-
kuterats och varit på agendan och kanske i viss mån vem som varit dess chef.  
 
Vad som sparas och hur, hör samman med politiska, statligt styrda direktiv, 
organisationens skiftande sammansättningar och nätverkskopplingar, men 
också med museala hierarkier, liksom myndighetens ekonomiska resurser. 
                                                      
114 Lennartsson 2010, se även Steinrud 2017:25ff. 
115 jfr Engström 2015:148–155. 
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Exempel på hur museets organisation avsatt sig i arkivets materialitet är 
huruvida museet varit del av en större myndighet, om det organisatoriskt varit 
underordnat Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet eller varit en egen 
statlig myndighet.116 På en ekonomisk nivå, beror det på ifall museet haft nå-
gon anställd fotograf. Historiska museet hade fram till 2012 (minst) en anställd 
fotograf som dokumenterade arkeologiska föremål, utställningar, lokaler och 
verksamheter, men museet saknade sedan fotograf under några år.117 Även ar-
kivets medieformer spelar roll för tillgängligheten av olika material. Från 
1970-talet fotades till exempel mycket i diabildsform, vilket idag gör det bitvis 
svårtillgängligt. Rörande den senaste tidens avsättning av verksamheten som 
arkivmaterial kan digitaliseringens effekter nämnas som en faktor. Ända fram 
i 1970-talet lämnade ofta tjänstemän/kvinnor sina brevskisser till en sekrete-
rare som skrev ut dem på skrivmaskin. Hur många e-postade brev sparas för 
offentligheten idag? ämbetsarkivets organisering är sammanlänkad med myn-
dighetens och museets struktur, praktik, mål och inriktning. Dessa aspekter 
har varit viktiga att beakta och skulle behöva utforskas mer i detalj både uti-
från en metodologisk problematik och i relation till museet som demokratisk 
institution. Dock finns inte utrymme i denna avhandling, men ämnet förtjänar 
en egen studie. 

Forskningssammanhang   
Denna avhandling ingår i det mång- och tvärvetenskapliga fältet museiforsk-
ning. Detta är stort och har flera delfält med olika probleminriktningar. Många 
forskare har de senaste två decennierna menat att det pågår en global museifi-
kation av allt fler aspekter av samhället och kulturen och att intresset för mu-
seer idag kanske är större än någonsin.118 ICOM:s definition av museer är att 
de ska samla, vårda, forska och visa.119 Det är framför allt ”visandet”, uppgif-
ten att förmedla kunskap till allmänheten, som väckt störst intresse och debatt 
i akademiska skrifter, politiska styrdokument och i det offentliga rummet, i 
synnerhet sedan den nya museologin öppnade dörrar för kritiska tankesätt över 
museernas samhällsroll och deras politiska kontexter. Denna riktning har varit 
särskilt framträdande i engelsk och amerikansk forskning. Numera klassiska 
exempel är Peter Vergos arbete The New Museology från 1989, Tony Bennets 

                                                      
116 Innan det finns en Studieavdelning är det till exempel svårare att spåra museets publika 
verksamhet. Från det att det utnämns en museilektor över Studieavdelningen finns årsberättel-
ser över den publika verksamheten. 
117 När detta skrivs finns åter en fotograf i huset sedan ett par år, som har som uppdrag att 
dokumentera och administrera foton både på föremål och på verksamhet.  
118 Se exempelvis Conn 2010, Karp, Kratz, Szvaja & Ybarra Fraustos (red.) 2006:10f, Kirschen-
blatt Gimblett 1998, Macdonald & Fyfe 1996, Message 2006. 
119 Museidefinition på svenska på ICOM:s webbsida, (hämtad 7 september 2016).  
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The birth of the museum 1995 och David Lowenthals The past is a foreign 
country från 1985. 

 
Den inflytelserika School of Museum Studies i Leicester har haft stor påverkan 
på fältet med namn som Elien Hooper-Greenhill, Simon Knell, Richard San-
dell, Susan Pierce och Sharon Macdonald, bland andra.120 Ett antal ameri-
kanska forskare har också varit tongivande, bland andra Hilde S Hein, Ivan 
Karp och Steven D Levine.121 Fokus under de senaste femton åren har legat på 
kulturarvets/historieskrivningens politiska dimensioner, dess exkluderande 
mekanismer och på museer i förändring.122 I en svensk kontext har dessa per-
spektiv uppmärksammats alltmer sedan 1990-talet.123 Idag är representations-
kritik och identitetspolitik viktiga ämnesområden.124 
 
För att kunna sålla i detta hav av litteratur om museer som skrivits inom ämnen 
som museologi, didaktik, konstvetenskap, historia, arkeologi och mitt eget 
ämne etnologi, vill jag belysa några generella aspekter av museiforskningen 
inom alla områden i relation till mitt eget ämne. För det första, att det oftare 
handlar om museers publika funktion framför deras vårdande och samlande 
funktioner. För det andra, att forskning i hög grad behandlar museers utställ-
ningar framför andra kunskapsprojekt och publika praktiker. För det tredje, 
att analyserna oftast behandlar de färdiga resultaten av museala förhandlingar 
framför hur kunskap på museer blir till i processer.   
 
Gemensamt för merparten museiforskning är som sagt en övervikt åt analyser 
av utställningar och utställningsrum. Det kan handla om hur museer genom 
olika representationer valt att iscensätta historien för att uppnå vissa mål, ofta 
handlar det om att avslöja mer eller mindre omedvetna orättvisor och ojäm-
likheter i museernas utställda budskap. Det är en tacksam uppgift, så till vida 
att ingen utställning kan täcka alla synsätt. Något perspektiv blir alltid margi-
naliserat eller bortvalt. Det finns dock undantag från dessa generella mönster, 
som jag ska komma till.  
 

                                                      
120 Se exempelvis Hooper-Greenhill 1992, 1995, 1999, 2000, Knell, MacLeod & Watson 2007, 
Pierce 1990. Jag hade tack var ett stipendium möjlighet att vistas i den inspirerande miljön i 
Leicester under några veckor 2011. 
121 Se exempelvis Hein 2000, Karp & Levine 1991.  
122 Se exempelvis Edwards, Gosden & Phillips (red.) 2006, Karp, Kratz, Szvaja & Ybarra 
Fraustos 2006, Knell, Macleod & Watson (red.) 2007, Macdonald 1998, 1996, Message 2006, 
Sandell (red.) 2002, Witcomb 2003.  
123 Se till exempel Alzén & Aronsson 2006, Aronsson 2005, Aronsson & Hillström 2005, 
Grahn 2006, 2005, Bohman & Palmqvist 1997, Palmqvist & Beckman 2003, Silvén 2010, 
Silvén & Björklund 2006. 
124 Se exempelvis Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016. 
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Kulturhistorikern Anne Eriksen menar att denna tendens, att museologisk 
facklitteratur lägger stor vikt vid museernas utställnings- och förmedlings-
verksamhet, osynliggör andra kunskapsprojekt inom museet. ”Ideologier 
kommer inte bara till uttryck i utställningssammanhang, utan i alla de vardag-
liga praktiker som förekommer inom husets väggar” skriver Eriksen.  Kun-
skap produceras, förhandlas och medieras överallt i museikroppen. ”Det som 
tas för givet och uppfattas som helt oproblematiskt är baserat på premisser och 
tankesätt som är naturaliserade, men som likväl förmedlar bestämda värden 
och ideal, och som därmed lägger grund för mycket annat arbete inom mu-
seet.”125 Eriksen nämner bland annat katalogiseringens praktiker. Dessa tankar 
går igen i hur arkeologen Fredrik Svanberg har skrivit om hur organiseringen 
av samlingarna är styrande för hur man sedan ställer ut, tänker kring och upp-
rättar publik information om föremålen.126 Även Svanberg menar att det är en 
övervikt av forskning kring utställningspolitik, representationer och urval.127  
 
Min avhandling intresserar sig således i likhet med merparten museiforskning 
för museets publika, demokratiska roll. Jag studerar dock museet som en 
publik samhällsinstitution från ett annat perspektiv än genom utställningen. 
Liksom Eriksen och Svanberg menar jag att vissa delar, utrymmen, och per-
soner, är ”osynliga” då museets publika relationer diskuteras. Jag utgår ifrån 
rum som sällan varit i fokus för forskningens intresse, men som icke desto 
mindre är avgörande för vilket museum det är besökarna möter. Avhandlingen 
anknyter således till en etnologisk tradition som syftar till att synliggöra och 
problematisera samhälleliga maktstrukturer och normer utifrån ett perspektiv 
i ”marginalen”. I synnerhet anknyter den till forskning som intresserar sig för 
frågor om makt utifrån en samhällsinstitution som empiriskt objekt, till exem-
pel sinnessjukhus, andra vårdinstitutioner och fängelser.128 
 
En målsättning har varit att visa på både kontinuitet och förändring. Hur mu-
seets publika rum blir till och formas över tid. Avhandlingen tar som nämnts 
sin utgångspunkt i samtiden, vilken perspektiveras genom en kulturhistorisk 
metod. Generellt kan sägas att skilda empiriska fokus inom museiforskningen 
ofta innebär olika tidsdjup. Forskning som är utförd inom ramen för didak-
tiska, pedagogiska och museologiska ämnesområden som fokuserar på besö-
karen, är i allmänhet kvalitativa samtidsstudier som ligger nära museiprakti-
ken. Dessa studier pendlar mer sällan mot ett historiskt och politiskt makro-

                                                      
125 Eriksen 2009:215f. 
126 Svanberg 2009,2012b,2015b. I detta sammanhang kan också Wera Grans avhandling från 
2006 nämnas, där hon bland annat visar hur förvärv och museialiseringspraktiker relaterar till 
museets berättelse. 
127 Svanberg 2009:79 
128 Se till exempel Hörnfeldt 2009, Jönsson 1998, Lennartsson 2001, Silow Kallenberg 2016, 
Svensson 1993, Öhlander 1999. 
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perspektiv. Inom denna museiforskning liksom i museifältets emiska sam-
manhang betonas ett nytt språkbruk, där överföringsmetaforer (som bildning 
och förmedling) ersatts med deltagarmetaforer (som lärande, kommunikation 
och berättelser).129 Det finns ofta en generaliserande tendens där det förflutna 
tjänar som en kontrasterande fond till en mer demokratisk samhällsrelevant 
samtid. Markeringen av ”det nya” i museers fokus på kommunikation, upple-
velser och deltagande skapar ibland en förenklad och negativ kontrastering 
mot ett skisserat förflutet, där samtidens museum framstår som mer publikt, 
samhällsrelevant och demokratiskt.130 Detta gäller inte minst studier om besö-
kare och lärande på museer, men finns även i mer översiktliga och teoretiska 
verk. Olle Näsmans i övrigt välskrivna och för mig relevanta avhandling Sam-
hällsmuseum efterlyses – svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990, 
kan i detta fall stå som ett exempel.131 Centralt för avhandlingen är en kontras-
tering mellan ”kulturarvsmuseet” och ”samhällsmuseet”. Enligt Näsman är 
”samhällsmuseet” ett nytt inslag som museifenomen i vår tid, något som kan 
diskuteras. De äldre museer som Näsman karaktäriserar som kulturarvsmuseer 
var ofta en aktiv del av dåtidens samhällsdebatt.132 Att samla och att visa upp 
en tänkt nationell kultur var i högsta grad en del av samhälleliga och politiska 
agendor, vilket inte minst Fredrik Svanberg ta fasta på i sin forskning rörande 
Historiska museet, och som också min avhandling på olika sätt visar.   
 
Jag har haft nytta av arbeten som ger en vidare kulturhistorisk bakgrund och 
översikt över museernas framväxt i Sverige och Norden. Näsmans avhandling 
får även i detta avseende stå som ett exempel. Arbeten som ger längre kultur-
historiska återblickar är till exempel Kerstin Arcadius avhandling i etnologi 
Museum på svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien.133 Avhandlingen 
skildrar länsmuseernas framväxt i relation till kulturarvssektorns framväxt och 
professionalisering från 1800-talets mitt till andra världskrigets utbrott. Mag-
dalena Hillströms avhandling Ansvaret för Kulturarvet: Studier i det kulturhi-
storiska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska mu-
seets etablering 1872-1919 ger bland annat en bakgrund till hur gränserna for-

                                                      
129 Petersen 2011, Ljung 2009. 
130 Jfr Barrett 2011:126-129. 
131 Näsman presenterar en mycket ingående empirisk beskrivning av en mycket viktig tid i mu-
seisfären, ett tidssnitt som märkligt nog är ganska lite utforskat. Värdefullt för mig är i synnerhet 
hur Näsman tecknar en fyllig och initierad samhällelig bakgrundsteckning till skeendena på 
museifältet. Museidebatten förstås utifrån folkrörelseutvecklingen, den statliga museiutred-
ningen MUS 65, kulturpolitikens förändring, skapandet av Statens kulturråd med mera. Näsman 
beskriver också museidebattens centrala aktörer. 
132 Denna invändning delas med museologen Stefan Bohman, (se Bohmans recension i tidskrif-
ten RIG 2015:41). 
133 Arcadius 1997. 
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mas mellan Historiska museet, konstavdelningen vid Nationalmuseum, Liv-
rustkammaren och Nordiska museets olika ansvarsområden.134 Boken Den 
dubbla blicken: Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900,135 
beskriver hur nationalismen tog sig olika uttryck i de olika nordiska länderna 
och om relationen mellan länderna. Artiklarna är skrivna av historiker, en ar-
kitekturhistoriker och idéhistoriker. ”Den dubbla blicken” syftar på sättet att 
förhålla sig till historien: Från nuet riktades blicken både mot det förflutna och 
mot framtiden. I boken Museum: En kulturhistorie av den norske folkloristen 
och kulturhistorikern Anne Eriksen,136 är syftet att ge en mer sammansatt be-
rättelse om museiutvecklingen från 1800-talet. Här för hon en intressant dis-
kussion om museet som en särskild genre, som kräver en viss genrekompetens, 
ett begrepp jag har lånat och använder mig av. På museum: mellem oplevelse 
og oplysning av etnologerna Lene Floris och Anette Vasström är en översikt 
som rör dansk museihistoria.137 I fokus ligger museerna som förmedlingsin-
stitutioner och museernas praxis analyseras i relation till begrepp som kultur-
arv, autenticitet och minne. Empiriskt rör undersökningen fem danska museer, 
bland annat Nationalmuseum i Köpenhamn.  
 
Mette Boritz Petersens Museumsdidaktik - ett kulturhistoriskt studie af under-
visningen på danske kulturhistoriske museer är en museididaktisk avhandling. 
Den är speciell i det att den har ett kulturhistoriskt förändringsperspektiv, även 
om merparten av texten rör samtiden. En annan viktig aspekt är hur Petersen 
intresserar sig för praxis i förmedlingssituationen. I detta skiljer den sig från 
studier som, med utställningens representationer i fokus, studerar elevers/be-
sökares möte med text och bild i utställningar. I synnerhet värdefullt i relation 
till mitt eget projekt är att Petersen behandlar undervisning utifrån ett fokus 
på föremål och sinnen, det fysiska i förmedlingen med utgångspunkt i bland 
annat nätverksteori. Det finns många paralleller till mina iakttagelser när det 
gäller barnens olika rum på Historiska museet. Bland annat hur man i olika 
tider sett på vikten av att få hantera arkeologiska föremål. Dock har vi olika 
kunskapsmål. Petersen intresserar sig för didaktiska praktiker i sig, medan jag 
ser på rumslig praktik, i bland annat olika barnrum, för att undersöka skiften i 
museets relation till besökarna och hur den institutionella, publika identiteten 
materialiserats utifrån ett fokus på demokratiska ideal. En bra översikt över 
museipedagogiken i Sverige är Berit Ljungs avhandling i pedagogik, Musei-
pedagogik och erfarande.138 Samtiden är i fokus, men Ljung tecknar också en 
historisk bakgrund. Särskilt användbart för mig att relatera till är hur hon be-
handlar begreppsförskjutningar när det gäller musernas publika uppdrag, där 

                                                      
134 Hillström 2006. 
135 Gustafsson, Persson, Torbjer & Walette (red) 2007. 
136 Eriksen 2009. 
137 Floris & Vasström 1999. 
138 Ljung 2009. 
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hon gör jämförelser mellan begreppen i skolvärlden och museivärlden. En lik-
artad historisk begreppsgenomgång ger även Petersen. 
 
Ett flertal svenska arbeten om museers publika roller återfinns inom pedago-
gik och didaktik, vilka utgår utifrån besökarnas perspektiv. Av naturliga skäl, 
står lärandet i förgrunden i dessa arbeten, framför frågor om till exempel re-
presentationskritik och politik. Syftet med studierna kan ofta vara att bidra till 
ett mer effektivt lärande. En sådan avhandling med besökaren i fokus är Vaike 
Fors avhandling The missing link in learning in science centres. Den handlar 
om varför tonåringar slutar komma frivilligt till Teknikens hus i Luleå när det 
blir tonåringar. Genom en detaljerad mikroanalys av fem ungdomars praktiska 
möte med museet, syftar studien till att hitta denna ”missing link” som kan 
göra dem intresserade.139 Eva Insulanders avhandling: Tinget, rummet, besö-
karen: om meningsskapande på museum har just Historiska museet som em-
piriskt objekt. Avhandlingen är en detaljerad mikroanalys som med ett sam-
tidsperspektiv syftar till att förstå besökarens meningsskapande. Syftet är att 
beskriva och analysera hur museibesökare skapar mening utifrån vad som pre-
senteras för dem i två av museets utställningar, Forntider I & II. Avhandlingen 
analyserar utställningarnas design, framför allt hur text, bild och andra semi-
otiska element hos besökarna skapar engagemang och mening i relation. 
Själva rumsligheterna är dock mindre framträdande än rummens materiella 
element och dispositioner. Avhandlingen saknar en problematisering av vilka 
informanterna/besökarna är utifrån aspekter som kön, socioekonomisk bak-
grund eller etnicitet. En avhandling som inkorporerar ett kritiskt maktperspek-
tiv i analysen av utställningspraktik och publikmötet är Cecilia Axelssons av-
handling i historia: En meningsfull historia?: didaktiska perspektiv på histo-
rieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten.140  Avhand-
lingen har sin utgångspunkt i två utställningar om migrationshistoria; 
”Afrikafararna” och ”Kongospår”. Författaren analyserar både innehållet i ut-
ställningarna och själva förmedlingsprocessen genom genus-, klass- och etni-
citetsperspektiv.  
 
Ovanstående utgör exempel på forskning som undersöker (och understryker) 
besökarnas individuella meningsskapande och pekar på att museets budskap 
inte så lätt kan kontrolleras. I synnerhet gäller detta forskning inom det stora 
delfält som kallas ”Visitor Studies”. Besökarna läser en utställning på olika 
sätt och följer inte alltid lydigt de rörelsemönster som planlagts.141 Eva Insu-
landers avhandling utgör ett särskilt tydligt exempel. I antologin Reshaping 

                                                      
139 Fors 2006. 
140 Axelsson 2009. 
141 Även här finns mycket forskning gjord i Storbritannien, inte minst har denna slags studier 
utvecklats vid Leicester universitet. 
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Museum Space menar dock Leicesterforskaren Richard Sandell142 att det finns 
en fara i att överbetona besökarens valfrihet (i rörelsemönster och tolkning) 
och varnar för att lägga över kontrollen och ansvaret i besökarnas händer. ”Det 
får inte skymma den potentiella influens, och skyldighet, hos dem som direkt 
formar publika museala utställningar och utrymmen: arkitekter, formgivare, 
intendenter, kuratorer och pedagoger, vilka bestämmer vad som ska ställas ut, 
och till vilka syften.”143 Även om en utställning inte kan garantera att alla ser 
den på samma sätt, eller utläser samma mening, innebär utformningen att vissa 
läsningar privilegieras. Sandell talar här om spatial cues, rumsliga ledtrådar 
eller nycklar, som gynnar vissa rumsliga strategier och omöjliggör andra. Han 
menar att en tonvikt på besökarnas individuella valfrihet undergräver själva 
föreställningen om att museer fungerar som meningsskapande ideologiska ak-
törer.  
 
Det rumsliga perspektivet på museer har inte varit framträdande, men växer. 
Ett intresse för det rumsliga och materiella är en generell tendens inom huma-
niora då denna avhandling skrivs. Ett tidigt svenskt exempel värt att nämna, 
även om den inte rör just museer, är Offentlighetens materia, kulturanalytiska 
perspektiv på kommunhus av etnologerna Karin Arvastson och Cecilia Ham-
marlund-Larsson.144 Boken har tydliga paralleller till mitt avhandlingsprojekt 
i att den intresserar sig för hur byggnadens materiella uttryck förmedlar vär-
deringar, speglar ideologier och berättar om samhälle och historia. Kommun-
huset har en demokratisk förankring och beskrivs som ”en materialisering av 
och hemvist för demokratin”. Detta har tydliga beröringspunkter med min stu-
die av det statliga museet.  På ett övergripande plan berättar den om föränd-
ringar av svensk offentlighet över tid. Författarna menar att denna offentlig-
hetens byggnad mer eller mindre medvetet fungerar som maktens arkitekto-
niska uttryck och visar på tydliga förändringar och kontinuiteter i kommun-
husens materiella uttryck mellan 1800-talets mitt till 2000-tal. Byggnaden 
beskrivs som en ”nyckelsymbol för honnörsord som demokrati och själv-
styre”. Till skillnad från mitt analytiska angreppssätt, studeras kommunhuset 
som en symbol för och avspegling av samhällsidealens förändringar, inte som 
en aktiv medskapare i dessa.  
 
Jenny Beckmans avhandling Naturens palats Nybyggnad, vetenskap och ut-
ställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866–1925 från 1999 utgör ett tidigt 
och för mig mycket relevant exempel på en svensk museistudie med rumsligt 
fokus. Avhandlingen handlar om etableringen och byggandet av Naturhisto-
riska riksmuseet från 1800-talet. Särskilt viktigt för mitt projekt är hur avhand-
lingen utifrån både ett kulturhistoriskt och ett rumsligt perspektiv, studerar hur 

                                                      
142 Richard Sandell är ledare för Leicester School of Museum studies, Leicester universitet. 
143 Sandell 2005:186 
144 Arvastson & Hammarlund-Larsson 2003. 
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kunskap på museet blivit till. Centralt i avhandlingen är formandet av den in-
stitutionella identiteten och spänningsförhållandet mellan forskning och ut-
ställning. Beckmans rumsliga perspektiv har tre nivåer; riket, staden och hu-
set. Hon undersöker hur dessa rumsliga dimensioner spelat roll för hur musei-
institutionen utvecklats, brukats och verkat. I synnerhet dimensionen ”huset” 
är intressant i relation till mitt projekt. Här visar Beckman mycket konkret på 
hur sambandet mellan olika vetenskapliga ideal utspelade sig som konflikt om 
rummens utformning. Kopplingar ser jag även i motsättningar mellan olika 
professionella positioner, i Naturhistoriska museet mellan botaniker och zoo-
loger, och hur dessa tog sig rumslig form. Att vandra igenom museet var ett 
sätt att omfatta det vetenskapliga systemet. Sammanfattningsvis har hennes 
avhandling gett insikter om att det rumsliga skapar både restriktioner och möj-
ligheter. Beckman balanserar väl mellan byggnadens determinerande 
aspekter, som hur det rumsliga är ett uttryck för upphovsmännens intentioner, 
och hur byggnaden blir till i en dynamisk process som inbegriper många fak-
torer. Till skillnad från mitt eget projekt är aktörerna dock i huvudsak musei-
tjänstemännen och i huset är utställningsrummen i fokus. Min ambition är att 
diskutera hur även andra aktörer inom museet haft påverkan och tagit plats, 
inte minst utifrån frågor om kön. Därmed syftar mitt projekt mot ett tydligare 
maktperspektiv. Centrala rum är i min avhandling som nämnts andra än ut-
ställningarnas. Beckmans rumsliga perspektiv innebär ett fokus på museet 
som forskningsinstitution kontra publik folkbildnings/fostrande institution. 
Mitt rumsliga perspektiv synliggör delvis andra spänningsförhållanden, mel-
lan ”kultur och kommers” till exempel. Beckman kommer dock även in på 
andra publika aspekter än utställningarna som är relevanta i relation till frågor 
om tillgänglighet, även om det inte är centralt. Till exempel hur besökare 
kunde komma till museet och hur besökare rörde sig igenom huset. 
 
Ett exempel på hur intresset för rumslighet ökar inom museiforskningen ge-
nerellt är antologin Reshaping museum space, producerad i forskningsmiljön 
i Leicester. Den tar fasta på hur museibyggnader inte enbart kan ses som re-
sultatet av en arkitekt, utan är i ständig förändring och vars materialiteter på-
verkas av en mängd faktorer, även av besökarna. Frågor om museiarkitektu-
rens agens och betydelse för museet som tillgängligt och publikt är centrala, 
vilket tydligt märks i Sandells ovan nämnda artikel. Ian Flemming påpekar i 
sitt bidrag hur museiarkitekturen kan inspirera eller förvirra, inkludera eller 
exkludera och framför allt, hur den ofta gör flera saker samtidigt, i relation till 
olika grupper och sammanhang.145 I ett annat av antologins bidrag beskriver 
museiforskaren Richard Toon museer som ”publika monument, vilka genom 
arkitektoniska uttryck gör offentligt finansierade uttalanden om sina sam-
hällen”.146 På ett liknande sätt beskriver Jenny Beckman i sin avhandling om 
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Naturhistoriska riksmuseet, byggnaden med dess inredningar som en ”kon-
struktion med ideologiska och politiska förtecken”.147  
 
Gällande utställningsrum finns inom museologiska arbeten ett allt större in-
tresse för deras rumsliga och sinnliga multimodala kvaliteter, där text, bild och 
materialitet samverkar till att forma ett budskap.148 I denna inriktning på mu-
seers multimodala aspekter kan åter Eva Insulanders avhandling Tinget, rum-
met, besökaren: om meningsskapande på museum nämnas.149 I Märit Simons-
sons avhandling Displaying spaces: spatial design, experience, and authenti-
city in museums, är själva de museala utställningsrummen i fokus för analysen. 
Simonsson utforskar museirummens betydelse genom att fenomenologiskt er-
fara dem med sin egen kropp. Det är viktiga och inspirerande aspekter som 
hon erfar. I likhet med Simonsson har jag rört mig genom rummen och efter-
strävat att tillägna mig en besökares sinnesintryck. Dock problematiseras inte 
hennes situerade kunskap och det finns därför en tendens att hennes förnim-
melser är applicerbara på alla besökare. Hon undersöker rumsliga faktorer 
som påverkar besökaren; layout, form och dispositionen mellan olika rum, 
material, volym och proportioner, liksom ljus och färgsättning.150 Andra sinn-
liga aspekter som är spännande som nämns men inte analyseras närmare är 
ljud, doft, taktila egenskaper och temperatur. Avhandlingen uppehåller sig vid 
museers visuella aspekter i relationen mellan rum och kropp, trots dess feno-
menologiska utgångspunkt. Detta fokus kanske ligger inbyggd i förväntning-
arna på museet. Museer är trots allt skapade för blicken som (västerlandets) 
högst prioriterade sinne, vilket flera författare, bland andra Constance Clas-
sen, på tankeutmanande sätt skrivit om i antologin Empire of the senses: the 
sensual culture reader, redigerad av David Howes.151 Lotten Gustafsson Rei-
nius kan i detta sammanhang nämnas för sina sinnliga och kroppsnära analyser 
av rum och materialiteter i relation till museer och kulturarvsfrågor, vilka varit 
inspirerande för min studie. Hon har i flera arbeten behandlat olika mediers 
materialitet i relation till kroppar. I artikeln ”Touring the Congo” beskriver 
hon till exempel hur utställningar genom sina materialiteter kan ha både disci-
plinär och demokratisk potential, i artikeln ”Förfärliga och begärliga föremål” 
visar hon hur meningsskapande kan ske i relation till kroppar genom storlek 

                                                      
147 Beckman 1999:21. 
148 I en svensk kontext kan detta exemplifieras med två artiklar, båda publicerade i Kulturella 
perspektiv, nr 1 2008. Eva Sofia Johansson skriver om ”Att analysera utställningen som ett 
multimodalt medium”. Märit Simonssons artikel i samma tidskrift beskriver ”Det vita rummet, 
om konstutställningsrummets utveckling, funktion och mening”. 
149 Insulander 2010. 
150 Simonsson 2014:12. 
151 Howes 2005. I synnerhet är Constance Classens bidrag intressant, då hon diskuterar sinnenas 
hierarki i relation till genus. Classen har skrivit flera arbeten om sinnenas kulturhistoria och 
synsinnets koppling till moderniteten. 
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och skala och hur mediernas själva materialitet kan spela roll för hur kunskap 
formas och ideologier förmedlas.152 
 
Forskning som har som huvudobjekt att kritiskt granska museiväsendets poli-
tiska dimensioner och exkluderande mekanismer har oftare ett historiskt per-
spektiv än studier som fokuserar besökare och lärande, men går istället mer 
sällan i närkamp med ett större kvalitativt empiriskt material. Här finns dock 
undantag vilka med en pendling mellan ”mikro” och ”makro” problematiserar 
museer som kunskapsproducenter. En kvalitativ studie att nämna från en 
svensk kontext är Wera Grahns avhandling "Känn dig själf": genus, historie-
konstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer.153  Även om tidsdju-
pet inte är så långt, visar hon med ett processuellt perspektiv hur privilegierade 
representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrue-
ras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Hon 
har studerat genusintegrerat tänkande i museipraktiker på museet och bland 
annat följt en föremålsgrupp från att den förvärvas, införlivas i samlingarna, 
till hur den ställs ut.  
 
I mötet med empirin blev genusaspekter allt mer iögonfallande. Det visade sig 
dock relativt tunnsått med aktuella böcker om genusaspekter på museer. 
Grahns avhandling är av detta skäl viktig. Syftet med Gender, sexuality and 
museums: a routledge reader var för dess redaktör engelskaprofessorn Amy 
K Levin, att fylla detta tomrum.154 Boken innehåller ett tjugotal artiklar av 
författare från olika ämnen och erbjuder inte minst ett (västerländskt) perspek-
tiv på och kritik av de heteronormativa utgångspunkter som präglar utställ-
ningar, samlingar och organisation. En svensk antologi bör också nämnas. Det 
bekönade museet vars redaktörer är etnologerna Inga-Lill Aronsson & Birgitta 
Meurling.155 Till skillnad från ovanstående antologi, är bidragen i denna i 
mindre utsträckning teoretiska. De bekönade aspekter som tas upp, handlar i 
huvudsak om kvinnors plats i representationer och i museipraktik. Den ger 
dock intressanta och personliga inblickar i utställningsverksamhet vid svenska 
museer. Kvinnors plats i museirepresentationer är något som även historikern 
Malin Grundberg behandlat. Hon ingick i projektet Ett statligt museum och 
hur det format Sverige (se nedan). I sitt bidrag i projektets antologi, ”Utanför 
den stora berättelsen”, har hon studerat representationen av kvinnor i några 
tillfälliga utställningar med kvinnofokus på Historiska museet. Grundberg lyf-
ter fram dessa kvinnoutställningar ur historien och analyserar deras historie-
syn och representationer av kvinnor ut ett genusperspektiv.156 Osynliggörandet 

                                                      
152 Se exempelvis Gustafsson Reinius 2011, 2005. 
153 Grahn, Wera 2006. 
154  Levin 2010. 
155 Aronsson & Meurling 2005.  
156 Grundberg 2015:345–395. 
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av kvinnligt genus behandlas på ett tankeväckande sätt i en artikel i tidskriften 
Nordisk Museologi av etnologerna Maria Bäckman & Simon Ekström ”Mu-
seer, kön och genus – några reflektioner kring en närvarande frånvaro.”157 
Analysen handlar inte bara om hur kvinnligt genus ”väljs bort” ur utställ-
ningar, utan problematiserar främst det faktum att kvinnor är osynliga blir nå-
got som inte syns. Min förhoppning är att denna avhandling kan ge ett bidrag 
till forskning om museers genusaspekter.  
 
När det specifikt gäller forskning om Historiska museets rum och byggnad har 
Anders Bergströms & Victor Edmans Folkhemmets museum: byggnader och 
rum för kulturhistoriska samlingar158 varit betydelsefull. Boken sätter in mu-
seibyggnaderna i den samhälleliga folkhemskontexten och behandlar bland 
andra Historiska museets byggnadshistoria och bakgrunden till att byggnaden 
ser ut som den gör. Konsthistorikern Anders Åmans biografi Sigurd Curman: 
riksantikvarie - ett porträtt, har också gett en givande bakgrund till museets 
framväxt i relation till kulturarvsförvaltningen. Så har även Ad patriam il-
lustrandam: hyllningsskrift till Sigurd Curman, som ger en inblick i museets 
historia och turerna kring byggnadens tillblivelse, från dem som var med.159 
 
Andra viktiga arbeten, som sätter in Historiska museet i sin politiska och hi-
storiska samhällskontext, är de som utförts inom ramen för forskningspro-
jektet Ett Historiskt museum och hur det format Sverige. Forskarna har pro-
ducerat en rad artiklar samt en antologi med Historiska Museet som empiriskt 
objekt. Utifrån ett kritiskt perspektiv grundat i ”den nya museologin”, ställs 
representationskritiska frågor som rör nationalism, etnicitet, ras, genus och 
kulturpolitik.160 Alla författarnas texter har ett förändringsperspektiv. Fredrik 
Svanberg fokuserar utifrån en materialitetsteoretisk begreppsapparat i synner-
het på samlingarna och samlandet utifrån viktiga frågeställningar om ras- och 
etnicitet. Johan Hegardts texter behandlar kontinuiteten i det historiska ”nar-
rativet” som grundat i en kulturevolutionistisk syn, bland annat från ett rums-
ligt perspektiv. De anknyter även till frågor om kulturpolitik och organisat-
ionsstruktur. Det gör även Patrik Nordströms bidrag, som berättar om några 
av museets starka aktörer. Malin Grundberg studerar som nämnts utställningar 
om kvinnor med ett genusperspektiv, och skriver även om museipedagogik 
och skolverksamhet över tid. Antologins text ”Museipedagogik och skolverk-
samhet under 70 år”, behandlar samma tidssnitt som min gör. De syftar till att 
lyfta fram barnverksamheten som hon, liksom jag, menar varit osynlig i den 
gängse museiberättelsen. Särskilt viktigt i relation till min studie är att hon 
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förutom skolvisningar även lyfter fram praktiska verksamheter. Grundbergs 
fokus ligger främst på hur själva pedagogiken förändrats, men berör även frå-
gor om hur barnverksamhet motiverats och värderats i museets hierarki och i 
viss mån hur den relaterar till samhällsförändringar, från folkhem, kulturradi-
kalt 1970-tal till ”ett samhälle där museerna var aktörer på en marknad”,161 
vilket har beröringspunkter med min studie. 
 
Carl-Johan Svenssons avhandling i didaktik Festligt, folkligt, fullsatt? Offent-
lig debatt om Historiska museets publika verksamhet, från Den Svenska Histo-
rien till Sveriges Historia från 2014, tar kronologiskt vid där Olle Näsmans 
avhandling slutar. Den ger en detaljrik redogörelse för ett fåtal tydliga debatter 
som utspelat sig i massmedia sedan 1990-talet i syfte att spegla förändrade 
synsätt på museernas roll och ”historiekulturella förändringar” i samhället i 
stort. Ett huvudtema är utställningarnas relation till forskningen, ett annat 
vilka de önskvärda besökarna är med frågor om tillgänglighet. Det fylliga 
materialet av de offentliga debatterna och analysen av deras spänningsfält har 
jag kunnat sätta i relation till rumsliga transformationer. Det har exempelvis 
varit givande att se hur debatten kring ”fri entréreformen” relaterar till de ma-
teriella ändringarna av entrén jag sett vid samma tid. Det första nedslaget rör 
debatterna kring utställningen Den Svenska Historien 1993, den andra rör kon-
flikterna som kretsade kring museichef Kristian Berg under 2000-talets första 
hälft, det tredje görs i och med utställningen Sveriges Historia 2010, där 
Svensson snarare analyserar frånvaron av offentlig debatt och möjliga orsaker 
till detta. Han identifierar flera teman vilka han med hjälp av didaktiska och 
museologiska modeller, (bland annat av Klas-Göran Karlsson och ovan 
nämnda Hillström och Beckman), sorterar under två övergripande hållningar; 
ett hierarkiskt kontra egalitärt utställningsideal. Dessa presenterar han i en 
egen dikotomisk modell.162 Jag har ovan diskuterat problematiken med ideal-
typer som riskerar att användas normerande och förenkla historien. Detta pro-
blematiseras och nyanseras dock av Svensson själv. Det är särskilt intressant 
hur Svensson diskuterar egalitära ideal i relation till marknadsanpassningen 
under senare år, där han i relation till Hillströms kronologiska teckning, snar-
ast ser en slags återgång till en tid före museernas professionalisering vid se-
kelskiftet då idealtyperna fick sina skarpa konturer. Debatten efter fri entrére-
formen visar på en ”avspänning” av laddningar, där gränserna mellan nöjes-
fält, relikkammare och forskningsinstitutioner enligt Svensson åter blivit fly-
tande. Detta är intressant och har kopplingar till tendenser jag undersökt.  

                                                      
161 Grundberg 2015:425. 
162 Svensson 2014:34. 
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Disposition  
Avhandlingen är rumsligt disponerad. Från rum till rum följer vi deras trans-
formationer över tid. Avhandlingens kapitel 2 heter Ingång i museet. Detta 
innefattar dels ett fysiskt, rumsligt inträde i museets huvudentré, men är också 
en mer konceptuell ingång som ger en bakgrund till museets tillblivelse. Ka-
pitlet behandlar hur olika ideologier om mötet med besökarna materialiserats 
och överlagrats här, inte minst hur maskulinitet, nation och historia vävts sam-
man i vad jag kallar Nationens ansikte. Kapitlet behandlar även hur huvuden-
trén diskuterats och materialiserats som både en mötesplats och tröskel, men-
talt liksom konkret över tid. I kapitel 3 diskuteras Museibutiken och hur för-
säljning tagit plats i museibyggnaden. Här har spänningsfältet mellan kom-
mers och bildning varit tydligare än i andra rum, vilket också är kapitlets 
övergripande tema. Kapitlet diskuterar hur butiken kan förstås som publikt 
rum i relation till ideal om kunskap och inkludering och hur det länkat till 
övergripande kulturpolitiska mål och styrdokument museet förhållit sig till. 
Hur barn fått, och tagit, plats på museet i särskilt tillpassade rum behandlas i 
kapitel 4, Barnrum. Att barn under hela undersökningsperioden varit framträ-
dande i formuleringar om museets samhällsnytta gör demokratiska ideal fram-
trädande i olika utsagor om barn och barns plats i museet. Huvudtemat i detta 
kapitel är hur övergripande normer om vad, hur och varför barnen ska lära har 
översatts rumsligt. Här undersöks var barnrummen legat i huset, för vilka 
praktiker och för vilka slags barn de utformats, liksom vilka som arbetat där. 
Viktigt för förståelsen av hur ideal har översatts i praktik är vad som har räk-
nats som giltigt vetande i relation till barn. Kapitlet diskuterar hur fackkunskap 
och arkeologiskt vetande stått i relation till kunskap om barn och förmedling, 
liksom till kunskap om ekonomi och branding. I kapitel 5, Mellanrummet be-
handlas museets stora kringbyggda innergård. Rummets unika egenskaper, 
dess placering både mitt inuti museikroppen och samtidigt utomhus, omgärdad 
av museets utställningssalar, dess anpassbara karaktär och öppna tolkningsra-
mar, har möjliggjort särskilda publika möten och iscensättningar. I kärnan av 
museet som samhällsinstitution ligger föreställningen om kunskap som en de-
mokratisk rättighet. På innergården har museets identitet som arkeologisk 
kunskapsinstitution återkommande förhandlats genom momentana perfor-
manser. Innergården har utgjort en arena för förhandlingar mellan arkeologisk 
fackkunskap och förmedling, mellan nytta och nöje. Huvudtemat för kapitlet 
är just dessa spänningar, och kan ses i relation till aspekter som behandlades i 
föregående kapitel. Avslutningsvis analyseras hur innergårdens rumslighet 
skapat särskilda möjligheter i mötet med besökaren. I kapitel 6, avhandlingens 
sista kapitel, Rörliga rum och rörelser genom rum, problematiseras avhand-
lingens rumsliga indelning. Skeenden vid museet och i kulturpolitiken vid ti-
den för mitt fältarbete mellan 2011 och 2013, och efteråt reflekteras i relation 
till avhandlingens slutsatser.  
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Kapitel 2. Ingång till museet 

Nationens ansikte? 

Inträdet i det statliga museala rummet kan samtidigt ses som ett inträde i ett 
symboliskt nationellt rum vilket hävdar, artikulerar och representerar domi-
nanta nationella värden, myter och verkligheter.163 Detta rum har en specifik 
utformning som inte bara rör ideal och normer, utan också har en påtaglig 
påverkan på dem som rör sig i det. Museikroppen är både formad av, och for-
mar, sociala maktrelationer. Liksom sociala relationer alltid är föränderliga 
och rörliga, är också rum det.164  I Historiska museets huvudentré har olika 

                                                      
163 Aronsson 2011:5, jfr 2010:140ff. 
164 Massey 1994. 

Bild 2 Utställningen Folk och försvar 1940. Fotograf Arne Wahlberg, Raä, ATA, fo-
tosamlingen SHM, mapp 33, ”tillfälliga utställningar”. 
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ideologiska uttryck och visioner överlagrats över tid, även om dess material-
iseringar varit olika trögrörliga. 
 
Ett kriterium i arkitekttävlingens program för den nya museibyggnaden var att 
den skulle vara monumental. Om entrén står att den ”bör vara rymlig samt 
hava en enkel, monumental utformning”.165 Av tjugosju inlämnade arkitekt-
förslag vann ingen första pris, men förslaget ”Gammalt och Nytt” fick andra 
pris och ansågs så intressant att det antogs för bearbetning. Det var ett djärvt 
funkisförslag av arkitekterna Georg Scherman och Bengt Romare, tillsam-
mans med ingenjör Gösta Nilsson.166 Det som prisnämnden fastnade för hos 
förslaget var dess funktionalitet och ”goda genomströmning mellan olika ut-
rymmen” i huset. I motiveringen framgår också att byggnaden ”inte är helt 
utan monumental verkan”, men inte tillräckligt mycket monumentalt för ett 
förstapris.167 Frågan om museets monumentalitet var central under planerings-
processen och flera politiska aktörer kritiserade arkitekternas förslag just för 
att dess funktionalistiska drag inte skapade tillräcklig monumentalitet. På ar-
kitekternas tidiga ritningar av fasaden från 1929 var entrén anspråkslöst och 
funktionellt placerad med ingång rakt in från gatunivå utan den imposanta es-
tetik som präglade de flesta museer, bland andra Nordiska museets bygg-
nad.168 Det är i sammanhanget värt att begrunda att när Historiska museet bör-
jade byggas 1934, var det bara 27 år sedan Nordiska museets pampiga nation-
alromantiska sagoslott invigts i staden.169 En rubrik i Svenska morgonbladet 

                                                      
165 ”Program 1929”, Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk topografiska arkivet (ATA), Äm-
betsarkiv (Äa) 3, Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943. 
166 Bergström & Edman 2005:69. 
167 ”Preliminärt förslag till utlåtande”, Riksantikvarieämbetet, ATA, Ämbetsarkivet 3 (Äa3), 
Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943. 
168 Byggmästaren 1930, Scherman & Romare, Byggmästaren 1933 särtryck, ATA ”Fasad och 
planritning”, SHM Relationsritningar. 
169 För en genomgång av Nordiska museets byggnad, se Carlsson, Lund, Mårtelius, & Ham-
marlund-Larsson 2017, samt Stavenow-Hidemark 1998. 

Bild 3. Fasadritning från 1931. Avritning av författaren, efter Scherman & Romare, 
publicerad i Byggmästaren 1933. 
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Historiska museets nya byggnad färdigställdes 1939, just vid andra världskri-
gets utbrott. De flesta av museets föremål fick magasineras och de medel sta-
ten utlovat till inredning uteblev. När museet trots kriget ändå kunde invigas 
officiellt den 17 april 1943 var förväntningarna stora. Pressen hade följt bygg-
processen under flera år och innan dess kampen för nya lokaler. Under invig-
ningsåret 1943 besökte 71 039 människor museet. Som jämförelse kan näm-
nas att besökssiffrorna de sista årtiondena då det var förlagt i Nationalmu-
seums bottenvåning, hade varit runt 30 000 besökare med de flesta besökarna 
de avgiftsfria dagarna. Det nybyggda museet hade dock en mycket betydelse-
full och mediebevakad invigning redan tre år tidigare. Den lockade mer än tre 
gånger så många besökare som museet under hela invigningsåret 1943. Det 
var beredskapsutställningen Folk och försvar som på lite mer än en månad 
1940 sågs av hela 259 303 besökare.173 Idag ligger besöksantalet på runt 
130 000 besökare per år, skolklasser inräknade.174 Man kan se museets offici-
ella invigning 1943 i ljuset av denna försvarsutställning. Båda beskrevs i ter-
mer av ”försvarsberedskap”. 
 
Folk och Försvar invigdes av kung Gustav V fredagen den 11 oktober 1940 
och avslutades den 17 november samma år. Bland de inbjudna fanns rege-
ringsmän, riksdagsledamöter, generaler, amiraler, samt representanter för 
olika kulturella och sociala institutioner. Totalt närvarade cirka 1500 inbjudna. 
På det stenlagda området framför huvudentrén stod en hedersvakt från armén, 
flygvapnet och marinen. Öronbedövande militärflygplan flög i formation över 
entréområdet för att hälsa konungen. På gatan utanför museet var trängseln 
tjock av nyfikna människor. En militärorkester spelade. Invigningen flyttades 
i sista stund utomhus vilket gjorde att den kunde bevittnas av skarorna. Lars 
O Lagerqvist, som sedermera kom att arbeta vid museet under lång tid, var 
bara ett barn då men minns att invigningen var en mäktig upplevelse. Vid hu-
vudentrén stod krigsmateriel, luftvärnspjäser, pansarbilar, stridsvagnar och 
bombplan uppställda. Invigningen började klockan 14.00 och klockan 17.00 
fick allmänheten inträda till priset av 50 öre, men militärer i uniform och barn 
betalade halva priset.  Utställningen presenterade infanteri, artilleri, flottan, 
kustartilleriet och övriga delar av armén. Ett jaktplan av typ J 9 hängde i taket 
på andra våningen.175  
 
Med nutida ögon kan det kanske tyckas anmärkningsvärt att Historiska muse-
ets byggnad användes för en utställning som skulle visa upp ett supermodernt 
svenskt försvar. Förutom praktiska skäl till valet av utställningsplats, som att 
museet var en ny ännu inte inredd byggnad möjlig för ändamålet, kan det 

                                                      
173 Thordeman 1946:156. 
174 Enligt myndigheten SHMM:s Årsredovisning för 2014 var besöksantalet på Historiska mu-
seet 126 344 under 2013, och 131 840 under 2014 (2014:24). 
175 Armémuseums arkiv, AM F4 B vol.1 Handlingar rörande tillfälliga utställningar. 
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också säga något om det museala mediets kraft. Arkeologiska och historiska 
museer ställs oftare explicit i nationens tjänst än till exempel konst- eller na-
turhistoriska museer.176 Arkeologiska museer har en särskild potential att kon-
struera genealogier som kopplar samman folk och nation, arkeologiska sam-
lingar har ofta använts för att påvisa nationens kontinuitet och homogenitet. 
Folk och Försvar fick en särskild innebörd av att hysas inom, och framför, det 
arkeologiska museets symboliskt nationella rum. Museibyggnadens estetiska 
uttryck, en sammansmältning av stram, modern folkhemsfunktionalism och 
monumental historisk nationalism kan rimligen också ha ansetts vara en pas-
sande inramning för att visa fram ett land i ”god beredskap” med ett supermo-
dernt försvar.177 Utställningen arrangerades av Försvarsstaben och Riksgälds-
kontoret och syftet var att popularisera försvaret, ”stödja dess strävanden” och 
stärka försvarsviljan hos allmänheten.178 Utställningen var intimt knuten till 
försvarslånetanken och ett mål var att få fler människor att teckna lånet, ge-
nom att visa ”vad de fick för pengarna”.179  
 
Från museets sida var det en fördel att människor genom den uppmärksam-
made utställningen skulle lära sig att hitta till det nybyggda museet och att det 
gav museet god publicitet.180 Men samarbetet med armén bottnade också i ett 
patriotiskt engagemang. Sigurd Curman var Samfundet Nordens Frihets första 
ordförande mellan 1939 och 1944. Föreningen utgjorde en antinazistisk röst 
under kriget och bildades som en direkt följd av finska vinterkrigets utbrott 
1939 i syfte att verka för nordisk enighet under kriget, och till stöd för Finlands 
sak.181 Medlemmar var kulturpersonligheter, främst akademiker inom historia 
och arkeologi.182 Curman själv motiverade upplåtandet av byggnaden för Folk 
och Försvar så här: 

                                                      
176 Aronsson 2011, Grundberg 2005:270f. 
177 Nordiska museets stora hall hade också diskuterats som alternativ för försvarsutställningen 
eftersom den ”är genom sina ståtliga mått en synnerligen värdig inramning till en försvarsut-
ställning.” Istället valdes Historiska museet. Det kan tänkas att det nya museets modernare es-
tetik passade bättre än det nationalromantiska sagoslottet (”PM angående en av Riksgäldskon-
toret och Försvarsstaben planerad försvarsutställning, hösten 1940”, Armémuseums arkiv, AM. 
F 4 B:1. Handlingar rörande tillfälliga utställningar). 
178 Thordeman 1946:156f.  
179 Försvarslånet innebar att svenska staten lånade pengar av folket så att man kunde rusta upp 
försvaret under andra världskriget. Det gjordes tre gånger, första gången var 1940. Se tidnings-
rubriker, ”Vad ni fått för försvarslånet”, Svenska Morgonbladet 11 oktober 1940, ”Se vad vi 
fått för pengarna!”, Teknik för alla 18 oktober 1940 (dessa och fler tidningsklipp finns  i Armé-
museums arkiv, AM. F 4 B:1). 
180 Thordeman 1946:157. 
181 Baudou 1997:247, Åman 2008:190–198, Bergström & Edman 2005. 
182 Bland det 20-tal personer som bildade föreningen kan förutom riksantikvarie Curman näm-
nas museichef Birger Nerman, arkeologerna Nils Åberg, Gustaf Hallström, Arne Furumark, 
styresman för Nordiska museet och Skansen Andreas Lindblom, historieprofessorn Nils 
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Det synes oss för övrigt ligga något mycket meningsfullt däri, att den byggnad, 
som är avsedd att lämna skydd och vård för all framtid åt vårt lands dyrbara 
minnen från gångna århundraden, först får tjäna en utställning, avsedd att visa 
omfattningen och styrkan av de ansträngningar och arbeten, som nu göras för 
att bereda möjlighet att skydda det allra dyrbaraste arv, vårt folk äger från för-
fädren, sin frihet och sin självbestämmanderätt.” 183 

 
Året då försvarsutställningen invigdes 1940 var politiskt laddat och har be-
skrivits som ett vägskäl i svensk politik.184 En av de kraftigaste beredskapshöj-
ningarna skedde detta år i och med vinterkriget mellan Finland och Sovjetun-
ionen, från den 30 november 1939 och Tysklands anfall på Danmark och 
Norge den 9 april 1940.185 Politiskt hade Sverige att ta ställning till om man 
militärt skulle bistå Finland eller inte. Opinionen för militärt stöd var stark, 
men Per Albin Hansson fastslog våren 1940 i ett radiosänt tal att Sverige 
skulle vara icke krigförande och inte bistå Finland.186 Under kriget var mer än 
en miljon svenska män inkallade. 
 
Utställningen Folk och Försvar fick nationellt genomslag. För så väl reklamaf-
fischen som själva utställningen anlitades den innovativa konstnären och re-
klamtecknaren Anders Beckman, som året innan hade startat Beckmans Skola 
för Reklam, Illustration, Mode.187 Inte minst viktig för genomslaget blev den 
fiktiva beredskapssoldaten ”58 Karlsson” som var utställningens huvudper-
son. Som symbol för den svenska rekryten användes han i utställningen som 
en moralisk förebild. En och samme man var i olika uniformer iklädd rollen 
som 58 Karlsson, som officer och menig, i armén, marinen och flyget, på ka-
sern och i fält. Idealbeväringen 58 Karlsson stod som symbol för alla enade 
svenska män. Denna man framstår som lagom, alldaglig. Smal, men inte över-
drivet muskulös. Kanske var det en man som ansågs möjlig att identifiera sig 
med? Kanske stod hans gestalt även som motpol till en nazistpropagandistisk 
maskulin ikonografi? Symbolen 58 Karlsson är ”ej mannen med stålblick, ej  

                                                      
Ahnlund, ekonomihistorikern Karl-Gustaf Hildebrand, Historikern Adolf Henrik Schück, Vit-
terhetsakademiens bibliotekarie och nationalekonomen och ekonomihistorikern Eli Heckscher 
(Baudou 1997:247, Åman 2008). 
183 Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, F3 B Museets tillfälliga utställningar, vol. 3 1929–1940 
"Försvarsutställningen", 1940.  
184 Filmvetaren Mats Jönsson har skrivit om hur 1940 också var en brytpunkt i medierna (Jöns-
son 2007:159). 
185 Den andra större beredskapshöjningen skedde under februari 1942, då man i Stockholm 
fruktade för ett omedelbart tyskt anfall. 
186 En viktig roll i att stävja opinionen fick kungen i och med ett officiellt framträdande där han 
biföll Hansson i sak. Sigurd Curmans engagemang för Finlands sak efter Sovjets angrepp 1939 
var stort och man kan ana hans känslor i samband med försvarsutställningen, då Per Albin 
Hansson, stödd av konungen, klargjort att Sverige militärt inte skulle bistå Finland (Jönsson 
2007:159f.). 
187 Idag heter den Beckmans designhögskola. Beckman bildade den tillsammans med Göta Trä-
gårdh 1939. 
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heller den sjusjungande hej svejs rekrytmannen”, som Aftonbladets recensent 
skrev.188 58 Karlsson blev snabbt en rikssymbol för beredskapsviljan. Han 
levde vidare i andra medieringar efter utställningens avslutande och användes 
i försvarspropagandan ända fram till krigsslutet i maj 1945.189 Jag har hittat 
spår av honom i 1940-talets media och bilder. Till exempel ett fotografi där 
han står jämte konungen på Råsunda vid ett fotbollsevent 1940.190 I Svensk 
filmdatabas förekommer han i en journalfilm om skotillverkning med titeln 
”Från Faraos sandal till 58 Karlssons marschkänga”.191 Soldaten 58 Karlsson 
förekom också i nyårsrevyn "Hatten av för folket" 1940/41 som spelades på 
Folkets hus teater i Stockholm med bland andra Sigge Fürst och fanns inspelad 
på 78-varvare.192 Det är inte omöjligt att dessa reproduceringar av 58 Karlsson 
förlängde museets koppling till nationell försvarsberedskap i tid och rum. 
  

                                                      
188 Aftonbladet den 3 oktober 1940. Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, F3 B Museets tillfäl-
liga utställningar, vol. 3 1929–1940, "Försvarsutställningen 1940”.  
189 Ericson 2005, Jönsson 2007. 
190 Digitalt Museum, Nordiska museets arkiv, NMA.0029385, Fotograf Gullers, (Hämtad 5 
juni, 2013.) 
191 Intressant nog fann jag även en tecknad reklamfilm för Marabou örnkakao med titeln ”58 
Karlsson” redan från 1935 på Svensk filmdatabas webbplats, (hämtad senast 7 mars 2016). 
192 Sången ”58 Karlsson” med Emy Hagman & Allan Bohlin från revyn finns att höra på 
Youtube, (hämtad senast 18 januari 2017). 

Bild 4. ”58 Karlsson”, representanten för den vanliga svenska mannen. Bilden i ut-
ställningen såldes som vykort. ”Beredd av värja sitt hem, beredd att värja till fredens 
år, vårt svenska land, vårt svenska liv.” Raä, ATA, Fotosamlingen, bildmapp 33,”Till-
fälliga utställningar”. 
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Efter försvarsutställningens slut stod lokalerna åter tomma. Snart kastade för-
svarsmakten sina blickar på byggnaden vid Narvavägen. Om militären en 
gång hade erövrat byggnadskomplexet kunde det bli svårt att återfå det. År 
1942 beslutade därför Curman tillsammans med nya museidirektören Birger 
Nerman att snabbt sätta samman en tillfällig utställning, trots pengabrist.193 

Curman arbetade med att på egen hand få mecenater att bidra till museets in-
redning och utställning. Det lyckades och 1943 invigdes museets nya byggnad 
officiellt med utställningen Tio tusen år i Sverige.194 Man kan se museibygg-
nadens invigning med dess utställning i relation till försvarsutställningen Folk 
och försvar. Kriget utgjorde fortsatt en tydlig fond åt utställningen och verk-
samheten.  
 
Invigningsdagen den 17 april 1943 sken solen och de nordiska ländernas flag-
gor fladdrade framför entrén i vårblåsten. Ett femhundratal specialinbjudna 
gäster närvarade vid invigningsceremonin, med konungen och kronprinsen i 
spetsen.195 Representanter från museer i övriga Norden närvarade också, trots 
att många inte kunnat komma på grund av kriget och nekade utresetillstånd.196 
Inbjudna var också alla som på något sätt arbetat med museets uppbyggnad. 
Enligt inbjudningslistor från invigningen var kungafamiljen, stadsministern, 
uppsatta politiker, ärkebiskopen, generaler, namnkunniga forskare och folk-
bildningsrepresentanter inviterade att delta, men också amanuenser, snickare, 
vaktmästare, fönsterputsare, skurhjälp, golvbonare och andra tillfälligarbetare 
var inbjudna denna dag. Det var passande, med tanke på den folkhemsanda 
museet utformades i. Det skulle vara ”ett museum för alla samhällsklasser”, 
som Curman uttryckte det. Invigningen med utställningen Tio tusen år i Sve-
rige fick stort genomslag i den nordiska pressen med till övervägande del strå-
lande recensioner. Invigningens huvudpersoner var konungen, riksantikvarien 
Sigurd Curman och poeten Ture Nerman. Nerman läste sin prolog till museet, 
som också fanns tryckt i museiguiden, som vi ska återkomma till. Innan ko-
nungen steg fram i hög, blanksvart hatt för att förklara museet invigt, och där-
igenom manifestera dess nationella värde, läste Sigurd Curman sitt invigning-
stal i entréhallen. Det präglades av det pågående världskriget och av ett folk-
bildande patos. Curman betonade museets sociala, fosterländska uppgift. Han 

                                                      
193 Thordeman 1946, se även tidningsklipp. ”Nya Museet färdigt - men pankt” löd en rubrik i 
Social-Demokraten 20 september 1940 (Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, F3 B Museets till-
fälliga utställningar, vol. 3 1929–1940 "Försvarsutställningen".) 
194 Bergström & Edman 2005:101, Thordeman 1946:157, Åman 2008:204. 
195 Journalfilm från invigningen låg tidigare på museets webbplats (senast hämtad 20 augusti 
2013.) 
196 Personliga inbjudningar till invigningen till museimän i Finland, Danmark och Norge samt 
även deras svarsbrev finns i arkivet (Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma hand-
lingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”Invigningshögtiden 1943”). 
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talade om ”ett folks kontinuitet, framsteg och utveckling”. Ett folk som före-
nades av en gemensam och ”vederhäftig medborgaranda” och som inklude-
rade alla samhällsklasser.  

Är det månne förmätet, att i en tid, då det kulturförödande världskriget på fjärde 
året rasar runt omkring oss med en häftighet och tendens att sprida förödelse i 
alltmer ökad omfattning, som är ägnad att förfära – är det förmätet att i en sådan 
tid samlas för att inviga ett nytt museum, ägnat den svenska kulturens gångna 
historia? /---/ 
 
 Än finner man det olidligt och meningslöst att pyssla med pottor och stenyxor, 
då stora delar av landets manbara befolkning ligga vid gränserna med fingret 
på avtryckaren, beredda att giva det yttersta offer en människa kan ge sitt fos-
terland och sin fäderneärvda kultur; än känner man det hopplöst att överhuvud 
i museerna samla vittnesbörd om gångna tiders kultur, då nutiden synes kon-
centrera alla ansträngningar på att i grunden utplåna allt vad mänsklig kultur 
skapat av materiella och andliga värden. Men då är det tid att ta sig samman 
och ropa: Vik hädan frestare!  
 
Ty aldrig har det varit nödvändigare än nu att söka rädda över åt framtiden så 
mycket som möjligt av den kultur och tradition, på vars livsvärde och omistlig-
het vi dock innerst inne tro. Aldrig har det varit viktigare än nu att göra de 
vidaste kretsar av vårt folk delaktiga av en levande kunskap om vårt lands och 
folks öden och utveckling genom tiderna fram till idag, där vi nu stå. Ty histo-
rien har nu mer än någonsin livsviktiga lärdomar att ge oss.197 
 

Invigningsåret medierade museet krig och maskulinitet i allt från byggnadens 
entré, utställningsrum, specialvisningar, utställningskataloger och reklam. Ut-
ställningsaffischen för Tio tusen år i Sverige bestod av fyra bildfält vilka fö-
reställde föremål från samlingarna som representerade olika tidsepoker. Tre 
av de fyra bilderna avbildade vapenattiraljer: en flintdolk, en yxa, en strids-
hjälm. Den fjärde bilden visade ett kristet kors. Det är inte orimligt att Histo-
riska museet under hela kriget sågs som ett slags "beredskapsmuseum" även 
av allmänheten. De flesta av tidningarnas recensioner kopplar på olika sätt 
samman museet med krigskontexten. ”Från stenyxa till kulspruta” var till ex-
empel rubriken i en försvarstidning, där bilder från försvarsutställningen 1940 
samsades med bilder från invigningen 1943.198 Historiska museets och Armé-
museums utställningar behandlas i samma text, och därmed kopplades muse-
erna samman. I utställningskatalogens förord till Tio tusen år i Sverige fanns 
ett avsnitt som ett flertal tidningar citerade, som tydligt relaterade till bered-
skapen 1943. De betonade svenskarnas rätt till sitt land och det ”svenska folk-
samhällets särställning” som uppstått på grundval av att: 
                                                      
197 Curmans invigningstal 1943, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, 
F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”Invigningshögtiden 1943”. 
198 Folk och Försvar nr 12 1943. Se även T Vogel Jörgensen i Berlingske tidende, (dansk dags-
tidning, konservativ) 17 april 1943 (Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma hand-
lingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”Invigningshögtiden 1943”). 
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vår nationella kultur så kontinuerligt och organiskt fått växa fram på den grund 
som sedan urminnes tider varit våra förfäders egendom och som de – trots av 
vad det kostat i blod och vedermödor- aldrig släppt ifrån sig.199 
 

Under hela krigstiden hade museet ett samarbete med försvarsmakten. Delar 
av ämbetsbyggnaden upptogs också av försvaret.200 Från öppnandet gavs spe-
cialvisningar av utställningen för militären med fokus på nation, krig och för-
svar.201 Det första året efter invigningen visades museet för cirka 4 000 mili-
tärer.202 De specialkomponerade visningarna fokuserade ”den krigiska för-
historien.” De beskrivs i ett brev av Wilhelm Holmqvist, ansvarig för museets 
upplysnings- och bildningsverksamhet, ställt till kommendanten i Stockholm 
i oktober 1943. Visningarna var ”avsedda för militärer i syfte att stärka den 
kulturella försvarsberedskapen.” Målet var att stärka fosterlandskärleken och 
på så sätt ”öka viljan att bära offer till hela landets fromma.”  Holmqvist skri-
ver om visningarna: 

Tyngdpunkten kommer därvid att läggas på vårt folks krigiska öden, ras och 
stammotsättningar under äldsta tid, vårt lands enande och rikets framväxt, våra 
förbindelser med främmande makter osv. Och givetvis komma därvid även de 
skilda epokernas rustnings- och vapenformer att studeras.203  
 

Det kan vara allt för lätt att idag glömma att människorna då inte visste något 
om hur kriget skulle sluta. De unga män som visades runt på museet kunde 
inom en snar framtid kallas ut i krig. Att visa dem förhistorien var att visa dem 
vad det var de skulle försvara. Detta var vad man från museets sida menade 
med en kulturell försvarsberedskap.  
 
Museets ansikte var maskulint och rasifierat. Genom olika slags material-
iseringar, förbindelser mellan arkeologiska objekt, forskares texter och etno-
grafiskt jämförelsematerial från andra ”folk”, kunde ”bevis” för det svenska 
folkets kontinuitet och homogenitet fogas samman för att skapa ansvars-
känsla, stolthet och samhörighet; nödvändiga föreställningar i beredskapstid. 
I sitt invigningstal betonade Sigurd Curman det unika i den svenska nationens 

                                                      
199 Tio tusen år i Sverige, utställningskatalog, förord s. VII, Riksantikvarieämbetet, ATA, F3a, 
basutställningar och allmänt om utställningar, vol. 1 1916–1975/76. 
200 Inom byggnadskomplexet samsades Riksantikvarieämbetet, Historiska Museet och Vitter-
hetsakademin. Armén förfogade över en del av huset där Riksantikvarieämbetets tjänstelokaler 
låg. 
201 Brev från Wilhelm Holmqvist till museichefen 18 nov 1944. Riksantikvarieämbetet ATA, 
Äa3, Studieavdelningen (S-avd.), F4 Handlingar i skilda ämnen, vol. 2 1943-1973, u.å. 
202 Riksantikvarieämbetet ATA, H1 Statistik, vol. 1 1943 – 1971, ”Besök, lektioner, visningar, 
föreläsningar”. 
203 Brevkopia undertecknat Wilhelm Holmqvist, ”Handlingar rörande upplysningsverksamhet 
1924 – 1975”, Riksantikvarieämbetet, ATA Äa3, F4 Handlingar i skilda ämnen, vol. 2 1943 – 
1973, u.å. 
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kontinuitet och svenskarna som ”ett av världens äldsta folk”. Detta reprodu-
cerades i tidningar och radio. Då museet officiellt invigdes hade arkeologisk 
forskning under lång tid sökt bevisa nationens långa kontinuitet med rasbio-
logiska argument. Historiska museets nära relation till den anatomiska ras-
forskningen och hur den kan förstås genom samlingarnas uppkomst och sys-
tematiseringar från 1800-talet har utförligt behandlats av arkeologen Fredrik 
Svanberg.204 1943 presenterades ”bevisen” för svenskens kontinuitet och ho-
mogenitet i form av en naturaliserad nordisk rastillhörighet, med rasbiologiska 
inslag.  
 
Birger Nerman, Historiska museets chef, bidrog till utställningens ton med de 
texter i utställningen som byggde på hans forskning. I avhandlingen Det 
svenska rikets uppkomst, hade han försökt bevisa att Sverige hade färdigbil-
dats som rike på 700-talet, att det var en direkt arvtagare till Tacitus ”mäktiga 
Sveastat” och i och med det, Europas äldsta nuvarande stadsbildning.205 Även 
hans forskning om de kungar som låg i Uppsala högar, fanns representerad. 
Han hade redan 1913 lagt fram en hypotes om att vissa av Ynglingaättens 
kungar skulle vara gravlagda i Uppsala högar och i Ottarshögen i Vendel.206 

Tydligast var rasperspektivet i Stenåldersavdelningen. Där visade en monter 
med kontrasterande "kort- och långskalliga" kranier, där de långskalliga visa-
des fram som exemplar av ”nordisk typ”. Montern gjordes av anatomen och 
antropologen Carl Magnus Fürst,207 som efter önskemål fått ställa upp den i 
Nationalmuseums lokaler vid 1920-talets slut. Fürst var en ledande svensk fy-
sisk antropolog som samarbetat med Gustaf Retzius,208 en av rasbiologins 
centralgestalter. Denna monter hade fått följa med i flytten från Nationalmu-
seum till den nya byggnaden på Narvavägen.209 Skallarna syftade till att visa 
att ”den ras som bebodde Sverige, till sin sammansättning var densamma, som 
nu utgör huvudmassan av befolkningen”.210 Intressant att notera är att skal-
larna var utställda som “veckans föremål” i entrén mellan den 7–13 december 
1943. Det är oklart om själva montern tillfälligt flyttades ut i entréhallen, men 
mest sannolikt är att det bara var en text och ett foto av skallarna som där 

                                                      
204 Svanberg har i flera arbeten diskuterat arkeologins och rasforskningens relation och fram-
växt, (Svanberg 2009, 2012a,2012b, 2015a, 2015b, se även Pettersson 2012). 
205 Nerman 1925. 
206 Nerman 1913. 
207 Carl Magnus Fürst (1854–1935), var (bland annat) rasforskare och var drivande i att upprätta 
ett rasbiologiskt institut i Sverige. Han gjorde tillsammans med Gustav Retzius skallmätningar 
av över 40 000 21-åriga värnpliktiga och de skrev Anthropologia Suecica 1902. 
208 Gustaf Retzius (1842–1919) forskning blev betydelsefull för bl.a. Herman Lundborg. 
209 Fredrik Svanberg har skrivit om monterns tillkomst, 2009:52, 2012:96f. 
210 ”Museivägledning 1929”, Riksantikvarieämbetet, ATA, äa3 Studieavdelningen F4 Hand-
lingar rörande upplysningsverksamhet vol. 1 1936–1974, u.å., samt Gemensamma handlingar, 
F7, Handlingar rörande publikationsutgivning, vol. 24 ”Vägledningar, diverse”, 1929–1966. 



67 
 

ställdes ut. Texten till Veckans föremål hade rubriken ”Stenålderns svenskar” 
och var skriven av Axel Bagge.211 Ett utdrag ur texten lyder:  

Kranierna är de viktigaste skelettdelarna, ty av utseendet kan man utläsa något 
om folkrasen. Samtliga våra stenålderskranier synas tillhöra en och samma ras, 
den så kallade Nordiska. Till formen äro stenålderskranierna varandra mer lika 
d.v.s. mindre variabla än de nutida svenskarnas. Detta innebär att befolkningen 
på den tiden var mindre blandad, mera enhetlig och alltså mera ”renrasig”.212  

 
Samma text förekom i museikatalogen. När montern beskrivs i museiguider 
från 1920-talet är tonen närmast rashygienisk. Vid tiden för museets öppnande 
hade tonen blivit mer nedtonat rasbiologisk.213 Att ordet ”renrasig” i citatet 
skrevs inom citationstecken kan tolkas som att man vid det här laget ansåg 
begreppet vara problematiskt.214 Enligt Lars O Lagerqvist stod dock montern 
med skallar kvar på stenåldersavdelningen fram till 1970-talet.215 Montern kan 
ses som en kvardröjande materialisering av ett rasbiologiskt meningssamman-
hang, men som översattes och kodades om. Enligt Lagerqvist användes då inte 
längre montern aktivt i visningarna med denna rasbiologiska koppling, det var 
främst barnens intresse för ”dödskallar” som gjorde att den drogs in i en vis-
ning.216 
 
Det är lätt att idag med fördömande ögon se på hur krigstidens rasifierade 
sammanhang materialiserades på Historiska museet. Men som Fredrik Svan-
berg, liksom arkeologen Evert Baudou på olika sätt påvisat, måste rasbiologin 
sättas i sin historiska kontext, sin tidsanda.217 Baudou kallar invigningen av 
Tio tusen år i Sverige för ett exempel på ”motståndsnationalism” som hörde 
samman med kriget. Utställningen måste förstås i relation till vad den var i 

                                                      
211 Bagge (1894–1953), var stenåldersexpert och började vid museet 1925. Det var han som 
ansvarade för stenåldersdelen i utställningen 1943. 
212 ”Veckans föremål, Stenålderns svenskar”, 7–13 december 1943, ATA, Äa3, F4, Handlingar 
rörande upplysningsverksamhet, vol. 1 1903-1965. Citatet har även diskuterats av Svanberg 
2009:52f.  
213 Skillnaden mellan rasbiologi och rashygien/eugenik kan enkelt förklaras som att rasbiologin 
var en forskningsgren som byggde på Darwins utvecklingslära och som handlar om att männi-
skor tillhör olika raser och att dessa är olika utvecklade. Rasbiologin är grunden för rashygi-
enen, som är läran om rasbiologins praktiska och sociala tillämpning som handlade om ”biolo-
gisk förädling och att hålla ”raserna” åtskilda. Till exempel instiftades och tillämpades ett antal 
rashygieniska lagar mellan 1920- och 1950-talen, som steriliseringslagen som  byggde på forsk-
ningen inom Statens Institut för Rasbiologi. 
214 Se Andersson & Aronsson 2004:57.  
215 Montern har diskuterats av Fredrik Svanberg, 2012. 
216 Lagerqvist, citerad i Svanberg 2012a:100, videoinspelning, Lagerqvist 2009, ATA-arkivet. 
217 Med tidsanda avser jag det intellektuella, kulturella, etiska och politiska klimatet under en 
viss tidsperiod. Liksom kulturhistorikern och etnologen Marie Steinrud har betonat vikten av 
ett reflexivt angreppssätt i arkivets fältarbete, menar även jag att ”materialet behöver tolkas på 
sina egna villkor” (Steinrud 2017:27f). 
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opposition till och vad den skulle försvara, menar Baudou och kritiserar där-
med en förenklad bild av hur nationalism under senare år (särskilt sedan 1990-
talet) hade diskuterats.218 Ideologier om rasbiologi, rashygien och ett rasbiolo-
giskt språkbruk var allmänt spridda i samhället vid denna tid, bland annat ge-
nom skolupplysning, reklam, populärkultur och propaganda, i synnerhet under 
1920- och 1930-talen.219 Rastänkande kopplat till nationell identitet hade då 
redan en lång kontinuitet i det allmänna medvetandet.220 Svanberg betonar 
dock hur inte bara arkeologin påverkades av rasbiologin, utan också hur arke-
ologin och museet sedan 1800-talet hade en aktiv medskapande roll. Att ha en 
rasbiologisk kunskapssyn betydde dock inte sympati med Nazityskland. Som 
Svanberg visat kunde rasbiologiska argument till och med användas som mot-
stånd mot nazityska ideologier.221   
 

                                                      
218 Baudou 2000, 2001, se även Odelberg 2002. 
219 Rasbiologin var dessutom institutionaliserad genom Statens Institut för Rasbiologi som 
grundades 1922 och verkade till 1958. Under Stockholmsutställningen 1930 presenterade insti-
tutets ledare Herman Lundborg (1868–1943) sina rashygieniska ”rön” i montern ”Svea rike”. 
220 Svanberg 2015:137ff., Pettersson 2011:244ff. 
221 Svanberg 2015:174ff. 

Bild 5. En maskerad /40-årsfest för Marit Brandel på museet 29 oktober 1943. Cur-
man ska sannolikt föreställa Abraham Lincoln. Vem personen i Hitlerutstyrsel är har 
jag ej kunnat utröna. Det är tankeväckande att Hitler vid denna tid var en despot man 
kunde häckla och driva med, en diktator av kött och blod, ännu inte en mytisk symbol 
för ondska. Raä, ATA, Fotosamlingen, Mapp märkt ”personalfester före 1960, efter 
1960 +övriga fester”. 
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Vid en maskerad på museet 1943 raljerades över samtidens krigiska despoter 
och samtidigt, som det verkar, över museichef Birger Nermans storsvenska 
forskning om kungarna i Uppsala högar vilken fanns representerad i utställ-
ningen. I arkivet finns en tecknad karikatyr från festen bevarad.222 Den före-
ställer Uppsala högar där Hitler, Goebbels och Mussolini är avbildade som 
reinkarnationer av högarnas kungar. Satiren pekar sannolikt också mot den av 
nazistregimen utgivna kulturhistoriska bilderboken 5000 Jahre 
Deutschland,223 som hade som mål att visa en utvecklingslinje från de forn-
germanska gudarna till Hitler, Göring och Goebbels. I SFT:s tidning belyser 
journalisten och kulturhistorikern Gustaf Näsström namnet på utställningens 
likhet med boken.224 Det är inte omöjligt att denna likhet var medvetet vald i 
kritik mot den tyska versionen. Liksom Sigurd Curman var också museidirek-
tören Birger Nerman antinazist, även han blev medlem i Samfundet Nordens 
Frihet och engagerade sig politiskt för de baltiska folkens sak.225 
 
Utställningen Tio tusen år i Sverige relaterades i medierna ständigt till krigs-
situationen i Europa. Även om lovorden och de patriotiska tongångarna domi-
nerade pressens och radions recensioner 1943, där påståenden om Sverige som 
”ett av världens äldsta folk” reproduceras gång på gång, förekom också kritik 
av detta.226 I nedanstående utdrag ur en artikel med rubriken ”Minnenas tem-
pelgård” i Dagens Nyheter, granskas med kritisk udd vad man anakronistiskt 
skulle kunna kalla museets historiebruk. 

 

                                                      
222 Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, Fotosamlingen, bildmapp 25 ”Fester för personalen”. 
Satiren tycks höra samman med en annan personalfest och maskerad än Brandels 40-års fest 
samma år på fotot ovan. 
223 Lechler 1936.  
224 Näsström, ”I moder Sveas skattkammare”, SFT:s tidning 1943, nr 5. Riksantikvarieämbetet, 
ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”In-
vigningshögtiden 1943”. 
225 Stjernqvist, Berta, Birger Nerman, Svenskt biografiskt lexikon, nätupplaga, (hämtad 20 sep-
tember 2017).  
Bilden blir än mer intressant när man betänker vad som skedde i lönndom vid museet. När 
Estland ockuperats av Sovjet 1940, började estlandssvenska flyktingar komma till Sverige, med 
kulmen 1944. Staten organiserade en kommitté att ta emot flyktingarna, Rågökommittén som 
leddes av Sigurd Curman. Många svensk-ester som kom hade med sig kyrksilver de ville rädda 
från ockupationsmakten. Dessa föremål gömdes i museet under vad som kallades ”Curmans 
deposition”. Den hölls hemlig fram tills Berlinmurens fall, för att sovjetmakten inte skulle krä-
vas tillbaka dem. Då återlämnade museet ett antal kyrkoföremål, flera återlämnades även 2006. 
Museet anställde under kriget ett flertal ester och även balter till museet. De arbetade i ett ut-
rymme som fortfarande benämns ”Baltiska gången” (telefonintervju Jan Peder Lamm den 11 
oktober 2012). 
226 Se Pettersson 2012:244ff. 
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… det är märkvärdigt att se hur den götiska traditionen levat kvar segare än 
någon annan stans just i museifolkets känsloliv, också under perioder av strikt-
aste vetenskaplighet. Den storsvenska hållningen tycks genom en slags apo-
stolistisk succession ha följt med Riksantikvarieämbetet – närmaste idealet kom 
väl Oscar Montelius gestalt. Och när på sistone 1930- och 40-talens världskris 
gjort nationens innersta och ömtåligaste livsfrågor brinnande aktuella har arke-
ologerna trätt fram ur sin stilla museala tempeltjänst och representerat en allde-
les särskilt starkt känsloladdad patriotism.  
 
Att just under denna kristid historiska museets nya hus efter tretton års veder-
mödor står färdigt att visa länge magasinerade samlingar för en spänt väntande 
allmänhet hör till de händelser som liknar tankar. Just nu finns det åter beting-
elser i det allmänna stämningslivet att betrakta ett historiskt museum såsom en 
nationell helgedom. Det har tre års livsfara för fosterlandet sörjt för. Och onek-
ligen har det arbete på ”andlig beredskap” som samtidigt bedrivits bidragit till 
att lägga tonvikten på de museala inslagen av den svenska livsform det gäller 
att värna. Alldeles utan risker är inte en sådan intresseriktning. 
  
”Tio tusen år i Sverige” är mottot för Historiska museets invigningsutställning. 
Det vore dumt att förhäva sig över tidsrymdens längd – under de första nio tusen 
åren hade Sverige ingen skönjbar historia, och fornminnena från den tiden kan 
utnyttjas (och gör det också!) av ideologier som är av livsfara för vårt nuvarande 
samhällsliv. / ---/  
 
När minnenas tempelgård låter upp sina portar ser vi folk som genom årtusen-
den gjort allvar av den paroll som i en annan formulering än Geijers – en strä-
vare, åttiotalsmässig – lyder: ”Fosterlandet är vad du gör det till”.227 
 

Skribenten granskar samhällskritiskt museets representationer och uttrycker 
ett motstånd mot den patriotiska tonen och tycks med ett varnande finger peka 
på ett samband mellan utställningens representationer av nordisk ras och kul-
tur och Nazityska ideologier.228 Att just Ture Nerman vid invigningen fick läsa 
upp den dikt han skrivit som museets prolog är tänkvärt. Han var museidirek-
tören Birger Nermans bror, men det kan knappast ha varit den enda anled-
ningen. Nerman var radikal socialist och en hängiven antinazist, vilket var 
allmänt känt. Under andra världskriget gav han ut den kraftfullt antinazistiska 
tidningen Trots allt!. I början av kriget hade inte Ture Nermans ställning varit 
den han nu hade 1943. Flera nummer beslagtogs av de svenska myndigheter-
nas censur, då tidningen ansågs bryta mot neutraliteten. I en rättegång 1939 
dömdes Ture Nerman till tre månaders fängelse på Långholmen för att ha kri-
tiserat Hitler i artikeln ”Hitlers helvetesmaskin”.229 Han hade också några år 
                                                      
227“Minnenas tempelgård”, Dagens Nyheter 17 april 1943, osignerad. Riksantikvarieämbetet, 
ATA Äa3, Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”In-
vigningshögtiden 1943”. 
228 Kopplingen den anonyme författaren gör mellan museets ”intresseinriktning” och nazistisk 
ideologi är implicit, men ändå tydlig tycker jag.   
229 Trots allt! Nr 6, 1939. Se även Nerman, Bengt om Ture Nerman i Svenskt biografiskt lexikon, 
(hämtad 20 september 2017). 
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innan invigningen hamnat i blåsväder för kritiken av undervisning i den 
svenska kungalängden. Ändå stod han där vid invigningen, sida vid sida med 
kungen. Detta kommenterades i en insändare i Familjetidningen smålän-
ningen. 

 
I den nationella samlingens tecken inträffar händelser och under, som man ej 
kunnat drömma om för några år sedan. Vem hade föreställt sig att Ture Nerman 
– den hänsynslösa stridsmannen mot nazism och tysksympatier – skulle spela 
en huvudroll vid en stor offentlig tillställning, där Konungen var närvarande? 

230 
 

Insändarskribenten konstaterar; ”en vacker seger för den hatade revolution-
ären, som är så alltigenom svensk.” 

Fädrens arv 
När museets artefakter och arkitektur beskrevs i tidningarnas bevakning av 
museets invigning, gjordes det i relation till nationens evolution. En evolution 
som drivits fram av män: både anonyma odalbönder och namngivna kungar. 
Ordet ”fädernearv” var återkommande så väl i invigningens olika tal som i 
tidningarnas recensioner, till och med huvudentréns bronsportar som då var 
under arbete, hade titeln "Fädernas arv". Det nyöppnade museets ansikte var 
maskulint. Så var även i en mening den tänkta besökarens, om man ser till 
museets tilltal. Den som skulle känna igen sig i odalbondens progression ge-
nom årtusenden var mannen som nu stod inför att försvara sitt ”fädernes-
land”.231 Det kan exemplifieras med ett utdrag ur poeten Ture Nermans prolog: 

Här öppnar historien portarna. Lyssna – Nu vaknar valan,  
täljer med hävdernas tunga sagan om släktenas strid. 
Nej detta är inte saga. Då är nu. 
En man hugger flintan till yxa. Mannen är du.232 
 

Ständigt återkom begreppet ”fädernesarv”.233 De flesta referenserna gjordes till 
materialiteter som skulle kunna betecknas som maskulint kodade. Ett undan-
tag från rapporteringen sticker ut. Vid sidan av entréns mest omskrivna centre-
                                                      
230 ”Indiskreta brev från Stockholm” Familjetidningen Smålänningen nr 9, 1943. Riksantikva-
rieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-
1943, ”Invigningshögtiden 1943”. 
231 Dock var givetvis även kvinnor av alla samhällsklasser en målgrupp för att ”känna foster-
landskärlek”, inte minst för att stödja försvarsviljan och skapa förståelse för inkallelsen. 
232 Ture Nermans prolog. Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, F13 
Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”Invigningshögtiden 1943”. 
233 Rubriken ”Möte med fäderna genom tiotusen år”, utgör ett exempel (Lundgren, Hjalmar, 
Ludvika tidning 15 maj 1943. Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, 
F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943). 
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peace, den runmärkta lejonhannen från Pireus som jag ska komma till nedan, 
var ett ofta beskrivet och fotograferat ”objekt” av kvinnligt kön. ”Kvinnan 
från Barum” eller ”Bäckaskogskvinnan”.234 I Vestmanlands tidning beskrevs 
hon som ”den lilla döda kvinnan som sitter som vackert skelett i sin monter 
och ler med vita tänder /---/ hon håller sina händer så ömt mot bröstet och 
hennes skalle är nordiskt elegant.”235 I Svensk Lärartidning beskrevs skallfor-
men som ”rent nordisk.”236 Tolkningen av skallformen har varierat. När ske-
lettet hittades 1939 ansågs kraniet vara av ”primitiv kortskallig” ras. Då tol-
kades hon först som en späd man på grund av ett vapen och ett redskap vid 
skelettet men snart var tolkningen ”sannolikt kvinna”.237 När den nya utställ-
ningen på Historiska museet öppnades presenterades hon som långskallig och 
kunde därmed kvalificera som Sveriges äldsta kvinna. Barumkvinnan kan i 
denna egenskap ses som en symbol för nationalstaten. En 9 000 år gammal 
moder Svea.238 Det var en moder Svea som representerade en monokulturell, 
”långskallig” gemenskap.  
 
Kulturgeografen Linda McDowell är en av flera forskare vilka behandlat hur 
nationalstater ofta återges som könade där genusrepresentationer förkroppsli-
gas i olika symboler. McDowell refererar till Benedict Andersens beskrivning 
av nationen som en föreställd gemenskap som konstrueras och bibehålls ge-
nom bland annat flaggor, byggnader, monument och seder och kritiserar hur 
hans analyser inte tar hänsyn till hur dessa konstruktioner av nation och nat-
ionalism bygger på könade ideologier, symboler och system för representat-
ion, liksom de också är klassbaserade och rasifierade. När nationens framåt-
skridande ska iscensättas görs det i form av män av kött och blod, kungar och 
nationalhjältar med ett namn. Mer abstrakta nationella värden som ”dygd”, 
”rättvisa”, ”natur”, ”överflöd, ”fertilitet” får ofta representeras av symboliska 
kvinnofigurer på till exempel pengar och obligationer. Kvinnor vilka står över, 
och utanför, de vardagliga och verkliga strider män utkämpar, menar Mac-
Dowel. Hon konstaterar hur dessa symboliska feminina representationer snar-
ast kan ses som en kontrastering eller motsättning till de verkliga kvinnornas 
positioner i dessa nationalstater.239  
                                                      
234 Skelettets namn har varit föremål för en långdragen konflikt, där lokala aktörer kämpat för 
namnet Barumkvinnan. Museet har nu valt att byta ut namnet Bäckaskogskvinnan till kvinnan 
från Barum. I det följande benämner jag henne utifrån fyndplatsen Barum (Wallebom 2015). 
235 ”På upptäcksfärd”, Vestmanlands tidning 17 maj 1943. Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, 
Gemensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943, ”Invigningshög-
tiden 1943”. 
236 Folke Åkesson, Svensk lärartidning 24 april 1943. Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Ge-
mensamma handlingar, F13 Handlingar rörande lokaler, vol. 4 1927-1943. 
237 Skelettet har flitigt diskuterats inom arkeologin sedan det påträffades, inte minst utifrån ge-
nusperspektiv. Se t.ex.  Gejvall 1970, Sten 2000. Skelettet har kontinuerligt varit utställt. En ny 
bok om historieskrivningen kring henne kom 2015 skriven av Björn Wallebom. 
238 McDowell 2003, se även Tornbjer 2007:133–145, om kvinnliga nationalsymboler. 
239 McDowell 2003:170–202. 
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Barumkvinnans skelett framstår genom skildringarna både som en symbolisk 
(ur)kvinna och som en verklig kvinna med en kropp som en gång levt. Som 
fysisk kvinna tolkades hon i relation till maskulinitet. Jaktredskapen som på-
träffades vid skelettet tolkades som en gåva från en kär make, eller så gjorde 
de henne till offer för en manlig pilskytt. Alternativt underströks det märkvär-
diga och maskulina med att hon hittats med vapnen.240 Samtidigt framstod hon 
i egenskap av ”Sveriges äldsta kvinna” som en urmoder, varifrån all manlig 
progression stammade. Doreen Massey har fäst vikt vid hur själva dikotomin 
av rum och tid är könskodad, där rum kodas feminint och tid maskulint. Tid 
kopplas till historia, progression, uppfinningar och politik, medan rummet 
knyts till kropp, hem, nostalgi och känslor, menar hon.241 I relation till Masseys 
poänger kan man se hur Barumkvinnan låstes fast i den äldsta urtiden medan 
hennes manliga ättlingar rörde sig framåt i tiden, genom fädernas arv. Den 
enda beskrivningen av kvinnlig aktivitet i utställningen fanns just i stenålders-
salen, kvinnan som krukmakare där hantverket tolkades som kvinnligt genom 
etno-arkeologiska jämförelser med kvinnor i samtida ”primitiva” kulturer.242 I 
viss mån har rollen som svensk urmoder levt kvar till nutid genom anakron-
istiska beskrivningar av henne som ”Sveriges äldsta mamma”.243 Barumkvin-
nans skelett är fortfarande ett av museets allra mest populära "objekt". Det 
finns något sårbart med dess hopkrupna ställning som gör det rörande mänsk-
ligt. Hon finns att beskåda i utställningen Forntider, där man 2010 rekonstru-
erade hennes huvud, som mellanblond och gråögd. Ögon och hårfärg var inte 
kända, men enligt rekonstruktören utgick de från en ”neutral nordisk ton”.244 

Skelettet skulle, liksom bland annat museets bronsportar som beskrivs nedan, 
kunna betecknas som en emblematisk materialitet. Med det menar jag, med 
inspiration från etnologen Anders Hammarlunds diskussion om begreppet em-
blematisk (i relation till katalytisk), materialiteter som blivit emblem för en 
nation, grupp eller region som har vid spridning på skilda verksamhetsfält.245  
 

                                                      
240 Se t.ex. Nya Dagligt allehanda nr 29, 1943 (Riksantikvarieämbetet, ATA, Gemensamma 
handlingar, F13, vol. 4). Trots att Bäckaskogskvinnan redan vid tiden för invigningen 1943 
tolkades som en kvinna, reproduceras länge en berättelse att skelettet tolkats som manligt och 
först 1970 omtolkades som kvinnligt i och med Nils-Gustaf Gejvalls undersökning. Det är idag 
en populär pedagogisk myt som används för att inom (och utom) arkeologin kritisera en patri-
arkal tolkningssyn inom arkeologin. För en vidare diskussion om olika vetenskapliga tolkningar 
av fyndet, se Wallebom 2015. 
241 Rum ses som statiskt, tid som föränderligt. Men, som Massey påpekar: “Time is not space-
less, and space is not timeless” (Massey 1994:257f.). 
242 Regner 1995, Aronsson 2004, Pettersson 2012. 
243 Aronsson 2004:9, Wallebom 2015:95,103ff. 
244 Film av rekonstruktionen på Historiska museets webbplats (hämtad senast 7 oktober 2017). 
245 Begreppen emblematisk/katalytisk används för att diskutera musik som uttryck för identitet, 
där emblematisk handlar om att visa fram identiteten utåt, medan katalytisk utgör identitetsut-
tryck som vänder sig inåt mot den egna gruppen (Hammarlund 1990:92ff.) 
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Invigningsåret medierade museet krig, modernitet och maskulinitet i allt från 
byggnadens exteriör och entréhall, specialvisningar, kataloger, utställningar 
och reklam. Museets bronsportar, benämnda Fädrens arv och fasadskulptu-
rerna, beskrivna nedan, var ännu inte på plats i entrén då museet invigdes 1943 
men de var under arbete redan 1939. Även om det kom att dröja ända tills 
1952 (portarna) och 1960 (fasadskulpturerna) innan de var på plats, är den 
utformning de till sist fick tydligt påverkade av krigsåren, som vi ska åter-
komma till. I förståelsen av nationalmuseet som något relativt, som ständigt 
görs, framstår klart att det hade verkan som ett nationalmuseum vid tiden för 
dess invigning under andra världskriget. Detta nationalmuseums ansikte var 
utmejslat som maskulint, modernt och krigiskt. I viss mån är detta ansikte 
fortfarande igenkännbart. Anblicken av museets entré tedde sig närmast iden-
tisk 2013 som då museet först invigdes sjuttio år tidigare. Särskilt har fasadens 
uttryck varit sig mycket likt, men även entréhallens proportioner, rymd och 
långa efterklang, som i likhet med andra nationalmuseer för tankarna till 
sakrala rum. Entréhallens inredning har ändrats oftare och många planer har 
skisserats genom åren. Vissa har genomförts, andra har förkastats och glömts. 
Att göra en kronologisk genomgång av alla små och stora förändringar som 
antingen planerats och/eller genomförts i huvudentrén mellan 1943 och idag 
hade kunnat bli en avhandling i sig. Förändringar har ibland skett vardagsnära 
och successivt, men andra gånger har förändringar genomförts mer abrupt och 
genomgående och med uttalade motiv. Jag har valt att göra nedslag i några 
tydliga förändringar av museets huvudentré från öppnandet till idag, vilka på-
tagligt relaterar till museets demokratiska och inkluderande ambitioner. 

 
Kulturgeografen Doreen Massey talar om hur utsträckta sociala relationer 
möjliggör att idéer och visioner kan verka över tid och rum.246 Men som bland 
andra sociologen Bruno Latour visat, överförs inte idéer opåverkade genom 
detta relationella nätverk i tid och rum. Idéer kan förlängas och göras ”håll-
bara” i materiell form, men med tiden sker översättningar av dessa materiali-
teter och vad som har gjorts hållbart är inte längre riktigt det samma när det 
ingår i nya nätverksrelationer. De idéer, normer och framtidsvisioner som fick 
materiell form i huvudentrén, är i ständig översättning. Nu ska vi komma till 
ett fåtal emblematiska materialiteter i entrén som genom tidningar, fotografier, 
teckningar, intern dokumentation liksom mina egna observationer framstår 
som signifikanta. 

                                                      
246 Detta kan jämföras med hur Bruno Latour talar om materiella förlängningar. 
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Emblematiska materialiteter i rörelse 
Nationalmuseer har ofta emblematiska föremål eller skulpturer centralt place-
rade i sina entréer, vare sig dessa museer har sin grund i arkeologi, kulturhisto-
ria, eller naturvetenskap. Föremål som i syntetiserad form fått representera 
museet och i en förlängning även en nationell identitet. För att nämna huvud-
stadens nationella museitrio som exempel: i Nationalmuseums entré stod fram 
till 1960 Bengt Erland Fogelbergs götisk-klassicistiska asagudar Oden, Tor 
och Balder i kolossal vit marmor (vilka en tid även stod i Historiska museets 
entré som vi ska återkomma till), Nordiska museet har en enorm staty av Gus-
tav Vasa i entréhallen, liksom en upphöjd ryttarstaty av Karl X Gustav centralt 
placerad utanför dess entré. Historiska museet har sina massiva bronsportar 

Bild 6. Tor flyttar in i Historiska museets entré tillsammans med Balder och Oden. 
De fick lämna Nationalmuseums entré där de stått i 94 år. Foto: Nils Lagergren. Raä, 
ATA, Fotosamlingen, bildmapp 6.  
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och fasadskulpturer som länge dominerat huvudentréns fasad och i entréhallen 
den av runor märkta lejonhannen, en gipskopia av det original som en gång 
stod i Atens hamnstad Pireus, och som nu finns i Venedig.  
 
Museers emblematiska materialiteter kan bli ett problem när de inte längre är 
i takt med tiden eller passar museets identitet. Ibland byts de ut, men ofta blir 
de kvar under mycket lång tid. Just att de blivit emblem för museet kan göra 
dem synnerligen svåra att byta ut. Då kan försök göras att ändra deras modus, 
genom annan slags belysning eller så kan de flyttas från sin centrala placering 
ut i den rumsliga periferin. När deras materialitet börjar göra motstånd mot 
den officiella, institutionella identiteten blir de mycket synliga. Ett exempel är 
den första Gustav Vasastatyn i Nordiska museets entré, vilken analyserats av 
Wera Grahn och av Britt Liljewall.247 Den placerades där 1907, men byttes ut 
1925. I den första versionen hade kungen framställts som gammal och trött, 
men 1925 behövdes en annan slags nationell figur som passade ett nytt ideo-
logiskt tonläge. Skulptören Milles uttryckte, i likhet med många andra vid 
denna tid, sin beundran för tidens ”starka” ledare: Hitler, Mussolini och 
Franco. Gustav Vasas kraftfulla och barska gestalt passade den ideologin. Som 
Grahn och även Liljewall konstaterar är det fortfarande denne som möter Nor-
diska museets besökare. Men vad som 1925 framstod som positiva värden för-
ändrades. När Bo Lagercrantz (1918–1993), vid tiden knuten till Nordiska 
museet, recenserade Historiska museets nyligt uppsatta fasadskulpturer och 
även dess tidigare monterade bronsportar, gjorde han det i kontrast mot Nor-
diska museets monument. Han kallar Gustav Vasastatyn för ”den monumen-
talaste karikatyr som den svenska konsten har att uppvisa”. Han fortsätter, 
”Milles gjorde Gustav Vasa till den grobian han var långt innan historikerna 
givit den gamla riksbyggaren mänskliga konturer.”248  
 
När jag en vårdag 2011, nu som forskare, närmar mig Historiska museets hu-
vudentré, försöker jag se den med nya ögon. En bred stentrappa i granit leder 
upp mot husets två ton tunga portar av brons. Ytan framför museet är en slags 
icke-plats, träffande beskriven av muséets tidigare chef Lars Amréus som en 
”stenöken” som drar blickarna mot huvudentrén.249 Fönstren är få och högt be-
lägna på den raka, höga fasaden. Denna är sparsmakat dekorerad med kantiga 
väggskulpturer i rostigt järn.  
 

                                                      
247 Grahn 2005, Liljewall 2005. 
248 Lagercrantz, ”Det rostiga järnets utväg ur historiemåleriet”, Expressen 17 maj 1960. 
249 Lars Amréus, inspelad intervju 12 januari 2012. 
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I fältanteckningar mellan 2011–2013 har jag bland annat använt ordet ”mas-
kulin” som beskrivande ord för huvudentrén. Intrycket formades först intuitivt 
av den strama fasaden i samspel med monumentaltrappan, de 4,5 meter höga 
två ton tunga dekorerade bronsportarna, samt de kantiga rostiga väggskulptu-
rerna som avtecknade sig mot fasaden.250 Vid tiden hängde även en gul vepa 
med museets dåvarande logotyp i kolossalformat på fasaden. Den föreställde 
fram till 2013, vad som för mig alltid tyckts vara guden Oden med erigerad 
fallos på sin åttabenta häst.251 Logotypen var hämtad från en av de bildstenar, 
stenen från Tjängvide, som stått i entrén största delen av tiden sedan invig-
ningen 1943. Ryttaren har tolkats som krigsguden Oden. Mina iakttagelser av 
museets portar och fasadskulpturer kan jämföras med liknande bekönade bud-
skap på många statliga institutioners entréer i Sverige och runt om i västvärl-
den. De bär likheter med de genuskritiska iakttagelser Wera Grahn har gjort 
av Nordiska museets entré och fasad, liksom även med andra studier som kon-
staterat att museer är könade rum där föreställningar om kvinnligt och manligt 
representeras på stereotypa sätt.252  
 
En närstudie av bronsportarna med dess tillhörande mittgrupp och fasadskulp-
turer, förstärkte det initiala intrycket av maskulinitet och krig. Fasadskulptu-
rerna är namngivna: ”Spöket”, en mansfigur med uppsträckta händer, ”Oden” 
krigsguden med spjut i hand, ”Riddaren” i rustning och ”Korsbetningen” vil-
ken abstrakt avbildar massakrerade kroppar från ett välkänt slag utanför Vis-
bys ringmur 1361. Ovanför bronsportarna har en mittgrupp i brons sin plats, 

                                                      
250 Fältanteckningar, maj 2011. 
251 Den gängse arkeologiska tolkningen är dock att det är ett svärdsfäste som sticker upp i den 
anslående placeringen. Det är dock inte givet om man endast ser den stiliserade logotypen utan 
sitt sammanhang. Oden är en av de mest omnämnda gudarna i den nordiska mytologin, ofta 
refererad till som den störste, allvise guden, och som en krigs- och dödsgud. 
252 Se Aronsson & Meurling 2005, Bäckman & Ekström 2010, Grahn 2005, 2006, Levin (red.) 
2010, Porter 1996. 

Bild 7. Ryttaren på Tjängvide-stenen som tidigare var förebilden för Historiska mu-
seets logotyp. Historiska museet, Sök i samlingarna, inv. nr 4171. 
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föreställande ”Vikingen” som med pilbåge i hand kastar sig ut från sitt 
skepp.253 De centrala figurerna på museets bronsportar är män ur historien. Två  
gestalter dominerar var sin dörrhalva; på den vänstra är det den spjutbärande 
krigsguden Oden med sitt enda öga, och på den högra är det den kristne mun-
ken Ansgar som med ena handen tycks välsigna och med den andra peka mot 
Oden. I nederkanten av den högra dörren syns en modernare symbolisk mans-
figur, Vetenskapsmannen, som fått arkeologen Oscar Montelius anletsdrag. 
Högst upp på den högra porten avbildas ”samhälle och stat” ”lagstiftare och 
riksbyggare”.254 I nederkanten av den vänstra till synes en familj, en man visar 
en kvinna med barn i famnen ett fornfynd han plöjt upp ur jorden. Mansfigurer  
från olika tider framställs med svärd, pilbåge och yxor i relief eller ristade i 
bronset. Kvinnofigurerna på portarna är få jämfört med mansfigurerna, men 
tydliga i sin symbolism. Mödrar med barn, vårdande, väntande, passiva, este-
tiska kroppar.255 Mansfigurerna är som kontrast aktiva. De plöjer, krigar och 
predikar. I ett vikingaskepp med krigare står en mansfigur större än de andra 
med höjd båge.  
 

                                                      
253 För en närmare beskrivning av skulpturerna, se Odelberg 1983a,b. 
254 Moberg 1953:61. 
255 jfr Porter1996:115f. 

Bild 8. Fasadskulpturen ovanför entrén, ”Vikingen”, som kastar sig ur skeppet. Raä, 
ATA, Fotosamlingen, bildmapp 7 a. 
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Portarnas handtag skapar också de en binär opposition mellan maskulint och 
feminint. Carl Axel Moberg, museets förste museilektor, skrev om portarna i 
Bildningsförbundets tidskrift Studiekamraten 1953.256 Om den högra portens 
dörrhandtag skriver han att många däri tyckt sig se ”ett manligt alstringsor-
gan”. Andra besökare, menar Moberg, har istället tyckt sig se ett barn som 
föds, eller rent av en spirande knopp. För mig framstår det högra handtagets 
abstrakta fallosform i kontrast mot det vänstra dörrhandtaget föreställande 
mjuka, svagt knäande, bukiga och svankande kvinnofigur. Hon är armlös, men 
i övrigt naturtrogen. De båda dörrhalvorna framträder som konträra speglingar 
av varandra. Högersidan representerar vetenskapsmannen, högtid, riksbyg-
gande, lag och kristenhet,257  medan vänster porthalva kan kopplas till familjen, 
kvinnan, vardagsliv och hedendom. 
 

                                                      
256 Moberg 1953. 
257 Odelberg 1983b. 

Bild 9. Bronsportarnas handtag. Raä, ATA, Fotosamlingen, 
bildmapp 7 a. 



80 
 

Att museets huvudentré skulle ha en bronsport hade planerats fram redan på 
1930-talet, likaså hade museets arkitekter planerat att en stor fasadskulptur 
skulle placeras ovanför portarna. En tävling utlystes för portarnas konstnärliga 
utförande som bekostades ur Eva Bonniers donationsfond. Konstnären Bror 
Marklund vann 1938 med sitt förslag Fädernas arv.  Först efter 13 års arbete 
invigdes de bastanta portarna av konungen 1952. Recensionerna i pressen var 
mycket positiva. När de hade invigts aktualiserades åter att det behövdes något 
som balanserade dem. Därför fick Marklund även uppdraget att utforma fa-
sadskulpturerna, vilka kom på plats 1959–1960. Bronsportarna gjorde Mark-
lund berömd. Men initialt uppskattade inte Sigurd Curman Marklunds ”råa 
primitivism”. Curman opponerade sig över Marklunds förslag till tävlingen 
och skrev till Statens konstråd vilka utnämnde vinnaren. Han hade hellre sett 
Robert Nilsson (1894–1980) som portarnas skulptör, eftersom han fann Nils-
sons komposition ”mer harmonisk”. Likaså gjorde Bengt Romare som ställde 
sig jämte Curman i frågan.  
 
Nilsson hade fått sitt genombrott vid världsutställningen i Paris 1938, och 
1941 fick han skapa de fyra fasadreliefer som pryder sydväggen av museets 
stora gård.258 När bronsportarna till sist invigdes hade uttrycket markant för-
ändrats från ursprungsförslaget. Det var så Marklund arbetade, hans verk var 
en pågående process. I samband med invigningen av portarna ställdes 
Marklunds arbetsskisser ut, vilka visade på hur portarna hade växt fram över 
tid. Under processen var Marklund starkt påverkad av världskriget.259 Pablo 
Picassos målning Guernica från 1937, som ställdes ut på Liljevalchs 1938, 
gjorde ett stort intryck på Marklund.260 Den målades till minne av den baskiska 
staden Guernica som förstördes av nazityskt bombflyg under det spanska in-
bördeskriget. I riksarkivets artikel om Marklund har Museimannen Åke Mey-
erson beskrivit det som att ”portarnas motivmässiga idé växte fram under en 
period av nordisk frihetskänsla, född ur reaktionen mot nazistiskt ty-
ranni.”261  När portarna var gjutna, fortsatte Marklund att arbeta på dem, bland 
annat genom att etsa figurer i bronset. Mest uppmärksammad är kanske en 
liten inristad pilsnerflaska som nötts gyllene av handpåläggningar, men intres-
sant i detta sammanhang är särskilt det bombplan som finns inristat vilket pe-
kar mot den krigskontext Marklund verkade i.262  
 
                                                      
258 Relieferna, som representerar olika tidsepoker, återkommer vi till i kapitel fem. 
259 Andra inspirationskällor var litterära.  Bland annat kom idéer från Jan Fridegårds Trägudars 
land från 1940 och Frans G Bengtssons Röde Orm 1941. Inspiration gick även andra vägen, 
vännen Harry Martinsson skrev en dikt om Historiens portar som han tillägnade Marklund. 
260 Odelberg 1983b:2,13. 
261 Meyerson, Åke, Bror H Marklund, Svenskt biografiskt lexikon, nätupplaga, urn:sbl:9113, 
(hämtad senast 20 augusti 2017), se även Moberg, Bror Marklunds teckningar på papper och 
portar, Paletten 1953, nr 1. 
262 Odelberg 1983 a,b. Angående pilsnerflaskan, se Nilsson 2005. 
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Historiska museets magnifika bronsportar utgör Historiska museets kanske 
tydligaste emblem. Bronsportarna och fasadskulpturerna speglar de samlingar 
museet rymmer och även museets egen historia. De materialiserar på ett närm-
ast övertydligt sätt det idégods som vi ovan såg i museets invigningstal, me-
diebevakning, specialvisningar, kataloger, utställningar och reklam, där det är 
mannen som driver utvecklingen framåt och där krig, våld och konflikt spelar 
en central roll. Nu ska vi röra oss in igenom portarna till museets entréhall. 
Vid invigningen i april 1943 dominerades den långsmala entréhallen av 
Pireuslejonet och en fullskalig kopia av Rökstenen263 samt av fyra gotländska 
bildstenar. Pireuslejonet var tidigt påtänkt som centre-peace. Det finns marke-
rat på ritningar över entréhallen, innan några andra materiella element ritats 
in. I det intensiva arbetsschemat inför invigningen står som första punkt under 
en dag som endast innehåller fyra uppgifter, ”bestämma lejonets patine-
ring”.264 I mediabevakningen från invigningen 1943 var entréhallen ofta om-
skriven och avbildad. Den kolossala lejonhannen måste ha gett ett impone-

                                                      
263 Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar, huggen troligen under 800-talet. Dess 
gåtfulla och mycket långa runinskrift hänvisar till krigsbyten och mytologi. 
264 Planering av utställningen ”Tio tusen år i Sverige”, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Sta-
tens Historiska museum, F3 A, vol. 1.  

Bild 10. Lejonet i entréhallen tillsammans med konung Gustav V, kronprinsessan Lou-
ise, kronprins Gustav Adolf, Sigurd Curman och andra dignitärer under invigningen 
1943. Foto BM bild AB, 17 april 1943. Raä, ATA, Fotosamlingen, bildmapp 6. 
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rande intryck, för det är invigningens mest framskrivna och fotograferade fö-
remål. Lejonet var också, i likhet med museets bronsportar senare, ett motiv 
för barnteckningar.265  

Redan i entréhallen lyser det jättelika lejonet som en gång i marmororiginal 
stod på vakt utanför Atens hamnstad Piréus och på vars blanka sidor vikingar 
för 900 år sedan högg sina klåfingriga runor som en stolt hälsning från seger-
druckna förfäder. Samma festliga ton håller hela utställningen. I fynd och ord, 
i bild och fantasieggande rön berättar den sagan om en av världens äldsta nat-
ioner – Sverige.266 
 

Ovanstående citat från Vårt hem, illustrerar väl de patriotiska tongångarna i 
många svenska tidningars rapporteringar och recensioner av museets invig-
ning 1943. Det är också ett exempel på hur lejonet beskrivs i pressen. Ristan-
det på lejonkroppen framstår som en våldshandling. Det grekiska Lejonet 
skildras som underkuvat av dess ”segerdruckna” svenska erövrare. I ett annat 
exempel skrivs om ”marmorlejonet från Pireus [som] ruvar med sina runsår i 
bringan efter klåfingriga väringar”…267 Lejonets inskrivning i en nationalist-
isk kontext syns även tidigare i skönlitteraturen. Werner von Heidenstam 
skrev om lejonet i Svenskarna och deras hövdingar, berättelser för gamla och 
unga, då kopian fanns på Nationalmuseum.268 Lejonets runslingor inspirerade 
Frans G Bengtsson att skriva om ”Dess nötta stenlegend från ett glömt, stolt 
dåd", i dikten Runlejonet från Venedig, 1923.269 
 
Det var kanslirådet, skalden och konstkännaren Fredrik Sander (1828–1900) 
som lät göra en gipskopia av lejonet 1895 och som skänkte den till National-
museum, där Historiska museet då var inrymt. Originalets runinskrifter hade 
uppmärksammats redan i slutet av 1700-talet. Det var den svenske diplomaten 
Johan David Åkerblad (1763–1819) som upptäckt runinskrifterna på lejonet. 
När han publicerade sin upptäckt 1800 väckte den stort intresse. Under 1800-
talets gjordes ett flertal mer eller mindre fantasifulla och patriotiska försök att 
tolka runinskrifterna.270 Fredrik Sander var djupt involverad i både den gre-
kiska och den nordiska mytologin och litteraturen. Han översatte bland annat 
klassisk grekisk poesi och gjorde arbeten om fornnordisk mytologi och litte-
ratur. 271  För honom sammanföll rimligen två ideal i lejonet, det grekiska och 
det fornnordiska. Sander kom i sin tolkning fram till, liksom andra före och 
                                                      
265 Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, S-avd. F 3 Handlingar rörande museipedagogik, barn-
verksamhet mm., vol. 5, ”Barnteckningar”. 
266 “Tio tusen år I Sverige upplevd på två timmar”, Vårt hem nr 25 1943. 
267 Gehlin, Nils, ”Grunden till ett monument”, Tidningen Arbetet, 12 juni 1943. 
268 von Heidenstam 1910. Verket i två delar var en läsebok för folkskolan och beställd av staten. 
269 Norman 1994. 
270 Jansson 1984. 
271 Brummer, Hans Henrik, Sander, N Fredrik, Svenskt biografiskt lexikon, nätupplaga (hämtad 
20 augusti 2017). 
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efter honom, att runorna på lejonets flank ristats av en svensk väring. Genom 
att jämföra lejonets runor med runinskrifter på stenar i Uppland och Gäst-
rikland, argumenterade Sander för att runristaren troligen var en man vid namn 
Osmund, som kom ifrån denna region.272 Enligt Sander skulle ett svenskt in-
tresse för lejonet stödjas på grundval av Sophus Bugges tolkning 1875, vilken 
visade att runorna ristats av en svensk hand.273 Med hjälp av svenska diplomat-
kontakter, lyckades Sander få tillstånd från den italienska regeringen att göra 
en fullskalig gipskopia av marmorlejonet. Uppdraget utfördes av en elev vid 
Venedigs konstakademi under övervakning av skulptören professor Antonio 
Dal Zòtto. Gipslejonet anlände med skepp till Stockholm i oktober 1895. Nat-
ionalmuseum bekostade transporten.274 
 
Lejonet stod kvar på samma plats i entréhallen fram till 1960 då Historiska 
museet beslutade att ta emot Bengt Erland Fogelbergs götisk-klassicistiska 
marmorstatyer av gudarna Oden, Tor och Balder från Nationalmuseum. De 
kolossala gudarna som stått centralt i Nationalmuseums entréhall i 94 år, ställ-
des nu på lejonets plats. Nationalmuseum ville uppenbarligen bli av med dem. 
Det är inte att undra på, de representerade en nationalromantisk konst som nu 
blivit förtvivlat ute. Det kan tyckas underligare att Historiska museet ville ta 
emot dem. I ett meddelande i Fornvännen 1960, skriver Bengt Thordeman om 
förvärvet av asagudarna. Ett skäl tycks ha varit att Historiska museet vid 
samma tid ville bli av med Pireuslejonet och Rökstenen från huvudentrén.  

                                                      
272 Sander 1896: 41. 
273 Sander 1896:15. 
274 Sander 1896: 14ff. 

Bild 11. Provuppställning. Raä, ATA, Fotosamlingen, SHM, bildmapp 6. 
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Thordeman anger som skäl att museet ”icke borde visa annat än originalföre-
mål.” Att besökaren redan vid inträdet möttes av två iögonfallande kopior an-
såg Thordeman problematiskt. Han skriver också att gudastatyerna med sin 
”atmosfär av göticism” ger ett ”intryck av den idéhistoriska bakgrunden till 
den fornforskning som utgjort jordmånen för museets utveckling.” Ytterligare 
positivt tyckte Thordeman det var att de på ett intressant sätt samspelade med  
Marklunds bronsportar och fasadskulpturer.275 Oden i Marklunds primitiva, el-
ler i Fogelbergs grekiskt stolta och belevade tappning, utgör onekligen mycket 
olika iscensättningar av den nordiska mytologin.  
 
Under många år hade lejonhannen sitt eget förhöjda stenfundament i den långa 
korridoren vid hörsalen, vilken även tidvis använts som utställningshall. Mu-
seipersonal har rapporterat att lejonet flyttade dit 1960 då korridoren användes 
för Cypernsamlingen/medelhavsutställningen. Placeringen skulle ha varit lo-
gisk, eftersom man kan säga att lejonet då hade ”återvänt hem” till sin grekiska 
kontext. (Medelhavssamlingarna var en del av museet till 1982, då de bröts ur 
till det nuvarande Medelhavsmuseet.) Det visade sig dock att lejonet flyttades 
dit senare och att det efter flytten från huvudentrén först fick sin plats på mot-
satt sida av byggnadskomplex, i personalingången mot Storgatan. Där var le-
jonet placerat vid entrén till Riksantikvarieämbetets lokaler fram till 1980, då 
den flyttades till korridoren vid hörsalen.276 Man kan säga att det flyttades från 
”frontstage” i huvudentrén, till ”backstage” i personalentrén. Men det faktum 
att en gipskopia noggrant flyttas från en entré till en annan, kan säga något om 
dess institutionella värde. Medan den tunga svårhanterliga lejonhannen flyttas 
till det prestigefyllda Riksantikvarieämbetets ingång, försvinner kopian av den 
välkända Rökstenen från scenen.277 Kopian av lejonet har ett särskilt värde, på 
grund av runorna som är ristade på dess flank.278 På originallejonet har de nu 
nästan helt vittrat. Detta är också framskrivet i databasens beskrivning. Trots 
att lejonet är en kopia ingår det i samlingarna och kan sökas i databasen, precis 
som ”de äkta” föremålen.279 
 
I The past is a foreign country behandlar David Lowenthal hur vi på olika sätt 
förändrar och skapar det förflutna. Om kopior säger han att de förvisso ofta 

                                                      
275 Thordeman 1960.  
276 F.d. riksantikvarie Margareta Björnstad, inspelad intervju 4 juli, 2012. 
277 Kopian av Rökstenen finns sedan dess i museets magasin och har ett inventarienummer, om 
än med sparsmakad information. Foton av den lades in i föremålskatalogen så sent som 2014.  
278 Lejonhannen fortsätter att väcka intresse. Senast var det Thorgunn Snaedal från Riksantik-
varieämbetet som åter tolkade dess runor och publicerade sina resultat 2014.  
279 Gipslejonet har inventarienummer 30597, föremålsidentitet 604699 i museets samlingar 
(www.historiska.se/Sok i samlingarna). Jan Peder Lamm uppmärksammade lejonet i mitten av 
1970-talet då han sökte föremål i museet utan inventarienummer och efterforskade lejonets 
historia (telefonsamtal den 11 oktober 2012). Se även HM:s webbplats, månadens föremål 
2009. http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2009/, (besökt 18 oktober 2012). 
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saknar känslan av historisk närhet som originalet har, men att det också finns 
kopior som kan ge en starkare historisk omedelbarhet. Inte minst för att kopian 
kan förbättras och element som saknas på originalet kan återskapas.280 
Pireuslejonet är ett exempel på det sistnämnda. Kopian är på sätt och vis ori-
ginalet och det är de kopierade runorna, som på originalet vittrat, som är det 
betydelsebärande i en nationell kontext. På kopian är runorna ifyllda med för 
runristningar karaktäristisk faluröd färg, runslingorna framstår tydligt mot le-
jonets flank.281 Det kan dock diskuteras hur välbevarade runorna är. I arkivet 
fann jag förbryllande fotografier av hur lejonet blivit skadat, med vita lag-
ningar och ifyllningar där bitar slagits ur kroppen. En tidigare anställd gav mig 
svaret. Under processen att flytta lejonet till korridoren utanför hörsalen 1980, 
hade det av misstag tappats i stengolvet och brutits i bitar. Reparationerna 
hade utförts med stor noggrannhet, och på hans glänsande vita flanker hade 
runskriften åter betonats med ifyllning av ny röd färg. Genom den antikvariska 
rödfärgen markeras kopian som en del av ett högt värderat svenskt kulturarv.   
 
Lejonet skapar känslor och lämnar spår efter sig. En journalist skrev vid in-
vigningen att lejonet ”gör besökaren stolt och självsäker”282 Inom museet gick 
länge ett rykte att lejonet varit en gåva från Mussolini.283 Många barn har suttit 
mellan lejonets väldiga tassar och tittat upp mot dess kolossala kropp och det 
har kärleksfullt kallats "huskatten" av museets personal. Lejonhannens bety-
delse märks också i att korridoren utanför hörsalen där det länge satt, fått det  
interna namnet ”Lejongången”. Trots att lejonet för länge sedan slunkit till 
baka till entrén, dröjer sig namnet ännu kvar. Lejonet har rört sig, både sym-
boliskt och bokstavligt, mellan olika betydelsekontexter. Originallejonet står 
i Venedig, men fanns ursprungligen i Atens hamnstad Pireus. Efter Venetia-
narnas belägring av Aten och seger över turkarna 1687, tog venetianarna med 
sig lejonet som krigsbyte och ställde det vid Arsenalen i Venedig där det ännu 
står. För Fredrik Sander sammanföll det grekiska och det fornnordiska som 
ideal i lejonet och möjligen ingick lejonet även i en västerländsk betydelse-
kontext, där det - som venetianarnas "turkiska krigsbyte" - symboliserade 
västs seger över öst.284  
 
 

 
                                                      
280 Lowenthal 1985:293 
281 Troligen tillkom den röda färgen i runslingorna i samband med Tio tusen år i Sverige. ATA, 
Riksantikvarieämbetet, SHM, F3a Basutställningar, vol. 1 1916-1975/76. ”Planering av utställ-
ningen Tio tusen år i Sverige”. 
282 Lundgren, Hjalmar,”Möte med fäderna genom tiotusen år”, Ludvika tidning 15 maj 1943. 
283 Detta rykte kunde 1976 avfärdas av Jan Peder Lamm som då gav lejonet sitt inventarienum-
mer (Anteckningar från telefonintervju den 11 oktober 2012). 
284 Inblandad i rovet av lejonet var också den svensk-tyske fältmarskalken Otto Wilhelm von 
Königsmarck (HM:s webbsida, månadens föremål, Inga Ullén, januari 2009). 
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Bild 12. Ovan: Lejonet ännu gipsvitt, med ifyllda runslingor, 
väntar på sin patinering. Nedan: Lejonet i skyddande svepning 
då målning och putsning av entrén ännu ej är klara. Raä, ATA, 
Fotosamlingen, SHM, bildmapp 6. 



87 
 

Marmorlejonet som står att beskåda i Venedig är ett välbesökt turistmonument 
och symbol för Venedig, en kopia finns också sedan 2002 i Pireus hamn, 
kanske uppfört som manifestation för ett bortrövat grekiskt kulturarv? 285 Ko-
pian på Historiska museet har istället fått representera det svenska folket.  
 
Det finns dock en kontinuitet i lejonets betydelse, i att det fått representera 
relationen mellan ”vi och de andra”. Vid invigningen 1943 kan Pireuslejonet 
ses som en symbol och ett materiellt bevis för nordmännens erövringar i fjär-
ran land. Liksom bronsstatyn av den afrikanska lejonjägaren i Naturhistoriska 
museets atrium i New York, vilken Donna Haraway beskriver som utgörande 
en symbol, essensen av manlig jakt, kan Pireuslejonet ses som en symbol och 
ett materiellt bevis för nordmännens erövringar i fjärran land. Lejonhannen, 
liksom de djur och skulpturer Haraway beskriver, är en av flera ”actors in a 
morality play”286 Men i detta fall handlar moralen inte om den sanna naturen, 
utan om den sanna nationen. Moralen är dock i båda fallen grundad i manlig-
het. Lejonhannen förkroppsligade nationen genom aktiv maskulinitet i en tid 
av oro.    
 
Lejonet har flyttat tillbaka till entréhallen till en mer anspråkslös plats än 1943, 
om än belyst. Under senare år har det fått samsas med mattor, skyltar, montrar 
och färgglada vepor. Det möter dock fortfarande besökarna vid inträdet i mu-
seet. 2012 var det den första stationen vid skolguidningar av utställningen ”Vi-
kingar“.287 Vid denna tid var lejonets historia dock delvis inskriven i en annan 
kontext: Vikingen inte som kolonisatör och erövrare, utan som kosmopolit.  
Lejonet inskrevs inte längre explicit i en nationell ram, men kommunicerade 
fortfarande relationen mellan vi och ”de andra”.  Under rubriken ”Runlejonet 
från Pireus” på SHM: s webbplats var det fortfarande de inristade runorna 
vilka utgjorde lejonets huvudsakliga värde och signifikans – som bevis på att 
svenska vikingar ”var där”. Tolkningen att runorna ristats av någon i Uppland 
medierades åter. Mycket lite information fanns om lejonet i sina andra sam-
manhang, trots att information om originallejon och kopia tagits fram av fors-
kare och medarbetare vid museet och att det lades in i föremålskatalogen redan 
1975.288 Även i museets lärarhandledning till vikingautställningen för 2012 var 
Pireuslejonet det första uppehållet. ”Redan till höger i museets stora entréhall 
möter oss vikingatiden på kopian av lejonet från Atens hamnstad Pireus där 
en greklandsfarare ristat runor på 1000-talet i traditionell uppländsk stil.”289 I 

                                                      
285 Det bevingade lejonet är en symbol för Venedigs skyddshelgon Markus och det var troligen 
också en av anledningarna till att just lejonstatyn fördes till Venedig som krigsbyte. 
286 Haraway 1989:29. 
287 Vikingar, handledning, Historiska museets webbplats (hämtad 1 oktober 2012). 
288 Ullén, 2008, Ullén 2009 Månadens föremål, januari 2009, HM:s webbplats, (hämtad 18 
oktober 2012), HM:s webbplats, Sök i samlingarna, inventarienummer 30597. 
289 Vikingar, lärarhandledning, HM:s webbplats (hämtad 1 oktober 2012.) 
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lärarhandledningen för SFI saknades dock lejonet.290 En tolkning kan vara rent 
praktisk, att lejonets historia skulle varit mer komplicerat att förklara med ett 
tydligt språk. En annan tolkning skulle kunna vara att lejonet fortfarande stod 
för vikingarnas erövringar och aktiviteter på främmande mark, att vikingarna 
implicit sågs som ett dominerande ”vi” i relation till ”dom andra” vilket möj-
ligen gjorde att det upplevdes känsligt i relation till denna målgrupp? Enligt 
en av de lärandeproducenter som ansvarat för framställandet av lärarhandled-
ningen, var dock detta inget medvetet val.291  
 
Idag är bronsportarna och lejonhannen inte lika accentuerade som de var vid 
museets invigning. De spelar mot materialiteter av mer tillfällig karaktär. Le-
jonet har flyttat in i skuggan även om det fortfarande är anslående där det sitter 
belyst uppifrån vid huvudtrappan. Sedan 2014 är en ny glasentré byggd fram-
för de myllrande bronsportarna. När museet är öppet är portarna öppna och 
man ser innergårdens dagsljus skymta genom glasdörrarna när man närmar 
sig. Inträdet genom glasdörren sker vid den högra bronsporten, vilket gör att 
denna är mer framträdande än den vänstra. Nu syns portarna inte heller på 
samma tydliga sätt när de är stängda. Trots att glaset är speciellt valt för att 
inte reflektera ljus, gör glaset framför portarna ändå att de inte framträder på 
samma sätt på håll, i synnerhet då det är ljust ute.  
 
Det är svårare idag att peka ut en emblematisk materialitet. Istället kan man 
säga att flera element i samspel med lejonet, bildstenarna och portarna under 
senare år materialiserat vikingatiden som museets emblematiska tidsrum. Un-
der 2012 blev entréhallens materiella budskap tydligt ”välkommen till viking-
amuseet”. En stor trämodell av en vikingabåt var centralt placerad i entréhal-
len. Bildstenarna hade fått en betonad placering mitt emot entrédisken till 
vänster om portarna. Museibutikens varor hade hittat ut i entrén, där en en-
semble med dockor och vikingarekvisita tycktes iscensätta en vikingatida 
kärnfamilj som markering av butikens ingång. Vid inträdet i entréhallen syntes 
under högsäsong genom glasfönstren vikingaaktiviteter, tält och en fullskalig 
rekonstruktion av en vikingabåt, ”Krampmacken”.  
 
Vikingatiden har dock alltid varit tydligt representerad i entrén. Pireuslejonet 
är kanske det tydligaste exemplet, men även Tjängvidestenen som mesta tiden 
fått vara kvar i entréhallen från 1943 till idag. Andra materialiteter med lång 
kontinuitet och med länk till vikingatiden är fasadskulpturerna och museets 
bronsportar, där figurerna ”Vikingen” och krigsguden ”Oden” särskilt accen-
tueras. Då museet byggdes fanns långtgående planer på att skapa en stor vägg-
målning med historiskt motiv i entrén. En tävling för den konstnärliga ut-
smyckningen utlystes. Flera av förslagen anspelade på vikingatiden. De fyrtio 
                                                      
290 SFI står för Svenska För Invandrare. SFI, Lärarhandledning, (hämtad 1 oktober 2012). 
291 Producent för andras lärande, inspelad intervju 20 november 2012. 
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förslagen kan beskådas på fotografier i ATA-arkivet, men trots att ett vinnande 
förslag valts ut, kom det inte att bli någon väggmålning.292 Storslagna histo-
riska motiv började bli omoderna och när tiden kom för konstrådet att välja ett 
förslag, var ”romantiskt effektsökeri” i konsten hopplöst ute.293 Istället måla-
des på väggen bakom Pireuslejonet stiliserade runristningsmotiv kopierade 
från olika runstenar. En avbildade Sigurdsristningen som föreställer ett motiv 
ur den nordiska mytologin, Sigurd Fafnesbane i färd med att dräpa draken. 
Vad vikingatiden varit emblem för har dock ändrats. Vid tiden för invigningen 
pekade vikingatiden mot nationen, inåt mot medborgarnas bildning och ”and-
liga försvarsvilja”. Vid tiden för mitt fältarbete hade vikingatiden fått ett egen-
värde, som konkurrenskraftig ”branding” i relation till andra upplevelser i hu-
vudstaden. I någon mening fortfarande kopplad till nationen, men som varu-
märke utåt. 
  
Sedan ett antal år hade museet arbetat på dels att vara ett historiskt museum, 
som även täcker in tiden efter reformationen,294 dels hade man arbetat för att 
mer explicit vara "vikingamuseet" med stort V, det självklara besöket för ut-
ländska turister. Museets nya logga, där H:et i "Historiska" är tänkt att kunna 
byggas upp på olika sätt med association till flera tidsepoker har att göra med 
förstnämnda inriktning. En ny grafisk profil togs fram 2013 och loggan med 
ryttaren Oden försvann. Den nya logga som pryder skyltar i entrén och utanför 
är inte av föreställande karaktär. Den är designad för att kunna omformas efter 
behov och med association till olika epoker.  Förändringarna i entréhallen un-
der senare år kan sägas gå i linje med ambitionen att locka turister, där vikin-
gatid prioriterats. Det framgår av den marknadsplan som togs fram vid museet 
2009 och med dokumentet ”körkort för varumärket, en checklista att använda 
vid val av nya aktiviteter för att identifiera om aktiviteten stämmer med varu-
märket”.295 Vid workshopen för utverkandet av planen, liksom i själva planen, 
diskuterades entréhallens uttryck och hur det borde förändras. Särskilt då fa-
saden ansågs: ”tung, monumental med en vördnadsfull port”, sågs det som 
viktigt att det monumentala skulle brytas ner vid inträdet. ”Entréhallen borde 
användas mer för ”teasers” för museets verksamhet. Entrén är det första som 

                                                      
292 Riksantikvarieämbetet, ATA, bildmapp 5, SHM 1936–1943. Interiör under inredning. 
293 Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar F 13, vol. 8 ”Handlingar rö-
rande tävlan om dekorativ målning i museivestibulen 1939–1944”.  
294 Sedan 1919 års uppgörelse av ansvaret mellan Historiska museet, Nordiska museet och Nat-
ionalmuseum, har Historiska museet täckt epoken fram till reformationen och Nordiska museet 
tiden därefter. Denna uppdelning har vid några tillfällen överskridits. Då har Historiska museet 
ibland ådragit sig kritik, bl.a. under Kristian Bergs tid som museichef. Under senare år med 
utställningen Sveriges historia tycktes detta inte längre vara en konfliktfråga mellan Nordiska 
museet och Historiska museet, (Svensson 2014). 
295 SHMM, Marknadsplan, Huvudhandling del 2, Åtgärder, Tullbergs kommunikationsbyrå, 21 
december 2009, checklista för varumärket, 20 december 2009. 
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möter människor, det som förmedlas här är viktigt!”296 I marknadsplanen talas 
även om att bygga ut verksamheten för barn och en barnstation föreslås i en-
tréhallen. 

Entréhallen (ny aktivitet). Någon typ av historisk lekplats i stora hallen, där 
barnen får trycka, klämma, lära och pröva kring historien. Eller flytta helt till-
baka vikingautklädningen till entréhallen. Utveckla den ännu mer, med foto-
bakgrunder så att barn, turister m.fl. kan fotografera varandra i vikingakläder 
mot t.ex. tre olika fondväggar (en där den fotograferade står i fören på ett vi-
kingaskepp, en mitt i en vikingaby och en mitt i en hop av helvilda vikingar)”297  

 
Här speglades en specifik slags vikingatid där populära och vitt spridda stere-
otypa föreställningar om vikingen reproducerades. Två av förslagen rörde 
maskulint kodade aktiviteter där besökaren skulle placera sig: i fören på vi-
kingaskeppet och i hopen med ”helvilda” vikingar. Det var turistens blick på 
den exotiska vikingen som skulle fångas. Fondväggen realiserades, men kom 
att avbilda vikingatiden mer idylliskt, genom en vikingatida kärnfamilj i solen 
utanför sitt vikingahus med halmtak. Besökare kunde sticka huvudet i olika 
hål på baksidan av fonden så det tillhörde kroppen av en hjälmprydd man som 
knöt handen i en styrkepose med andra handen på svärdet, en aristokratiskt 
klädd kvinna med handen i sidan, eller en vinkande blond långhårig flicka.298  
De kunde även en tid prova en vikingahjälm och andra attribut. 
 
I entréhallen har som nämnts olika ideal materialiserats och överlagrats med 
tiden. Det är viktigt att skilja mellan representationer av museets emblema-
tiska föremål som Pireuslejonet och bronsportarna och deras fysiska materi-
aliteter, eller snarare att inte göra en automatisk samläsning. Samtidigt som 
utställningarnas teman och utställningstexter i avseende på representationskri-
tik, inte minst utifrån genusperspektiv har genomgått enorma förändringar se-
dan invigningen på 1940-talet, utövar huvudentrén en påverkan som är svår 
att undkomma. Även utan någon förkunskap, tornar lejonhannen upp sig över 
besökaren och gör något med upplevelsen och för tolkningen av museet och 
historien.  Likaså är det med museets tunga bronsportar och de kantiga fasad-
skulturerna. Oavsett om vi känner till konstnären Bror Marklunds bearbet-
ningar och intentioner eller inte, har historiens portar, ”fädernas arv”, i över 
sextio år skapat förväntningar på inträdet. Den strama fasadens ansikte både 
introducerar och inramar museibesöket. I sin studie av Nordiska museets entré 
konstaterar Wera Grahn, liksom Donna Haraway gjorde i sin klassiska studie 

                                                      
296 SHM, Marknadsplan, Huvudhandling del 2, Åtgärder, 2009:50. 
297 SHM, Marknadsplan, Huvudhandling del 2, Åtgärder, 2009:17. 
298 Vid besök i entréhallen efter fältarbetets huvudfas i september 2015, kunde jag således kon-
statera att det var fondväggen med förslaget vikingabyn som valts. Framför bilden stod en korg 
för utklädning. Där fanns en ”vikingahjälm” och både pojk- och flickkläder. Dessa var borta i 
november (jfr Svanberg 2016:171). 



91 
 

av den afrikanska hallen i Museum of Natural History i New York, att det 
maskulina skriptet blir ingressen till allt annat som kommer att sägas inne i 
byggnaden. Vad entréns materialiteter gör med oss, vilka sinnen och känslor 
de spelar mot och vilka associationer de väcker handlar inte bara om deras 
representationer, vad de "står för". Det beror också på deras skala, disposition 
i rummet, deras materialitet och själva fysik. Det beror också på vilken kropp 
som träder in och interagerar med dem. Som Donna Haraway skrev om (det 
naturhistoriska) museet: “Entering this building, one knows that a drama will 
be enacted inside. Experience in this public monument will be intensely  
personal”.299   

                                                      
299 Haraway 1989:27. 

Bild 13. Möte med mäktigt lejon. Foto: författaren 2013. 
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Möten och trösklar 
 
Huvudentrén utgör både en mental och konkret tröskel som ska överträdas 
innan museibesöket kan ta sin början. Dess materialiteter berättar mycket om 
museets självbild och dess syn på mötet med besökarna. Historiska museets 
huvudentré har upplevts på olika sätt mellan 1943 och idag. Den har upplevts 
som ståtligt och storslagen, men också som fängelselik. 

Bild 14. Barnteckning av entrén, sannolikt 1950-tal. Lägg märke till portens och 
trappans dimensioner i relation till huset. Raä, ATA, S-avdelningen F3, vol. 5 
1943, 1955 – 1960, u.å, ”Barnteckningar”. 
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Det första intrycket av det nya Historiska Museet är stil. När man kommer in 
genom entrén vid Narvavägen slår en förbehållsam men ren atmosfär emot 
en.300 
 
Redan entrén är magnifik, i sin förnäma enkelhet /…/ den är en värdig prolog 
som sätter uppmärksamhet på vad som ska ske…301 
  
”Redan i entréhallen, stor nog att rymma ett bättre bostadshus, möter oss an-
blicken av några imposanta fornminnen”302 
 
Museet är byggt som ”ett skrin över rikets skatter”, vilket speglas i den slutna 
fasaden med dess monumentaltappa. Trots arkitektoniska kvaliteter avskräcker 
byggnaden snarare än inbjuder till besök. För personer med rörelsesvårigheter 
är det svårt, för rullstolsbundna omöjligt att ta sig in.303 
 
”Byggnaden ger ett borgliknande intryck med huvudentrén som fasadens enda 
och viktiga markering.”304 
 
”Museets hjärta är människorna som möter publiken… Ansiktet är fasaden mot 
Narvavägen!”305 

 
Som beskrivits inledningsvis, var ett viktigt kriterium i arkitekttävlingens pro-
gram för det nya museet att det skulle vara monumentalt. I detta låg att bygg-
naden skulle ingjuta respekt och vördnad hos besökaren. Arkitekternas första 
mer funktionalistiska förslag med en entré med ingång direkt från gatunivå, 
uppfyllde inte detta kriterium. Den enkla fasaden blev mer sluten med färre 
och högre belägna fönster. Förslagets anspråkslösa entréingång blev istället 
till bronsportar och monumental granittrappa.306 Det framgår tydligt att huvu-
dentrén, i och med de kompromisser som gjordes mellan monumentalt och 
funktionellt, krigets utbrott och bristen på medel, fick konsekvenser för mötet 
med besökarna som man fortfarande brottas med.  
 
Återkommande genom åren har förslag lags fram på att göra huvudentrén mer 
tillgänglig och välkomnande, utifrån sin samtids syn på relationen till besö-
karna. Trots det har huvudentréns fasad och ytan framför museet som redan 

                                                      
300 ”Grunden till ett monument”, Nils Gehlin, Arbetaren 12 juni 1943. 
301 Uppsala Nya tidning 24 juli 1943, sign. A, L-m. 
302 ”Femtusenårig kulturhistoria”, sign. H. V. Karlstads-Tidningen 21 april 1943. 
303 Lokalprogram för Statens Historiska museum 1976–77, Riksantikvarieämbetet, ATA Äa3, 
F5 vol. 6 ”Handlingar gällande lokaler”. 
304 ”Utredning ang. Åtgärdsprogram för Statens Historiska Museum”, PM, Claesson & Sörling 
Arkitektkontor AB 15 december 1983, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma hand-
lingar, F13 handlingar rörande lokaler, vol. 16 ”Tidningsklipp rörande nybyggnad och invig-
ning”. 
305 F.d. butikschef (butiksansvarig) 1990-tal, inspelad intervju 5 oktober 2012. 
306 Bergström & Edman 2004:75,114. 
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nämnts ändrats mycket lite under de sjuttio år som gått efter invigningen. Hu-
vudentrén har sedan öppnandet omfattats av många förhandlingar om önsk-
värda förändringar, varav många inte blev av.  
 
Inte ens då museet var helt nytt ansågs huvudentrén helt fullbordad. Platsen 
utanför huvudentrén hade inte kunnat realiseras riktigt så som man tänkt. På 
den kullerstenslagda ytan framför entrén skulle en kiosk liksom utomhus-
montrar ha byggts, med lättillgängliga utställningar och information för ny-
fikna förbipasserande. Bengt Thordeman skrev i festskriften till Curman 1947 
att ”En planerad serveringskiosk, vars uppförande hittills fått anstå, skulle 
också ge liv och färg åt den ännu något ödsliga platsen.”307 Trots att elled-
ningar redan dragits byggdes de aldrig. Medel fanns inte längre då museet 
invigdes, och detta kom heller aldrig att prioriteras senare.  
 
Curman försökte 1945 få en neonskylt med museets namn sponsrad till museet 
från Asea:s direktör till en kostnad om 3,480 kr, utan framgång.308 Kanske i 
brist på de planerade fasadskulpturerna och portarna som ännu ej var klara, 
kanske för att det ytterligare markerade museet som modernt. Neonskyltarna 
hade fått sitt stora genombrott i Sverige i och med Stockholmsutställningen 
1930 och hade nu 1945 ändrat stadsbilden markant. Museets namn i klart ly-
sande neon mot den avskalade fasaden hade utan tvivel ändrat entréns allvar-
samma uttryck mer i riktning mot ett folkligare sådant, som förenat folkhems-
museet med andra neonbelysta offentliga rum som varuhus, biografer eller 
Folkets hus. Till exempel var vid tiden Stockholms Central, T-banan, Katari-
nahissen och varuhuset NK upplysta i neon.309 Uppenbarligen gav Curman upp 
försöken och det blev aldrig någon neonskylt.  
 
Museiforskaren David Flemming skriver om museientréer: “It is the cavern-
ous interior that often reduces people to hushed whisperers and an impression 
that, somehow, they oughtn´t to be there”.310 Detta har mycket med ljudförhål-
landen att göra. Det är oklart om akustiken i entréhallen byggdes in medvetet 
eller var en effekt av rymden, men oavsett vilket påverkar och påverkas ljuden 
av besökarens inträde. Entréhallen med dess betongbjälkar, stengolv och av-
skalade inredning, hade byggts för stillsam kontemplation och vördnad för 
historien och nationen. När antalet barngrupper kraftigt ökade efter kriget, 
fylldes museientrén av stora klungor barn som satt på stengolvet eller i sten-
trappan och åt sina lunchpaket. De skapade ett högljutt larmande med sina 
barnröster, och omskapade på så vis entréhallens atmosfär. Det gjorde att nya 

                                                      
307 Thordeman 1947:171. 
308 Brevkopia från Curman samt svar. ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, F13 Handlingar 
rörande lokaler, vol. 4 1927-1943. 
309 Bergman 2003:108–124, Fredriksson 1998, Garnert 1998. 
310 Flemming 2005. 
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krav ställdes på specifika rum utformade för barn, som vi ska återkomma till 
i kapitlet Barnens rum. Ljudnivån i entrén har återkommande lett till klagomål 
på arbetsmiljön, liksom den otillräckliga uppvärmningen. Olika försök har 
gjorts att bygga bort akustiken och hålla värmen inne, men utan större fram-
gång. Innan den senaste ombyggnationen av entréhallen 2014, uppmättes att 
efterklangen i entréhallen var två sekunder.311 Temperatur och luft är en aspekt 
av hur museet upplevs och är värt att beakta. Lars O Lagerqvist har berättat 
om de mycket kalla vintrarna under 1940-talet och att det var iskallt i entrén. 
Han berättar att mannen som satt i entrékuren från invigningen och lång tid 
framåt, "den gode Höjding" fick ha "krimmeltova" (pälsmössa) och halm i 
skorna på vintern.312 Köldproblemet under kriget berodde på besparingar av 
kol tillsammans med dålig isolering och att entréhallens rymd gjorde den svår 
att värma upp. Ritningarna skvallrar dock om goda material och uttänkt funkt-
ionalitet i utformningen av entrékurens modesta detaljer.313 Kanske gjorde ut-
formningen av tillstängd "kur" att Höjding ändå slapp det värsta draget. I ar-
kivet dokumenterar fotografier hur rimfrosten breder ut sig på insidan av en-
tréns fönster, även under 1960-talet.314 
 
Sedan invigningen har demokrati i förståelsen tillgänglighet för olika grup-
per/individer i samhället, uttryckts som angeläget men på olika sätt. Vid öpp-
nandet och ett par decennier framåt kan man säga att det var främst tröskeln 
”klass” som skulle överbryggas, museet skulle vara till för alla samhällsklas-
ser. Under 1960-talet blir barn som grupp allt viktigare att inkludera och under 
1970-talets progressiva år tillkommer perspektiv på genus och etnicitet (då 
inte uttryckt i dessa termer). Det är också under 1970-talet som ”handikappa-
des” behov för första gången lyfts upp. Detta går hand i hand med den statliga 
utredningen ”Mus 65”315 och den nya kulturpolitiken. Dessa skisserade skiften 
bygger främst på hur ideal och begrepp rörande tillgänglighet uttryckts i text 
på olika nivåer: i kulturpolitik, verksamhetsplaner, lokalplaner museiprogram 
och utställningar. De framstår också i materialiserad form, fast inte riktigt med 
samma temporalitet och inte lika tydligt. Det finns en fara i att allt för mycket 
luta sig på offentliga officiella dokument här och ”läsa samman” teori och 
materialiserad praktik. Risken är att det tecknas en utvecklingslinje som ut-
målar museet som allt mer inkluderande utan att det empiriskt kan visas. 
 

                                                      
311 Inspelad intervju myndighetens säkerhetsansvarige, 26 augusti 2011.  
312 Lagerquist, inspelad intervju, 12 december 2012 
313 ATA, Relationsritningar, Romare & Sherman, entrédisk 1944, UP 19443, 19436, UP 19438. 
314 Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM bildmapp 7a. 
315 1965 års musei- och utställningssakkunniga”, se avhandlingens inledning, Näsman 2012:59–
71. 
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Ett ovanligt tydligt exempel på hur politik och rumsliga transformationer sam-
manfallit finns i dokumentet ”lokalprogram för museet” från 1977, där musei-
chefen Olov Isakssons begärda rumsliga förändringar motiverades explicit 
med kulturpolitiska mål att ”skapa förutsättningar för yttrandefrihet” och 
”motverka kommersialismens negativa verkningar.” Museets tillgänglighet 
för olika grupper stod i fokus. Angående entrén står kritiskt om hur byggna-
dens arkitektur ”avskräcker till besök” och att monumentaltrappan gjorde mu-
seet otillgängligt för personer med ”rörelsesvårigheter” och att utformningen 
gjorde det omöjligt för ”rullstolsbundna” att ta sig in.316 Planen betonade att 
”Till handikappade tas föga hänsyn”. Vidare skriver Isaksson: ”För att öppna 
museet för handikappade t.ex. krävs inte endast en ny entré utan också om-
byggnader i museet”. För att skapa en mer välkomnande och inkluderande 
handikappanpassad entré föreslogs i lokalprogrammet till och med att helt 
byta huvudentré och förlägga den mot Storgatan istället. Detta kunde inte ge-
nomföras, bland annat på grund av att Riksantikvarieämbetet som organisato-
riskt stod över museet motsatte sig detta. I det arbete för tillgänglighet som 
Olov Isaksson initierade, konstaterade han att det saknades handikapptoaletter 
och att utrymmen för garderob, information och försäljning var otillräckliga. 
Även synskadades behov lyftes upp. Bland annat att det skulle finnas blind-
skrift och text anpassade för ”synskadade” så väl som andra "läshandikap-
pade", liksom särskilda studierum för "handikappade att få direktkontakt med 
föremålen". I vissa delar kom detta att genomföras, främst genom olika tillfäl-
liga projekt, som en tillfällig utställning anpassad för blinda och synskadade.317 
Dock var själva entrédisken densamma och biljettluckan måste ha varit 
mycket svår att nå upp till för den som satt i rullstol.  
 
Det var vid 1970-talets senare del den konkreta tröskeln för rörelsehind-
rade/funktionsnedsatta människor började sänkas. Då byggdes den entré med 
hiss som fortfarande är belägen bredvid museets monumentaltrappa och som 
går rakt från gatuplanet till entréhallen. En rullstolsramp till utställningarna på 
nedervåningen byggdes också. Entrédisken var dock som nämnts densamma. 
Först i de senaste planerna för att förändra huvudentrén och sammanslag-
ningen med butiken, blev tillgänglighet för funktionshindrade en viktig aspekt 
i planeringen redan från början. Det framgick i uppdraget till arkitektfirman 
att entrén för funktionshindrade fortfarande innebar en tröskel, även av mer 
psykologisk art. ”Rullstolsentrén till hissen upplevdes som diskriminerande i 

                                                      
316 Se citat på sidan 93, not 303. 
317 En så kallad ”handikappgrupp” bildades vid museet som förde fram och drev frågor om 
tillgänglighet. Museipedagogen Gunnar Häger var dess drivande aktör och arbetade särskilt mot 
synskadade och andra grupper med funktionshinder. 
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sin sjavighet”, skriver arkitekterna själva om projektet.318 Tillgängligheten an-
sågs inte värdig för personer med nedsatt rörlighet.319 Hur dessa förändringar 
utföll ligger utanför denna avhandling, då de fullbordades efter fältarbetets 
avslutade.  
 
Doreen Massey skriver om rum som dynamiska samtidigheter, med vilket me-
nas att ett rum alltid är många, samtidigt, eftersom rum interagerar med olika 
kroppar på olika sätt.320 Huvudentréns materiella iscensättningar utgår ifrån 
specifika kroppar med specifika egenskaper och tidsrumsliga erfarenheter. I 
Bäckman & Ekströms genusanalys av Etnografiska museets indianutställning 
frågar de sig varför kvinnligt kön och genus osynliggörs och hur det kan 
komma sig att denna osynlighet inte blir tydlig ens för forskare som är vana 
att tänka genuskritiskt. De utgår utifrån Callons och Latours svarta lådor och 
beskriver en ”osynlig osynlighet”. På ett liknande sätt tog det tid för mig att 
se den mycket konkreta tröskel museets monumentala trappa utgör för den 
som är rörelsehindrad. Det dröjde tills fältarbetets slut innan jag uppmärksam-
made hur entréns monumentaltrappa spelade mot en enkel dörr i gatuplanet 
till höger om denna. Dörren öppnas automatiskt med en tryckknapp, varifrån 
en kameraövervakad hiss leder upp till entréplanet. Monumentaltrappan ex-
kluderar den rörelsehindrade kroppen och hänvisar den till en entré som är 
både anspråkslös och omarkerad. Mitt eget kroppsliga erfarande av byggna-

                                                      
318Arkitektbyrån AIX presentation på webbsidan: http://www.aix.se/projekt/historiska-muse-
ets-entre, (hämtad senast 12 maj 2016). 
319 Myndighetens säkerhetsansvarige, inspelad intervju, 26 augusti 2011. 
320 Flemming 2005:54. 

Bild 15. Huvudentrén samt till höger om trappan rullstolsentrén, vid den blå skylten. 
Foto: författaren 2015. 
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den har spelat roll för hur denna avhandling gestaltats. Min vita, korta, funge-
rande kvinnokropp ”skaver” mot vissa materialiteter, men inte mot andra.321 

Entréns könade karaktär blev lättare synlig för mig, än vad den gör i relation 
till den funktionsvarierade kroppen.  

 
Den huvudentré jag besökte i början av mitt fältarbete var delvis en annan än 
den jag såg som anställd några år tidigare. Förändringarna har också fortsatt 
efter att mitt fältarbete slutfördes. Entrén och museibutiken har nu samman-
smält i entréhallen och delar på samma disk. Denna senast utförda, större för-
ändring kommer att diskuteras mer ingående i kapitlet ”Museibutiken”.  

Museums clearly have thresholds that rise to the level of impediments, real and 
imagined, for the sectors of our population who remain infrequent visitors. The 
thresholds in question might be actual physical barriers – design ingredients 
that add to resistance – and other more subtle elements such as architectural 
style and its meaning to the potential visitor, way finding language, and com-
plicated and unfamiliar entrance sequences.322 

 
Museologen Elaine Heumann Gurian diskuterar begreppet treshold fear, vil-
ket syftar på de barriärer och begränsningar människor känner, som hindrar 
dem från att ta del av aktiviteter som är ämnade för dem. Hon konstaterar att 
studier generellt tenderar att ta fasta på de psykologiska trösklar museer 
skapar, snarare än de fysiska och materiella hindren. Rummets design, inred-
ning och rymd ger vad Richard Sandell kallar rumsliga ledtrådar eller nyck-
lar,323 som berättar vart vi ska höja blicken och hur vi ska röra oss. Dess akustik 
inbjuder till ett särskilt sätt att tala. Rummet gynnar vissa rumsliga strategier 
och omöjliggör andra. Även om inte alla utläser samma mening ur rummet, 
innebär utformningen att vissa läsningar privilegieras, vilka gynnar vissa rö-
relsemönster. Det skapar vad etnologen Lotten Gustafsson Reinius kallar di-
daktiska koreografier.324 Museets rumsliga utformningar inte bara styr besöka-
rens steg och blickar, de konstituerar också i någon mening besökaren. Det 
materiella inte bara har agens: den har olika slags agens på olika slags kroppar, 
konkret, fysiskt och omedelbart. Inte minst identifierar Elaine Heuman Gurian 
entrédisken som en tröskel eller mötesplats, materiell så väl som psykologisk. 
 

                                                      
321 Begreppet skava förstår jag utifrån etnologen Michelle Göransson, som den subjektiva 
kroppsliga erfarenheten av att inte tillhöra eller passa i en norm (Göransson 2012:22). Detta 
står i relation till hur Donna Haraway diskuterat hur kunskap inte formas från en ”blick från 
ingenstans,” utan att kunskapande alltid är subjektivt och förkroppsligat (Haraway 1988). 
322 Heumann Gurian 2006:115. 
323 Översättning av Richard Sandells begrepp spatial cues. Sandell 2005:186, jfr. Billy Ehn 
1986 om hur vissa läsningar privilegieras och hur museets specifika rum skapar ett särskilt 
”museende” (som förutsätter/skapar det Eriksen kallar genrekompetens). 
324 Gustafsson Reinius 2010:82. 
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Vi ska nu mer ingående betrakta denna materialisering vilken är av stor vikt 
för mötet mellan museum och besökare. Hur man närmar sig, eller står i, en 
entrédisk formar både besökaren och entrépersonalen och inte minst mötet 
dem emellan. Detta möte skapar didaktiska koreografier och bygger också på 
en särskild museal genrekompetens.325 Som Heumann Gurian konstaterar, är 
man vid entrédisken tvungen att avslöja mycket mer om sig själv än vad man 
skulle kunna tro.  
 
På fotografier från invigningsåret 1943 syns ingen entrédisk som stör entré-
hallens genomtänkta estetik. I arkivet sökte jag länge förgäves i pressbilder 
och i dokumentationen av entréhallens byggnation efter fotografier av entré-
disken vid tiden för öppnandet. Till sist upptäckte jag den skymta i ett hörn av 
ett foto, fångad av en slump. Entrédisken var utformad som en kur i trä och 
låg anspråkslöst placerad till höger om porten i entréhallens mörkaste hörn. 
Entrédisken var sekundär, nästan gömd. Likaså var entrédisken till Historiska 
museet tidigare, i Nationalmuseums lokaler. Den var anmärkningsvärt an-
språkslös, fotografier visar ett lågt skrivbord. Till skillnad från den enkla dis-
ken i Nationalmuseum, var dock denna noga designad och uttänkt. Entrékuren 
ritades av Scherman & Romare 1944 och hade en rundad ekpanel fram, en 
biljettlucka i glas och en skiva i svart bordslinoleum. Golvet inuti kuren var 
upphöjd 7 centimeter. På ritningen finns en spegel, så att herr Höjding skulle 
kunna kontrollera att han såg snygg och proper ut. Bakom disken fanns skåp 
med flyttbara hyllplan och vykortslåda med flyttbara skiljeväggar. Designen 
var diskret och funktionell.326 Vid inträdet i entréhallen var det själva rummet; 
dess proportioner, rymd och ljus och dess få utvalda ikoniska artefakter, na-
turligt belysta från fönstren mot museets kringbyggda innergård, som besöka-
ren skulle uppmärksamma och uppleva.  
 
Från 1940-talet fram till 1970-talet gjordes en rad smärre förändringar av en-
tréhallens uttryck. Dess ikoniska artefakter har diskuterats ovan, där inflytt-
ningen av Fogelbergs skulpturer 1960 kan ses som en större omdaning. Sedan 
i synnerhet museichef Olov Isakssons tillträde som museichef 1967 användes 
entréhallen flexibelt för olika tillfälliga utställningar och evenemang. Under 
en period rymde den delar av Cypernsalingen/Medelhavsmuseet. Inga änd-
ringar gjordes dock som drastiskt påverkade mötet vid entrédisken. Den var 
densamma under mycket lång tid. Vid den funktionella entrékuren såldes bil-
jetter, vykort samt några få utvalda souvenirer. Den var inte särskilt rymlig. 
Under 1960-talets slut tillkom därför i entréhallen ett enkelt stånd av canvas 
där en ny tjänstebeteckning ”museivärdinnan” delade ut broschyrer, gav in-
formation och sålde repliker av arkeologiska fynd. Detta kan ses som fröet till 

                                                      
325 Eriksen 2009. 
ATA, Relationsritningar, Romare & Sherman, entrédisk 1944, UP 19443, 19436, UP 
19438man, entrédisk 1944, UP 19443, 19436, UP 19438. 
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museets museibutik, som vi ska komma till.327 Entréhallen var fortfarande då-
ligt isolerad och kall vintertid.  
 
Även om entréhallen från i synnerhet Olov Isaksons tillträde användes flexi-
belt för olika tillfälliga utställningar och evenemang tog det mer än 50 år från 
invigningen innan mer permanenta, noggrant formgivna ändringar av entré-
disken kom att realiseras. Mellan 1993 och 1994 fick museet en omfattande 
ansiktslyftning i och med storsatsningen på Guldrummet328 och utställningen 
Den svenska historien. Från en lång tid av samtidsinriktning under Olov Isak-
sons ledning, föll museet nu tillbaka på sin arkeologiska bas, i ett nationellt 
patos under Ulf-Eric Hagbergs ledning.329   
 
Entréhallen byggdes om 1994 för att passa de nya utställningarna. Arkitektfir-
man Cinnober Arkitekter och arkitekten Anders Rabenius, utgick från enkel-
heten och tyngden i den ursprungliga hallen. Det monumentala uttrycket, av-
skalat utan störande småelement, hade likheter med entréhallen vid invig-
ningen. Den anspråkslösa kuren revs. En hög, pampig rund disk i ek och ärgad 
koppar byggdes istället. Den var placerad strax till vänster om entréporterna. 

                                                      
327 Telefonintervju med f.d. informationschef på museet under 1970-och 1980-talen, 28 septem-
ber 2012.  
328 Guldrummet är ett 700 kvm stort bergrum som sprängdes in under museet för att på ett säkert 
sätt kunna visa museets dyrbara samlingar av guld- och silverföremål. 
329 jfr Nordström 2015:106f, Svensson 2014, se vidare i kap 5. 

Bild 16. Entrédisken från 1993, fotad 2002, SHM diabild, förvaras i ATA, oförteck-
nad. 
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Utefter långväggen bakom entrédisken sattes ljudabsorberande skikt upp 
bakom dekorativa mässingsgaller som var prydda med figurer hämtade från 
bohuslänska hällristningar från bronsåldern.330 Färgskalan och materialen: ek, 
koppar, rost, iscensatte naturlighet och autenticitet i så väl entréhallen som 
Guldrummet, där även svensk sandsten och diabas användes. För entrén och 
Guldrummet uttrycktes att materialen var ”inhemska”, Möjligen anspelar 
detta mer eller mindre medvetet på en särskild slags äkthet där svenska 
material ansågs mer lämpliga än till exempel italiensk marmor. 
 
Entrédiskens monumentala utformning gav associationer till en borg. Biljett-
köpen gjordes genom gluggar i den höga rundeln, vilka liknade borgens kre-
neleringar. Hierarkin mellan kunskapstemplet och den besökande individen 
materialiserades tydligt i mötet vid disken. Hur museets identitet som expert 
och kunskapsförmedlare iscensattes kan förstås i en särskild kontext. Utställ-
ningen Den svenska historien producerades i en tid då det folkliga historiein-
tresset exploderade. En mängd gräsrotsförmedlare och historieutlevare pop-
pade upp, till de etablerade historieförmedlarnas förskräckelse. Museerna var 
inte längre de enda självklara historieförmedlarna i samhället och de hamnade 
i något av en identitetskris.331 Museerna måste strida om sitt utrymme med 
andra upplevelsebaserade verksamheter, då allt större krav under 1990-talet 
ställdes på museerna att bli ekonomiskt mer självständiga. Upplevelseindustri 
och kommersialism sågs som hot mot en professionell kulturarvsförmedling. 
Under 1990-talet, som var en tid av lågkonjunktur och EU-inträde ökade ett 
folkligt intresse för historia, i synnerhet för vikingatid och medeltid även hos 
unga. Detta intresse tog sig uttryck i levande rollspel, lajv, mode, fornbyar, 
historiska föreningar och andra populärkulturella fenomen.332 Retoriken för 
utställningen Den svenska historien, var i ljuset av det något paradoxalt att 
”motverka historielösheten” som betraktades som ett stort hot. Snarare hand-
lade det kanske om att motverka att historien användes på ”fel” och okontrol-
lerbara sätt. En spänning skapades mellan å ena sidan ”gräsrotsförmedlare och 
historieutövare” och å andra sidan kulturarvsförvaltningens sanktionerade be-
varare och utövare: universitetens arkeologiska företrädare, riksantikvarieäm-
betet och de statliga museerna. Detta beskrevs vid tiden av historikern Svante 
Beckman som en ”oreda i fornsvängen”, med hänvisning till hur kommersiella 
krafter och upplevelseindustri hotade ”forntemplets akademiska väktare”.333 

                                                      
330 Formgivningen gjordes av arkitekten Staffan Corp. 
331  Se exempelvis Kirschenblatt Gimblett 1998:7. I en svensk kontext se Anshelm 1993, Arons-
son & Larsson 2002, Bohman & Palmqvist 1997, Eriksson 1995, Grundberg 2004, Gustafsson 
Reinius 2002, Lilja 1994, Näsman 1986, Petersson 1999, Österberg 1999. 
332 Se mer om den specifika tidsandan i relation till arkeologin i kapitel 5, Mellanrummet. 
333 ”Handeln med föregivet identitetsstärkande `rötter´ skjuter i höjden och liksom andra sham-
anismer. Marknaden tar över kulturarvet från forntemplets akademiska väktare och centrala 
runstensbyråkrater” (Beckman 1993:28f). 
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Samhällsdebatten och forskningen handlade mycket om identitet och männi-
skor uppmanades att finna sina rötter. Oron kan också förstås i en kontext av 
en ökande främlingsfientlighet.  Utställningen på Historiska museet fick blan-
dad kritik. Bland annat höjdes från allmänheten och pressen röster mot beto-
ningen på ”viktiga kungar och stora män”. Den kritiserades också för sin grad 
av ”populism” och samarbetet med journalisten Herman Lindqvist, som med 
ironi ofta kallades ”Herman Hedning” i arkeologikretsar.334 Inom humanistisk 
forskning producerades samtidigt en flodvåg av texter som kritiskt granskade 
nationalismen utifrån dess exkluderande mekanismer, inte minst med avse-
ende på etnicitet men även på kön. Den pampiga entrédisken kan i samman-
hanget av ”oreda i fornsvängen” förstås som en slags ”statement” för kun-
skapstemplets värde och auktoritet som förmedlare av ”det autentiska” kultur-
arvet.  
 
1999 efterträdde Kristian Berg Jane Cederqvist som chef.335 Han kom närmast 
från kulturdepartementet där han arbetat som departementsråd med ansvar för 
kulturarvsfrågor. Han hade fått ett tydligt mandat från departementet att de-
mokratisera och öppna upp museet för fler.336 Nu kom åter museets samhälls-
nytta explicit i fokus. 2002 gjordes vid Historiska museet ett försök med fri 
entré.337 Höjden och den pampiga utformningen av den entrédisk som byggts 
inför Den svenska historien upplevdes snart som ett problem. Den ansågs allt-
för auktoritär i mötet med besökarna. Det behövdes en entrédisk som var mer 
välkomnande. Inför införandet av fri entré 2004–2005338 gjordes därför en 
satsning på en ny entré, som enligt beställningen från dåvarande museichefen 
Kristian Berg skulle ge det välkomnande intrycket av ett ”vardagsrum”. Det 
kan möjligen ifrågasättas hur den målsättningen lyckades, men klart är att den 
nya entrédisken i jämförelse med den föregående hade en långt anspråkslösare 
framtoning. Samtidigt byggdes en avdelande grå vägg mitt i entréhallen som 
gav rummet ett förminskande intryck. Försök gjordes återigen att matta aku-
stiken, till liten effekt. Då museibutiken flyttat till ett rum i anslutning till en-
tréhallen, visade sig den avdelande väggen effektivt skymma ingången till bu-
tiken och den togs bort. Nedanstående skildring av entréhallen bygger på mina 
fältanteckningar från 2010 och 2011, då entrédisken från Kristian Bergs om-
daningar fortfarande fanns kvar.  
 
                                                      
334 Svensson 2014:87–139. 
335 Jane Cederqvist tillträdde 1997 men valde att lämna museet endast ett år senare.  
336 Projektet "Kulturarv för alla" pågick 1997–2000. Det var ett uppdrag från regering och riks-
dag till kulturarvsinstitutionerna att ”bemöta vantolkningar och missbruk av kulturarvet” samt 
att motverka främlingsfientlighet och rasism. Sekretariatet var förlagt till Historiska museet, 
(Remus meta, svenska museer, hämtad 3 januari 2017). Prop. 1996/97:3, Kulturpolitik. 
337 Slutrapport fri entré, http://www.kulturradet.se/upload/kr/frientrereformen/frientre_slutrap-
port.pdf (hämtad senast 10 augusti 2017). 
338 Reformen genomfördes främst 2005, men vissa museer fick fri entré redan 2004. 
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Det är sensommar. Jag träder in i den rymliga entréhallen som upplevs mörk 
från solljuset utanför. Mina steg ekar mot det gråbruna kalkstensgolvet. En-
trédisken snett framför mig ligger i motljus från de stora fönstren som sträcker 
sig utmed hela långväggen. Bredvid entrédisken står en kostymprydd vakt. En 
skärmvägg i veckad grå, perforerad plåt bakom disken utgör ett bullerskydd 
mot den långsmala stenhallens akustik. Den skymmer delvis dagsljuset från 
den grönskande innergården, där vikingatält i klara färger och en stor viking-
abåt drar till sig min blick. Till vänster om disken avtecknar sig bildstenar mot 
de stora väggfönstren. Jag närmar mig entrédisken. Framme vid disken känner 
jag mig liten. Bara huvudet sticker upp ovanför. Kvinnan där bakom flyttar 
sig så att vi kan mötas på sidan där disken har ett parti som är lägre. Golvet 
hon står på är upphöjt.339 
 
Våren 2011 gick jag tillsammans med museets entréchef genom de delar av 
museet som utgjorde hennes arbetsplats.340 Jag steg innanför entrédisken och 
provade hur det kändes att stå där. Jag hade själv arbetat i denna disk några år 
tidigare och det som entréchefen berättar om mötet med besökarna vid disken 
känner jag igen. Entrédisken utformades i samband med att museet skulle få 
fri entré, genom den så kallade "fri-entré reformen". Efter försöket med fri 
                                                      
339 Fältanteckningar, observation 11 augusti 2010, samt 20 augusti 2011. 
340 Titeln var ”entréansvarig”, men jag väljer benämningen chef då arbetet innebar personalan-
svar, ekonomi, statistik mm. 

Bild 17. Möte vid entrédisk. Bakom den skymtar innergården. Foto: författaren 2012. 
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entré 2002 fick Historiska museet, i likhet med en mängd andra statliga mu-
seer, fri entré mellan 2004–2006. Entréchefen berättar att då museet tillsam-
mans med arkitektfirman planerat utformningen av denna entrédisk, hade en-
trépersonalen inbjudits att ha synpunkter på arkitekternas arbete med dess de-
sign. Ett arbetsmiljömässigt önskemål hade från personalen varit att man både 
skulle kunna sitta och stå i den. Entréchefen konstaterar att de fick en disk som 
vare sig var bra för det ena eller det andra. ”Men arkitekten tyckte väl att den 
var snygg.” säger hon med vad jag tolkar som lättsam ironi. Hon berättar att 
eftersom disken designades inför fri entréreformen blev den följaktligen svår 
att ta betalt vid. Alla besökare måste stiga fram till den och lösa biljett, något 
den inte var utformad för. Den koreografi den skapade var en effekt av att de 
fria entréerna snart efter byggandet slopades. Hon tar upp ett dilemma som rör 
mötet med besökarna. Hon ville visa med kroppen och med ögonkontakten att 
hon välkomnade besökarna. Diskens utformning och höjd arbetade emot hen-
nes intentioner. Eftersom den till stor del var upphöjd, samtidigt som golvet 
inne i den var upphöjt, ville hon sitta ner för att komma i jämnhöjd med besö-
karen. Det innebar att hon fick sitta snett och måste sträcka sig långt fram för 
att kunna räcka fram broschyrer och annat till den lägre delen av disken. Ar-
betsställningen hade inneburit problem med nacke och axlar berättar hon. 

Det känns lite så att - för jag står ju ibland ändå för att jag vill– att eftersom vi 
är upphöjda, så blir ju vi jättestora mot dom (besökarna). Och det blir lite så här 
”hej du lilla människa där nere” (skratt). ”Vi är lite förmer här, vi som jobbar 
här”. 
 
Ni får ha en pall på andra sidan också! (säger jag, vi skrattar). 
 
Och där blir det samma sak om man sitter. Oavsett om man pratar med någon 
”där” eller ”där” (hon pekar i två riktningar) så är det fortfarande ”så här” (visar 
hur hon får vända och vrida på sig.) Hur man än gör.341  
 

Var besökaren en man av medellängd eller längre, slapp han som jag känslan 
av att vara liten framför disken. Entrépersonalen gynnades däremot av en kort 
kropp för att mer bekvämt kunna arbeta både stående och sittande och för att 
kunna möta kunden i kommunikation öga mot öga. Diskens utformning kunde 
sägas privilegiera en kort kropp innanför disken och en lång utanför den. En-
trédisken är, för att tala med Bruno Latour, en aktant i rummet vars materialitet 
har effekter på mötet med museibesökarna. Dess utformning är relationell, en 
relation som i detta fall kan beskrivas som funktionsnormativ och könskodad. 
I detta sammanhang är det av vikt att nämna att frontpersonal i museibutiker 
och entréer oftast är kvinnor,342 så har det också varit över lång tid på Histo-
riska museet. Vid öppnandet var det oftast en man som satt i entrén, den ovan 
                                                      
341 Bandat orientande promenadsamtal med entréchefen, 14 april 2011.  
342 De Wit Sandström 2010:135ff, Fältanteckningar från gruppdiskussion SIMBA, Förening för 
Stockholms museibutiker, 19 mars 2013. 
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nämnde ”herr Höjding”, men från åtminstone 1960-talet, fanns som nämnts 
en särskild könsbestämd tjänst för entrén, ”museivärdinna”. Denne skötte för-
säljning av souvenirer och kunde även arbeta i entrén. Under 2000-talet var 
benämningen ”museivärd”. Vid tiden för mitt fältarbete var andelen kvinnor 
kraftigt överrepresenterad både i entréer och butiker på huvudstadens statliga 
museer. Andelen manliga och kvinnliga besökare till ett museum beror till stor 
del på dess ämne och innehåll. Historiska museet har en i jämförelse med 
många andra museer i Stockholm, som till exempel Nordiska museet, länge 
haft en jämnare andel kvinnliga och manliga besökare.343 Tendensen är annars 
tydlig, att kvinnor ur medelklassen är överrepresenterade museibesökare.344  
 
Under 2014 genomfördes en stor förändring av museets entréhall och entré-
disk. Genom en ljudabsorberande lutande vägg byggdes en del av akustiken 
bort. Ett vindfång i glas från 1990-talet togs bort och placerades istället utanför 
bronsportarna. Det öppnade upp hallen i likhet med hur den sett ut vid invig-
ningen. Entrédisken gjordes höj- och sänkbar, både av hänsyn till personal och 
till rullstolsburna. Butiken flyttade ut i entrén och sammansmältes med denna. 
Att förlänga butikens verksamhet ut i entréhallen var en implementering av 
något som hade diskuterats i flera år. Sammanslagningen blev av nödvändig-
het konkretiserad efter att mitt egentliga fältarbete hade avslutats 2014. Bak-
grunden var att ett regeringsbeslut trädde i kraft 2010, som innebar att musei-
butiker skulle bära sina egna kostnader. Beslutet fattades utifrån EU:s konkur-
rensregler som betydde att det inte fick uppstå orättvis konkurrens genom stat-
liga subventioner. Beslutet gällde alla statliga myndigheter där museer är en 
del.345 Det gjorde att man började arbeta med planer för hur butik och entré 
kunde sammansmältas. 

För att hävda sig i en allt hårdare konkurrens om människors intresse och fritid 
måste SHM utmärka sig genom att sätta människan – kunden – i fokus. Besö-
kare på SHM skall uppleva att de är välkomna gäster. Bemötandet ska vara 
personligt och anpassat efter de behov som kunden har.346 
 

                                                      
343 ”Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikva-
rieämbetets besöksmål 2013” Rapport från Myndigheten för kulturanalys 2014, redovisning av 
regeringsuppdrag.  
344 Historiska museets relativt jämna fördelning tycks gå tillbaka till åtminstone 1943 då en 
mindre publikundersökning gjordes. Stickprovsundersökningen, utförd av AB Svenska tele-
grambyrån, jämförde Stockholms större museer. Historiska museet hade en relativt stor andel 
manliga besökare, med något fler män än kvinnor (”Statistica, marknadsundersökning beträf-
fande Stockholms museer”. Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3 SHM, F4 Handlingar rörande 
upplysningsverksamhet, vol. 1 1903-1965). 
345 Historiska museet var ett av de statliga museer som uppmanades av regeringen att lämna 
remissvar på betänkandet 2008, men även många andra statliga museer lämnade spontana och 
till stor del kritiska svar. 
346 Historiska Museets marknadsplan del 1, 2009:21. 
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Här är det påtagligt hur statliga beslut, tillsammans med nya synsätt på muse-
ets plats i en besöksekonomi, tog sig rumsliga uttryck. I och med ett förändrat 
perspektiv på relationen till museibesökarna, mot en ”kundorientering” och en 
allt större fokus på upplevelser (the experience-oriented museum),347 har en 
tidigare skarp gräns mellan olika slags publika funktioner suddats ut.348 Det 
märks även i den rumsliga och organisatoriska omdaning vi ska fördjupa i 
nästa kapitel, ”Museibutiken”. 

 
 

                                                      
347 Falk & Dierking 1992.  
348 Se Holdgaard & Ekelund Simonsen, 2011. 

Bild 18. Den nya entrén/butiken 2015, Foto från arkitekternas webbplats. Foto: An-
tonius van Arkel, AIX Arkitekter, med godkännande. 
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Kapitel 3. Museibutiken 

Butiken som museum, museet som butik 
Medan huvudentrén är det första museirum besökaren möter, är museibutiken 
ofta det sista som besöks innan denne går hem. Museibutiken har dock vid allt 
fler museer flyttats ut i entrén och därmed blivit en del av upplevelsen vid 
inträdet. Så också på Historiska museet, där butiken flyttade ut i entréhallen 
under 2014. Under de senaste decennierna har överlag allt större del av muse-
ers utrymmen upplåtits till museibutiker, liksom till caféer och restauranger.349 

Ofta kan dessa publika rum också besökas utan att man behöver betala entré 
till museet. Det är idag nästan otänkbart att ett museum inte skulle ha en butik 
eller någon form av försäljning. De flesta besökare tar en titt i museibutiken 
och en del vistas lång tid där. Så kallade visitor studies som gjorts av hur lång 
tid besökare vistas i olika museirum, har visat att många till och med till-
bringar den mesta tiden av museibesöket i café och butik.350 Den norska kul-
turhistorikern Anne Eriksen talar om butiker och caféer som museala genre-
markörer. Museibutiken är en av de många små och stora välkända genremar-
körer som i kombination definierar byggnaden som just ett museum. Detta 
förutsätter både genrekompetens och genreförväntningar, menar Eriksen.351 

Att kunna shoppa i museet tillhör samtidens genreförväntningar. 

Museum stores have practiced good branding longer than any other part of the 
museum. In their role of educational extensions, those emporiums, some only 
counters, dramatically contribute to the image of, and loyalty to, the whole mu-
seum. Good branding at retail includes the merchandise itself, packaging, sign-
age, staff attitude and the mystique of the retail space.352 

 
Museibutiker har jämte restauranger upphöjts till att vara viktiga delar av mu-
seets varumärke.353 I museologisk litteratur och handbokslitteratur för musei-
professionella är det främst butikernas roll för de ekonomiska möjligheter de 
kan ge museet som belysts liksom hur de kan vara ett varumärke för museet. 
I museibranschen talas sedan ett tiotal år om ”de tre K:na; Kissa, Kaffe, 

                                                      
349 Steven Conn 2010:24f, Eliean Hooper-Greenhill 1992:202ff. 
350 Se till exempel Falk & Dierking 2000, Kotler & Kotler 2000. 
351 Eriksen 2009:15ff. 
352 Wallace 2006:86. 
353 Kent 2009:68. 
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Köpa”, en princip lånad av besöksnäringen. I en något mindre cynisk version 
finns även ett fjärde K, ”Kultur”.354 Restauranger, terum och caféer har dock 
allt sedan 1800-talets mitt haft sin plats i eller i anslutning till museer, även 
om de inte ingått som en självklarhet i repertoaren.355 De har varit en del av 
museernas framväxt som offentliga rum för både nytta och nöje. Museibutiker 
är av långt senare datum, även om blygsam försäljning också förekommit ti-
digt.  
 
Kultur och kommers har ofta fungerat som binära termer vilka ömsesidigt för-
stärkt varandras mening. Som Dorte Skot-Hansen visat i sina studier av kul-
turpolitik har museer allt mer blivit en del av upplevelseekonomin där de 
tvingas balansera mellan upplysning och upplevelse och förhandla hur långt 
det är möjligt att gå utan att mista politisk legitimitet.356 Hur spänningsförhål-
landet mellan kultur och kommers, “högt” och “lågt” utspelats och förändrats 
över tid, är särskilt tydlig i museibutiken jämfört med andra rum. I enlighet 
med det övergripande syftet att undersöka hur museet formats i relation till 
ideal om det demokratiska, inkluderande museet och om bildning, ska vi i det 
följande se hur butiken fått ta plats i Historiska museets byggnad över tid.  
 
Museibutikens rumsliga utformningar och förflyttningar i huset, liksom dess 
plats i organisationen, är en del av ett skeende där kultur och kommers närmat 
sig varandra. Museibutikens transformationer både återspeglar och formar 
skiftande ideal om vad i förlängningen museet kan och bör vara. Kapitlet un-
dersöker i synnerhet förhållandet mellan kommers och bildning. Hur förhåller 
sig framväxten av museibutiken till ideal om det publika uppdraget och till 
kulturpolitiska styrdokument museet har haft att förhålla sig till, och till ett 
marknadstänkande? När fanns det över huvud taget för första gången en mu-
seibutik på Historiska museet? Hur har synen på butiken och butiksarbetet 
skiftat? Hur kan butiken förstås som publikt rum? I relation till ideal om in-
kludering? 
 

                                                      
354 Uttrycket ”de tre K:na” kommer ifrån turistbranschen. Jag har stött på uttrycket hos flera 
museiverksamma. Historiska museets förre chef, Lars Amréus, använde uttrycket i en intervju 
12 januari 2012. Andra exempel: Länsmuseichefen i Västernorrland använde uttrycket i en in-
tervju  i tidningen Allehanda, på Dagens nyheters kultursidor citerades det av butikschefen för 
Vasamuseet, Henriette Sten. Uttrycket förekom även i minnesanteckningar från museiveckans 
”butiksseminarium” redan 2004  (Klas Lettler, ”Länsmuseichefen: Besökarna är det viktigaste 
vi har", Allehanda, 5 september 2015, Anna  Frey ”Nu shoppar vi loss i kulturens tempel”, 
Dagens Nyheter 24 juli 2009, ”Minnesanteckningar från Museiveckan, Naturhistoriska riksmu-
seet, Butiksseminariet 22 mars 2004, på Remus Meta.se, senast hämtad 10 november 2015).  
355 Jenny Beckman tar i sin avhandling om Naturhistoriska riksmuseets framväxt 1866–1925 
upp museibesökandets logistik, med bland annat servering (Beckman 2005:139–155, se även 
Barrett 2011). 
356 Skot-Hansen 2008, jfr Kirshenblatt Gimblett 1998:131–176. 
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Den nya museologins fokus på demokratiska perspektiv, representationskritik 
och makt berör som tidigare nämnts främst utställningar. Få studier har närmat 
sig museibutiker med utgångspunkten att de är meningsskapande rum. Den 
binära oppositionen mellan kommers och kultur har gjort butikens materiali-
teter osynliga i relation till de kulturellt kodade, ”autentiska” och menings-
skapande föremålen i utställningsrummen. Ändå finns många gemensamma 
nämnare mellan butiken och utställningen. I likhet med i utställningen väljs i 
butiken noga ut vad som ska exponeras och hur. Här skapas taxonomier och 
informationsskyltar om föremålen. Butiksutrymmen bjuder liksom utställ-
ningsrum in allmänheten, besökarna, konsumenterna, i rum där de förväntas 
bete sig på särskilda sätt och skapa en affektiv relation till materiella ting.357  
 
Museibutikernas utbud har ofta fått representera motpolen till masskonsumt-
ion. De historiska kopiorna här antas vara mer autentiska och välgjorda än de 
i till exempel Gamla stans turistshoppar, historieböckerna antas vara mer till-
förlitliga. Kopior på arkeologiska fynd exponeras i butikens upplysta glas-
montrar vilka efterhärmar det stora museum som omsluter dem. På många sätt 
kan museibutiken ses som ett miniatyrmuseum i sig som speglar det stora, 
med skillnaden att de åtråvärda föremålen här kan ägas och beröras.358  
 
Museibutikens roll för besökarnas upplevelser av museet och deras betydelse 
för vad man lär sig på museet, har under senare år börjat uppmärksammas. 
Butikens multisensoriska möjligheter att förmedla närhet till andra tider ger 
den särskilda möjligheter i mötet med besökarna. Historien kan här, till skill-
nad från i de flesta utställningar luktas, smakas och kännas på. Tony Kent, 
professor i Fashion Marketing, talar om hur museibutiken ”extend the learning 
experience”.359 Margot Wallace, professor i Business och Entrepreneurship, 
har i en bok om museer och marknadsföring på ett liknande vis kallat musei-
butiker educational extentions.360 Flera författare har betonat butikens peda-
gogiska aspekter, som en förlängning av lärandet i utställningarna.361   
 
Socialantropologen Sharon Macdonald har tagit fasta på hur museer är som 
butiker och butiker är som museer och berör något av spänningen mellan kom-
mers och kultur som finns inbyggt i museibutikerna.  

                                                      
357 Macdonald 2012. 
358 Jfr Gustafsson 2008:89. Gustafsson skriver om museiföremåls sinnliga dimensioner och hur 
museibutiken erbjuder kompensatorisk tillgång till de oberörbara föremålen i museets montrar.  
359 Kent 2010. 
360 Wallace 2006. 
361 Se även Higgins 2005:217 om museers restauranger och butiker som ”informal learning 
environments”, Kotler & Kotler 2008, McIntyre 2010, Theobald 2000. 
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Putting this in terms of crude dualisms: the shop is commerce to the museum’s 
culture; the shop is about materialism, the museum about meaning. We can ob-
ject to these by pointing out that shops are also about meaning and culture and 
that the profit motive is hardly absent from museums. But the dualisms matter 
all the same because the brash but handy opposition is precisely what allows 
for the debate that the two institutions implicitly (and sometimes explicitly) set 
up. They provide good tools for thinking about different kinds of ways of relat-
ing to things.362 
 

I sin artikel nämner Macdonald också att designen i museer och butiker har en 
sammanflätad historia. I Historiska museet var denna koppling redan vid pla-
neringen av museets byggnad explicit uttryckt, som jag ska återkomma till. 
Macdonald diskuterar hur museet och butiken lånar stilistiska drag av 
varandra och konstaterar att det dock främst är exklusiva butiker som klarar 
av att härma museet fullt ut.363 Vissa museibutiker har kapacitet att efterlikna 
ett musealt rum mer än andra.  
 
Lånandet från museets autenticitet och mening kan ta sig olika uttryck. Buti-
ken kan spegla museets identitet mycket explicit genom sin rumsliga design 
och föremålens dispositioner, som den jordfärgade museibutiken på the Nat-
ional Museum of American Indian i Washington jag besökte 2012. Där expo-
nerades varorna likt museiföremålen i en traditionell utställning. Längs väg-
garna fanns monterliknande hyllor som var skyltade efter stam och territo-
rium, andra skyltar informerade om varje stams hantverksmässiga särart. Tax-
onomiskt var föremålen uppdelade efter indianterritorier från norr till söder. 
Den geografiska uppdelningen efter territorier var genomgående i såväl mu-
seets utställningar, i butiken som i barnanpassade pedagogiska utrymmen.364 I 
många butiker är exklusiva repliker viktiga länkar till museets samlingar, som 
i National Archaeological Museum i Aten, där man vid mitt besök i museibu-
tiken till och med kunde köpa repliker på fynd av trasiga, målade krukskärvor, 
vilka exponerades under skyddande glas på samma sätt som förebilderna i 
museets utställningar.365 På andra museer kan shoppingen utgöra en autentisk 
museiupplevelse i sig, som på friluftsmuseet Colonial Williamsburg i Virginia 
som jag besökte 2012, där möjligheten att handla i tidstypiska affärer som 
hade tidstypiska varor utgjorde medelpunkt bland de aktiviteter som erbjöds 
besökarna. Shoppingen var en del av museipedagogiken, museet och butiken 
smälte samman. I en del museer är föremålens ursprung av stor betydelse. När 
jag 2011 besökte Nordiska museets butik, var den ljus och avskalad och anda-
des kvalitet och nordisk design. Utbudet beskrevs på butikens webbsida som 
”klassiska svenska produkter”.366 De skulle gärna vara svensktillverkade i 
                                                      
362 Macdonald 2012:44. 
363 Macdonald 2012:47. 
364 Fältanteckningar, National Museum of the American Indian (NMAI) april 2012. 
365 Fältanteckningar, Atens Nationalmuseum 13 mars 2010. 
366 Nordiska Museets webbsida/butiken, besökt 10 december 2011. 
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naturmaterial och handgjorda, menade dess butikschef, eller åtminstone ha 
denna framtoning.367 I själva verket tillverkades några av de ”svenska” pro-
dukterna i Asien. Föremålen härmade utställningarnas och samlingarnas au-
tenticitet genom att de anknöt till föreställningar om svenskhet, autenticitet 
och tradition, inte minst genom naturmaterialen: linne, ull, björk och furu.368 

Andra museibutiker anknyter lösare till museets samlingar och budskap, men 
utgångspunkten i detta kapitel är att de inte desto mindre är meningsskapande 
rum som är talande för museet som helhet, medvetet eller inte.  
 
Vid planerandet och byggandet av Historiska museet använde Riksantikvarie 
Sigurd Curman återkommande liknelsen att museet skulle vara som ”ett mo-
dernt varuhus”. När museet och dess utställning Tio tusen år i Sverige invig-
des, materialiserades denna likhet med varuhuset. Formspråket för utställ-
ningen lånades från varuhus och reklam.369 Utställningsarkitekt var Elias 
Svedberg370 som knöts till det exklusiva varuhuset NK 1944, men liknelsen 
med varuhuset kom från Curman. Han hade under 1930-talet gjort en tre 
veckor lång studieresa till Amerika där han, förutom att besöka en rad ameri-
kanska museer, även besökte varuhus där han fann mycket inspiration. I en 
intervju för Svenska Dagbladet 1938 berättar han om besök hos affärshusens 
”chief-decorators”, som bland annat gav uppslag till hur föremål kan bely-
sas.371 Efterhärmandet av varuhusens presentation med ljusa glasmontrar och 
skyltfönster där enstaka föremål fick plats att stråla, väcka beundran och locka 
till habegär, var en stor kontrast mot tidigare överbelamrade presentationer. 
Utställningsdesignen i det nya museet prisades i pressen som nyskapande och 
pedagogisk, ljus och luftig med innovativa modeller och rekonstruktioner.372 

Värt att nämna är just varuhusen och deras sätt att skylta revolutionerades vid 
denna tid.373 Som moderna funkismiljöer av klassöverskridande, offentlig nö-
jeskaraktär för en bred allmänhet, utvecklades de snabbt under 1930-talet.374 
Det var en utveckling som inte gick helt smärtfritt.375   

                                                      
367 Intervju Nordiska Museets butikschef, 10 december 2011. 
368 Jfr Hyltén Cavallius 2007. I sin avhandling, Traditionens estetik, behandlar hon hur hem-
slöjden varit med och definierat av vad som betraktas som svenskt. Bland annat skriver hon om 
valet av material (som ull eller nylon) och hur de skapar ”autentisk” svenskhet eller inte. 
369 Curman, i Byggmästaren 1933:37, Thordeman 1946:142, Åman 2008:206. 
370 Svedberg var en känd inredningsarkitekt och möbelformgivare. Han var elev hos Carl Malm-
sten 1931–32. Från 1944 ritade han möbler för NK och blev chef för NK inredning 1952–61.  
371 ”USA:s varuhus ge uppslag åt riksantikvarien”, Svenska Dagbladet 5 augusti 1938. 
372  Nordström 2015:49–76. 
373 1930 fanns i Stockholm NK, PUB samt sju varuhus till med över 100 anställda vardera och 
de blenb allt fler under 1930-talet. 1935 fanns EPA i 18 svenska städer (Bergman 2003:88, 
Fredriksson 1998, Lundström 1983:50). 
374 Bergman 2003:62,82,108f., Fredriksson 1998. 
375 Privathandeln formade en bitvis mycket aggressiv nationell motkampanj att smutskasta va-
ruhusen som billiga, av dålig kvalitet och för att bidra till moralens förfall. Särskilt EPA hade 
svårt att kasta av sig stämpeln av billigt och dåligt. Under kampanjen ”Handla svenskt” kom 
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Varuhuset representerade något nytt, modernt och positivt. Liksom varuhuset 
var museet en plats för alla samhällsklasser. Men liknelsen var ambivalent. 
Curman satt i prisnämnden för museibyggnaden i Linköping (nuvarande Ös-
tergötlands museum som är välkänt för sin renodlade funkisarkitektur). En ar-
kitekttävling utlystes där hösten 1935, då Historiska museet redan börjat bygg-
gas. Curman framförde där farhågor över hur opinionen skulle bli om ett mu-
seum som liknade ett ”modernt varuhus” uppfördes. ”en funkislåda av sämsta 
sort harmoniserar föga med ett kulturhistoriskt museums egentliga uppgift”, 
menade han.376 Museet skulle gärna vara välkomnande, offentligt, ljust och 
modernt som ett varuhus, men det fick inte vara alltför informellt, tillgängligt 
och billigt, annars riskerades museets dignitet.  

Butiken som bibliotek och smakbildning  
Då Historiska museet öppnade sina portar 1943 fanns ännu ingen museibutik 
men i entrédisken sålde som tidigare nämnts herr Höjding vykort, museikata-
logen och en replik av det så kallade Birkakorset i silver. Försäljning av lik-
nande blygsam karaktär hade även funnits tidigare, åtminstone från 1920-talet 
då Historiska museet var förlagt till Nationalmuseums lokaler, sannolikt även 
tidigare. Under 1960-talet utökades utbudet med repliker på smycken med för-
laga från samlingarna. Ett litet stånd tillkom i entréhallen där den så kallade 
”museivärdinnan” under en randig markisväv sålde akademiens vetenskapliga 
skrifter, repliker och vykort.377 I anslutning till att utställningen Gyllene forntid 
öppnade 1965, utökades utbudet av souvenirer. Nu tillkom bland annat cho-
klad i form av så kallade ”guldgubbar” och en askkopp som representerade ett 
nytt slags vardagligt föremål till försäljning. I ett sparat brev i arkivet, klagar 
någon på det nya utbudets kvalitet där sagda askkopp får kritik. Den ansågs 
av brevskrivaren inte passa museets värdighet.378   
 
Vid början av 1970-talet tillkom en mer butiksliknande glasdisk i entréhallen 
för exponering av repliker tillsammans med ett bokställ.379 Den låg till vänster 
i entréhallen med museigården i ryggen. Utbudet av exklusiva smyckerepliker 
i guld och silver, av böcker och skrifter växte stadigt. Ännu ansåg dock inte 

                                                      
motståndet i visa fall, som mot NK, få en antisemitisk underton (Bergman 2003:91f., Fredriks-
son 1998:81–92). 
376 Curman, Byggmästaren 1933, Mörkfors 2009, Stefan Hammenbeck, ”Östergötlands läns-
museum” juni 2009, Kulturarv Östergötlands webbplats (hämtad senast 3 december 2016).  
377 F.d. museivärdinna samt senare informationschef på museet från 1968 t.o.m. hela 1980-talet, 
telefonintervju 28 september 2012, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM Arkivbox märkt ”252 
Butiken”, oförtecknat. 
378 Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, F4 Handlingar rörande upplysningsverksamhet, vol. 1 
1903-1065, ATA, Arkivbox märkt ”Butiken box 253”, oförtecknat. 
379 Den kan möjligen ha tillkommit tidigare, dateringen stödjer sig på muntliga uppgifter. 
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museet att det hade en butik. I en museihandledning från 1971 finns ett enklare 
kafferum utmärkt på kartan, men inte museets försäljning.380 Alla repliker som 
såldes tillverkades exklusivt för Historiska museet utifrån dess egna sam-
lingar, skrifter som såldes var i regel tryckta av Vitterhetsakademin och 
skrivna av museets antikvariska personal. Utbudet kan beskrivas som smalt, 
seriöst och exklusivt. Försäljningen i entréhallen sköttes av fru Karin Lotelius, 
en kvinna som arbetat på NK-varuhuset och hade kontakter och känningar hos 
guldsmeder i Stockholm.381 Så småningom ansågs arbetsförhållandena i den 
ofta kalla och dragiga entréhallen vara ohållbara. Efter klagomål på reumatisk 
värk och att yrkesinspektionen kopplats in, flyttades försäljningsverksam-
heten till ett rum i anslutning till entréhallen där ett enklare café utan kök också 
installerades.  
 
Första gången jag sett ordet museibutik uppträda i museets arkiv, är i slutet av 
1970-talet. Då omnämns den även som museibokhandeln.382 Det tycks stämma 
överens med en allmän och internationell trend att museibutikerna blev fler 
och utökades från 1980-talet och framåt.383 Detta utkast till ett tal, skrivet av 
den som ekonomiskt handhöll butiken för ett möte för museibutiker i Stock-
holm 1979, är talande för synsätt på butikens plats i museets övergripande mål 
och mening.384 

Varför har vi överhuvudtaget museibutiker? För att tjäna pengar eller för att 
besökaren vill köpa souvenirer. Det bärande motivet för M:s existens på ett an-
nat plan: dom utgör en logisk del av museets bildningsuppgift. Genom att köpa 
något från museibutiken tar besökaren med sig något från museet hem – någon-
ting att ta på, se på, tala om eller skicka vidare till en vän. Föremålet blir en 
förlängning av museibesöket.  
 
Det kan också vara en bok som ger besökaren möjlighet att lära mera om vad 
han sett på museet eller de områden som berörs av museets utställningar. Därför 
museibutikens sortiment av souvenirer och böcker ha samband med museets 
permanenta samlingar och tillfälliga utställningar och återspegla museets 
image. /---/  

 

                                                      
380 Riksantikvarieämbetet, ATA S-avd, F4 Handlingar i skilda ämnen, vol. 4 1946-1974 ”An-
gående marknadsföring och reklam”. 
381 ATA, S-avd., B1 Besöksstatistik, f.d. museivärdinna, telefonintervju 28 september 2012. 
382 Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, arkivbox märkt ”Museibutiken 252” samt ”Museibuti-
ken 253”, oförtecknat, Riksantikvarieämbetet ATA, S-avdelningen, F4 handlingar i skilda äm-
nen, vol. 5 1958-1974, ”Souvenirer 1958–74”. 
383 Macdonald 2012:42. 
384 Den som ansvarade för försäljningen var under lång tid inte densamme som ansvarade för 
butikens ekonomi. 
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Lägg ännu ett skäl till museibutikens existens: om dessa bemödar sej om att 
hålla kravet på såväl kvalitet som smak på dom varor man säljer kan museibu-
tikerna medverka till att stärka folks känsla för god kvalitet och god smak och 
tom lära de unga att efterhand se skillnad på museibutikernas varor och det som 
erbjuds dem i billiga souveniraffärer.385 

 
Museibutiken handlade om att spegla museets identitet, att vara en folkbildare 
och inte minst, vara en vägledare i kvalitet och god smak. Dess ekonomiska 
funktion behandlades som sekundär, så beskrevs den i alla fall. Det är också 
möjligt att se det som att butikens ekonomiska funktion måste försvaras och 
översättas i andra värden. I debattskriften: Samla, vårda visa, eller något mer? 
– om museernas kulturpolitiska roll från 1978 av museimannen Göran Rosan-
der, framgår synen på försäljningens roll vid museerna under rubriken ”Front 
mot prylraseriet.” Den handlade om ”att bestrida smörjan av kommersiella 
prylar, genom att i butiken ha pedagogiska och nyttiga saker”.386 Museibutiken 
skulle uttryckligen vara en ideologisk motpol till masskonsumtion och kom-
mersialisering. Rosander var under 1970-talet verksam på Nordiska museet 
och var en viktig debattör i fråga om museernas samhällsuppdrag och kultur-
politiska roll. Skriften gjordes på uppdrag av Statens Kulturråds nämnd för 
konst, museer och utställningar (KMU) och Svenska museiföreningen. De-
battskriften var tänkt att användas som underlag för en diskussion inom mu-
seifältet om museernas verksamhet i relation till de kulturpolitiska målen.387 
Skriftens mycket skarpa polarisering mellan kommers och kultur var länkad 
till 1974 års kulturpolitiska mål att ”motverka kommersialismens negativa 
verkningar”.388 Skiljelinjen mellan ”hög” och ”låg” kultur, ”fin” etablerad så-
dan och ”ful” masskultur har en lång kontinuitet i kulturpolitiken. En smak-
fostrande attityd genomsyrade hela 1900-talets folkbildnings- och kulturliv. 
Kulturpolitiken som formulerades efter andra världskriget handlade i mycket 
om att dra denna gräns och att lära medborgarna var den gick.389   

 
Museibutiken blev under 1970-talet viktig för forskare och arkeologistuden-
ter, vilket var resultatet av en medveten strävan. Museet hade av tradition en 
stark koppling till institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet, vil-
ken placerade en del av den arkeologiska undervisningen på museet. Musei-
chef Olov Isaksson hade planer på att skapa studierum för arkeologistuderande 
i museibyggnaden. Tanken tycks ha varit att de unga studenterna kunde revi-

                                                      
385 Anteckningar till anförande på möte för museibutiker 29 nov. 1979. undertecknat K. E. 
Höckert, butiksföreståndare, riksantikvarieämbetet, ATA, SHM arkivbox märkt ”252 Musei-
butiken”, oförtecknat. 
386 Rosander 1979. 
387 Näsman 2014:182. 
388 Prop. 1974:28. 
389 För en ingående kulturhistorisk redogörelse för kulturpolitiken och dess tankefigur högt/lågt, 
se Sundgren 2007. 
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talisera museets vetenskapliga kunnande samtidigt som de kunde vara en kost-
nadsfri hjälp och kraft för museet. Olov Isakson och Utställningsavdelningens 
chef arkitekten Eric Sörling planerade att studenternas utrymmen skulle tas 
från Riksantikvarieämbetets lokaler, där ett antal rum användes av kvinnliga 
administratörer. De ansåg att deras arbetsfunktioner lika gärna kunde placeras 
någon annanstans för att ge plats för arkeologistudenterna.390 I samband med 
planerna, var avsikten att en ny butik skulle ordnas som kunde bli en resurs 
för dessa studenter. Den skulle erbjuda all behövlig litteratur, även utländsk. 
Förslaget med studierum togs inte väl emot av Riksantikvarieämbetet och inte 
heller av vissa antikvarier inom museet. Sannolikt inte heller av administratö-
rerna vars rum det gällde.391 Trots att studenterna aldrig kom att flytta in i hu-
set, förverkligades ändå idéerna för museibutikens nya inriktning.  
 
En ny butik skapades i det utrymme som idag kallas ”Röda rummet” invid 
caféet. Rummet planerades och iordningställdes av Eric Sörling genom att 
väggen till ett bakomliggande rum öppnades upp. Bakom detta nya rum fanns 
en lastbrygga och öppningen till denna kunde underlätta mycket arbete. Hålet 
i väggen blev dock dyrare än väntat eftersom museet fick betala för ändringen 
till byggnadsstyrelsen, något man inte planerat för. Som resultat av detta fanns 
det nästan inga pengar till inredning. Sörling kom då på att hämta gamla fynd-
lådor i trä som fanns i mängd i Östra stallet. Dessa ställdes från golv till tak 
längs den fönsterlösa långväggen. I varje låda frontades en bok. Den som först 
ansvarade för butiken i det nya utrymmet var en man med goda kontakter till 
förlagsvärlden, inte minst med kunskap om var man kunde hitta bra utländska 
förlag med utgivning av arkeologisk litteratur.392  Kontakter togs också med 
sammanslutningen Museum Store Association i USA, bland annat för att få 
tips på bra engelskspråkig litteratur och Historiska museet tycks även ha blivit 
medlemmar.393 Kontakt togs med återförsäljare i USA och 1978 åkte butikens 
föreståndare till New York för att hitta kontakter och återförsäljare av 
böcker.394 Detta kan förstås som logiskt, och i enlighet med museets utåtrik-
tade internationella utställningar och samarbeten under Olov Isakssons led-
ning. 
 
Ambitionen var inte bara att tillgodose yrkesverksamma och studenter, utan 
även att ha kvalitativ och lättillgänglig litteratur för allmänhet och skolor. Mu-

                                                      
390 Spänningarna mellan riksantikvarieämbetet och museet, utspelade sig inte sällan just som en 
dragkamp om lokaler (Isaksson 1991). 
391 Sörling, inspelad intervju 8 augusti 2013. 
392 Sörling, inspelad intervju 8 augusti 2013. 
393 K.E. Höckert, ”utkast till anförande vid möte för museibutiker” 1978, Riksantikvarieämbe-
tet, ATA, SHM, arkivbox märkt ”252 Butiken”, oförtecknat. 
394 K.E. Höckert, brev till okänd adressat/bokåterförsäljare i USA. Riksantikvarieämbetet, 
ATA, SHM arkivbox märkt ”252 Butiken”, oförtecknat. 
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seibutikens inventarielistor från 1970-talets slut visar också ett mycket omfat-
tande utbud av diabildsserier som framställdes av museet och som kunde kö-
pas i butiken, främst med förskolegrupper och skolor som målgrupp.395 Musei-
butiken hade en tydligt uttryckt och materialiserad folkbildande agenda. Som 
ett led i de kulturpolitiskt stadfästa folkbildande ambitionerna om att tillgäng-
göra museet för fler, även dem som inte kom till museet, var målet att museet 
skulle producera egna böcker och skrifter för allmänheten som var billiga. Un-
der 1970-talets slut gjordes bland annat Historia i fickformat,396 med populär-
vetenskapliga skrifter i pocket, och den populära tidningen Historiska nyheter 
som gavs ut mellan 1976 och 1998.397 Ibland hade den en mycket stor upplaga, 
på 100–200 000 ex. Den delades oftast ut gratis till museets besökare. Museet 
hade inte råd att trycka den, men löste det genom olika samarbeten. Under 
1980-talets början gick kulturchefen på DN, Arne Ruth, med på att trycka ett 
antal tusen exemplar till museet mot att de fick lägga in den som en söndags-
bilaga. Liknande samarbeten gjordes med olika lokaltidningar i landet. På så 
vis spreds Historiska nyheter både på museet och ute i landet. Layouten gjor-
des av Inger Kåberg. Två av dess mer flitiga redaktörer var arkeologerna Inger 
Zachrisson och Agneta Lundström, artikelförfattare var museets forskare. Tid-
ningen gjorde reklam för museet genom att annonseras med löpsedlar på 
samma sätt som dagstidningarna. En bokklubb startades och alla som köpte 
en bok fick ett nummer av Historiska nyheter på köpet. Målet var med Olov 
Isakssons egna ord att ”bidra till historisk förståelse, insikt om de historiska 
värdena, vare sig de finns inom eller utom landet”.398 
  
Under 1980- och 1990-talen kallades museibutiken allmänt för ”bokhandeln”. 
En allmän uppfattning vid denna tid var att på Historiska museet fanns littera-
tur som inte fanns någon annanstans.399 Det stora specialiserade bokutbudet 
uppfattades som museibutikens unika område. Butiken hade fortfarande som 
mål att erbjuda alla nödvändiga läroböcker för arkeologistudenterna. Musei-
verksamma och arkeologistuderande förutsatte att nya avhandlingar i främst 
arkeologi, men även historia, skulle säljas i museibutiken.  
 
Det var viktigt att böckerna skulle hålla god, vetenskaplig kvalitet. Butikens 
chef  mellan 1989–1992 berättar: ”Det fanns inte på den tiden, Herman Lin-
dqvist och sådant populärvetenskapligt. Den typen av väldigt, väldigt populär 

                                                      
395 Jag har räknat till 48 diabildsserier 1979, vissa med över 100 bilder i. 
396 Historia i fickformat, Statens Historiska museum, Stockholm, 1979-. 
397 Historiska nyheter, Statens Historiska Museum, Stockholm, 1976-. 
398 Isaksson 1991:177, inspelad intervju f.d. förste antikvarie, 7 oktober 2016. 
399 Utställningsproducent, inspelad intervju 17 augusti 2011, f.d. butikschef, inspelad intervju 
12 oktober 2012. 
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historia, det kom senare”.400 Just journalisten Lindqvists bok En vandring ge-
nom den svenska historien401 blev en storsäljare på museet i samband med ut-
ställningen Den Svenska Historien 1994. Att det var kontroverser kring just 
försäljningen av Lindqvists böcker berättade också en butiksanställd som ar-
betat där länge. Vid tiden ansattes Lindqvist av kritik från akademiskt håll, för 
faktafel och osakligheter. Lindqvist böcker ansågs av museets intendenter som 
för ”populistiska” berättade hon, men hon tillade att sådana stämningar nu 
(2012) inte längre fanns.402 Uttalandet speglar inte synen på lättillgänglig, po-
pulär kunskap överlag, utan snarare handlade det om distinktionen mellan bra 
och dåligt, högt och lågt, nytta/bildning och nöje/populism. Butiken hade vid 
1990-talets början förutom sin egen produktion, även ett utbud av mer popu-
lärvetenskapliga böcker och barnböcker på svenska och på engelska. Butikens 
dåvarande chef liknar museibutiken vid ett bibliotek. Hon förklarar: 

På den tiden fanns det bara enkla skyltar (på museet), och så fanns det kataloger. 
Men det fanns inte video, bildspel, det byggde mycket på att titta på ett föremål 
och själv förstå vad det är för någonting. Det är ju inte säkert att man gör, och 
då fanns det ju då böcker hos oss där man kunde sitta och titta, jämföra. Musei-
butiken blir ju som ett bibliotek. Dit kan jag gå för att söka mer kunskap, att 
fördjupa mig. Jag behöver heller inte köpa dom här sakerna, utan jag kan… och 
kanske kan jag fråga dom som är där om någonting.403 

 
Butiken kunde inte bara liknas vid ett bibliotek genom sitt utbud, utan även 
utifrån dess inredning och funktion. I en diabild av butiken från 2001 är ana-
login med biblioteket fortfarande förståelig. Bilden är taget från entrédisken 
mot ingången. Väggarna är ljusa och golvet täckt av en ljusbrun matta. In-
trycket är trivsamt och lite alldagligt ”kommunalt”. Centralt i rummet sitter en 
person avspänt vid ett runt bord omgivet av fyra stolar i vinrött tyg som tycks 
inbjuda till en stunds vila. Bakom denne ser en rullstolsburen kvinna på utbu-
det i ett välmatat vykortsställ. Den rullstolsburne besökaren pekar på det fak-
tum att tillgängligheten till museets olika rum utsträckts med till exempel ram-
per från entréhallen under 1970-talet. Den vänstra väggen är täckt av bokhyl-
lor med frontade böcker där ett par besökare bläddrar och tittar. Här syns var-
ken färgglada textilier, leksaker eller den mängd av småprylar vilka 
kännetecknar butiken under 2000-talets andra hälft och framåt. Vid kassan 
hänger något som skulle kunna vara profilprodukter, blåa slipsar.  

 
Butikens roll som förmedlare av kunskap kan också exemplifieras med hur 
butikschefen beskriver sina möten med besökande barn vid 1990-talets början: 
                                                      
400 Jag benämner henne, liksom övriga ”butiksansvariga” som ”chef”, eftersom det var hennes 
funktion. Detta trots att de inte formellt haft denna titel. Inspelad intervju 12 oktober 2012. 
401 Lindqvist 1993. 
402 Inlägg från anställd vid bandat orienterande promenadsamtalet med butikschef, 14 april 
2011. 
403 F.d. butikschef, inspelad intervju 12 oktober 2012.  
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Jag ville inte att dom [barnen] bara skulle gå därifrån med ett halsband. Utan 
jag ville att dom skulle få veta; vad var det för slags halsband? eller vem kan ha 
använt sådana? eller hur gamla är dom? Istället för bara: ”Åh, jag tycker om 
rött, det här vill jag ha. 
… där satt ju folk. Och dom satt ju där och läste. Böckerna var ju frontade 
också, så här. En slags kunskapskälla… och när jag frågar någonting (i butiken) 
behöver jag inte visa att jag kan någonting själv. Så var det ju också. För de 
uppfattade ju inte oss som auktoriteter. Där kunde man komma med enkla frå-
gor.404 

 
Hon menar vidare att ”kunskapen är själen, det som skiljer museibutiken från 
andra butiker”. Butikens främsta roll var att ge folkbildande service till strö-
besökare, arkeologer och studenter, samt till turister. Återigen framhävdes en 
folkbildande funktion framför syftet att tjäna pengar.  
  
Under 1990-talet andra hälft tycks något nytt hända i hur museibutiken besk-
revs och motiverades. I en intervju i tidningen Svensk bokhandel berättar bu-
tikens dåvarande chef följande: ”Tidigare var inte butiken affärsdrivande, men 
nu har den fått allt större betydelse som inkomstkälla i takt med att anslagen 
krympts och frusits.”405 Hon berättar vidare att det utlovats en flytt av musei-
butiken med ny inredning och ”riktiga bokhyllor” där en större del av boklag-
ret skulle kunna rymmas. Så skedde och rummet fick en mer ordnad butiksin-
redning med mycket bokhyllor, sittmöbler och en ny glasdisk för exponering 
av smyckerepliker. Utbudet av böcker växte stadigt och 1995 hade museibu-
tiken omkring 2000 titlar i lager. Butikschefen hade erfarenheter av och kon-
takter i förlagsvärlden. Museets fokus på böcker märks också på att museibu-
tiken under 1990-talet deltog i bokbord i Kungsträdgården och bokmässan i 
Göteborg och att den årligen deltog i bokrean samt anordnade författarfram-
trädanden.406   
 
Men vid sidan av böcker satsades nu vid mitten av 1990-talet också på nya 
slags varor, som även såldes via postorder. Utbudet av profilprodukter utöka-
des, det vill säga varor knutna till museets identitet exempelvis med museets 
logotyp. Butiken började sälja T-shirts med hällristningsmotiv, vilka främst 
vände sig till turister. I anslutning till invigningen av guldrummet satsas som 
aldrig förr på exklusiva smycken.407 1995 påbörjades en stor kampanj för mu-
seets repliker av historiska smycken kallad ”Forntid möter nutid” med en PR 

                                                      
404 A.a. 
405 Sjödal, Svensk bokhandel, SvB nr 6 1995:14. 
406 A.a. 
407 Repliker och avgjutningar av museets original gjordes främst av Guldsmeden Bengt Hall-
berg. Ett samarbete som inletts under 1980-talet. 
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byrå.408 Målet var att få dagstidningarna att skriva om smyckena till julförsälj-
ningen och man annonserade i lyxigare damtidningar som Damernas värld, 
Femina, Elle och Café med flera. I en reklamannons står en elegant kvinna 
och visar fram sina smycken. Bildtexten lyder: ”köper man smycken hos oss 
på Historiska museet vet du dessutom att det är riktiga kopior och inte billiga 
smycken med dålig eller ingen förankring till originalen.”409 I kampanjen be-
tonades smyckenas autenticitet, kvalitet och exklusivitet. I redovisningar från 
butiken betonas butikens viktiga relation till utställningarna.  
 
Några år senare, vid millennieskiftet gjordes en utvecklingsplan för butiken 
av Marknadskommunikationsprogrammet inom företagsekonomi på Stock-
holms Universitet efter uppdrag från museets kanslichef, vilken då ekono-
miskt handhöll butiken. I planen betonas hur butiken är en del av museets an-
sikte utåt och därför ska relatera till övergripande uppdrag och till de kultur-
politiska målen. ”Butiken behöver inte ses enbart som ett verktyg att generera 
vinst till museets verksamhet utan kan i sig själv attrahera nya grupper av be-
sökare. Därigenom så kan butiken bidra till att uppfylla museets mål.”410 Här 
framgår en perspektivförskjutning från decenniet innan. Nu stod att butiken 
inte ”bara” genererade intäkter. Tidigare hade denna ekonomiska aspekt av 
butiken märkligt nog saknats i beskrivningarna.411 Vidare står att läsa i ut-
vecklingsplanen under rubriken ”Vision” att butiken skulle ”skapa en lärande 
och inspirerande arena för den svenska historien”. Visionen beskrevs som 
”kunskapsförmedling”. Lite längre fram slogs fast att ”Butiken säljer inte va-
ror utan kunskap!”412 Vid denna tid var arkeologer från olika avdelningar re-
ferensgrupp och ”kvalitetssäkring” för butikens sortiment.413 I samma rapport 
identifierades butikens placering i byggnaden som en svaghet för ekonomisk 
hållbarhet och man föreslog att flytta ur café och butik ur byggnaden till den 
öppna platsen framför museet. Dessa idéer hade funnits tidigare, men har inte 
genomförts.  
 

                                                      
408 Rita Platzer PR & Information AB, ”redogörelse över annons och mediakampanjen vintern 
1995”. Enligt PR-byrån nådde kampanjen 2,5 miljoner människor. Man kan dock betänka att 
det troligen låg i byråns intresse att presentera höga siffror (Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, 
Butiken, oförtecknat). 
409 Riksantikvarieämbetet, ATA, Arkivbox märkt ” 253 Butiken”, oförtecknat. 
410 Historiska museets butik, 2000:9. 
411 Här ska det dock noteras att det underlag om butiken jag haft att studera i arkivet är frag-
mentariskt och oförtecknat. 
412 2000:16. 
413 F.d. butikschef, inspelad intervju 12 oktober 2012, F.d. förste antikvarie, inspelad gruppin-
tervju 30 januari 2013. 
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De stora rumsliga omdisponeringar som skedde under 2000-talet i och med fri 
entréreformen som beskrevs i föregående kapitel, omformade också buti-
ken.414 Betydande investeringar planerades och genomfördes för butiken såväl 
som caféet och entrén. Museichef Kristian Berg hade målsättningen att dessa 
publika rum i högre grad måste leva upp till att vara ett ”demokratiskt möte”, 
ett ”vardagsrum”. Som skäl att omforma och omlokalisera butiken angav Berg 
också att den gick med förlust och att ”det var ett sortiment som var utpräglat 
högstatusinriktat, det fanns nästan ingenting för barn”. Förutom en ekono-
misk, pragmatisk realitet, adresserades också trösklarna klass och ålder. För 
förändrings- och förnyelsearbetet anlitades två arkitektbyråer.415 
 
Butiken skulle nu få ett permanent och specialdesignat rum byggt i anslutning 
till entrén. Förändringarna planerades i samband med att rester av utställ-
ningen Tio tusen år i Sverige från 1943 revs inför att en ny permanent utställ-
ning, Forntider, skulle byggas. I planerna för utställningen ingick initialt att 
nyttja rummet där butiken var förlagd.416 Därför fick butiken flytta ur detta 
rum i förtid. I väntan på sina nya specialdesignade lokaler fick butiken flytta 
till ett par tillfälliga och blygsamma placeringar längre bak i museikroppen.  
 
Innan butiken flyttade till sitt mer permanenta rum, låg den bakom restau-
rangen i ett rum i anslutning till begynnelsen av utställningen Forntider 1.417 

Man kan säga att museibutiken befanns i ett liminalt tillstånd, där spänning-
arna mellan förmedlande och kommersiella krav liksom mellan en mer veten-
skaplig, arkeologisk och en mer populär inriktning blev distinkta och accen-
tuerade. Den relativt nyanställda butikschefen uppmanades 2005 av ledningen 
att arbeta mer kommersiellt och vända butikens fallande siffror. Hon var den 
förste att anställas på andra meriter och utbildning än en museiinriktad ämnes-
kompetens, inom handel, data, formgivning, design och guldsmide. Samtidigt 
fanns det fortfarande ett tryck inifrån institutionen på butiken att leva upp till 
museets folkbildande roll.418 Förväntningar på att butiken skulle ha "rätt" ut-
bud som kunde representera museet som kunskapsinstitution sammanföll och 
kolliderade med det faktum att ett nytt och bredare sortiment av mer ”säljbara” 
artiklar hade börjat tas in, till exempel billiga småsaker riktade till barn som 
kylskåpsmagneter, nyckelringar, gummiskelett, utklädningssaker och fjäder-
pennor. Just i denna brytningstid arbetade jag själv tidvis i museibutiken. 
Ibland hände det att personal från huset, arkeologer eller museipedagoger, 
                                                      
414 Försöksåret 2002 ökade Historiska museets besökarantal med 150 %.  Under 2004 infördes 
reformen med fri entré på alla statliga museer (Prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 17: Kultur, me-
dier, trossamfund och fritid 2003:52f). 
415 Kristian Berg, inspelad intervju 11 juni 2013. 
416 Säkerhetsansvarig, SHMM, inspelad intervju 26 augusti 2011. 
417 Ett kort tag låg museibutiken mycket otillgängligt i en del av museets hörsal. 
418 Telefonmeddelande, f.d. butikschef (2005-2010) 7 augusti 2012. Historiska museets butik 
2000:7, analysrapport, Marknadskommunikationsprogrammet på SU. 
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kom med synpunkter på boktitlar och annat som man inte tyckte passade in i 
Historiska museet för det var för populistiskt eller fel faktamässigt. Denna 
dragkamp mellan olika förväntningar materialiserade sig mycket konkret i 
bokhyllan. Böcker var fortfarande en stor del av utbudet och böckerna stred 
om utrymmet på de mest iögonfallande hyllplanen. Skulle till exempel en lätt-
såld bok med vikingatida matrecept, översatt till bland annat tyska, engelska 
och italienska, få blickfånget, den senaste arkeologiska avhandlingen, eller en 
pedagogisk pysselbok om järnåldern? 
 
Bokhyllan ansågs i någon mening iscensätta museets identitet, där ovan 
nämnda titlar representerade olika tyngdpunkter i museets målsättning: att er-
bjuda nöje och underhållning, (arkeologisk) forskning eller folkbildning/mu-
seipedagogik. Detta pekade också mot olika slags målgrupper. Vem var den 
prioriterade, tänkta besökaren? Turisten, den kunskapstörstande intresserade, 
eller barn i skolåldern? Samtidigt pågick förberedelserna för flytten till det nya 
rummet. Inredningen i den nya butiken var påkostad och designad i exklusiva 
material. Den utformades med många bokhyllor i enlighet med hur butiken 
tidigare erbjudit ett mycket stort bokutbud. Men då butiken till sist flyttade in 
hade läget förändrats. Böcker sågs som en av många andra produkter som be-
hövde sälja bra för att ha en plats. Butiken sågs inte längre som vare sig bok-
handel eller bibliotek, i alla fall inte av museets ledning.  

Branding och butikskänsla 
Frågan om vad en museibutik är, eller bör vara: en del av museets folkbildande 
verksamhet, ett upplevelserum eller en konkurrensutsatt kommersiell verk-
samhet, ställdes på sin spets 2010.419 Då trädde ett regeringsbeslut i kraft som 
innebar att museibutiker fullt ut måste bära sina egna kostnader. De fick inte 
gå med förlust. Samtidigt fick de inte vara vinstdrivande under en längre tid. 
Beslutet fattades utifrån EU:s konkurrensregler som innebar att det inte fick 
uppstå orättvis konkurrens genom statliga subventioner. Beslutet gällde alla 
statliga myndigheter.420 Samma år anställdes en ny butiksansvarig. Museet 
sökte genom ett bemanningsföretag explicit efter en erfaren butikschef från 

                                                      
419 Regeringens prop. 2008/09:231, SFS, Konkurrenslag 2008:579, Se debatt från 2010, bl.a. 
tidningen DIK forum 1 2010, SVD 19 januari 2010, bloggen Ting & Tankar 19 januari, 2010. 
420 Historiska museet var ett av de två statliga museer som uppmanades av regeringen att lämna 
remissvar på betänkandet som kom 2008, men även många andra statliga museer lämnade spon-
tana och till stor del kritiska svar. I museiutredningen som kom 2015 (SOU 2015:89), undantogs 
centralmuseernas museibutiker kraven på full kostnadstäckning, vilket välkomnades i yttranden 
från flera museer, samt Riksantikvarieämbetet. Ekonomistyrningsverket (ESV) motsatte sig. 
De skriver ”ESV anser inte att museibutiker är en del av museernas kärnverksamhet, dvs. publik 
verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning”. 
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den kommersiella handeln, ifrån det privata näringslivet och inte ifrån musei-
sektorn.421 Den nya butikschefen hade tidigare arbetat som chef för flera stora 
butiker inom en välkänd klädkedja. Förutom dennes föregångare, hade alltid 
museibutikens chef (och övrig butikspersonal) tidigare kommit ifrån kultur-
arvssektorn, oftast med någon form av utbildning i arkeologi, historia eller 
konstvetenskap. Den huvudsakliga förväntningen från museiledningen på den 
nya ”butiksansvarige” handlade om att få butiken att bära sina egna kostnader 
i enlighet med regeringens nya direktiv.422 Det faktum att omsättningen i Hi-
storiska museets butik, i likhet med många andra museibutiker, var beroende 
av antalet museibesökare gjorde direktivet svårt att möta. Butikschefen me-
nade att Historiska museets besöksunderlag egentligen var för litet för att 
skapa en lönsam butik, åtminstone utan e-handel. Inredningen som skapats till 
den nya butiken under 2000-talets mitt hade varit mycket kostsam att bygga 
och en summa drogs av varje månad från butikens budget för att betala av den.  
 
Då jag träffade butikschefen i april 2011, beskrev hon problemen hon upp-
levde med butikens interiör. Hon fick arbeta hårt för att skapa en butikskänsla, 
berättade hon. En av de första åtgärderna var att sälja ut gamla och ”nischade” 
böcker som inte sålde bra. Med knappa resurser och uppfinningsrikedom för-
sökte hon möjliggöra exponering av varierande produkter trots att interiören, 
vilken var mer anpassad för böcker än för souvenirer, gjorde motstånd mot 
hennes intentioner. Med hjälp av rondeller för kläder, kromade spjut för väg-
garna och skyltdockor formades en ny slags butik. Hon beskrev sitt arbete som 
en kamp för att ”förvandla ett vardagsrum till en museibutik”.  

Om man säger så här, att under det här året så har vi väl kanske ja... man får väl 
inte säga ”städat bort”, men vi har reat bort.  Den här butiken hade ju jätte-
mycket litteratur, avhandlingar, du vet… Sådant nischat och smalt som bara 
ligger och ligger och någon kommer och handlar ibland. 
Så vi har verkligen reat bort och vi har sålt. Sen så får vi hänvisa den här smala 
litteraturen till olika nätsidor där man kan handla. Och så har vi lite grann. Vi 
har Historiska museets skriftserie, vi har lite lagom. Men vi måste ju ha littera-
tur som säljer, och som inte blir hyllvärmare. Man kan inte ha ”hyllvärmare” i 
en butik oavsett om det är leksaker eller böcker eller godis.423 

 
Butikens utbud förändrades och blev mer varierat. 2013 sålde butiken allt från 
böcker och repliker på smycken och glas, till T-shirts, tyger, necessärer, dala-
hästar, tunnbröd, pappersservetter, tvålar och runstenar i miniatyr, för att ge 

                                                      
421 Butikschef, inspelad intervju 14 april 2011. 
422 Enligt regleringsbrevet för 2011 skulle Statens historiska museers museibutiker så långt som 
möjligt uppnå full kostnadstäckning 2011. Det gällde att få personalkostnader, lokalhyra, el, 
inventarier, avskrivningar med mera att gå jämt upp med intäkterna. Senast den 30 juni hade 
myndigheten till uppdrag att redovisa till kulturdepartementet hur detta mål hade/skulle uppnås 
(Ku2010/2028/SAM). 
423 Butikschef, inspelad intervju 14 april 2011. 
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några exempel. Utbudet för barn var starkt utökat i jämförelse med några år 
tidigare. Butiken stimulerade nu utöver synen mer påtagligt även doft, känsel 
och smaksinnena.  
 
Museibutiken hade flyttat till ett nytt tillstånd. Man kan säga att den hade blivit 
mer kommersiell och mindre styrd av museets övergripande folkbildande än-
damål. Enligt en affärsmässig, kommersiell logik fanns inte längre något eko-
nomiskt försvarbart utrymme för smal arkeologisk litteratur. Trots det, fanns 
ännu mer eller mindre outtalade förväntningar på butiken att vara en del i mu-
seets folkbildande uppdrag och ansikte utåt. Butiksansvarige berättar att hon 
upplevde att besökarna hade förväntningar på butiken att kunna leverera au-
tentiska berättelser om de artefakter som de köpte, eller tittade på. I den me-
ningen dröjde förväntningarna på butiken som folkbildare eller ”bibliotek” sig 
ännu kvar. Det ingick i besökarnas genreförväntningar.424 Trots att ledningen 
uttryckligen anställt butikschefen på grundval av hennes kompetens från den 
kommersiella handeln och explicit inte sökt en person från museisektorn, be-
skrev hon det som bitvis krävande att stå ensam i butiken utan denna bakgrund 
och kunskap.  
 
Både butiksansvarige och personalen i butiken talade om vikten av kunskap: 
att kunna erbjuda sakkunskap om de arkeologiska replikerna. Med hjälp av 

                                                      
424 Eriksen 2009:15ff. 

Bild 19. Butiken 2011. Bakom disken syns ingången till den tillfälliga barnutställ-
ningen ”Resan fram och tillbaka”, vilken nåddes genom en automatisk glasdörr från 
butiken. Foto: författaren. 



124 
 

små skyltar vid de exklusiva smyckena i guld och silver erbjöds, liksom tidi-
gare, information om var originalen hittats i Sverige och från vilken tidsperiod 
de var. På detta sätt speglade presentationen av replikerna i butiken de arkeo-
logiska originalföremålens organisering i samlingarna, liksom hur föremål 
också presenterades i utställningarna. I detta finns en kontinuitet. Det kan ex-
emplifieras med en butikskatalog från 1971 som efterhärmade katalogisering-
ens språk. Under svartvita foton av de repliker som såldes i entrén, står till 
exempel med vetenskaplig torrhet: ”Torshammare, Läby sn. Up., 900-talet.” 
Även om vikten av exklusivitet i kopierade föremål fortfarande erkändes, me-
nade butikschefen samtidigt också att produktutveckling baserad på samling-
arna inte behövde säljas exklusivt på just Historiska museet. En av flera idéer 
för att nå målet att göra butiken ekonomiskt hållbar, var att produkter som 
utvecklats av museet också skulle kunna säljas till en butikskedja. 
 
Planerna på att förlänga butikens verksamhet ut i entréhallen blev av nödvän-
dighet konkretiserade i och med museernas nya direktiv, kopplade till EU:s 
konkurrensregler. Den gamla, dyra butiksinredningen som ännu inte betalats 
av i butikens budget, dömdes som omöjlig att återanvända ens till någon del 
och revs.  I en intervju 2012 med Lars Amréus, alldeles innan han avgick som 
museets chef, sa han att regeringsbeslutet var den enda anledningen till beslu-
tet att slå samman butik och entré.425 Detta bekräftades av museets lokalansva-
rige 2013, vilken planerade och projekterade sammansmältningen.426 Entrén 
och butiken var sammansmälta 2014. 
 
Men kanske var det mer än EU:s konkurrensregler som låg bakom transform-
ationerna. Bakom de ekonomiska argumenten, som i tidsandan ofta referera-
des till som obestridliga "fakta" att anpassa sig till, kan ett ideologiskt skifte 
skönjas som rör relationen till kommersialism och konsumtion i kulturen. Re-
dan i marknadsplanen från 2009 diskuterades hur butiken bör vara en integre-
rad del av entrén.  

”Låt museibutiken komma in mer i entréhallen. Om det är svårt låt studenter 
eller vänföreningen svara för försäljningen i entréhallen, men gör så att det 
känns som en shop hela vägen, med en tydlig början i entréhallen”.427  
 

Formuleringen pekar på att det inte var ett renodlat ekonomiskt argument som 
låg bakom sammanslagningen. Här eftersträvas en särskild ”känsla” av shop 
som något positivt. Detta kan jämföras med butikschefens uttalande om hen-
nes strävanden att ”skapa en butikskänsla”. Att museibutiken smält samman 
med entrén beror inte bara på ett politiskt initierat ledningsbeslut, det hör sam-

                                                      
425 Amréus, inspelad intervju 12 januari 2012. 
426 Lokalansvarig, Administrativa enheten, inspelad intervju 4 september 2013. 
427 SHMM, Marknadsplan 2009, del 2. 
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man med en ny ekonomisk logik på ett bredare plan, vilket kan förstås i relat-
ion till den nya kulturpolitiken. Statliga beslut tillsammans med nya synsätt 
på museets plats i en besöks- och upplevelseekonomi tog sig konkreta rums-
liga och materiella uttryck. 

Museibutikens positioner och rörelser 
När en före detta butikschef talade om butikens symboliska statusposition 
inom organisationen tjugofem år tidigare, beskrev hon den rumsligt som 
”längst bak, längst ner”. Det är relevant att tillägga att butikens personal alltid 
varit till övervägande andel kvinnor.428 Butikschefen var en historieintresserad 
ekonom som på eget bevåg sökt sig till museet ifrån Kulturrådet. Hon beskrev 
butikens relation till museiledningen som byråkratisk och sin position som 
ganska svag i relation till museet administrativa chef och till museiledningen. 
Butiken låg vid denna tid organisatoriskt under administrativa enheten. Det 
betydde att även om hon ansvarade för verksamheten och var utbildad eko-
nom, bestämde hon inte över butikens ekonomi. Hon berättar om spänningar 
och kontrasterande mål i det dagliga arbetet. Under sin tid försökte hon minska 
butikens förlust och minska lagervärdet i förhållande till omsättningen, hon 
insåg att ett så brett sortiment (av i synnerhet böcker) som butiken hade inte 
fungerade ekonomiskt. Men hon fann att hon hade väldigt liten makt eller ma-
növreringsutrymme att göra förändringar. Det fanns mer eller mindre uttalade 
krav på butiken att kontinuerligt skaffa fram föremål kopplade till alla tillfäl-
liga utställningar, berättar hon.429 Särskilt svårt var det att ta något ur sorti-
mentet. Butiksföremålen tycktes här ha en paradoxal likhet med museets öv-
riga förvärv, hade de en gång införlivats i museets odödliga fysik, kunde de 
inte ”släppas ut” ur sortimentet. Föremålen såldes, men lagret blev ett eget 
slags arkiv, med relation till museets gamla utställningar. 
 
Vid ett möte för Stockholms museibutikers förening ”SIMBA” 2012, fick jag 
tillfälle att fråga de tiotal närvarande om deras arbeten.430 Butikscheferna på 
mötet var från olika slags museer, konstmuseer, kulturhistoriska, historiska 
och naturhistoriska museer. De hade kompetenser och utbildningar från bland 
andra ämnesområdena arkeologi, konstvetenskap, teaterdekor, etnologi, 
museologi, kulturminnespedagogik, kulturgeografi, textilhantverk, säljande, 

                                                      
428 Det gäller inte bara museibutiker, utan handeln som helhet är kvinnodominerad och präglad 
av deltidsanställningar, (De Wit Sandström 2010). 
429 F.d. butikschef, inspelad intervju 12 oktober 2012. 
430 Jag var på mötet 2012 för att presentera min forskning. Det var samtidigt ett tillfälle att 
kontrollera bärigheten i en del tidiga analyser och få en vidare utblick över fler museers butiker. 
Presentationen utmynnade i ett givande samtal. I anslutning till mötet skrevs fältanteckningar. 
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ekonomi och eget företagande. Vi diskuterade vad de hade för titlar och ut-
bildning, under vilka titlar man utlyst tjänster i butiken och hur stor andel av 
dem som var kvinnor och män vid respektive museibutik. En överväldigande 
majoritet av personalen på huvudstadens museibutiker var kvinnor. De som 
ansvarade för dessa butiker hade olika stort ansvar, från att sköta butikens 
operativa drift med skyltning och försäljning, till att ofta även ansvara för in-
köp, sortiment, personalansvar, rekrytering, produktutveckling och ekonomi, 
med mera. Ändå hade nästan ingen av dessa kvinnor titeln ”chef”.  
 
På Historiska museet hade titeln ”butiksansvarig” länge använts. Samma titel 
använde Torekällbergets friluftsmuseum och Liljevalchs konsthall. På Natur-
historiska riksmuseet ansvarade två kvinnor för butiken. Dessa hade titeln 
”Försäljningsassistenter”, trots att de hade chefsansvar och bland annat hante-
rade inköp och sortiment, förutom butikens operativa drift. De timanställda 
som arbetade i butiken (liksom i entrén) hade främst titeln ”receptionist”. 
Även de var till övervägande del kvinnor. På Naturhistoriska riksmuseet låg 
entré och butik under samma enhet och hade gemensam personal. En av de 
kvinnor som arbetade där berättade att män ofta skrämdes bort vid rekryte-
ringar vid titlar som ”receptionist” eller ”assistent”. Ytterligare flera hade 
skrämts av kompetensbeskrivningen att ”man ska klara av att torka spya” och 
att erfarenhet av vårdyrket eller flygvärdinneyrket premierades, förklarade 
hon. En annan ”butiksansvarig” bekräftade att titeln kunde vara långt ifrån 
verkligheten av vad butiksarbetet innebar, och kunde döljas under titlar som 
”vaktmästare” eller ”museiassistent”, vägen till en adekvat titel kunde vara 
lång. En kvinna berättade att hon innan hon blev butiksansvarig, samtidigt 
ansvarade för butiken, vikarierade som personalansvarig och skötte visningar 
under titeln ”vaktmästare”. På Medeltidsmuseet och Stadsmuseet användes ti-
teln ”Butiksföreståndare”. Vid ett museum kallades butikschefen för ”recept-
ionsansvarig”. På Skansen hette dock den kvinnliga chefen ”försäljningschef” 
och personalen ”säljare”. Butiken hade inga fasta tjänster förutom chefstjäns-
ten och denne berättade att 99 % av säljarna var kvinnor. På mötet diskutera-
des det faktum att det var få fasta tjänster i museet generellt och att de flesta 
butiksarbeten skedde på timme. Vid mötet togs det också upp att det ofta hette 
att man ”står” i butik och entré, medan man i andra funktioner inom museet 
”arbetar”, vilket mötets deltagare menade speglar en hierarkisk ordning.  
 
Fram till 2000-talets andra hälft förutsattes på Historiska museet att butiksper-
sonalen hade en arkeologisk eller konsthistorisk utbildning. Personalen rekry-
terades främst bland arkeologistudenter som önskade sig en plats inom muse-
ets välrenommerade högborg. Bakom butiksbiträdesjobbet låg inte sällan en 
förhoppning om en väg in till andra uppgifter. Att det relativt lågstatusbeto-
nade arbetet i butiken, liksom i entrédisk och pedagogiskt arbete med barn, 
har varit en möjlig väg in till mer prestigefyllda jobb inom museet har en lång 
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kontinuitet och överensstämmer med hur det varit vid andra museer.431 Till ex-
empel berättade butiks- och entréchefen vid Nordiska museet 2011 att det 
hade varit på det viset där tidigare. Då förutsattes att butikspersonalen hade 
etnologisk utbildning eller betyg i historia.432 Så var det inte längre menade 
hon, istället eftersträvades servicekunnande och butiks- och entrépersonalen 
fick gärna ha erfarenhet från besöksnäringen. För arbete i butik gav utbildning 
eller erfarenhet av design en fördel, berättade hon. Nordiska museets butiks-
chef fick sin tjänst på grundval av sina erfarenheter av resebranschen. Histo-
riska museets butikschef fick som nämnts sin tjänst på kvalifikationer som 
chef inom klädhandeln.  
 
2012 hade Historiska museets butik fått högre status inom institutionen än vad 
den hade tjugofem eller till och med fem år tidigare. Det kan illustreras med 
museibutikens rumsliga omdisponeringar. I skrivande stund är butiken sam-
manslagen med entrén och är både det första och sista rummet för besöket. 
Samtidigt som butiken har rört sig ut mot entrén, ”inifrån och ut”, har butikens 
kontor bokstavligt flyttat ”nerifrån och upp”. Fram till 2000-talet hade perso-
nalen och butikschefen (med titeln butiksansvarig) vad som närmast kan be-
skrivas som en liten skrubb med plats för kaffebryggare bakom butiken. Under 
mitten av 2000-talet fick butikschefen ett eget litet enkelt kontor i museets 
gatuplan med fönster mot museets baksida vid personalentrén. 2010 hade bu-
tikschefen fått ett stort trevligt kontor på museets övre plan.  
 
Tidigare hade enheten Media och kommunikation (MK), vilken butiken och 
entrén då tillhörde, och enheten Utställningar och lärande (UL) sina kontors-
utrymmen på olika våningsplan och de hade väldigt lite kontaktytor. Kristian 
Berg, museets chef mellan 1999 och 2005, har beskrivit hur det fanns vatten-
täta skott mellan olika avdelningar vid museet, där publika funktioner som 
butik och entré, efter pedagogiken stod lägst. Han beskrev synen på butiken 
då han började vid museet som att ”kanske man har sett på butiken som något 
nödvändigt ont.” 

… Allt var en kökkenmödding organisatoriskt… för pedagogerna, butiksfolket 
och entréfolket var samma personer. Det fanns ingen tydlig uppdelning där. Så 
man jobbade med pedagogiken, i butiken eller i entrén. Och det säger ju en del 
om hur man såg på de arbetsuppgifterna och på de kompetenser som krävs för 
att möta människor.433 

 

                                                      
431 Butiksarbete kunde vara en väg in till andra tjänster vid museet, men i än högre grad arbete 
med förmedling som vi ska se i kapitel fyra, Barnens rum. 
432 Nordiska museets butikschef, intervju 22 september 2011. 
433 Kristian Berg, inspelad intervju 11 juni 2013. Se mer om detta i kapitel 4. 
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Länge sågs arbete i butik, liksom i entré eller med förmedling främst som en 
väg mot mer prestigefyllda, arkeologiska och antikvariska tjänster, det fram-
står som en kontinuitet genom museets historia. Befordringsvägen kunde ligga 
öppen om man uthålligt under ett antal år utfört ”rätt” sorts publikt arbete. En 
arkeolog, verksam vid museet mellan 1990-talets början och 2000-talets mitt, 
förklarade att det fanns publikt arbete det var bäst att undvika för att underlätta 
ett avancemang. Att arbeta med bokning, i entrékassan eller i butiken var inte 
bra vägar till en museikarriär.  
 
Försök gjordes dock att höja de publika servicefunktionernas status. Bland 
annat beslutade Kristian Berg att alla museets anställda vid olika avdelningar 
skulle arbeta en dag i entré och butik för att möta museets besökare. Lars Am-
réus, som tillträdde som chef efter Kristian Berg, fortsatte ambitionerna att 
sudda bort avdelningarnas gränsdragningar. I synnerhet de som fanns inom de 
publika funktionerna. Media och kommunikation flyttades från bottenvå-
ningen till övervåningen, samma våning som Utställningar och lärande, men 
de hade fortfarande inte mycket kontakt. Avdelningarnas personal flyttades då 
ihop i samma kontorslandskap och de anställda som tidigare tillhört olika av-
delningar placerades avsiktligt uppblandat för att gynna samarbete. . MK slogs 
samman med UL. Den nya avdelningen fick namnet ”Kommunikation och 
Publik” (KP). Marknadsföring, varumärkesutveckling, försäljning, besökssta-
tistik, utställningar och lärande placerades under samma paraply. Det var ge-
nom denna omorganisering som butikschefen nu placerades i ett stort kontor 
i de gemensamma kontorslokalerna för utställningar, lärande, PR och kommu-
nikation.  
 
Museets ledning arbetade aktivt med att överbrygga gränser mellan olika kom-
petenser även på andra sätt. Museet hade flera egna enkla lunchrum i olika 
våningsplan, där olika avdelningar/museifunktioner åt för sig. Då gjordes plats 
för ett nytt, stort och fint lunchrum. Detta byggdes explicit för att skapa bättre 
kontaktytor mellan anställda från olika museala verksamhetsområden. I början 
gick det trögt att samla alla i det nya rummet, trots påbud från ledningen att 
alla skulle äta där. Då togs alla kaffeautomater som fanns i huset bort, utom 
den i det nya lunchrummet. Detta ger osökt associeringar till Bruno Latours 
tankar om maktens översättning och hans exempel med hotellnycklar. När ho-
tellgästerna inte återlämnade nyckeln i receptionen, trots skylt och uppma-
ningar, vidfästes nycklarna en stor metallklump vilket resulterade i fler åter-
lämnade nycklar.434 Det tog lite tid, men vid fältarbetes slut fikade och åt 
många i det nya lunchrummet.  
 
 

                                                      
434 Latour 1998:146f. 
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I och med ett förändrat perspektiv på relationen till museibesökarna, från bild-
ning och förmedling till lärande och kommunikation, ”kundorientering” och 
en allt större fokusering på upplevelser, har en tidigare skarp gräns mellan 
olika slags offentliga rum och funktioner suddats ut, liksom mellan marknads-
föring, reklam och pedagogiska verksamheter.435 Detta märks också i den ovan 
nämnda rumsliga och organisatoriska omdaningen.  
 
När Historiska museets butik uppfattades som ett bibliotek och bokhandel, då 
det sågs som självklart integrerad i museets övergripande folkbildande upp-
drag och dess kommersiella roll i enlighet med kulturpolitiken tonades ner, 
var dess handlingsutrymme litet och dess status inom museet ganska låg. När 
butiken blev en butik mer på kommersiella villkor, ekonomin hamnade i för-
grunden och dess personal rekryterades på andra meriter än arkeologi, fick 
butiken högre status inom myndigheten än tidigare. 
 
Samtidigt är inte en museibutik en ”vanlig” butik, hur mycket den än byter 
inriktning och blir mer kommersiellt driven. Det var först 2010 som det ifrån 
politiskt håll blev ett konkretiserat krav att butiken skulle gå runt. Premisser 
av olika slag har gjort att de flesta museibutiker har haft svårt att gå runt eko-
nomiskt, även om undantag som Moderna museets butik finns.436 De begräns-
ningar att styra butiken som en butikschef med förvåning upplevde då hon 
började på museet 1989, går igen i en beskrivning om svårigheterna 2011. Till 
exempel hur synpunkter på butikens skyltning och utbud kunde komma från 
museets tjänstemän, problematiken att vara beroende av andra aktörer inom 
museet, till exempel att inte kunna styra hur butiken representeras på museets 
webb eller möjligheterna att ha nätförsäljning, att den dyra butiksinredningen 
skulle betalas av i varje budget och att butikens omsättning påverkades av hur 
många besökare i övrigt museet hade. Museibutiken omfattas av och står i 
relation till de krav och förväntningar som museet som helhet har på sig från 
politiken och från allmänheten. Genom sin konkreta position och motstridiga 
förväntningar på kommersialism, bildning och nöje, bär museibutiken också 
på särskilda egenskaper i mötet med besökarna. 
 

                                                      
435 Vad Hilde Hein benämnt ”the experience-oriented museum”, (Hein 2000).  
Jfr Holdgaard & Ekelund Simonsen, 2011. 
436 Moderna museet har haft en liknande utveckling, från bibliotek till branding. Ett större spe-
cialiserat bokutbud gallrades ut, till förmån för ett mer varierat och multisensoriskt utbud. I 
Moderna museets fall fungerade brandingen väl (för butiken), enligt deras uppgift går 40% av 
museibutikens besökare inte in i någon utställning. Omvänt kan man också tänka att brandingen 
för museet inte gick så bra, eftersom besökarna stannade i butiken. 
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Butikens sinnliga materialiseringar 
I butiken får besökare tala utan att dämpa sin röst och föremålen kan här be-
röras och vägas i handen. Man kan sätta munnen mot mungigan för att prova 
dess ljud eller föra handen genom de färgglada vikingatida glaspärlorna, re-
pliker av dem som beundrades i vikingautställningen. Butiken kan ses som ett 
mer tillåtande rum än entrén och utställningsrummen. Det finns inte samma 
press att ”agera som en museibesökare”, utan främst som en konsument. Idag 
är de flesta vana konsumenter, oavsett social bakgrund.437 Som kund har du 
alltid rätt. Besökaren kan känna sig mer ”genrekompetent” med Eriksens be-
grepp. I den meningen kan butiken erbjuda en känsla av trygghet och vara mer 
tillgänglig och ha lägre trösklar än museet i övrigt. I boken Museum Branding 
beskriver Margot A Wallace museibutiker som rum där besökare kan känna 
sig bekväma att tala med andra om sina reaktioner på museet, en plats där man 
kan slappna av.438 Detta stämmer överens med den före detta butikschefens 
beskrivning av butikens kvalitet som mötesplats under 1990-talet, liksom hur 
den framställdes av butikschefen 2011. Den förstnämnda beskrev butiken som 
ett rum där man inte behöver bevisa att man kan något, som ett rum där man 
kunde ställa enkla frågor. ”De såg oss inte som auktoriteter”, förklarade hon. 
Butiken var alltjämt en slags mötesplats, men av ett annat slag än ”biblio-
teket”. Den senare beskriver den som en central. 

För oss är det viktigt att kunna historierna kring produkterna. Tusen frågor blir 
det ju här. Entrén får många standardfrågor, men butiken blir en central. När 
folk har gått runt i huset, när man har fikat och så kommer man hit, dom har 
upplevt en massa saker och har en massa frågor.439 
 

Både citatet ovan och den tidigare beskrivningen av museet som ”bibliotek”, 
speglar hur museibutiken kan upplevas som en ”frizon” där det är möjligt att 
ta det lugnt, prata och ställa frågor. Det betonar också butikens värde som 
bemannad mötesplats mellan museum och besökande. 
 
En aspekt av butikens mer informella atmosfär är hur den kan utgöra ett eget 
ljud- och ljusrum. Så var det på Historiska museet innan den flyttade ut i en-
tréhallen. I entréhallens ekande rymd, klapprade klackarna mot stengolvet. 
Vid inträdet i butiken dämpades alla ljud plötsligt när skorna istället trampade 
mot trägolv och alla ljud absorberas mot dess myller av föremål och mjuka 
textilier och av taket som var lägre än i hallen utanför. Varm punktbelysning 
samsades med naturligt ljus vilket markant skiljde sig från hur entréhallens 
dagsljus flödade från museigårdens panorama och skapade kontraster. Buti-

                                                      
437 Jfr Mclean 1997:25. 
438 Wallace 2006:84, se även Kent 2010:75. 
439 Orienterande promenadsamtal, butikschefen 14 april 2011. 
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kens blandning av artificiellt och naturligt ljus skiljde sig också från utställ-
ningarnas mörklagda, mystifika dunkel. På samma sätt kan doft utgöra en tyd-
lig rumslig markör. Butikens doft skiljde sig från museisalarnas säregna och 
svårbeskrivna doft av multnat trä och damm och från entréhallens kalla puts-
doft där aromen av kaffe letade sig ut från caféet. Vid inträdet i butiken slog 
en angenäm söt och blommig doft av tvål emot besökaren. En doft, som utifrån 
min kulturella förförståelse skulle kunna betecknas som feminin.440  

Small counter or large emporium, museum stores make the experience owna-
ble, and ownership is good for remembering a brand. Some shoppers will buy, 
and some will look, but all leave the store with an enhanced memory of the 
museum.441 

 
Butiker, restauranger och caféer ses alltmer som viktiga delar av museets va-
rumärke. Butiker kan liknas vid miniatyrmuseer. Men vilka upplevelser ger 
butiken museibesöket som helhet? Vad är det bokstavligen möjligt att ta med 
sig hem från museet? Hur relaterar butiken till demokratiska perspektiv och 
frågor om inkludering som förmedlas genom utställningar eller utbildnings-
program?  

                                                      
440 Här kan tilläggas att det givetvis är en subjektiv upplevelse att doften av mig upplevdes både 
angenäm och feminin. Dock kan ändrade doftlandskap ha en mycket direkt och påtagligt på-
verkan, oavsett hur det upplevs. 
441 Wallace 2006:87. 

Bild 20. Barn provar på att vara riddare och prinsessa. Foto: författaren 2013. 



132 
 

Ett flertal artiklar har under de senaste åren behandlat museibutiker som in-
kluderande upplevelserum och som sagt, till och med som förlängningar av 
lärande, ”educational extentions”.442 I dess egenskap av frizon och möte mel-
lan personal och publik kan butiken ses som ett publikt rum i Jennifer Barretts 
mening av ordet som ett offentligt, demokratiskt rum för samtal. Samtidigt är 
det viktigt att notera att det publika rummet kan vara både inkluderande och 
exkluderande på samma gång, delvis beroende av vilka som uppfattas som 
publiken/besökarna/offentligheten/målgruppen. Som Doreen Massey diskute-
rat, är ett rum samtidigt flera rum, beroende på den kropp som rör sig igenom 
det. Ett rum kan till exempel vara inkluderande med avseende på klass, men 
exkluderande utifrån kön, etnicitet eller fysiska förutsättningar. Rummet, ut-
budet av föremål liksom deras iscensättningar skapar mening som kan upp-
fattas olika beroende på vem som interagerar med dem.  
 
Barn hade under fältarbetet en tydlig plats i Historiska museets butik. Utrym-
met bakom museibutiken användes 2011 för en utställning riktad till barn i 
åldern 6–11 år och 2012–2013 användes samma utrymme för barnverkstaden 
”Skapa loss”, som vi ska återkomma till i nästa kapitel. För att komma till 
barnutrymmet, var man tvungen att passera igenom butiken. Många leksaker 
var placerade nära golvet och lockade små händer till att beröra, smeka och 
plocka upp dem. De taktila sensuella aspekterna av butiken ansluter till peda-
gogiska idéer om förmedlandet/lärandets förkroppsligade karaktär.443 Butiken 
kan, som redan delvis berörts, ha ett särskilt inflytande och möjligheter för 
meningsskapande i detta avseende. Som Eilean Hooper-Greenhill har betonat 
i sin breddade definition av vad lärande kan vara, är det en process som innebär 
ett aktivt engagemang i en upplevelse.444 Hon skriver:  

It is what people do when they want to make sense of the world. Not only edu-
cators, but even the spatial and tangible objects may promote certain norms, 
knowledge and approaches. The relations between human actors, material de-
signs and spatial dispositions play a crucial role in the formation of knowledge 
and power.445 

 
I vilken höjd föremål är placerade och hur det är möjligt att navigera påverkar 
en barnkropp eller rullstolsburen annorlunda än en stående vuxen kropp. Sam-
tidigt som barn i museibutiken inbjöds att röra och se på ett barnanpassat ut-
bud, hade dock en rullstolsburen vuxen tvärtom en begränsad tillgång till ett 
”vuxet” utbud av exempelvis glas och böcker som främst var placerade på 
höga trähyllor. Disken var utformad för en stående, vuxen kropp. 

                                                      
442 McIntyre 2010, Wallace 2006, Kent 2010. 
443 Hooper-Greenhill 2007:170-173.  
444 Detta är i enlighet med vad forskningscentret RCMG, (Research Centre for Museums and 
Galleries) har benämnt Generic Learning Outcomes (GLO). 
445 Hooper-Greenhill 2007:52–56. 
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För att återgå till de inledande exemplen på hur museibutiker relaterar till och 
lånar från museets autenticitet, har Historiska muséets butik anknutit till olika 
slags autenticiteter. Initialt var efterhärmandet av museiutställningar i utbud 
och presentationer mycket tydlig. Den speglade både samlingarnas taxono-
miska ordnande (som smyckesrepliker med sockenbeteckning efter fyndplats) 
och utställningarnas formspråk. Butiken iscensatte också vetenskaplighet och 
pekade mot museets arkeologiska vetande. Bokhyllor och sittmöbler pekade 
mer mot bibliotek än ”business”, snarare seriös kunskap än förnöjelse. Samti-
digt kan man också säga att dess utformning och utbud mer aktivt bjöd in 
museiverksamma och specialintresserade, än ströbesökande turistande barn-
familjer. Replikerna i guld och silver var mycket exklusiva, ett par repliker 
kostade upp emot 30 000 kr.  
 
Butiken hade vid decenniets början blivit mindre exklusiv och ”museilik”, 
mindre arkeologiskt inriktad och fått ett större utbud för en bredare målgrupp, 
särskilt barn. Samtidigt knöt museibutiken mer explicit an till en annan slags 
autenticitet. Butikens utbud kan sägas ha manifesterat vad som sågs som ”au-
tentisk svenskhet”, vilken rimligen inte delades av alla svenskar. Denna iscen-
sattes med symbolladdade varor som ”Karl den IX skorpor”, dalahästar och 
T-shirtar med tryck som ”My dad is a Viking”. Detta kan kopplas till den nya, 
permanent utställning, Sveriges Historia, som invigdes 2010. Den bröt mot 
museernas uppdelning från 1919 där Historiska museet skulle hålla sig till att 
presentera historien före reformationen, och Nordiska museet efter den.446 
Men det handlade också om att tillgodose en tänkt efterfrågan från utländska 
turister. 
 
Historiska museets butiksutbud har alltid, till en varierande grad, varit kopplat 
till museets arkeologiska samlingar och utställningar. Dock har vissa epoker 
fått större utrymme än andra. Med fokuseringen på marknadsföring och att 
sälja museet som ett varumärke, har butiken allt tydligare koncentrerats på 
tidsrum som fungerar bra som lockbete på en publik. Butiken relaterar i syn-
nerhet till den svenska vikingatidens emblematiska tidsrum. Vikingatiden är 
”branding” för museet. I samband med att trycket på museet att få fler besö-
kare var stort och museibesöket ingick som en turistverksamhet jämförbar 
med, och i konkurrens med, andra upplevelser i Stockholm blev det viktigt att 
locka de många utländska, köpstarka turister som anlände med kryssningsfar-
tyg till Stockholms hamn. Vikingar hade identifierats som ett säljande varu-
märke för museet i stort, liksom för butiken, och museet hade som nämndes i 
föregående kapitel arbetat en tid med att stärka varumärket Vikingar. Beto-
ningen på vikingatidens emblematiska tidsrum i butiken och i huvudentrén 
gjorde något med budskapet. Detta var i synnerhet tydligt vid observationer 
mellan 2011 och 2013, innan flytten ut i entréhallen. I det nationella museets 
                                                      
446 Hillström 2006:13 
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kropp och med en tänkt besökande utländsk turist, blev vikingen svensk. Vi-
kingatidens tidsrum var maskulint kodat, där stereotypt könade historiebilder 
tycktes fungera kommersiellt. Samtidigt som museilärarna i särskilda program 
för skolor aktivt arbetade med att problematisera vikingatiden och arbeta emot 
maskulina och heteronormativa stereotyper i museiprogram och i delar av ut-
ställningen ”Vikingar”, var det för butiken istället värdefullt att betona dessa 
välkända och tilldragande stereotyper. Det var att ge kunden vad den efterfrå-
gade och ville ha.  
 
Mellan 2011 och 2013 studerade jag regelbundet butikens produkter: vilka de 
var och hur de förhöll sig till aktuella utställningar. Jag studerade i synnerhet 
varor riktade till barn. I kontrast till bilden av 1990-talets lite oansenliga bei-
gea butik, framstod butiken under denna tid som mer uppsluppen i färger och 
utbud. Småmönstrade textilier på metervara, blommiga necessärer, retrogodis 
och doftande tvålar var exempel på nya slags varor som gjort entré. Detta ut-
bud, liksom ett kraftfullt utökat sortiment för barn, kanske kan ses som en 
anpassning till museets största målgrupp: skolbarn och kvinnor över 30 år. 
Butikens utbud skildrade i viss mån stereotypa könsmönster. Det vill säga, 
föremål sorterade och exponerade utifrån föreställda egenskaper och begär 
hos kvinnor och män, pojkar och flickor. Här fanns många varor med vikin-
gatida och medeltida anknytning. Svärd, riddardräkter, pappborgar och plast-
krigare presenterade åtskilda från rosa prinsessklänningar, guldkronor, hand-
väskor och glittersaker. Leksakerna var tydligt genusuppdelade. Vid samtal 
med butiksansvarige stod det klart att uppdelningen hade ett tydligt och över-
vägt syfte. När jag frågade henne om hon mött synpunkter ifrån andra musei-
anställda rörande butikens utbud och skyltning, sa hon att sådana hade funnits, 
särskilt initialt då hon började. En synpunkt från anställda videnheten för Ut-
ställningar och Lärande hade rört genusuppdelningen i butikens utbud och 
skyltning. Butiksansvarige förklarade att valet att separera var grundat på er-
farenheter från handeln. Hon menade att det helt enkelt sålde bättre att dela 
upp kläderna, att man måste göra det enkelt för kunden.  

Vi säljer… Vi kan inte utgå ifrån värderingar. Vi kan inte ha något genusper-
spektiv på flick- och pojkkläder, rosa och blått. Jag menar, vi skyltar oftast väl-
digt uppdelat. Sen kan vi absolut göra någon... unisexupphängning, för att man 
kan göra det… Det kom väldigt mycket synpunkter och det var lite upprörda 
känslor i början.447 
 

Hon menade att ”syftet med butiken är att sälja produkter, inte att kommentera 
feminism, vilket parti man ska rösta för, eller vilken gud man ska tro på”. 
Samtidigt visade dock bokhyllans barnlitteratur i en del av butiken delvis på 
en problematisering av normativa könsuppfattningar. På tydlig display mitt i 

                                                      
447 Orienterande promenadsamtal, butikschefen 14 april 2011. 
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en bokhylla stod till exempel Flickornas historia.448 Kanske en anpassning till 
förväntningar inifrån museet, eller en tillgodosedd efterfrågan från kunder? 
 
Vid samma tid, under perioden 2011–2012, erhöll Statens Historiska museer 
genom ett statligt uppdrag tre miljoner kronor för att ta fram underlag och 
utveckla metoder för att på nya och bättre sätt arbeta med jämställdhetsa-
spekter.449 Jämställdhetsuppdraget rörde utställningarnas representationer lik-
som samlingarna. Men de olika utrymmen i museet som besökarna rör sig 
genom kan inte ses som isolerade från varandra. Att butikens leksaker för poj-
kar syftar till att "göra saker" och att leksaker för flickor är inriktade på ”ser 
bra ut”, förmedlar normer om genus, inte minst till barn. Likaså gör det faktum 
att personalen i butiken liksom i entrédisken, kafeterian och den pedagogiska 
verksamheten till övervägande del är kvinnor, ofta med visstidsanställning. 
Som Amy K Levin skriver, har museer under 1900-talet gått från att i huvud-
sak ha varit privilegierade manliga domäner till att allt mer vara en del av den 
serviceinriktade, förmedlande roll som förknippas med kvinnor.450 Med 
blicken fäst vid utställningarna skapas en bild, men om man betraktar hela 
museikroppen med alla de rum besökaren rör sig i, är det uppenbart att mot-
stridiga normer och ideal om genus och jämställdhet presenteras i utställ-
ningar, utbildningsprogram och i butiken. Museibutiker kan inte ses som yt-
liga tillägg till den ”riktiga” museiupplevelsen och de ideal utställningarna 
förmedlar. Butikernas speciella publika egenskaper som multimodala451 mö-
tesplatser har effekter på museets publika kropp.  
 
Museibutikens sinnliga, lustfyllda aspekter konkretiserades för mig då jag tog 
med mig sonen på fältarbete i museet sportlovet 2013. Vi skulle tillsammans 
utforska museets barnverkstad Skapa loss. Denna låg innanför museets butik 
och kunde bara nås genom att passera igenom denna. En automatisk glasdörr 
i butiken öppnades in till barnverkstaden då vi närmade oss. Innan vi kommit 
så långt möttes vi av en glasmonter full av färgglada godisklubbor. Längsmed 
väggen, lågt placerat i sonens höjd, fanns färgglada leksaker och utklädnings-
saker. Jag lockade honom med viss svårighet till sist ifrån en låda frestande 
riddarsaker och vi missade en del av museilärarens introduktion. På vägen ut 
ur barnrummet fastnade sonen återigen vid butikens lockande leksaker och jag 

                                                      
448 Lindström 1997 & 2002.  
449 Ordalydelsen var “jämställdhet mellan könen”, därmed saknades ett queerperspektiv i upp-
draget). I genomförandet utgick dock JÄMUS-projektet som det kallades, från att ”jämställd 
representation även innefattade HBTQ-fältet, i projektet betonades vikten av ett intersektionellt 
perspektiv. I projektet ingick även ”kunskapslyft”, där museichefer från hela landet fick en te-
oretisk bakgrund till begreppen genus, queer, mångfald, normkritik, intersektionalitet, rasism 
och jämställdhet (Jämusprojektet rapport 2 Statens historiska museer, FoU Rapport 10, ku 
2011/557/ka, SHMM dnr 620-217-211). 
450 Levin 2010:3. 
451 Angående museet som multimodalt medium med fokus på utställningar, se Insulander 2010. 
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föll till föga för ett svärd. Efteråt då jag frågade om museibesöket mindes han 
bara klubborna han inte fick smaka, riddarutstyrseln han fick prova och svär-
det han fick behålla. De lerfigurer vi hade tillverkat i barnverkstaden låg kvar-
glömda och hopkladdade i min handväska. Nu ska vi lämna museibutiken, för 
att stiga in i just museets olika barnrum. 
 

 
 

Bild 21. T.v. Riddarsaker inom räckhåll att prova. T.h. T-shirts i barnstorlek. 
Foto: författaren. 
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Kapitel 4. Barnens rum 

En självklar plats? 
 
Det är maj och skoldag på Historiska museet 2013. Entréhallen larmar av 
ekande barnröster, tre skolklasser väntar på sina museipedagoger. Vid entré-
disken informeras lärarna vänligt om museets förhållningsregler. Barnen ska 
hålla en låg ljudnivå, hålla sig till gruppen och får inte sitta på glasmontrarna. 
Lärarna ombeds att efter det lärarledda programmet inte låta barnen vistas i 
utställningarna, där andra visningar pågår. I stentrappan sitter en årskurs tre. 
Det är lite kallt och någon fryser. Museipedagogen möter upp och vi följer 
henne från entréhallens larm och rymd, genom restaurangen till utställningen 
Forntider 1. Ljudet dämpas när vi kliver in i utställningens halvmörker. Var 
vi stannar beror på vad museiläraren vill visa, men också på andra barngrupper 
som vistas där. När ljudet från en grupp som går visningen från andra hållet 
läcker in i vår visning, tittar barnen nyfiket och slutar att lyssna och vi får 
flytta oss till ett nytt stopp. Från entréhallen leder en stentrappa ner till ett 
enkelt kapprum och matsäcksrum i källaren. Matsäcksrummet kallas Grottan 
och har konstgjorda grå stenväggar med hällristningsmotiv. Den ljusa plast-
mattan och den skarpa belysningen uttrycker dock snarast matsal. Barnen be-
lamrar träborden med påsar och plastbyttor. Deras röster fortplantar sig ut i 
trapphusets akustik. Jag frågar vad de tycker om rummet. En svarar att det 
vore bättre om det var lite tystare. Någon föreslår att det borde vara mer som 
en riktig grotta, kanske med facklor istället för lampor. Ett barn kommenterar 
att det gallerförsedda fönstret mot gatan gör att rummet känns som en fängel-
sehåla. Gruppen leds sedan upp ur källaren för att få ”pyssla”. Vanligen an-
vänds ett särskilt rum för detta kallat Skapa loss, beläget innanför museibuti-
ken. Denna gång leds vi istället till ett konferensrum vid caféet, eftersom 
Skapa loss är upptaget. Rummet är tomt så när som på bord och stolar där 
barnen slår sig ner. Framför varje barn finns en bit koppartråd och en avbitar-
tång för att göra en fingerring med solspiraler i bronsåldersstil. Som avslut-
ning på besöket får några barn tillstånd av sin lärare att titta i museibutiken, 
innan de i samlad tropp hämtar sin packning i källaren. 
 
Observationen med skolklassen berättar om hur barn både förväntades ta plats, 
som att hålla låg ljudnivå och att stanna i gruppen, och om hur de konkret tog 
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plats och rörde sig igenom museikroppen.452 Vissa rum som Skapa loss, Grot-
tan och kapprummet var anvisade helt för dem. Andra rum som utställnings-
salarna, entréhallen och butiken delades med andra besökare. Barnens koreo-
grafi genom museet var regisserad av entrépersonal, lärare och guider, men 
också av rummens utformning och av andra grupper som de måste dela ut-
rymmet med. Visningens rytm påverkades av andra barngruppers rörelser och 
besökstrycket hänvisade dem till ett konferensrum istället för det rum som 
avsatts för deras skapande. Akustik, temperatur och belysning kan ses som 
andra aktanter som påverkade barnens plats i, och upplevelser av, museikrop-
pen.453 

 
Idag är det självklart att varje museum anpassar sina utrymmen till målgrup-
pen barn. De flesta har någon form av skapande barnverksamhet, oftast i ett 
särskilt rum. På Historiska museet fanns vid denna tid, förutom nämnda Skapa 
loss och matsäcksrummet Grottan, den bokningsbara Studion där skolbarn i 
anslutning till en visning kunde studera arkeologiska föremål. Utöver dessa 
rum inrättade särskilt för barngrupper, fanns också flera barnanpassade utrym-
men i museets utställningar. I Arkeoteket, kunde barn prova på att gräva som 
arkeologer i konstgjord sand. I Vikingautställningen fanns en myshörna med 
mjuka kuddar för att läsa och lyssna på vikingasagor kallad Sagor och myter. 
Förutom dessa utrymmen som explicit skapats för barn, hade som vi sett mu-
seibutiken anpassats till barn som målgrupp. Det fanns även utrymmen som 
tillfälligt transformerades till barns rum. Varje sommar har museets innergård 
blivit ett barnfamiljernas uterum under Vikingasommar, där de kunnat prova 
på epokens aktiviteter.  
 
I boken Do museums still need objects?454 frågar sig historikern Steven Conn 
var alla vuxna har tagit vägen och historiserar de processer som gjorde de tek-
niska museerna till barnens lek- och experimentpalats istället för de vuxnas 
söndagsnöje.455 Conn sätter fingret på något intressant som inte rör bara sci-
ence centers och museer. En rad historieförmedlande aktörer på skalan mellan 
institutionella museer och kommersiella nöjesparker legitimerar sin nyttighet 
och relevans med att man vänder sig till barn. Det kan också ge möjligheter 
till statliga och kommunala medel. Inom kulturpolitiken är barn och unga ett 
högt prioriterat område. Detta tydliggörs inte minst av de nationella kulturpo-
litiska målen i kulturpropositionen Tid för kultur, från 2009 där barns och 

                                                      
452 Fältanteckningar, deltagande observation, 4 mars 2013. 
453 Aktanter är med Latours förståelse de olika relevanta faktorer som utöver påverkan och kan 
ses som lika viktiga för att skapa sociala situationer som människor. Det kan exempelvis vara 
objekt eller idéer, och menar jag, även ljud eller belysning. Jfr Märit Simonsson om museirum-
mets påverkan på upplevelsen (2014). 
454 Conn 2010. 
455 2010:143. 
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ungas rätt till kultur särskilt och explicit betonas som ett eget mål.456 Prefixet 
”barn” implicerar nytta, att ha barnverksamhet är alltid bra. Denna nytta be-
höver sällan underbyggas eller motiveras mer än i generella ordalag. Den har 
med ett Latourskt språkbruk svartlådats.457 Barn har dock inte alltid haft en 
självklar plats i museet, faktiskt inte ens sedan de tilldelades särskilda utrym-
men, eller lyftes in i kulturpolitikens formuleringar.  
 
Källmaterialets sammansättning i det här kapitlet skiljer sig från de övriga. 
Utsagor om tillgänglighet, demokrati och kulturpolitik är särskilt tydliga i re-
lation till barn. Samtidigt som ideal och intentioner varit tydliga och relativt 
lätta att spåra; hur barnrummen motiverats och tillskrivits mening, har det va-
rit svårare att fånga själva rummen. I utsagor på officiell nivå har barn hamnat 
i förgrunden för museets målformuleringar. Till skillnad från huvudentré eller 
butik, har barnverksamheter ofta explicit länkats till museernas samhällsnytta 
och demokratiska roll. Att kulturpolitikens logiker kan sägas bli särskilt tyd-
liggjorda i relation till barn i material på högre skalnivå, som årsredovisningar 
eller i svar på statliga utredningar, är inte så konstigt. Barnen är löftet för fram-
tidens samhälle.458 Barnverksamheten har motiverats på olika sätt över tid, 
men i fokus står museet som kunskapsinstitution uttryckt på olika sätt i relat-
ion till kulturpolitik och demokrati. Det är dock ideal och intentioner som man 
når i detta officiella material, vilket inte nödvändigtvis återger praktiker.  

 
Samtidigt som barnverksamheten idag är museernas mest synliga verksamhet 
– i offentligheten och i statliga dokument– är dess praktiker och rum anmärk-
ningsvärt lite dokumenterade inom museerna.459 Likaså är fallet i Historiska 
museets ämbetsarkiv där en stor del av den praktiknära barnverksamheten som 
nämnts återfinns i ett osorterat och oförtecknat material. Materialet som be-
rättar om barnverksamheternas praxis har visserligen varit stort, men osam-
manhängande och ojämnt, i synnerhet på den lägsta skalnivån närmast bar-
nen.460 Det kan tolkas som att barnverksamheten trots allt inte värderats högt 

                                                      
456 I de kulturpolitiska målen står att kulturpolitiken ”särskilt [ska] uppmärksamma barns och 
ungas rätt till kultur” (Tid för kultur, prop. 2009/10:3:26). 
457 De sammansättningar som skapat barn som viktiga mottagare av kultur och som en viktig 
målgrupp för museer, är så pass stabilt konfigurerade att de agerar som en helhet, vad Latour 
och Callon benämner svart låda (Latour & Callon 1998). 
458 Om synen (och konstruerandet) på barnet över tid, bland annat som ”politisk utopibärare”, 
se Hörnfeldt 2009. 
459 Petersen 2011:878, Eriksen 2009:182. Vidare behandlar få empiriska studier museiför-
medlingens praktiker (Ljung 2009: 66f,93). 
460 Material på officiell nivå har sammanfogats med barnteckningar, kladdar i block, fotografier, 
satirteckningar och arbetsplaner. Därtill har intervjuer använts både som primära källor och för 
att begripliggöra det jag sett i arkivets fragmentariska kvarlevor. Som nämndes i inledningen, 
har arkivets osorterade karaktär ibland varit en fördel. Bland annat för att jag hittat oväntade 
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inom museihierarkin. Därför är det viktigt att ställa officiella utsagor om de-
mokrati, inkludering och kunskap uttryckta inom institutionen, mot barns fy-
siska plats i museet. Museets interna hierarkier har betydelse för vad museet 
förmedlar utåt. Kapitlet undersöker barnrummens tillskrivna mening och mo-
tiveringar, i relation till deras funktion och agens.461 Frågor jag vill besvara är: 
När har det funnits speciellt inredda barnrum? Hur har de varit utformade och 
disponerade i huset?462 Hur har barnverksamheten motiverats och med vilka 
begrepp har den beskrivits? Vad har det varit tänkt att barnrummen ska åstad-
komma? Vilka har arbetat med barn där och hur har det gått till? 
 
Vilka som arbetat med barn, hur de benämnts, vilken kunskap de ansetts be-
höva och deras position inom organisationen berättar om hur olika vetanden 
eller kunskapssystem har stått i spänningsförhållande till varandra och ansetts 
olika giltiga över tid. Detta kapitel berör mycket konkret de spänningsfält Hill-
ström och Bäckman identifierat, och står även i tydlig relation till kulturpoli-
tikens skiften såsom Dorte Skot-Hanssen tecknat dem. Jag återkommer till 
detta i slutkapitlet.  
 
Inom såväl museologisk forskning som i museal praktik förekommer olika 
begrepp rörande verksamhet riktad till barn, benämningar som har laddats 
med ideologiska ståndpunkter och värderingar.463 Ett par av museifältets cen-
trala begrepp kan behöva redas ut i förhållande till vilka jag själv använder. 
Benämningarna på dem som arbetar med barn på museum har skiftat och titlar 
har förekommit parallellt. Inom yrkeskåren i Sverige har det de senaste decen-
nierna funnits delade meningar om exempelvis titlarna ”guide”, ”museilärare” 
och ”museipedagog”. I synnerhet har många värjt sig mot att kallas ”guide”. 
Dels har det handlat om vilken kunskap och status man tyckt orden kommu-
nicerat, dels är det en facklig aspekt där yrkesbeteckningar kan vara avgörande 
för lönegraden.464 När jag i generella termer talar om dem som arbetar med 
barn benämner jag dem fortsättningsvis utifrån vad de själva förefaller ha varit 
                                                      
materialiteter i kartongerna. Ett brungrönt mattprov från Barnens rum gav en möjlighet att fö-
reställa mig hur det var att gå och sitta på golvet i rummet 1963. Texturen var ganska grov. 
Färgen gräsaktig, kanske var det meningen att det skulle associera till natur? 
461 Jfr Jönsson 2017:75. 
462 De flesta barnanpassade lösningar som utformats inom museets utställningsrum har jag ute-
lämnat, även om ett par miljöer eller ”rum i rummen” nämns där det varit relevant. Skolvis-
ningar i utställningsrum har i högre grad behandlats i forskningen än separata rum avsedda för 
barns egna praktiker (Petersen 2011:57–60). 
463 Titeln Museipedagog ges olika innebörd. Yrket har professionaliserats och man kan idag ha 
en museiopedagogisk utbildning. Det är dock inget krav. De flesta har annan akademisk utbild-
ning som grundar sig på museets ämnesområde. (Ljung 37ff.) Synen på begrepp skiljer sig även 
mellan länder. Enligt den danska forskaren Mette Boritz Petersen står museipedagogik-begrep-
pet inte högt i kurs idag, då många av dem som arbetar med förmedling har akademisk utbild-
ning, men inte en pedagogisk (Petersen 2011:62). 
464 Cassel 2001:25ff, jfr med diskussionen om titlar i kapitel 3, Museibutiken. 
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mest bekväma med att kallas, till och med 1960-talet museilärare, efter detta 
främst museipedagoger.465 
 
Också benämningarna på yrkesrollens uppdrag har genomgått stora föränd-
ringar. Orden undervisning och förmedling, som för ett tjugotal år sedan var 
gängse i den svenska museisektorn, blev under 2000-talet alltmer kritiserade, 
vilket relaterade till utvecklingen inom pedagogiken i övrigt.466 Historiska mu-
seet började i likhet med andra museer övergå från överföringsmetaforer och 
avsändarperspektiv till deltagarmetaforer och besökarperspektiv. Besökar-
perspektivet innefattar också ett kundperspektiv.467 De gängse orden är idag 
lärande och kommunikation.468 Som nämndes i inledningen, tecknas här ofta 
en historisk utveckling där ”passiv överföring, undervisning och fostran” får 
stå som kontrast till ”samtidens demokratiska dialog”. Om så är fallet ser jag 
dock som en empirisk fråga. Begreppen är normativa utifrån sin egen tid, och 
tydligt färgade av sin respektive tidsanda. Därför vill jag undvika att oreflek-
terat använda de emiska begreppen. Eftersom studien omfattar 70 år, har jag 
valt att genomgående använda begreppet förmedling trots att det sällan an-
vänds idag. Jag tar fasta på begreppet utifrån dess betydelse av länk eller mel-
lanhand mellan museum och besökare.469 Begreppet användes under mycket 
lång tid och täcker bättre in olika tiders synsätt på barnverksamheten än de 
mer polariserade undervisning och lärande. Jag återkommer till dessa be-
greppsskiften i slutdiskussionen. 

 
 
 

                                                      
465 Benämningen museilärare återkom dock under 2000-talet, och museipedagog och museilä-
rare har delvis använts parallellt vid museet. Jag innefattar i begreppet museipedagog alla vid 
museet som arbetat med pedagogisk verksamhet i syfte att undervisa barn. 
466 Begreppen avlöser dock inte varandra så enkelt. De har använts parallellt och även olika av 
olika aktörer. I statliga direktiv har begreppet förmedla varit vanligt, samtidigt som det varit 
något av ett omöjligt ord hos företrädare för (musei)pedagogik och skola (Se Ljung 2009, Pe-
tersen 2011, Holdgaard & Ekelund Simonsen 2011 och Grundberg 2015). 
467 Jfr Hillström 2006. 
468 Detta speglar museiologisk forskning i engelsktalande länder. Inom pedagogik, didaktik och 
museologi är begreppen “Lärande” (learning) och “kommunikation” (communication) de mest 
accepterade så väl i en skandinavisk, engelsk och amerikansk kontext (Petersen 2011, Hein 
1998, Hooper-Greenhill 1995, 2002, Ljung 2009:11, 89). 
469 Jfr Barrett 2011:130f. ”Förmedla” beskrivs i Nationalencyklopedin som att: (försöka) över-
föra genom att fungera som förbindande länk särsk. med avs. på information etc. men äv. kon-
takter” (NE nätupplaga, hämtad senast 7 augusti 2017). 
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Barnens intåg i museerna 
Museernas synsätt på kunskap och barn har en nära relation till skolans och 
pedagogikens framväxt. Planerna för byggandet av det nya Historiska museet 
påverkades av hur skolans synsätt på barn utvecklades, liksom av samhällets 
syn på barn i stort. När Historiska museets samlingar fick en plats i bottenvå-
ningen av Nationalmuseum 1866, var den självklara målgruppen vuxna. Men 
under 1800-talets senare del började barn i allt högre grad ses som en särskild 
grupp i samhället med ett egenvärde.470 Vid samma tid växte museet fram som 
en publik sfär för både bildning och nöje.471 Allt fler barn kunde ta del av sko-
lans undervisning. Museet skulle, i likhet med skolan, verka för allmänhetens 
bildning och fostran till samhällets, nationens gagn.  
 
Under 1900-talet och i synnerhet från 1920-talet ökade antalet skolklassvis-
ningar vid sidan av vuxenvisningarna på Historiska museet.472 Skolbarn blev 
en allt viktigare besöksgrupp för museerna generellt och skolans och pedago-
gikens utveckling avspeglas i museernas verksamhet. Detta ökande intresse 
att tillgodose skolbarn växte samtidigt fram i både USA och Europa.473 Vid 
1900-talets början grundas de första så kallade barnmuseerna i USA, inspire-
rade av bland andra pedagogen och psykologen John Deweys hands-on peda-
gogik.474  
 
Den inflytelserika författaren och pedagogen Ellen Key (1849–1926), uttalade 
sig tidigt om de svenska museernas roll i relation till barn i skriften Folkbild-
ningsarbetet, Särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling och några fram-
tidsönskningar. Hon betonade i denna skrift, liksom i den uppmärksammade 
boken Barnets århundrade, barnets egna behov och intressen.475 Under rubri-
ken ”Konsten och barnen” skriver hon 1915: 

                                                      
470 Hartman 2012. 
471 Bennett 1995, Barrett 2011. 
472 ”Antal museibesökare 1903–1940”, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, SHM, F4 handlingar 
rörande upplysningsverksamhet, vol. 1 1903–1965. 
473 Petersen 2011:83, Conn 2010:138–171. 
474 John Dewey (1859–1952), är en av 1900-talets mest inflytelserika pedagogiska tänkare och 
verkande för en demokratisk, progressiv skola som såg till barns speciella behov och erfaren-
heter. Framför allt behövde barn behövde få experimentera, lära med kroppen, genom att själva 
upptäcka och göra. Hans hands-on pedagogik kallas ofta populärt ”learning-by-doing” (Heu-
mann Gurian 2006:20ff., Ljung 2009:84ff). 
475 Ellen Key var en förkämpe för barns rättigheter och hennes vid tiden delvis kontroversiella 
idéer kom att få stort inflytande. Boken Barnets århundrade kom ut år 1900 och översattes till 
26 språk (nyutgåva 1996). 
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Vad museibesöken angår så är vidare den rätta metoden att, så snart man kan 
tilltro barnen nog varsamhet, låte dem gå ensamma på museet för att själva upp-
täcka och vid hemkomsten berätta… Vad man för barnen som folkets skull 
måste fordra är: 
Att museerna ha upplysande underskrifter under konstverken. 
Att istället för råa vaktmästare kunniga och upplysningsvilliga personer anstäl-
las. 
Att en lättfattlig, rolig och billig översiktskatalog utarbetas. Förevisningar bör 
däremot vara mycket sällsynta.476 

 
När planerna för Historiska museets nya byggnad tog fart från 1927, utökades 
samarbetet mellan folkskolan och museet. Stockholms Folkskollärareförening 
bildade en särskild kommitté som hade till uppgift att ”verka för museernas 
utnyttjande i skolans arbete”.477 1937 skrev de till Riksantikvarie Sigurd Cur-
man med förslag och önskemål för det nya museet. Brevet ger intryck av att 
Folkskollärarföreningen hade en nära dialog med museet och såg det som en 
självklar bildningsresurs för barnen. Kommittén hade synpunkter gällande lo-
kalernas utformning. De gav förslag på allt från rummens form, längd och 
inredning, till föremålens utställande och typer. Utställningssalarna skulle 
vara ljusa och inbjudande, med sittbänkar, gärna med ”glidknappar” fram till 
montrarna för trötta barnsben.  

”Ett museum avsett även för barn, får ej öppna en allt för lång följd av rum 
framför den besökande; för den lätt tröttade blir vandringen genom något, som 
aldrig tycks ta slut, mycket påfrestande.”  

 
Bakom raderna anas en lärare med lång erfarenhet av besök i föremålsbe-
mängda, dunkla museisalar med ystra barnkullar. Föremålen skulle vara glest 
utställda, i barnens höjd och behövde inte nödvändigtvis vara i original, verk-
tyg gärna skaftade. ”De bör tala till barnens skönhetskänsla och fantasi samt 
anknyta till det undervisningsstoff som på ifrågavarande åldersstadium före-
kommer.” Vidare efterfrågades modeller och möjlighet för barnen att känna 
på föremålen. En handledning med uppgifter för eleverna att utföra vid besö-
ket önskades också, det var något som lärare enligt brevet vant sig vid att få 
från Nordiska museet, som var en förebild.478 Där fanns den banbrytande pe-
dagogen, museimannen och etnologen Ernst Klein som 1929 blev Sveriges 

                                                      
476 Key 1915,2:27. 
477 Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF) var en svensk riksorganisation för folkskol-
lärare verksam 1880–1946. Denna arbetade för att förbättra lärarkårens villkor och för alla barns 
rätt till en god och likvärdig utbildning. Mette Boritz Petersen har i sin avhandling om musei-
didaktik beskrivit en liknande utveckling i Danmark under 1930-talet (2011:84). 
478 Brev från Stockholms folkskollärares förening till Riksantikvarien den 3 april 1937, Dnr 
1505. Riksantikvarieämbetet, ATA, Studieavdelningen, F3 Handlingar rörande museipedago-
gik, barnverksamhet mm, vol. 1 1937 – 1973 u.å. ”Lektioner allmänt” (jfr Grundberg 2015). 
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och sannolikt Europas första museilektor, med uppdraget att arbeta för skola 
och folkbildning.479  
 
Folkskollärareföreningens kommitté efterfrågade också separata utrymmen 
för barn. Dessa tänkta ”undervisningsrum” skulle avskiljas från de ”av all-
mänheten avsedda skådesamlingarna”. Som motiv angavs framför allt att bar-
nen ansågs vara störande för vanliga besökande, då de ”hastigt förlora för-
mågan av uppmärksamhet, samling och disciplin.” Styrelsen för kommittén 
erbjöd sig att vara rådgivare och samtalspart i planeringen av det nya museet. 
Curman svarade att han med glädje skulle samarbeta i den pedagogiska ut-
formningen.480 Mycket av det som efterfrågades blev verklighet i det ny-
byggda museet - ljusa museisalar med luftiga uppställningar, modeller, kartor 
och föremålen insatta i sina funktionella kontexter.481 Avsikten var också att 
reservera särskilda utrymmen för undervisning och annan “populariserings-
verksamhet”, såsom kommittén hade efterfrågat.482 Det var något helt nytt att 
barn skulle få egna, särskilt tillpassade utrymmen. Arkitekterna Romare och 
Schermans ritningsförslag för museibyggnaden från 1931 omfattade utrym-
men för pedagogisk verksamhet samt lunchrum för skolbarn på 80 kvm. En 
biolokal planerades också för undervisningsfilmer, samt ett mindre filmrum. 
Den sammanlagda ytan för pedagogisk verksamhet skulle uppgå till mer än 
600 kvm. Planer fanns också för en särskild barntillvänd utställning med riklig 
tillgång till rekonstruktioner som barn kunde få utforska och ta på. Curmans 
formulering om hur han tänkte sig de pedagogiska utrymmena framstår som 
anmärkningsvärt aktuell även idag:  

                                                      
479 Ernst Kleins (1887–1937) pedagogik inspirerade flera andra museer. Han står också för den 
experimentella arkeologins kanske första försök i Sverige. 1919 lät han två unga män leva sten-
åldersliv på Rockelsta ägor i Södermanland. De fick uppföra en hydda, tillverka redskap i ben 
och flinta, fiska och laga sin egen mat. Experimentet utmynnade i en bok och i filmen ”Stenål-
dersmannen” som blev en stor succé. Den visades som utbildningsfilm för svenska skolbarn 
ända in på 1960-talet (Klein, 2010). 
480 Brev från Stockholms folkskollärares förening till riksantikvarien den 3 april 1937, Dnr 
1505. Svarsbrev från Sigurd Curman till styrelsen för Stockholms folkskollärareförening, date-
rat 4 maj 1937. Riksantikvarieämbetet, ATA Studieavdelningen, F3 Handlingar rörande musei-
pedagogik, barnverksamhet mm., vol. 1 1937 – 1973 u.å. Lektioner allmänt. 
481 Skoldirektionens brev kan förstås i ljuset av 1919 års utbildningsplan för skolan, där en 
kyrklig fostran vändes till en mer samhällstillvänd medborgarfostran. Den så kallade arbetssko-
lepedagogiken hade också satt avtryck. Sven Hartman har beskrivit hur den omfattade: ”Att 
lära genom att göra”, ”handens arbete”, ”den andliga brottningen med problemen”, ”skolan ett 
laboratorium, inte ett auditorium.” Undervisning med passiv kunskapsmatning skulle bort. Den 
aktiva och arbetande eleven skulle sättas i centrum. Under internationellt inflytande kom dessa 
idéer att utvecklas under 1920- och 1930-talet (Hartman 2012:65–67). 
482 ”Bilaga till undervisning och frivilligt studiearbete 1949. Lokalfrågor”, Dnr 2198.  Riksan-
tikvarieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar, F 13 Handlingar rörande lokaler, vol. 5 
1929 – 1952. 
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Ett annat önskemål är att få till stånd en planerad pedagogisk avdelning, särskilt 
avsedd för yngre skolungdom, där den pedantiska etiketten ”föremål får ej vid-
röras” skulle ersättas av någonting i rakt motsatt riktning och där man skulle 
kunna frossa i modeller, rekonstruktioner och annat som tilltalar det ungdom-
liga sinnet och sätter fantasin i rörelse.483 

 
Vilka rum var det då som skolbarnen vistades i då de besökte det nyöppnade 
museet? Vad hade hänt med 1930-talets planer på rum för ”populariserings-
verksamhet och pedagogik”? De planerade utrymmena blev byggda, men hu-
vudsakligen snabbt disponerade för andra ändamål än de tänkta. Den stora 
biograflokalen användes som magasin för Cypernexpeditionens samlingar och 
akademins bokförlag. Den tänkta pedagogiska utställningslokalen användes 
som samling av medeltida skulptur och måleri. En uppenbar anledning var det 
ekonomiska läget. Först 1930-talets depression och sedan andra världskrigets 
utbrott hade drastiskt ändrat de ekonomiska förutsättningarna och omintet-
gjort Curmans och arkitekternas planer på ett barntillvänt rum fullt av mo-
deller och prova-på.484 De stora förhoppningarna om fortsatta inredningsar-
beten övergavs inte, men sköts på framtiden. Det står klart att trots att ambit-
ionerna för att avdela separata utrymmen för barn inte försvann, var detta nå-
got som återkommande prioriterades bort framför behov som ansågs mer 
trängande. En tid efter museets öppnande började dock ett litet rum att använ-
das för skolbarn. I det följande ska vi i kronologisk ordning besöka olika rum 
inrättade specifikt för barn, med början i detta lilla rum.  

Lektionsrum, med föremålen i centrum 
Det första decenniet efter öppnandet betonades museets roll i samhällsbygget, 
där museet beskrevs som en ”folklig bildningsanstalt”.485 1947 inrättades efter 
flera års önskemål en särskild befattning för ”populariseringsverksamheten”, 
en museilektor efter förebild från Nordiska museets undervisningsavdelning 
och ovan nämnde Ernst Klein. Museilektorns arbete omfattade hela den folk-
bildande verksamheten för både vuxna och barn.486 En särskild Studieavdel-

                                                      
483 Utdrag ur skrivelse från Curman, refererad i Thordeman 1946:169. 
484 ”Bilaga till Undervisning och frivilligt studiearbete 1949. Lokalfrågor.” Drn 2198.  Riksan-
tikvarieämbetet, ATA, Gemensamma handlingar, F 13 Handlingar rörande lokaler, vol. 5 ,1929 
– 1952. 
485 Thordeman 1946:141,171. 
486 Förutom skolundervisningsfrågor skulle museilektorn även ha hand om frivilligt studiear-
bete, populärvetenskaplig verksamhet samt sköta ”propaganda” och presskontakter. ”Förslag 
till instruktion för museilektorn hos Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum,” 
Drn.5507, Carl-Axel Moberg till riksantikvarien 10 dec 1947, Riksantikvarieämbetet, ATA, S-
avd., F4 Handlingar i skilda ämnen, vol. 2 1943–1973. (Förslaget skickades formellt i december 
och antogs av riksantikvarien Curman med några få ändringar.) 
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ning inrättades snart för Riksantikvarieämbetet och Historiska museet gemen-
samt, med museilektorn som chef.487 Museets första museilektor blev arkeolo-
gen Carl-Axel Moberg som hade tjänsten till 1956.488 Moberg var en forskare 
med stor ambition att popularisera och folkbilda. I pedagogisk pionjäranda 
införskaffade han läroböcker i historia för att Studieavdelningen skulle vara 
insatt i hur forntiden speglades i skolan och han såg till att avdelningen pre-
numererade på flera pedagogiska tidskrifter. Han gjorde också studieresor i 
Norden för att ta lärdom av andra museers arbete med skolbarn. Medarbetare 
har beskrivit Moberg som samhällsengagerad och skicklig på att entusias-
mera. Han pläderade för arkeologins uppgift och roll i samhällsnyttan och ar-
betade aktivt för att sammanföra ett pedagogiskt och ett arkeologiskt veten-
skapligt förhållningssätt.489  
 

                                                      
487 Genom en ändring i RAÄ-SHM:s instruktion 1952, SFS 1952:313, blev museilektorn före-
dragande inför riksantikvarien, Studieavdelningen var därmed formellt fastställd. 
488 Moberg (1915–1987) blev under sitt liv en internationellt erkänd arkeolog, författare av po-
pulärvetenskap, arkeologisk kurslitteratur och skönlitterär poesi. Han var en flitig föreläsare i 
radio och i TV (Lars O Lagerqvist, inspelad intervju 12 december 2012, Stjernqvist 1988). In-
nan dess fanns dock en informell pedagogiskt ansvarig. Den första med uppdrag att leda ”upp-
lysnings- och propagandaverksamhet” i byggnaden var arkeologen och konstvetaren Wilhelm 
Holmqvist. Han har beskrivits som en temperamentsfull och god pedagog (Lundström & Lamm 
1990, Lars O Lagerqvist, inspelad intervju, 12 december 2012, Brev Wilhelm Holmqvist till 
museidirektören 18 november 1944, riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd., F4 Handlingar i 
skilda ämnen, vol. 2 1943–1973, u.å.). 
489 Se t.ex. Moberg 1969, 1977.  

Bild 21. ”Lektionsrummet” 1958. Raä, ATA, Fotoarkivet SHM, Bildmapp 14, ”Stu-
dieavdelningen”. 
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Ansträngningarna intensifierades med att allt fler barn strömmade in genom 
museets tunga bronsportar. Andra världskrigets ”babyboom” gjorde att antalet 
folkskoleklasser kraftigt ökade under 1950-talet. Stockholms folkskolor hade 
obligatoriska museibesök på Historiska museet liksom på andra museer i 
Stockholm, genom bidrag från Folkskoledirektionen.490 På Historiska museet 
gällde detta årskurs fyra och senare även årskurs åtta. Skolpolitikens många 
utredningar och reformer under 1900-talet, skolexperternas syn på barn, de-
mokrati och kunskap spelade en viktig roll för museernas relation till barn, i 
synnerhet i efterkrigstid då skolan överlag hade en stor betydelse som in-
körsport till kultur. Samhällets ansvar för barnen blev allt mer centralt inom 
politiken. Målet var att verka för en demokratisk samhällsutveckling, där to-
talitära tendenser kunde bekämpas. Vid krigsslutet tillsatte den socialdemo-
kratiska regeringen utredningen 1946 års skolkommission, där demokratibe-
greppet stod i centrum och skolans främsta uppgift var att ”fostra demokra-
tiska människor”.491 På samma sätt knöt det socialdemokratiska kulturpro-
grammet Människan och nutiden 1952 kulturen till samhällets 
”demokratiseringsarbete.”492 Skolan sågs, liksom också i allt högre grad mu-
seerna, som instrument för att ändra och utveckla samhället i demokratisk rikt-
ning. I detta sammanhang kan även nämnas att ett särskilt socialmuseum ut-
reddes efter kriget, efter förslag av arkitekter och samhällsplanerare från dis-
kussionsgruppen Plan, bland andra Alva Myrdal och Uno Åhrén.493 Museet 
skulle bidra till att fostra demokratiska, tänkande människor i kontrast till 
”massmänniskor” och totalitära tendenser. Museimän fick en roll i plane-
ringen av framtidens samhälle.494  
                                                      
490 Stockholms Folkskoledirektion var en kommunal nämnd med uppgift att handha Stockholms 
folkskoleväsen. Den löd direkt under Skolöverstyrelsen. 1958 bytte den namn till Skoldirekt-
ionen. Den så kallade Förste skolinspektören sammanställde centralt ett schema över besöken 
vid museerna, som skickades till folkskolorna. Andra ”kanoniserade” museer som skolbarn ob-
ligatoriskt skulle besöka under 1950-talet var Nationalmuseum, Nordiska museet, Armému-
seum och Sjöhistoriska museet. Som Malin Grundberg noterat, fanns här skillnader mellan 
pojk- och flickklasser. Till Armémuseum och Sjöhistoriska museet gjorde bara pojkar obliga-
toriska besök (”Förslag till omorganisation av museiundervisningen vid Stockholms folksko-
lor”, Riksantikvarieämbetet, ATA, Studieavdelningen, F 3 Handlingar rörande barnverksamhet 
mm., vol. 1 Lektioner allmänt 1937–1973 u.å., Grundberg 2016:402f). 
491 SOU 1948:27. 
492 Programmet antogs aldrig, men är talande för synen på kulturens roll för demokratisk fost-
ran. Se även Myrdal i ABF:s studiehandbok Freden och framtiden: Våra problem efter kriget 
1943. För en fördjupning av kulturpolitikens framväxt i Sverige, se Sundgren 2007 samt 
Klockar Linder 2014. 
493 Plan var en sociologiskt engagerad sammanslutning som diskuterade och planerade för det 
framtida demokratiska samhället (Larsson 2001:67f, Nilsson 2004:72f). I ämbetsarkivet i ATA 
finns korrespondens angående ett socialmuseum och Historiska museets roll. Bland annat an-
gående möjligheterna att visa filmer med social upplysning i museet.  
494 Nilsson 2004:112ff,136. (Museet blev dock inte av, bland annat eftersom de befintliga mu-
seerna ansågs redan rymma socialhistoriska material, vilka dock ansågs kunna nyttjas bättre.) 
Utvecklingen av barnverksamheter vid museerna kan ställas i relation till hur blickar efter kriget 
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Att samarbetet med skolan var viktigt och att museet följde dess pedagogiska 
strömningar märks i språkbruket. ”Museilektorn” var chef över ”Studieavdel-
ningen” som under 1950-talet även kallades ”Undervisningsavdelningen” och 
”Pedagogiska avdelningen”. De som arbetade med visningar kallades ”musei-
lärare” men också ”lektionsledare”, ”undervisningsledare” och ”lektionshål-
lare”. Dessa ”förevisade”, ”undervisade” eller ”demonstrerade”. Uppdraget 
beskrevs i termer av ”bildning”, ”undervisning” och i liten mån förekom ordet 
”fostran”. Denna flora av namn på förmedlande utövare och praktiker kan ses 
som uttryck för museets identitet som bildningsinstitution. Det kan även för-
stås utifrån ett växande intresse för barn och pedagogik i samhället.495 Däremot 
var det aldrig tal om att personalen som visade museet skulle ha en pedagogisk 

                                                      
vändes mot USA, som för många representerade frihet och demokratiska värderingar. Intresse 
riktades mot USA:s progressiva pedagogik där den enskilda individens utveckling sågs som 
grunden för hela samhällets utveckling (Hartman 2012:80). 
495 Inte minst viktiga var skolreformen som genomfördes 1950 och lärarhögskolans inrättande 
1956. Centralt för 1950-års reformbeslut var att omvandla den existerande folkskolan till en 9-
årig enhetsskola, startskottet till grundskolan. Alla barn skulle ges möjlighet till likadan under-
visning oavsett var de bodde (Marklund 1989:19, se även Grundberg angående begreppsskif-
tena, 2015:400ff.). 

Bild 22. Fotografier från 1950-talets skolvisningar visar hur museiläraren talade 
framför stora barngrupper, vilka flockades för att kunna se i montrarna. Raä, ATA, 
Fotosamlingen, Bildmapp 14. Studieavdelningen. 



149 
 

utbildning eller erfarenhet från skolans sfär. Den arkeologiska fackkunskapen 
var obestridlig och en arkeologisk eller konsthistorisk utbildning var en själv-
klarhet för alla dem som skulle undervisa vid museet, föremålen var centrala.   
Det ökande antalet barn fick rumsliga konsekvenser. Utställningssalarna lik-
som de övriga publika rummen var inte lämpade för att husera stora grupper 
samtidigt. Barnen skockades runt museiläraren och montrarna och det kunde 
ofta vara svårt att komma åt att se föremålen. I synnerhet då flera klasser sam-
tidigt måste anpassa koreografin genom utställningsrummen till varandra. 
Grupperna krockade och fick vänta ut varandra, sorlet från olika barngrupper 
läckte in i varandras sfärer. Beskrivningar från 1950-talet liknar på detta sätt 
de inledande observationerna från 2013. 
 
Barnen förändrade museirummen med sina kroppar och använde dem på sätt 
som inte hade förutsetts då museet byggdes. Som nämndes i kapitel 2, hade 
museet ännu inget matsäcksrum vilket gjorde att entréhallen fylldes av 
klungor av barn som satt på stengolvet eller i stentrappan och åt sina lunchpa-
ket. Deras röster skapade ett högljutt larmande. Med barnens inflöde ställdes 
nya krav på vakthållning och information. Montrar och modeller måste skyd-
das från nyfikna barnhänder. Skolbarnen tog bokstavligen ny plats och därmed 
aktualiserades planerna på separata barnutrymmen.  
 

Bild 23. En barnteckning, sannolikt från 
1950-talets början, illustrerar museivak-
ternas vakande närvaro. Fjärdeklassele-
vens kritiska penna har istället för att 
följa uppgiften att rita av ett föremål, ka-
rikerat vakten som säger ”rör inte föns-
terna.”Raä, ATA, S-avd. F 3, vol. 5, 
”Barnteckningar”. 

Bild 24. Att rita av och hantera föremål 
hade till pedagogisk funktion att engagera 
och aktivera barnen, som kontrast till att 
vara passivt lyssnande. De måste verkligen 
koncentrerat studera artefakternas detal-
jer. Raä, ATA, Fotosamlingen, Bildmapp 
14. 
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Lektionsrummet, eller Studierummet som det också kallades, var det första 
rum för barn som realiserades. Efter museisalarnas kronologiska vandring led-
sagades barnen från entréhallen upp till det långsmala rummet, anspråkslöst 
beläget halvvägs upp i stentrappan till första våningen. Rummet var tänkt att 
vara tillfälligt och iordningsställdes i det som hade byggts som ett filmrum om 
30 kvm. Det var därför både ljudisolerat och fönsterlöst.496  Där fick barnen 
titta på ljusbilder/skioptikon av arkeologiska föremål i detaljerad uppförsto-
ring och se hur de påträffats i fornlämningslandskapet.497 De fick känna på och 
rita av arkeologiska originalföremål, hålla i tunga, glatta stenyxor, tunna fina 
spännen av brons, vassa spjutspetsar, svärd och skrovliga keramikskärvor.498 

Att få röra föremålen hade efterfrågats av skoldirektionen redan på 1930-talet 
och ansågs mycket värdefullt både av skolorna och av Studieavdelningen. I en 
instruktion för guider beskriver Moberg hur Lektionsrummet fungerade som 
ett komplement till rundvisningarna:  

För alla, men allra mest för barn, kan det vara svårare än man tänker sig att 
verkligen begripa hur sakerna bakom montrarnas glasrutor är beskaffade. Att 
höra om en sak är bara inledningen. Att se är det viktiga på ett museum. Men 
att också få k ä n n a på den gör förståelsen ojämförligt lättare. Lektionsrummet 
har kommit till först och främst för att göra det möjligt att sätta originalföremå-
len i händerna på skolbarn.499 

 
Rummet ansågs värdefullt och användes regelbundet 2–3 gånger dagligen, 
men det var samtidigt ett provisorium som hade stora brister. Det inrymde 
trettiotvå sittande elever, men ofta kunde barnen vara fler än trettiofem och 
upprepade klagomål på ventilation och utrymme ger en aning om hur det kan 
ha varit att vistas i det fönsterlösa rummet en vinterdag under en skioptikon-
visning, med atmosfären tjock av kroppsångor från ett trettiotal ylleklädda 11-
åringar.  
 
Moberg betonade återkommande bristerna och skrev till riksantikvarien500 att 
Lektionsrummet borde ersättas med utrymmen ”i en standard, som motsvarar 
den i moderna skolbyggnader vanliga.” Han poängterade att dessa nya utrym-
men måste planläggas omsorgsfullt ”och med ledning av rikare erfarenheter 

                                                      
496 Lars O Lagerqvist, inspelad intervju 13 december 2012. 
497 Skioptikon var en föregångare till diabildsprojektorn. 
498 Enligt uppgift från 1947 visades 9 yxor, 1 dolk, 4 spjutspetsar, 1 svärd, en klubba, en sköld-
buckla, 3 spännen, 5 pärlhalsband och enklare småsaker, som keramikskärvor. Moberg påtalade 
som en brist att rummet inte rymde bord för avritning (PM angående förändringar av lektionssal 
i historiska museet, Moberg till riksantikvarien 9 juni 1948. Riksantikvarieämbetet, ATA, S-
avd., F1 Ärenden föredragna vid S-avdelningen, vol. 1 1947-51). 
499  ”Instruktion för guider” tidigt 1950-tal, Riksantikvarieämbetet, ATA S-avd., F3 Handlingar 
rörande museipedagogik, barnverksamhet m.m., vol. 1 1937-1973, ”Lektioner allmänt”: 
500 Riksantikvarien, Curmans efterträdare, var 1946–1952 Martin Olsson (1886–1981). 
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än som nu föreligger.”501 I väntan på att visionerna om permanenta lokaler 
skulle infrias, föreslog Moberg provisoriska förbättringar.502 Bland annat att 
tillföra rummet en svart tavla att skriva på, en kateder samt kartor och plan-
scher. Det som eftersträvades var ett skolrum. Den svarta tavlan var närmast 
en metonymi till skola, ett ting som bar på koder barnen utan tvivel kände 
igen. Gällande lärarens plats i rummet finns en lustig parantes med:   

Lärare. En (ev. småväxt) lärare bör kunna tala från två platser: dels från appa-
ratrummet i samband med visning av ljusbilder, del i lektionsrummets främre 
del. 

Rummet satte begränsningar för vad som var fysiskt möjligt och exemplet vi-
sar mycket konkret på Doreen Masseys poäng hur rum formar kroppar, i det 
här fallet framkallade rummet en småväxt lärare. Vice versa framkallade de 
tänkta barnkropparna en kateder och en svart tavla. Rummets dispositioner 
och uttänkta koreografi säger också något om synen på relationen mellan barn 
och museilärare:  

Demonstration av fornsaker bör kunna ske i rummets främre del framför svart 
tavla, som används samtidigt. Efter behov kan eleverna antingen förbli sittande 
eller också samlas stående. Läraren bör stå högre än eleverna. Ett skrank mellan 
lärare och elever bör utformas som en disk åtkomligt från båda sidor, på vilken 
man kan lägga fornsaker. Dörr i skranket. 503 
 

De rumsliga nycklarna kan sägas ha skapat en auktoritativ museilärare, som 
stod både högre och framför raderna av sittande barn. Liksom rummet begrän-
sade lärarens koreografi och kropp, begränsade det trånga rummet även bar-
nens. De satt i stolsraderna och tittade och lyssnade framåt mot museiläraren. 
Rummet skapade eleven som orörlig, observerande och lyssnande. Samtidigt 
gjorde också barnen ibland motstånd mot detta. Istället för att rita av de arke-
ologiska artefakterna klottrade en och annan elev på stolsryggen framför, ett 
problem man dokumenterade och försökte komma till rätta med.504 Rummet 
renoverades. För att lätta upp intrycket målades det ljusare och dekorerades 
med bilder av familjen Hedenhös. Men ventilationen tycks inte ha förbättrats 

                                                      
501 ”PM angående utarbetandet av förslag till ombyggnad av lektionsrum”, Moberg den 31 maj 
1948. Riksantikvarieämbetet ATA, S-avd., F1, Ärenden föredragna vid Studieavdelningen, vol. 
1 1947-51 (föredrogs och bifölls av riksantikvarien 16/6 1948). 
502 Planer fanns på att inrymma permanenta lokaler i museets bottenvåning mot Storgatan, vil-
ken vid tiden bland annat brukades av försvarsmakten. Årsredogörelse för Studieavdelningen 
för 1948, diarieförd 17 feb 1949, Riksantikvarieämbetet, ATA S-avd. B1 verksamhetsberättel-
ser, vol. 1 1948-1975. 
503 PM från Moberg 9 juni 1948, angående förbättringar av lektionssal i historiska museet. Fö-
redragen för riksantikvarien 16 juni 1948. Riksantikvarieämbetet, ATA Studieavdelningen, F 1 
Ärenden föredragna vid S-avd., vol. 1, 1947–51.  
 504 PM, ”Olika problem som uppstått med klassvisningar”, Riksantikvarieämbetet, ATA, S-
avd., F3 Handlingar rörande museipedagogik, barnverksamhet mm, vol.1 1937–1973 u.å.  
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nämnvärt. En fläkt fanns, men bullrade så mycket att den bara kunde användas 
mellan lektionerna.  
 
Trycket på museet och Studierummet ökade alltmer.505  I avdelningens årsre-
dogörelse skrev Moberg ”några ord om framtiden”, om vikten av att anpassa 
museiundervisningen efter skolväsendet vilket han betonade stod ”inför en 
period av genomgripande omdaning, icke minst ur pedagogisk synpunkt.” 
Skolans krav på museerna skulle öka och fordra mer tid för förberedelser från 
museets sida.506 Enligt Moberg var målet att ”arbeta sig ifrån varje föreläs-
ningsform och göra lektionerna så litet stela som möjligt.”  
 
Trots att Lektionsrummet även efter renoveringen var trångt och otillräckligt 
i relation till det flitiga utnyttjandet, framhöll Moberg ändå hur ovärderligt det 
visat sig vara. Dels genom att rummet skapade vilsam koncentration men 
också för att det kunde ge möjligheter till en annan undervisning än i utställ-
ningssalarna. Andra föremål kunde visas och flera tolkningar presenteras. Mo-
bergs skrift rubricerad ”Om pedagogik och propaganda i arkeologiska mu-
seer” från 1957 tyder på att rummet nyttjades för att nyansera eller utmana de 
arkeologiska tolkningar barnen mötte i utställningen. Moberg emotsatte sig en 
praktik som privilegierade vackra föremål på bekostnad av fula och jämförde 
med ”veckotidningarnas försvar att publiken vill ha det så”. Han berörde kri-
tiskt balansgången mellan att vara populär och lättillgänglig kontra vetenskap-
lig. Moberg förespråkade ett pedagogiskt förhållningssätt som han menade in-
nebar ett öppet, ifrågasättande förhållningssätt till kunskap. Ett propagandist-
iskt, auktoritärt förhållningssätt å andra sidan, placerade han hos arkeologer 
”med självhävdelsebehov”. Pedagogiken skulle inte vara auktoritär, den 
skulle presentera flera möjliga tolkningar. Barnen skulle lära sig kritiskt tän-
kande.507 Moberg var bitvis kritisk till utställningen Tio tusen år i Sverige som 
skapats i ett högstämt, nationellt tonläge. Efter kriget var läget ett helt annat, 
men den fasta utställningen ändrades inte så lätt.508 Moberg skrev sitt pole-
miska inlägg året efter han slutade vid museet. Även om den inte nämner namn 
är det tydligt att kritik riktas mot Birger Nermans storsvenska forskning vilken 

                                                      
505 Det framgår i PM, årsredovisningar och lärares klagobrev, att situationen vid 1940-talets 
slut var besvärlig men att Studieavdelningen försökte förbättra miljön för skolbarnen. Riksan-
tikvarieämbetet, ATA, S-avd., F1 Ärenden föredragna vid S-avdelningen, vol. 1 1947–51. 
506 Årsredogörelse för Studieavdelningen för 1948, Moberg, 4 feb 1949, diarieförd 17 feb 1949, 
Riksantikvarieämbetet, S-avd., B1 verksamhetsberättelser, vol. 1 1948–1975. 
507 Moberg hade förutom arkeologi läst historia och haft Lauritz Weibull som lärare, vilket 
bidrog till hans källkritiska förhållningssätt. Weibull (1873–1960) blev känd för sin radikalt 
källkritiska metod, i vilket han nedmonterade nationella konstruktioner av historien (om Mo-
berg som forskare, se Stjernquist 1988). 
508 Se Hegardt 2011b, om museibyggnadens rumsliga disposition som materialiserade en evo-
lutionistisk, nationalistisk berättelse. 
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ingick i utställningen.509 I skriften anas en spänning mellan olika funktioner. 
Mellan förmedling och forskning, mellan pedagogiska avdelningen och mu-
seiavdelningen.510 Ändå var klyftan mellan museets vårdande, antikvariska, 
forskande och dess publika och pedagogiska funktioner inte så stor som den 
senare kom att bli. 
 
Vilka var då barnen som befolkade rummet? Stockholmsområdets alla flickor 
och pojkar i årskurs 4 gjorde obligatoriska besök.511 Under 1950-talet började 
barn från olika slags specialklasser att differentieras från folkskolans fjärde 
årskurs för vilka museet erbjöd specialprogram. Samtidigt var rummet mycket 
otillgängligt för barn med fysiska funktionsnedsättningar, där det låg halvvägs 
upp i huvudtrappan. En utvärdering från en hjälpklassvisning i Lektionsrum-
met 1956 visar på ambitioner att göra lektionerna givande utifrån hjälpklass-
barns särskilda förutsättningar. Hur förmedlingen skulle förbättras byggde i 
viss mån på generaliserande förställningar om dessa barn, men säger också 
mycket om målet med förmedlingen mer allmänt.  

”Man bör dessutom komma ihåg att de svåraste hjälpklassbarnen i flera fall inte 
helt kan tillgodogöra sig bilder, inte kan koppla över från bild till konkret 
material. Symbolfunktionen är ju mycket svagt utvecklad hos vissa av dessa 
barn.”512 

 
Hjälpklasser bestod av elever som intellektuellt och socialt betraktades som 
avvikande i samhället och ansågs ha långsam inlärningstakt. Enligt skolans 
särskilda läroplaner skulle dessa barn skänkas ”stort utrymme åt praktiska 
uppgifter, manuella sysselsättningar och sinnesövningar”.513 Att aktivera ele-
verna med praktiska övningar framstår dock överlag som ett viktigt ideal, där 

                                                      
509 Birger Nerman, museets förste chef, var nyligen pensionerad. Hans rön från Det svenska 
rikets uppkomst (1925) fanns representerad i utställningen, likaså nämner Moberg lite raljant 
tolkningen av de ”ynglingakonungar” som skulle ligga Uppsala högar, vilken Nerman låg 
bakom i skriften Vilka konungar ligga i Uppsala högar? (1913). Den slog fast att det var Aun, 
Egil och Adils som var begravda där, något som senare avfärdades av andra forskare. Året då 
han skrev den polemiska skriften lämnade han Historiska museet för att bli chef på Göteborgs 
museum. Innan dess var det möjligen svårt att utmana de arkeolognamn som låg bakom utställ-
ningarnas fakta? 
510 Margareta Biörnstad som arbetade under Moberg på 1950-talet, har menat att han ”hade ett 
helt annat program än museet.” Han hade ett starkt fokus på arkeologins roll i samhället, vilket 
inte andra brydde sig så mycket om, menade hon. 
511 Även åk 8 hade obligatoriska visningar, av myntkabinettet, men tycks inte i samma utsträck-
ning ha nyttjat Lektionsrummet. 
512 PM undertecknat arkeologen Astrid Linder. Se även ”Sammanfattning. Hjälpklasslektioner 
hösten 1954”. Riksantikvarieämbetet, ATA S-avd., F3 Handlingar rörande museipedagogik, 
barnverksamhet mm, vol. 1 1937 – 1973, u.å. ”Lektioner allmänt”. 
513 I Svensk uppslagsbok, band 13 andra utgåvan, 1947–1955 står: ”Hjälpklasser ha till uppgift 
dels att befria de vanliga folkskolklasserna från den hämmande och störande inverkan på under-
visningsarbetet, som de efterblivna (i allm. debila) barnen utöva, dels också att ge dessa barn 
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barnens möte med de arkeologiska föremålen stod i fokus.514 Det funktionella 
perspektivet dominerade; hur användes föremålen? Hur tillverkades de? 
Mindre talades om människorna bakom tingen. Av utvärderingen framgår att 
hjälpklassbarnens fantasi eggats att fråga om ”fel” saker. Problemet var deras 
starka personintresse. Vid en bildvisning av hur stenredskap tillverkades frå-
gade de konstant om mannen som figurerade på bilden, inte om redskapet. 
Frågor som ”Vad heter han?”, ”Hade dom sådana tröjor?” Museiläraren skri-
ver: ”Därigenom dras uppmärksamheten alltför mycket från det som skall 
uppfattas”, vilket uppenbarligen var föremålet. Dock framhöll museiläraren 
att det hon ansåg skulle fungera bättre för hjälpklassernas barn, att motverka 
distraktioner som människor på bilderna, sannolikt skulle fungera bättre även 
för ”normalklasser”.515 Därmed skapade hjälpklassbarnens besvärliga frågor 
reflexioner om hur förmedlingen borde utformas för alla barn.  
 
Trots rummets begränsningar är det lätt att föreställa sig att det avskilda rum-
mets tystare, isolerade ljudmiljö där barnen fick sitta ner, gynnade koncentrat-
ionen och gav bättre möjligheter att bli sedda av museiläraren och få sina frå-
gor besvarade. Det gav rimligen förutsättningar för den delaktighet och ”ifrå-
gasättande förhållningssätt till kunskap” som Moberg förespråkade generellt. 
Lektionsrummet var ett skolrum, inrett för stillsam aktivitet och koncentration 
där barnen satt framåtvända mot tavlan och museiläraren, tillika arkeologen. 
Skolsalen var dock ett ideal som det inte lyckades infria. Dess disposition, 
ventilation och form satte gränser som ingen skolinredning kunde över-
komma. I takt med det ökande antalet klasser och att de pedagogiska idealen 
i samhället reformerades, ökade trycket att finna lösningar för hur barnen 
kunde ta plats i museikroppen. Lektionsrummet användes allt mindre och blev 
så småningom ett rastrum för museets vakter. Från 1963 erbjöds vid sidan av 
Lektionsrummet en förändrad pedagogik i ett nytt, specialutformat rum, kon-
struerat för ett annat slags barn, liksom för en annan slags museilärare. 

Barnens rum, fantasi och ”reella miljöbilder” 
Invigningen av Barnens rum i november 1963, kan ses som ett skifte i synen 
på barns plats i museet. Barnrummet kan förstås i relation till hur barnanpas-
sade utrymmen för rörelse, lek och fritt skapande växte fram vid andra museer 
och kulturinstitutioner i Sverige och Norden. Dock var Historiska museet 
1963 ovanligt tidigt ute. Andra museers barnverkstäder växte fram senare, från 

                                                      
en efter deras utveckling och behov spec. anpassad uppfostran och undervisning och därmed 
göra dem i möjligaste mån samhällsdugliga.” 
514 Detta sammanfaller med danska förhållanden, se Petersen 2011. 
515 Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd., F3 Handlingar rörande museipedagogik, barnverksam-
het m.m., vol. 1 1937-1973. 
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1960-talets slut och 1970-talets början och framåt. I ett pressmeddelande skri-
ver Lars O Lagerqvist som blev ny museilektor samma år, 516 att ”rummet, som 
på sätt och vis kan kallas vårt lands första barnmuseum, är ett experiment som 
aldrig gjorts förut.”517 Det sågs som något helt nytt i pedagogiskt hänseende.518 
Idéer om aktiv inlärning, ”att lära genom att göra”, fanns som nämnts vid mu-
seet redan under 1930-talet, efter influens från amerikanska förebilder. Det 
uttrycktes målinriktat i 1940- och 1950-talens elevuppgifter, avritningar och 
taktila hantering med arkeologiska föremål.519 I Barnens rum materialiserades 
och koncentrerades nu de under så lång tid bearbetade pedagogiska visionerna 
om handens kunskap, om att få känna och pröva på. Det ”barnmuseum” Sigurd 
Curman talat om på 1930-talet hade fått en plats. 

                                                      
516 Lars O Lagerqvist var numismatiker som börjat vid myntkabinettet 1951. Han var musei-
lektor och chef för pedagogiska avdelningen mellan 1963 och 1977. Innan dess hade han arbetat 
som bibliotekarie vid utrikesdepartementet. Han blev avd. chef för myntkabinettet 1981–83 och 
Museet kungl. myntkabinettets chef 1983–1992. 
517 Pressmeddelande 20 november 1963. Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd., F3 ”Handlingar 
rörande museipedagogik, barnverksamhet m.m.”, vol. 4 1949 - 1975, u.å. 
518 Rummet utnyttjades flitigt. Öppningsåret besökte ungefär fyrtio klasser från årskurs 3 rum-
met per vecka, men det användes även ibland för andra årskurser. Det hölls öppet för allmän-
heten under helger (Sjökvist, ”Med tyngdpunkt på pedagogiken”, Svensk skoltidning, organ för 
Sveriges småskollärarförbund, årg. 21, 21 januari 1964). 
519 Idéer om aktiv inlärning är avgörande inslag i grundskolans nutidshistoria. Inte minst med 
influenser av pedagogen John Deweys skrifter, varav några översattes till svenska redan under 
tidigt 1900-tal, och vars förespråkare bland andra var Ellen Key, Esther Hermansson och Alva 
Myrdal. Samma utveckling med en progressiv pedagogisk utveckling syns i USA med fram-
växten av barnmuseer, liksom i Europa (Ljung 2009:86). 

Bild 25. Barnens rum 1963. Raä, ATA, Fotosamlingen 
SHM, Bildmapp 14. ”Studieavdelningen”. 
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Samtidigt med utformningen av Barnens rum förändrades förmedlingens in-
nehåll och metodik. Museiläraren kunde inte riktigt vara samma slags musei-
lärare och barnen var inte heller samma slags barn som i Lektionsrummet. Här 
fanns inte samma självklara fokuspunkt för barnen att rikta sig mot, ingen 
svart tavla och det fanns inga stolar. Dess rumsliga nycklar skapade nya di-
daktiska koreografier. Det uppmanade barnen till att röra sig mera fritt och 
lekfullt i rummet. Barnens rum utformades inte bara för ett yngre barn än 
Lektionsrummet, utan även för ett aktivt, lekande och fantasifullt barn. 
 
Rummet var 65 kvm stort och målat i varma färger. Väggar och tak myllrade 
av snirklande spiraler, skepp och gåtfulla djur: avbildningar av bronsålders-
ristningar och gotländska bildstensmotiv från järnåldern. Invid en stenålders-
hydda i naturlig storlek, stod lerkärl och andra stenåldersföremål.520 Längs ena 
väggen sträckte sig en modell av en gårdsmiljö från järnåldern. Den användes 
för att illustrera livet hemmavid och för att ge sammanhang till de föremål 
barnen fått känna på. Modellens figurer utförde olika könsstereotypa aktivite-
ter. En kvinna satt och malde säd, en annan kvinna stod vid vävstolen bredvid 
ett spädbarn, ett barn matade höns.521 De manliga figurerna fiskade, jagade, 
plöjde, och spelade bräde. På en lång bänk i rummet låg arkeologiska föremål, 
både original och kopior.522 En skillnad från tidigare var att barnen nu mer fritt 
fick plocka upp och hantera dem, till och med prova halsbandet av glasfluss 
eller väga den skaftade stenyxan i sin hand. I skapandet av vardagslivets ”re-
ella miljöbilder” trädde kvinnor och barn liksom trälar och herremän fram på 
ett annat sätt än i utställningarna eller Lektionsrummets bildvisningar. Rum-
met uppmanade till frågor om människorna bakom föremålen, om klass, ålder 
och inte minst om kön.523 
 
Liksom tidigare i Lektionsrummet, omtalas barn med vad som idag benämns 
kognitiva funktionsvariationer, i relation till Barnens rum. Av nämnda artikel 
i Svensk skoltidning, framgår att så kallade ”specialklasser”, till skillnad från 
övriga klasser enbart besökte Barnens rum utan att besöka museisalarna. Det 
framgår inte vilka funktionsvariationer dessa barn bedömdes ha, men det är 
intressant att rummet ansågs särskilt meningsfullt för dem med tanke på hur 
Lektionsrummet tidigare utvärderats i relation till hjälpklassbarn. I Barnens 

                                                      
520 När Lagerqvist hösten 1963 tillträdde som museilektor under inredningsarbetet, blev hans 
första uppgift att skörda vass på Vallentunasjön till hyddan, Maj Odelberg var tillförordnad 
museilektor och satte in honom i arbetet (Lagerqvist, inspelad intervju 12 december 2012). 
521 Bilder från rummet finns i Riksantikvarieämbetets arkiv i ATA, Fotosamlingen SHM, Bild-
mapp 14 ”Studieavdelningen”. 
522 Jfr Petersen angående danska förhållanden och Frilandsmuseet där elevernas möjlighet att 
röra föremål i en s.k. ”Skolstue” öppnade under 1960-talet (2011:88). 
523 Jfr Massey 1994:185–190. 
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rum var det i kontrast till tidigare inte något problem att barnen var mer in-
tresserade av människorna bakom föremålen än föremålen i sig. Tvärtom ef-
tersträvades nu reflektioner om hur redskap, smycken och husgeråd använts 
och av vem.524 Denna första version av Barnens rum som invigdes 1963 var, 
liksom Lektionsrummet, tänkt som en tillfällig lösning och hade förlagts rela-
tivt avsides på museets övre våning i en del av medeltidsutställningen. Till-
gänglighet för barn med fysiska funktionsnedsättningar tycks ännu ha varit en 
icke-fråga.  
 
Hur kan detta skifte förstås, utifrån olika positioner eller nivåer?525 Hur kom 
det sig att Barnens rum utformades så här, just vid denna tidpunkt? En verk-
samhetsnära orsak var att museet 1963 ålades obligatoriska visningar även för 
Stockholms tredje årskurs. Det skedde på begäran och med subventionerat 

                                                      
524 Förutom modellen som användes på detta sätt, refererade museilärarna gärna till den teck-
nade ”Familjen Flinta”. Flinta hade premiär på TV 1961 och många barn kunde relatera till dess 
karaktärer. 
525 Jag relaterar här till Rebecca Lennartssons metoddiskussion kring arkivforskningens olika 
analysnivåer: den narrativa (närläsning, vad sägs), den kommunikativa (vem säger: utifrån olika 
positioner) samt den konnoterande nivån, (det historiska sammanhanget, eller samhällskontex-
ten), Lennartsson 2015. 

Bild 26. Förevisning av järnåldersmodellen i Barnens rum. Raä, ATA, Fotosamlingen 
SHM, Bildmapp 14. Studieavdelningen. 
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stöd av Stockholms stads skoldirektion. Tredjeklassarna beräknades vara cirka 
10,000 barn per år.526 Studieavdelningen hade aldrig utformat skolvisningar 
för så unga barn tidigare och det fanns en osäkerhet över hur man skulle kunna 
undervisa dem på ett meningsfullt sätt.527 I samband med de yngre barnens 
intåg hade skoldirektionen konkreta önskemål till museet gällande den rums-
liga utformningen. De önskade ”levande miljörekonstruktioner”, ”reella mil-
jöbilder” anpassade för åldersstadiet, vilka skulle egga barnens fantasi.528 Skol-
direktionen tycks ha varit den drivande kraften bakom rummets tillblivelse.529  
 
Studieavdelningen tog till sig skoldirektionens önskemål och kontaktade 
Konstfack för ett samarbete. Konstfackelever inredde rummet som sin studie-
uppgift, och konstnären Nils Nixon anlitades för att leda arbetet. Han var lä-
rare i konstpsykologi vid Konstfack.530 Konstpsykologi kan enkelt förklaras 
som ett intresse för hur konst påverkar en människas beteende, tankar, känslor 
och samspel med andra människor. Det är möjligt att psykologiska tanke-
gångar låg till grund för rummets konstnärliga utformning. Det ökande intres-
set för barns lek inom psykologin och pedagogiken, liksom hur idéer om le-
kens betydelse för lärande och frigörelse fick spridning kan ha spelat in i barn-
rummets fortsatta materialiseringar. Inom utvecklingspsykologin har leken 
varit ett viktigt instrument att mäta barnets framsteg.531 Den brittiska psykolo-
giprofessorn Valerie Walkerdine menar att pedagogikens föreställningar om 
en normal utvecklingssekvens hos barn också konstruerar barnet som objekt 

                                                      
526 Förutom att det redan var svårt att på ett bra sätt rymma alla skolbarn, var museet dessutom 
särskilt trångt då utställningen för äldre stenålder var stängd för ombyggnad detta år. 
527 Pressmeddelande från Lagerqvist 20 november 1963. Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd., 
F3 ”Handlingar rörande museipedagogik, barnverksamhet m.m.”, vol. 4 1949 - 1975, u.å. 
528 Sjökvist, Stina ”Det skolvänliga museet”, Svensk skoltidning, Organ för Sveriges småskol-
lärareförbund. Årg. 21, 3, 21 januari 1964. Skoldirektionen bidrog med anslag för museets skol-
verksamhet och var engagerade i museets undervisning. De utvärderade och skickade till ex-
empel ut enkäter till Stockholms skolor för att utvärdera museets visningar. (”Till historielä-
rarna i gymnasiet”, januari 1965, Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd., F3 Handlingar rörande 
museipedagogik, barnverksamhet mm, vol. 1 1937 – 1973 u.å., ”Lektioner allmänt”.) 
529 Det har inte varit möjligt att utröna vilka aktörer vid museet som arbetade med Barnens rum, 
men sannolikt var det Maj Odelberg (1918–2001) som med skoldirektionens lågstadieinspektör 
och konsulenter drog upp planerna. Odelberg var t.f. museilektor för Dagmar Selling (1912–
1987) tills hon efterträddes av Lars O Lagerqvist. Odelberg arbetade vid museet under mycket 
lång tid och skrev en rad publika skrifter. Hon har i intervjuer beskrivits som ”tongivande för 
det pedagogiska anslaget”, kunnig och arbetsam med en lekfull sida. Det är symtomatiskt att 
den enda information som står att finna om Odelberg på nätets uppslagsverk är att hon en gång 
var förebild för den fiktiva katten ”Gullan från Arkadien” i Pelle Svanslös. Hon är en av flera 
viktiga kvinnor vid museet som inte gått till historien, något som jag hoppas framtida studier 
ska råda bot på (se Zachrisson 2016:28). 
530 Nils Nixon (1912–1997) utförde offentlig, abstrakt konst i form av väggmålningar och skulp-
turer. Han var lärare i konstpsykologi vid Konstfack mellan 1951 till 1977. 
531 Se Hörnfeldt 2009, om utvecklingspsykologin inom de svenska 4-årskontrollerna och de 
historiskt specifika sanningsanspråk de bygger på. 
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genom olika praktiker. I sammanhanget är det intressant hur Walkerdine talar 
om skolans arkitektur och platsfördelningen i klassrummet. I två illustrationer 
hämtade från boken I do and I understand från 1966,532 ställer hon två slags 
lektionsrum mot varandra: det konventionella, vilket likt Historiska museets 
Lektionsrum består av stolsrader riktade mot katedern och svarta tavlan, mot 
det som utformats för aktiv inlärning: med öar och avdelningar för olika slags 
aktiviteter och lek. På samma sätt som i Walkerdines exempel, började leken 
få ett eget värde som pedagogiskt verktyg på museet. Barnens rum kallades 
ibland även för Lekrummet. 
 
Trots idealen att barn skulle få röra, göra och leka och att inredningen inbjöd 
till det, var det ändå relativt styrt hur barnen fick röra sig och leka. Det regle-
rades både av miljön och av museilärarna. Samtidigt som rummet skapade nya 
möjligheter till rörelser och kontakt mellan museilärare och barn, dröjde sig 
Lektionsrummets praktiker i viss mån kvar i museilärarnas kroppar. Fastän 
inga stolar eller kateder fanns i det nya barnrummet och barnen satt som de 
ville på golvet under museilärarens introduktion, visar fotografier att museilä-
raren inte satt med barnen utan valde att stå framför dem. Järnåldersmodellen 
fick inte röras. Dess dockskåpslika ömtåliga miniatyrvärld lockade uppenbar-
ligen till beröring som var svår att förhindra. Att glasa in modellen övervägdes 
men ansågs som ett dåligt alternativ ur pedagogiskt hänseende. Istället över-
vakades att barnen tittade, men inte rörde. Barnrummets begränsade utrymme 
mellan utställningar bidrog till att det var ett rum för kontrollerad lek. 
 
Barn fick och tog dock allt större plats i museet från 1960-talets slut och barn-
verksamheterna utvidgades ytterligare. Bland annat tillkom en dockteaterscen 
där barnen tillverkade egna dockor och spelade upp historiska scener.533 Redan 
1967 inreddes ett nytt Barnens rum i den permanenta forntidsutställningen i 
entréplanet.534 Skolbarnen fick därmed en mer tillgänglig och central placering 
i byggnaden, om än i ett utrymme som även var tillgängligt för andra besökare.  
Ett litet bibliotek och projektor installerades också. 535 
 

                                                      
532 Walkerdine 1995. Frasen som i sin helhet lyder: “I hear, and I forget; I see, and I remember; 
I do, and I understand” var populär inom 1960-talets undervisning i USA. 
533 Dockteatern leddes av personal vid museet, men även av inbjudna artister. Bland andra 
konstnären Mona Leo, en av den finländska dockteaterns och barnkulturens pionjärer, som åter-
kom under flera år (Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd. F3 Handlingar rörande museipedago-
gik, barnverksamhet m.m., vol. 4 1949–1975, u.å.). 
534 Rummet invigdes officiellt under sång och spel av den kände vissångaren Bo Sundblad. 
535 Även detta rum utformades i samarbete med Konstfack (”Lokalplan bilaga 2 till PM 
9.2.1970”, Lokalfrågor 1969–1973, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, Handlingar i skilda äm-
nen, vol. 6, Olov Isakssons ämnesordnade handlingar. ”Redogörelse för besöksfrekvensen; 
lektioner, föreläsningar mm år 1967”, ATA, S-avd., B1 Verksamhetsberättelser, vol. 1 1948–
75. 
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Utvecklingen av Barnens rum, liksom framväxten av barnrum med lek och 
skapande verksamhet vid andra museer och kulturinstitutioner i Sverige, kan 
förstås utifrån hur statens engagemang för kulturen då kom till uttryck i en ny 
kultur- och museipolitik,536 där kulturen kom att bli ett tydligt och viktigt om-
råde inom politiken. Med en bredare antropologisk blick på kultur, där ett av 
de kulturpolitiska målen formulerades som att ”ge människor möjligheter till 
egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor”,537 kom också 
barns kultur och kultur för barn mer i synfältet.538 Breddningen av kulturbe-
greppet (i kulturpolitiken och i samhället i stort) skapade utrymme för barn-
kulturen med nya arbetssätt. I takt med att lekfullhet och nyfikenhet blev ideal, 
kom barn i centrum.539 Dorte Skot-Hansen beskriver detta som en förskjutning 
från ”demokratisk kultur” till ”kulturell demokrati” där en humanistisk logik, 
med bildning som övergripande mål, utmanades av en sociologisk logik med 
frigörelse som mål.540 Den etablerade ”finkulturen” ifrågasattes. Kultur var 

                                                      
536 Mellan 1965–1974 utredde 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS-65) tre om-
råden; kulturminnesvård, museer och utställningar. De debatter utredningen framkallade påver-
kade museernas arbete. Slutbetänkandena var Kulturminnesvård 1972, Museerna 1973 och Ut-
ställningar 1974. Betänkandet Ny kulturpolitik kom 1972. Processen sammanfattades i propo-
sitionen Den statliga kulturpolitiken 1974 (Silvén 2004:142f, Harding 2005:5–8). 
537 Prop. 1974:28:295.  
538 Balling 2011:7f., se även Barnen och kulturen, en rapport från Barnkulturgruppen, Utbild-
ningsdepartementet 1978. 
539 Kåreland 2009:10f, 256, Jfr Palm 2013:6ff. 
540 Skot-Hansen 1999:12. 

Bild 27. Det nya barnrummets mest minnesvärda materialitet tycks ha varit en stendös 
med lockhällar som barnen kunde krypa ner i. Raä, ATA, Fotosamlingen SHM, Foto-
mapp 14. Studieavdelningen. 
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inte bara något som skulle konsumeras, utan något som alla människor till 
vardags var en del av och skapade. Nu knöts kultur till olika samhällsgrupper. 
Jämte begrepp som ”arbetarkultur”, ”invandrarkultur” och ”kvinnokultur” 
kom också ”barnkultur”. Med framväxten av barnverksamheter vid landets 
museer, följde också ett nytt behov av utbyte och pedagogisk fortbildning. 
Föreningen FUISM, Föreningen för undervisning i svenska museer, bildades 
officiellt 1971, men startskottet var en konferens 1968 på Julita gård.541 Sedan 
dess har FUISM arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete 
på olika sätt, inte minst med att uppgradera förmedlingens och museipedago-
gernas status. Det var också vid 1960-talets slut som titeln museipedagog dök 
upp i Sverige liksom i Norge och Danmark.542  
 
Att barns plats utökades och synliggjordes vid 1960-talets slut berodde san-
nolikt också på att museidirektörstjänsten återinsattes 1967 med den unge et-
nologen Olov Isaksson.543 Medarbetare har kallat Isaksson “Historiska muse-
ets förste egentliga chef”. Mellan det att Birger Nerman pensionerades 1954 
och Isaksson tillträdde, hade museet officiellt inte haft någon egen chef utan 
lydde under riksantikvarien.544 Flera som då var anställda, har dock vittnat om 
att museet under dessa år hade en stark informell chef i arkeologen och fors-
karen Monica Rydbeck.545 När Isaksson tillträdde 1967 var han i kontrast till 
Rydbeck en helt ny spelare på fältet, ofta omtalad som ”radikal”. Att han inte 
var arkeolog och vid tillträdet ännu inte avslutat sin doktorsavhandling i etno-
logi väckte viss skepsis. När ecklesiastikminister (utbildningsministern) Rag-
nar Edenman546 utnämnde Isaksson, förvånade det mer konservativt lagda vid 
museet och Vitterhetsakademin, även Isaksson själv enligt hans biografi, men 
utnämningen låg i tiden. ”Kulturradikalen” Isaksson förväntades kunna ruska 

                                                      
541 Ljung 2009:36. 
542 Kulturen 1969:8. Enligt SAOL är detta det första belägget för användandet av titeln musei-
pedagog. Även i Danmark dyker ordet upp 1969, enligt Mette Boritz Petersen (Petersen 
2011:62, jfr Ljung 2009:36ff). 
543 Olov Isaksson (1931–1998) kom närmast ifrån Sundsvalls museum där han på kort tid kraf-
tigt ökat besöksantalet. 
544 Birger Nerman tycks varit mer forskare än ledare, i vars roll han framstår som tillbakadragen. 
När han utsågs till museidirektör 1938 efter hemkomsten från grävningar i Lettland och Polen 
var han inte Sigurd Curmans förstahandsval, utan Bengt Thordeman som var mycket aktiv vid 
museet inte minst under uppbyggandefasen och efterföljande år (Margareta Biörnstad, inspelad 
intervju 2 juli 2013, jfr Nordström 2015:78, Hegardt 2012:195b). 
545 Rydbeck (1907–1998), var länge medeltidsavdelningens chef. Om Rydbecks gärning som 
forskare, se Zachrisson 2016:20, Nyman & Tegnér 1998. Även intervjuer har vittnat om Ryd-
becks betydelse (Lagerqvist 12 december 2012, gruppintervju tre f.d. förste antikvarier 2013.) 
546 Ragnar Edenman (1914 – 1998) var ecklesiastikminister mellan 1957–1967 och efterträddes 
av Olof Palme. Han hade deltagit i arbetet med det socialdemokratiska kulturprogrammet Män-
niskan och nutiden 1952, i vilket kulturen på ett tydligt vis sågs som en del i samhällets ”demo-
kratiseringsarbete”. 
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om i kunskapstemplet, vilket han också gjorde. Det kan förstås utifrån att Vit-
terhetsakademin fått mindre talan i tillsättningarna gentemot politiken. Isaks-
sons tillsättning har också beskrivits som den första tydligt politiska tillsätt-
ningen.547 Isaksson ställde nya krav på medel från Riksantikvarieämbetet till 
museet och den publika verksamheten.548 

 
1975 skiljdes Vitterhetsakademin organisatoriskt från Riksantikvarieämbetet 
och museet delvis som en konsekvens av museiutredningen MUS-65. Riksan-
tikvarieämbetet och Historiska museet var fortfarande en gemensam myndig-
het. När Vitterhetsakademins huvudmannaskap upphörde och en av rege-
ringen tillsatt styrelse tillkom, innebar det ändå att Historiska museet blev mer 
självständigt. Museets gamla samlingsindelning, i en stenålders, järnålders 
och medeltidsavdelning, omformades till en övergripande museiavdelning 
med forsknings- och registreringsenhet. Jämte den formades en egen utställ-
ningsavdelning med en utställningsenhet och en studieenhet. Det innebar att 
museets publika arbete fick högre status inom organisationsstrukturen, där 
museiavdelningen och utställningsavdelningen befanns på samma nivå. Sam-
tidigt innebar det att motsättningarna mellan forsknings- och föremålsinriktad 
verksamhet och förmedlingsverksamhet laddades med ny kraft.549 Museet fick 
nya medel till personalförstärkningar och förutsättningar skapades för nya bar-
nutrymmen. Det förhållningssätt till barn som börjat göra sig gällande på Hi-
storiska museet och andra statliga museer i Norden under 1960-talet blom-
made ut under 1970-talet.  

Lekverkstan, kladdig forntid för de små 
Efter omorganisationen 1975 fick den lekpedagogik som börjat i Barnens rum 
bokstavligen ökat spelrum. Barns röster och kroppar tog och fick allt mer ut-
rymme. Målgruppen barn breddades till att omfatta barn i förskoleåldern. I 
samband med det anställdes förskoleläraren Maria Höglund. Det tycks ha varit 
den första förskolelärartjänsten vid något museum i landet, i alla fall betonade 

                                                      
547 Nordström 2015:82. 
548 Som nämndes i inledningen, startade han en långvarig kamp för att museet skulle mer själv-
ständigt i relation till Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet. För att friare kunna för-
foga över museets medel, propagerade Isaksson öppet för en särskiljande från Riksantikva-
rieämbetet. Med Isakssons tillträde växte den interna kritiken över att de flesta medlen tillföll 
riksantikvarieämbetet samtidigt som allt större arbetsbörda lagts på museet i samband med ex-
ploateringsgrävningarna från 1960-talet. Många menade att samexistensen med Riksantikva-
rieämbetet inneburit att museet fört en tynande tillvaro. En ofrånkomlig söndring mellan museet 
och Riksantikvarieämbetet utlöstes som präglade myndigheten under lång tid (Isaksson 1991, 
Nordström 2015:100–109). 
549 Nordström 2015:102. 
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museet gärna detta.550 Därmed lyftes pedagogikens kunskapsområde fram som 
en egen expertkunskap, vid sidan av den arkeologiska sakkunskapen. De små 
barnens kroppar ansågs kräva både särskild kompetens och särskilda slags rum 
för lek och rörelse. 1975 iordningställdes Lekverkstan för förskolebarn i käl-
larplanet.551 Verksamheten var gratis och blev snabbt så populär att endast en  
bråkdel av förskolorna kunde erbjudas plats. Få kom ens fram i växeln.552 

                                                      
550 Enligt en muntlig uppgift ska en liknande tjänst ha inrättats av Kulturen i Lund 1974, men 
det har jag inte kunnat verifiera. Ang. omorganisationen och statliga medel för personalför-
stärkningar, se prop.1975:20.  
551 Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox ”224 PM, rapporter, barnverksamhet,” oförtecknat. 
Planer för nya barnrum hade funnits i flera år. Bland annat en ide´ om en byggnad för barn på 
innergården redan 1970, ”alternativt i källarplanet”. (”SHM Lokalplan, bilaga 2, 9 februari 
1970”, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM F5 Handl. i skilda ämnen, vol. 6 1967-1975, Isaks-
sons ämnesordnade handlingar.) 
552 Endast ca fyrtio av tvåhundra grupper fick plats 1978 (”Ang. förskoleverksamheten vid hi-
storiska museet” 1978-04-10, Riksantikvarieämbetet, ATA, Arkivbox märkt ”224, PM, rappor-
ter, barnverksamhet,” oförtecknat). Spänningsförhållandet mellan Riksantikvarieämbetet och 
museet kan ha bidragit till förskolornas problem att komma fram. Enligt uppgift från en då 
anställd vid museiavdelningen, utspelade sig kampen även i växeln. Mycket av den administ-
rativa personalen tillhörde ämbetet och ibland kunde museets tjänstemän uppleva att personer 
som sökte dem inte fick nödvändig information. Det gällde att hålla sig väl med växelns perso-
nal, som tyckte de i första hand arbetade åt Riksantikvarieämbetet, menade informanten. 

Bild 28. ”Sandlådan” 1976. Här lekte barnen med 
egenhändigt gjorda ”kottdjur” och dockor. Fotograf: 
Gabriel Hildebrand. Raä, ATA, S-avd. Arkivbox märkt 
”228 Förskoleverksamhet 1975–1989”, oförtecknat. 
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Vid ungefär samma tid växte särskilda utrymmen för små barns skapande, 
praktiska verksamheter fram vid andra museer. Förskolebarn blev en ny mål-
grupp för museer och andra kulturinstitutioner i Sverige, liksom i Norden ge-
nerellt. I Stockholm hade exempelvis Moderna museet, Kulturhuset, Riksut-
ställningar, Stadsmuseet och Nordiska museet,553  förskoleinriktad verksam-
het. Detta kan förstås som länkat till olika samhällspolitiska skeenden: försko-
lans utveckling med Barnstugeutredningen 1968–1972, Förskolelagen som 
infördes 1975, liksom den nya kulturpolitiken. Förskoleverksamheten bygg-
des snabbt ut i Sverige under 1970-talet.554 Det var daghemskampens och jäm-
ställdhetens årtionde då de välkända slagorden löd: ”Ropen skalla, daghem åt 
alla!” I och med att fler kvinnor började arbeta och allt fler barn gick i förskola 
uppstod behov av meningsfulla aktiviteter för förskolebarn i grupp.555 Därmed 
formades också nya behov vid museerna. Rapporten Barnen och kulturen som 
kom ut 1978, lyfte frågan att förskolan borde fungera som en kulturinstitution. 
Demokratiseringen av kulturen och 1974 års kulturpolitiska mål skulle också 
gälla barnen. Rapporten tog utgångspunkt i vart och ett av de nya kulturpoli-
tiska målen utifrån strävan ”att tänka med barn, inte för barn”.556  
 
Lekverkstan berättar om en förändrad syn på barn. Under Maria Höglunds 
ledning utformades program med fokus på kreativitet, lek och eget skapande. 
Höglund har beskrivits som målmedveten med starka pedagogiska och ideo-
logiska åsikter.557 1976 benämns verksamheten som lekpedagogik, utformad 
efter ”barnens utvecklingsnivå”.558 Lekverkstans två rum både skapade och 
skapades för, barnens kroppar och rörelser. Det ena var större och utformat 
för grovmotoriska lekar. Det hade en oöm plastmatta, materialskåp, låga ar-

                                                      
553 Enligt dokumentet ”Om plats för barn på museum” ställt till Nordiska expertutskottet för 
barn och kultur 1970, grundades Nordiska museets barnrum 1970 och Stadsmuseeets barnrum 
1968. Det är undertecknat av ledarna för Nordiska museets barnrum ”Bryggan,” Eva-lis Bjur-
man och Stadsmuseets ”Hyllan”, Mona Ringdahl (Riksantikvarieämbetet, S-avd. ATA, F1 
Ärenden föredragna vid Studieavdelningen, vol. 9 1970-1973, samt F4 Handlingar i skilda äm-
nen, vol. 2 1943 – 1973, u.å.). 
554 Hartman 2012:89f. Barnstugeutredningens (BU) slutbetänkande kom 1975. Utredningens 
delar var: Förskolan, SOU 1972:26–27; Barns fritid, SOU 1974:42; Utbildning i samspel, SOU 
1975:67; Barns sommar, SOU 1975:94. Förskolelagen stadgade rätten till allmän förskola, i 
daghem eller deltidsgrupp för alla barn från 6 års ålder. 
555 Rapport, ”Barn bakar bröd på museum”, Höglund 1978. ATA, SHM, Arkivbox märkt ”228 
SHM förskoleverksamhet, 1975–1989”, oförtecknat.  
556 Barnen och kulturen 1978:12. Barnen och kulturen beställdes av Utbildningsdepartementet 
samma år som de nya nationella kulturpolitiska målen fastställdes, 1974. 
557 F.d. museipedagoger inspelad intervju 16 augusti 2016. Arbetsanteckningar i arkivet visar 
på att hon noggrant pedagogiskt planerade lektionerna. Det visar på ett starkt engagemang. 
558 ”Kortfattad introduktion av Historiska museets förskoleverksamhet läsåret 1976–77”, samt 
”Information om förskoleverksamheten vid Historiska museet läsåret 1975–76”, Riksantikva-
rieämbetet, ATA, SHM, arkivbox märkt ”224, PM rapporter barnverksamhet”, oförtecknat. 
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betsbord, bänkar och lysrörsarmatur. Här stod en låg ”sandlåda” på ben utfor-
mat som ett stenålderslandskap. Till skillnad från den ovan beskrivna mo-
dellen i Barnens rum, var denna till för barnen att röra och leka med, tillsam-
mans. Låga bord för pyssel var anpassade för barnens längd. Längst in fanns 
ett våtutrymme med diskbänk. Det var betydelsefullt, eftersom det gav möj-
ligheter till taktila, kladdiga aktiviteter som inte tidigare varit tänkbara inuti 
museibyggnaden. Det mindre rummet var i kontrast inrett för vila, med hel-
täckningsmatta och mjuk brun manchestersoffa, diabildsprojektor och duk. 
Rummen anpassades mer tydligt till barnkropparna och deras olika behov.  
 
En kontinuitet var att barnen här, liksom de äldre i Barnens rum, fick känna 
på arkeologiska föremål. De fick även själva utföra en hantverkssyssla de sett 
i diabildvisningen. Praktikerna kan beskrivas som feminint kodade: hantverk 
förknippade med hemmet och gården, som matlagning, keramik och textila 
hantverk, vilket var ett medvetet ställningstagande.559 De arkeologiska före-
målen var alltjämt centrala. Viktiga materialiteter som brukades i olika pro-
gram var malstenarna. Malstenen kan ses som en idealisk materiell nod för det 
pedagogiska budskapet: att genom malningens fysiskt och sinnligt tunga ar-
bete inte bara gestalta utan även erfara forntidsmänniskans (trälkvinnans) slit, 
processen från vetekärna till bröd. Här handlade det om en demokratisk repre-
sentation som inte bara skulle spegla kungar och stora män. Samtidigt som 
vardag och kvinnors historia nu starkare betonades, kan påpekas att bildvis-
ningen som inledde programmet var delvis könsstereotyp och heteronormativ, 
med ett nu aktuellt språkbruk. Bilder på temat ”vardagskläder” rubricerades 
exempelvis ”mamma syr”, ”pappa smider”, ”Storasyster håller bäbis, lillebror 
ser på”, ”trälflickan hänger tvätt”.560 Av de dockor jag sett avbildade finns en 
tendens att de flesta var blonda. ”Trälpojken” var däremot mörkhårig. Un-
derlaget är dock inte så stort, jag har inte sett alla dockor. Kanske var de flesta 
dockorna blonda för att det var lätt att göra hår av lin? Men kanske kan detta 
på ett djupare plan tyda på en vithetsnorm, som vi sett tidigare. Som avslutning 
på dagen fick barnen vandra upp ur källaren till utställningarna för att se de 
autentiska föremålen. Detta var dock inte alltid praktiskt möjligt, det var ofta 
för trångt av skolklasser. Därför hände det att förskolebarnen under hela mu-
seibesöket vistades i källarutrymmet.561  

                                                      
559 Barnaktiviteterna genomfördes i en kontrapunktisk relation till utställningarna. Samma år 
som förskoleverksamheten, invigdes den tillfälliga utställningen O forna tiders kvinnor. 
Lekverkstans program genomfördes i samklang med det feministiska ändamålet att lyfta fram 
kvinnors arbete i förfluten tid (”Verksamhetsberättelse 1975”, ATA S-avd., B1 Verksamhets-
berättelser, vol. 1 1948 – 1975, ang. utställningen ”O forna tiders kvinnor” och dess samhälls-
kontext se Grundberg 2015:371–382). 
560 ”Program vardagskläder och finkläder” 1970-tal, u.å., Riksantikvarieämbetet, ATA, Arkiv-
box märkt ”182, planering J.å. -medeltid, Maria Höglund 1975–1986”. 
561 En som arbetade med Höglund i början av 1980-talet, berättar att de ibland löste det genom 
att ha med sig en korg med föremål upp till utställningarna som barnen fick känna på samtidigt 
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som de kunde se och jämföra med föremålen innanför glas (f.d. museipedagog, inspelad inter-
vju 6 augusti 2016.) 

Bild 30 Förskoleprogrammet ”tråd blir tyg” 1976. Raä, ATA S-avd. Fotograf: 
Gabriel Hildebrand. Arkivbox märkt ”228, SHM Förskoleverksamhet 1975–89,” 
oförtecknat. 

Bild 29. Brödbakning med förskolegrupp 1977. Raä, ATA, Fotograf; Gabriel Hilde-
brand. Arkivbox märkt ”228, SHM Förskoleverksamhet 1975–89,” oförtecknat.   
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Skapande verksamhet i särskilda barnutrymmen genomfördes vid 1970-talets 
mitt regelbundet vid de stora museerna i staden där leken utvecklades till att 
bli ett självklart pedagogiskt verktyg. Förmedlingen i Lekverkstan, liksom vid 
andra museer, breddades med andra slags vetanden utöver ämneskunskapen. 
Tankegångar grundade i (lek)pedagogik, sociologi och psykologi översattes 
materiellt i rum, taktila praktiker, liksom i rapporter och andra skriftliga do-
kument. Denna breddning var inte friktionsfri. Åsikterna gick isär om hur barn 
kunde ta plats på museum, och till vilken nytta. I debatten liksom internt på 
Historiska museet framstår tre olika aspekter av demokrati i relation till barn: 
1) barns rätt till kvalitativ, välgrundad fackkunskap, 2) alla barns rätt till ett 
anpassat och jämlikt bemötande 3) barns inskolning till solidariska, demokra-
tiska individer. Dessa synsätt kunde hamna i konflikt i museidebatten och kan 
relateras till Skot-Hansens diskussion om hur en humanistisk bildningslogik 
med bildning som mål utmanades av en sociologisk logik med frigörelse som 
mål.562 Etnologen och museimannen Göran Rosander framförde skarp kritik 
av museernas barnutrymmen 1978 i debattskriften Samla, vårda visa, eller 
något mer? – om museernas kulturpolitiska roll. Han skrev om museernas 
barnverksamhet:  

”Den höll ett tag på att komma in i en skumgummiklädd återvändsgränd. Bar-
nen har rätt till meningsfulla upplevelser och kunskapsinhämtning. Önskemålet 
om gemenskap mellan generationerna förbjuder avsnörda juniormuseer i ett 
hörn. Ingen segregering!”563  

 
En liknande kritik av ”fri lek” i relation till kunskap anfördes av Lekverkstans 
ledare med argument för att vidga förskoleverksamheten 1976. Under rubri-
ken ”Ideologiska skillnader i den öppna verksamheten” ställde hon i ett PM 
Historiska museets Lekverkstad mot andra museers förskoleverksamheter och 
slog fast att på Historiska museet förekom ”varken rörelselek med hopp i 
skumgummi eller den typen av fritt skapande med olika material som före-
kommer på Moderna museet. Istället är uppmärksamheten riktad mot museets 
samlingar och den information som tidigare levnadssätt kan ge”.564 Samma 
hållning presenterade i efterhand museichef Olov Isaksson i sin biografi. ”Vi 
var övertygade om att barn fascineras av historia, och det är viktigt för dem 
att känna sin egen bakgrund. Däremot föll vi aldrig för frestelsen att upphöja 
”hopp-i-skumgummi” till pedagogisk metod.”565 Här märks ett försvar mot en 

                                                      
562 Skot-Hansen 1999. 
563 Rosander 1978:24. 
564 ”Förslag till tvåårig barn- och ungdomsverksamhet i Historiska museets regi i samarbete 
med socialstyrelsen och berörda kommuner, framlagt 24 februari 1976 vid Utställningsavdel-
ningens sammanträde”, samt PM 1976-07-23, ”Utvidgad barn- och ungdomsverksamhet enligt 
förslag av den 24 februari 1976”, undertecknat Maria Höglund. Riksantikvarieämbetet, ATA, 
arkivbox märkt ”224, SHM, PM, Rapporter, barnverksamhet”, oförtecknat.  
565 Isaksson 1990:102. 
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kritik. Kritiken refererade till hur flera museer nu bejakade rörelse och lek, i 
bland annat skumgummi. Stadsmuseets barnrum Hyllan som invigdes 1967, 
tycks ha varit först med skumgummilek. Där fanns skumplastberg, lianer av 
plastslang och nät av bilinnerslangar att leka med, där kunde man ”kramas och 
brottas utan att göra illa någon”. Snart hade flera museer skumgummilek. Nor-
diska museets barnrum Bryggan ordnade exempelvis en bassäng med skum-
plast att hoppa i.566 I de starka positioneringarna emot ”hopp-i-skumgummi-
verksamheter”, synliggörs spänningsförhållandet mellan det som Hillström & 
Beckman benämner ”lärdomskultur” kontra ”upplevelsekultur” tydligt.567 Men 
skumgummileken var också grundad i ideal om bildning, på olika sätt. På Hyl-
lan kallades skumplasten ”vårt stora socialiseringsverktyg”. Genom leken 
skulle barn och vuxna interagera, alla skulle få vara med, de skulle få samvaro 
och lära sig samarbeta. Men den fria leken sågs också som en inkörsport till 
Hyllans skapande verksamheter och till museets utställningar. Hyllan, liksom 
Historiska museets Lekverkstad, motiverades även som komplement till bar-
nens torftiga lekmiljöer i staden.568 
 
Ett försvar av leken och barns plats i museerna överlag, presenterades av för-
eningen FUISM.569 I en utvärderingsrapport 1980 jämförde de olika barnrum i 
huvudstadens museer. Hyllan på Stadsmuseet, Historiska museets Lekverk-
stad, Nordiska museets Barnrum, samt Kulturhusets Allrum utvärderades. 
Barnrummen bedömdes mer utifrån ett barnperspektiv än från ett musealt per-
spektiv inriktat på bildning och kunskapsinnehåll.570 Kulturhusets verksamhet 
fick beröm för handikappanpassning och kreativitet. Hyllans verksamhet på 
Stadsmuseet med lekdjungel och hoppgrop med mjukisdjur ansågs föredöm-
lig. Nordiska museets och i synnerhet Historiska museets rum fick negativa 
omdömen. Bland annat på grundval av den i Göran Rosanders skrift kritise-
rade segregeringen mellan utrymmen för barn och vuxna.571 Särskilt att för-
skolebarnen på Historiska museet förpassats till källaren:  

                                                      
566 ”Om plats för barn på museum”, PM ställt till Nordiska expertutskottet för barn och kultur 
20 oktober 1970. Författat av de ansvariga för Nordiska museets och för Stadsmuseets barnrum 
Eva-Lis Bjurman och Mona Ringdahl. F1 Ärenden föredragna vid S-avd., vol. 9 1970-1973. 
Ang. Hyllans verksamhet, se Hagman 1992. 
567 Hillström & Beckman 2001. 
568 Hagman 1992:5–14. (Motivet att vara en kreativ resurs för stadens barn anfördes även av 
ledaren för Historiska museets Lekverkstad.) 
569 FUISM, vars förkortning nu står för ”Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska mu-
seer”, arrangerar ännu årligen möten och konferenser, (se presentation på FUISM:s webbplats, 
(hämtad 20 augusti 2016). 
570 Med termen barnperspektiv menar jag den vuxnes utgångspunkt att undersöka och försöka 
förstå barns erfarenheter och uppfattningar, en strävan att försöka se tillvaron med barns ögon. 
571 Rosander 1979. 
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För dem som kom från Hyllan till Lekverkstaden blev den senare erfarenheten 
något av en chock. Våra uppskruvade förväntningar vi fått genom pressen mot-
svarades inte av verkligheten. Historiska museet har en öppen verksamhet som 
är frikopplad från det övriga huset. Här verkar man vara rädd för människor och 
framför allt för barn. Det är inte utan vämjelse vi ser barnverksamheten placerad 
nere i källaren som man når genom att tränga sig förbi en lång rad förvarings-
boxar och passera toaletterna.572 

 
Om de förstnämnda museiaktörerna inriktade sig på frågan om Vad och varför 
barnen skulle lära sig, låg tyngdpunkten för FUISM snarare på Var och Hur. 
Utgångspunkten var grundad i pedagogik, barnpsykologi och demokratisering 
snarare än i kulturhistorisk sakkunskap. Blicken var fäst vid hur barnet bemöt-
tes av museets rum med avseende på tillgänglighet, både fysiskt och mentalt.  
 
1970-talet framstår som en omvälvande och kreativ tid på Historiska museet. 
Frågorna om vem museet var till för och varför tycks ständigt ha varit närva-
rande. Det gällde inte bara på myndighetsnivå, utan även på verksamhetsnära 
mikronivå. Barnverksamheten länkades uttryckligen till kulturpolitiken. Det 
talades om jämställdhet, demokrati, yttrandefrihet och tillgänglighet kopplat 
till kulturpolitiska mål att skydda yttrandefriheten, att skapa förutsättningar 
för kontakt och gemenskap med andra människor och till (barns) eget skap-
ande, att nå eftersatta grupper, att motverka kommersialismens negativa verk-
ningar, samt att värna och decentralisera kulturarvet.573 Barnverksamheten 
präglades av ett ovanligt iakttagbart arbete att försöka översätta övergripande 
demokratiska ideal och politiska mål i vardaglig, rumslig praktik. Ur arkivet 
framträder en mycket engagerad studieavdelning med många utvärderingar, 
täta möten och visioner.  
 
Särskilt tydligt förhöll sig Lekverkstans praktiker till kulturpolitiken ”yttran-
defrihetsmål” liksom målet att ”motverka kommersialismens negativa verk-
ningar”. Utbildningsdepartementets rapport Barnen och kulturen, citerades 
och kommenterades i relation till Lekverkstan både av museichefen och av 
Lekverkstans ledare.574 I rapporten förespråkades en ”indoktrinering”, som 
skulle lära barn att organisera sig och hävda sina gemensamma krav och rät-
tigheter. ”Aktiva barn låter sig inte köpas så lätt av kommersiella krafter”, var 
kontentan.575 Olov Isaksson bemötte rapporten med att beskriva museerna som 

                                                      
572 Barn och Museer, FUISM: s tolfte museipedagogiska konferens 18–21 november 1979 i 
Stockholm, rapport sammanställd 11 april, 1980. Riksantikvarieämbetet, ATA, S-avd, arkivbox 
märkt ”181 Diverse, bl.a. Den ärbara vällusten 1968–1982”, oförtecknat. (Barnrummets dispo-
sition i museikroppen behandlas längre fram i detta kapitel.) 
573 Prop. 1974:28. 
574 Utbildningsdepartementets barnkulturgrupp, 1978. 
5751978:13. Målet att ”motverka kommersialismens negativa krafter” hade i rapporten ett eget 
kapitel (1978:49–74). 
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viktiga i kampen mot kommersialismen och värdefulla för att ”förhindra mass-
marknadskulturens förödande verkningar”.576 Det antikommersiella målet 
översattes i praktik. Genom barnens egna kreativa skapande i Lekverkstan och 
på museets innergård, skulle de lära sig att inte passivt konsumera. Museets 
förskolelärare menade att små barn kunde lära sig ”bryta den inlärda viljan till 
konformitet” genom att lära sig hantverksmetoder från gångna tider. Lekverk-
stans pedagogiska program framstår som mycket grundligt planerade. 
 
Idéer om att lära barn att uttrycka sina åsikter som samhällsmedborgare över-
sattes i Lekverkstan, men även i den praktiska barnverksamheten i stort genom 
grupplekar, dockteater, kreativt skapande och samtal. Tidsandan kan också ex-
emplifieras med den barnfilmsstudio som anordnades i Barnens rum mellan 
1976 och 1978. Målgruppen var både förskole- och skolbarn. De flesta filmer 
knöt an till barn utifrån samhällsrelaterade frågor och var samtidsinriktade. 
Innehållet diskuterades utifrån ett förbestämt normkritiskt tema. Exempelvis 
normer om kön, ”varför pojkar ska vara på ett sätt och flickor på ett annat”, 
andra teman var invandring, att ha dubbel tillhörighet. Även funktionshinder 
synliggjordes och diskuterades.577 Samtidigt var dock tillgängligheten till Bar-
nens rum, Lekverkstan och museet som helhet ännu dålig för besökare med 
fysisk funktionsnedsättning, även om tillgängligheten hade börjat lyftas, som 
vi såg i kapitel 2. Filmstudions ändamål var inte i första hand att underhålla 
eller att undervisa. Vikt lades vid att barnen själva tänkte efter och aktivt dis-
kuterade filmerna.578 Barnen skulle lära sig att praktisera demokrati. I detta 
finns kopplingar till tidigare ideal, som vi såg i Lektionsrummet. Samtidigt 
ska det påpekas att även om barnens aktiva medverkan framstår som ett tydligt 
ideal, indikerar program och planering att det kunde finnas normer för hur 
saker skulle diskuteras eller praktiseras, exempelvis uttrycktes klart vilken 
kultur som ansågs bra eller skadlig för barnen. Filmprogrammens samtalsfrå-
gor ger en hint om vilka åsikter och positioner barnen förväntades inta. 
Lekverkstans hantverkspraktiker hade en ideologisk motivation att främja 
”bra” kultur och förhindra ”dålig.” Lekverkstans ledare beskrev ”Samhällets 
likformiga konsumtionsvaror och halvfabrikat”, vilka kunde uppmuntras av 
föräldrar i hemmet, som en fara för barnen, något som museet hade till uppgift 
att motverka. Genom att bejaka barnens egen skapande förmåga skulle det 

                                                      
576 Olle Isaksson, svar till Utbildningsdepartementet angående rapporten Barnen och kulturen, 
5 oktober 1978, Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”224 SHM PM och rapporter om 
barn- skol- och ungdomsverksamhet 1975–1980, 1990-tal,” oförtecknat. 
577 Filmprogram hösten 1978, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, Arkivbox märkt ”230 Barn-
verksamhet 1975-” oförtecknat. 
578 Barnfilmsstudion drevs av Peter Olving och Börje Börjes från Danderyds ideella filmstudio, 
vilken de startat 1974. Barnfilmsstudion hade blivit populär bland barnfamiljer i staden och de 
kontaktades av flera museer för att visa film. De visade barnfilmer även på Nordiska museet 
och på Sjöhistoriska museet (Peter Olving, meddelande via telefon 16 september 2013, se även 
historik på Danderyd filmstudios webbplats (besökt 5 augusti 2017). 
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skapa ett självförtroende och egenvärde som senare kunde ”läggas till grund 
för ett aktivt deltagande i samhällsbygget” menade lekverkstans ledare.579 
 
För vilka barn utformades Lekverkstan? Genom samverkan med rummets 
materialiserade praktiker skapades förskolebarnen som rörliga, lekande och 
kreativa, både kapabla att tänka själva och ha en åsikt och samtidigt sårbara 
för vuxenvärldens påverkan i form av ”masskultur” och sociala strukturer. 
Målet att nå ”eftersatta grupper” aktiverades på olika sätt i relation till de små 
barnen, inte minst utifrån ett klassperspektiv. Till exempel diskuterades åtgär-
der för att nå förskolebarn från förorternas betonghöghus. Betongens barn an-
sågs särskilt gynnas av skapande, praktiska verksamheter i Lekverkstan och 
på innergårdens gröna utomhusrum. Här fanns även aspekterna kön och etni-
citet med.580 Ambitionen att lyfta fram kvinnor och barn var tydlig, utifrån vad 
jag tolkar som en delvis särartsfeministisk position.581 
 
Lekverkstans verksamhet behöver ses i relation till barn- och skolverksamhet-
erna vid museet överlag. Mot slutet av 1970-talet och vid 1980-talets början 
genomfördes barnverksamheter på fler platser i museikroppen än någonsin. 
Speciella rum hade efterhand skapats för barn i olika åldrar, men de hänvisa-
des inte längre på samma sätt till dessa separata rum. Program för barn och 
familjer utfördes vid helger och lov inne i museisalarna, i Barnens rum och på 
museets innergård. Lekverkstan som skapats för förskolebarn, öppnades efter-
hand allt mer för både äldre skolbarn och ströbesökande familjer under helger 
och lov. 1982 fick skolbarn tillgång till ett utrymme i den permanenta järnål-
dersutställningen. Där byggdes ett nio meter långt, fullt inrett forntidshus. 
Husrekonstruktionen stod som ”ett rum i rummet” under tjugo års tid. Miljön 
var avspärrad med rep för ströbesökare, men skolgrupper fick komma innan-
för repet och smaka torrfisk, iklä sig forntidskläder och känna på arkeologiska 
föremål. Tidsenliga material som kobajs, lera, halm och tjära skapade en au-
tentisk och forntidsdoftande atmosfär.582 
                                                      
579 PM 1976-07-23, ”Utvidgad barn- och ungdomsverksamhet enligt förslag av den 24 februari 
1976”, undertecknat Maria Höglund, Riksantikvarieämbetet, ATA, Studieenheten, Arkivbox 
märkt ”PM rapporter, barnverksamhet”, oförtecknat material. 
580 Se frikort m.m. 1928–1968, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, F4, Handlingar rörande 
upplysningsverksamhet vol. 2, 1924–1975. Nu började också invandrarföräldrar ses som en 
grupp som skulle inkluderas med barnen som draghjälp. Angående detta och särskilda barnda-
gar 1967–1975, se ATA, S-avd., F3 Handlingar rörande museipedagogik, barnverksamhet m.m. 
vol. 4 1949 – 1975, u.å. Mer om detta kommer i kapitel 5. 
581 Med särartsfeministisk menar jag en syn som utgick från kvinnors och mäns olika biologiska 
förutsättningar, där de göromål som kvinnor traditionellt ägnat sig åt skulle uppvärderas och 
kvinnor synliggöras. 
582 Huset byggdes av två så kallade forntidstekniker, varav den ena byggt taken på de omtalade 
husrekonstruktionerna i Eketorps borg på Öland. Förmedlingen på Historiska museet, och vid 
andra museer influerades av så kallade historiska verkstäder och fornbyar i Norden. Se Peters-
son om den så kallade ”Lejre-epoken” (2003:110–120). 
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Barns plats blev påtagligare i det officiella språket och allt fler museiutrym-
men anpassades för dem. Trots detta, står det klart att ambitionerna var större 
än vad som kunde genomföras och att aktiviteterna ofta var av enkel och till-
fällig natur. Återkommande anfördes från pedagogiska avdelningen klagomål 
på bristande lokaler, medel och resurser till barnverksamheten. I ett lokalpro-
gram för 1977, då barn utgjorde ungefär hälften av museets besökare, påpe-
kade Isaksson kritiskt, liksom FUISM gjort, att förskolebarnens behov tillgo-
dosågs i ett källarutrymme och att kapaciteten var så låg att 4 av 5 grupper 
måste avvisas. Vidare påpekades att ”lokaler för skolundervisning och själv-
studier saknas liksom andra serviceutrymmen” och att uppehållsrum och om-
klädningsrum saknades för museipedagoger och vakter.583  
 
En viktig ståndpunkt i rapporten Barnen och kulturen, var att de små barnen 
skulle omfattas av lika stora kulturella ambitioner som äldre barn. Isaksson 
bemötte rapporten med att Historiska museet ansåg ”att barn i alla åldrar skall 
ha en självklar rätt att på lika villkor som de vuxna få del av den kulturella 
gemenskapen.” Ändå menade han att det var omöjligt att utöka förskoleverk-
samheten, och anförde krasst: ”brist på lärare, dvs. för små ekonomiska resur-
ser, samt lokalbrist.”584 Trots trycket utökades inte barngruppernas storlek på 
runt tio barn. Detta kan förstås som att förskoleverksamheten trots allt inte 
prioriterades särskilt högt inom myndigheten. Museet var fortfarande bero-
ende av Riksantikvarieämbetet som ytterst rådde över ekonomin. Avdelningen 
menade sig inte få resurser i paritet med behov och efterfrågan.  
 
Att barn fick en tydligare plats i offentliga dokument och att barnverksam-
heten alltmer professionaliserades mot en kunskap om barn och förmedling, 
utöver arkeologi och föremål innebar samtidigt en ökande dominans av kvinn-
liga museipedagoger, särskilt timanställda. Vid tiden för museets öppnande 
var andelen kvinnor och män som arbetade med visnings- och barnverksamhet 
närmast jämbördig. Mot slutet av 1970-talet och 80-talets början var ca två 
tredjedelar kvinnor.585 Att barn fick större utrymme tycks dock inte ha innebu-
rit en större status för det pedagogiska arbetet inom myndigheten. Tvärtom 
tycks klyftan mellan museets antikvariska och förmedlande funktioner ha ökat 
i takt med att förmedlingen allt mer anpassades till vetande om barn, och inte 

                                                      
583 ”Lokalprogram 1977”, Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”224 SHM PM och 
rapporter om barn-skol- och ungdomsverksamhet 1975–1980, 1990-tal,” oförtecknat. 
584 Olle Isaksson PM 1978, svar till Utbildningsdepartementet angående rapporten Barnen och 
kulturen, 5 oktober 1978, Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”224 SHM PM och 
rapporter om barn-skol- och ungdomsverksamhet 1975–1980, 1990-tal,” oförtecknat. 
585 1982 var exempelvis andelen timanställda för museilektioner och Lekverkstad 17 kvinnor 
och 6 män. Statistik Statens Historiska Museum 1980–82. Arkivbox märkt ”224 SHM PM och 
rapporter om barn-skol- och ungdomsverksamhet 1975–1980, 1990-tal,” oförtecknat. 
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på samma vis hade arkeologisk expertkunskap om föremål i fokus. I sin bio-
grafi skrev Olov Isaksson att ”barnverksamheten var en självklar, fastän av 
många kollegor fortfarande ifrågasatt uppgift för centralmuseet”.586 
 
En bit in i 1980-talet avvecklades förskoleverksamheten.587 Den praktiska 
barnverkstans användning förändrades med öppen familjeverksamhet, vilket 
slet på lokalen och underströk dess brister. Den fick stänga akut 1987 eftersom 
den bedömdes som brandfarlig, men öppnade igen efter renovering. Den prak-
tiska verkstan (senare Fornverkstan) var förlagd i en del av källarplanet som 
sedan tidigare benämndes Pedagogiska magasinet. Namnet kom av att det 
ända sedan museet planerades varit tänkt för publik verksamhet. När det till 
sist realiserades, var det en tillfällig lösning. De medeltida skulpturer som un-
der lång tid huserat i utrymmena flyttades ut. Att Museiavdelningen godkände 
flytten berodde på den dåliga ventilationen som riskerade att skada skulptu-
rerna. Med Eric Sörlings ord (då chef för utställningsavdelningen), luktade 
lokalen ”kvalificerad bäver”.588 Fönstren mot gatan gick inte att öppna då för-
oreningarna utifrån kunde skada föremålen. Istället flyttade alltså barnen ner 
i lokalerna. 1988 slutade Isaksson som museidirektör efter en lång tid av kon-
flikter om museets ställning i relation till Riksantikvarieämbetet. I hans ställe 
kom en välkänd fältarkeolog att leda museet, Ulf Erik Hagberg.589 Att Hagberg 
var yrkesarkeolog med stor erfarenhet av grävningar och forskning bakom sig 
gladde många arkeologer.590   
 

                                                      
586 Isaksson 1990:101. 
587 Muntlig uppgift från f.d. museipedagog. Jag har heller inte kunnat hitta någon förskoleverk-
samhet efter 1986. Det var förskoleläraren Maria Höglunds sista år. Hon sade upp sig och slu-
tade 1 januari 1987 (Museikollegiets protokoll nr 24 1986-12-18. Riksantikvarieämbetet, äa4, 
A1, vol. 3 ”Museikollegiets protokoll, 1984–1986”). 
588 Sörling, inspelad intervju, 8 augusti 2013. 
589 Hagberg (1932–2012), var museets chef fram tills pensioneringen 1997. Året innan han till-
trädde som museichef, hade han varit chef för utställningsavdelningen. (För en presentation av 
Hagberg, se Bo Gräslunds personliga minnesord i KVHAA årsbok 2013.) 
590 Vissa som arbetade vid museiavdelningen, har uttryckt att chefsbytet innebar en befrielse, 
där polariseringar lättade. Isakssons kamp för ett särskiljande av museet från Riksantikvarieäm-
betet hade skapat motsättningar. Hagberg framstår överlag som en omtyckt person i de flesta 
läger med en folklig och lättsam framtoning. Isaksson var mer av ”kontroversiell intellektuell”. 
Han väckte känslor och hade såväl förespråkare och lojala vänner som motståndare inom myn-
digheten.  
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Fornverkstad, autenticitet och identitet  
Under 1990-talet kom museets arkeologiska grund att lyftas fram liksom 
historiens betydelse för ett individuellt (liksom svenskt) identitetsbygge.591 
Museets uttryckligare fokus på svensk identitet kan förstås utifrån det förny-
ade intresset för arkeologi, kulturarv och historia som växte fram som identi-
tetsverktyg i samhället på ett övergripande plan. Den kulturutredning som till-
sattes 1993 och fastställdes med nya mål 1996, var på många sätt lik den fö-
regående, men med tydliga förskjutningar och med nya ord. Ett sådant nytt 
ord var kulturarv. Kulturarv skrevs fram som viktig för identiteten. 592 En iden-
titet, som i spåren av en ökad invandring bland annat i samband med de jugo-
slaviska krigen, inte längre förutsattes vara lika homogen. 1990-talet var en 
omvälvande tid med EU-inträde, ekonomisk instabilitet, uppblossande rasism 
och uppgörelse med den svenska nationalismen. Detta hade konsekvenser för 
museets publika rum generellt, som vi såg rörande entrén, och så även för 
museets barnutrymmen. Det var en tid av pedagogisk omdaning med nya skol-
program, studiebesök och fortbildningar, men också en tid av nedskärningar.  
 
En rad rumsliga ombyggnationer initierades. Öppnandet av Historiska muse-
ets utställningar Den svenska historien 1993 och Guldrummet 1994 blev, 
jämte Birkautgrävningarna, viktiga för arkeologins nya popularitet och 
image.593 När Guldrummet sprängdes in under museet gavs förutsättningar att 
utveckla barnutrymmena i källarplanet. Barnverkstan byggdes ut och renove-
rades. När den nyinvigdes efter renovering 1995, namngavs den officiellt 
Fornverkstan.594 Namnet markerade museets arkeologiska grund och var ett 
steg bort från konnotationer till ”oseriös” lek. ”Grottan”, det efterlängtade 
matsäcksrum som beskrevs inledningsvis byggdes. Därmed fick skolbarn för 
första gången ett eget rum att äta i, något som återkommande tagits upp som 
önskemål sedan museet invigdes. Ett litet mörkt och intimt multimediarum 
med mjuka soffor för ett femtontal äldre barn byggdes också i källarplanet. 

                                                      
591 Nordström 2015:106, Hegardt 2015:256, se Svensson 2014:87–139 om debatterna kring ut-
ställningen Den svenska historien 1993. I kontrast hade Isaksson tidigare arbetat för att ta värl-
den till museet och museet ut i världen. Som en informant sa, ”världen krympte efter Isaksson”. 
Decentraliseringsmålet var viktigt och att samarbeta över språk- och nationsgränser (Isaksson 
1991). 
592 Nämnas bör att det akademiska intresset att analysera identitet och kultur var stort inom 
humaniora. Etnologer i Stockholm och Lund började undersöka svenskhet och svensk mentali-
tet som konstruktioner. Kulturarvsforskning blev ett eget fält (se exempelvis Anshelm (red.) 
1993, Bohman & Palmqvist (red), 1997). 
593 Welinder 1997. I sin artikel jämför han arkeologins ökande plats i massmedia mellan mitten 
av 80-talet och mitten av 1990-talet. 
594 Namnbytet manifesteras i ett utskick till skolorna 1995. Jag har dock stött på namnet ”Forn-
verkstan” tidigare i interna dokument från 1980-talet. Rummet hade en längre tid kallats Forn-
verkstan av museipedagogerna. Ett uttalat motiv med namnbytet var att locka fler vuxna till 
rummet och att motverka dess användning som ”barnparkering”.  
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Föreställningen Guldet från Gnitaheden var en mörk och våldsam dramatise-
ring av sagan om Sigurd Fafnersbane, om hämnd och mord, som hämtats ur 
de isländska sagorna. Alla karaktärer, liksom berättarrösterna, var manliga.595  
(Föreställningen visades ännu 2013 varje timme, om än med trött mekanik.) 
Förutom att multimedia sågs som något nytt och trendigt, var det möjligen 
också av pragmatiska och ekonomiska skäl man byggde en barnaktivitet som 
inte krävde personal.  
 
Förenklat kan museiförmedlingens ideal under 1990-talet sammanfattas med 
nyckelorden autenticitet, identitet, tidsresa och upplevelse.596 Betoningen på 
upplevelser delades med en rad aktörer i samhället, som mot slutet av 1990-
talet kom att samlas under begreppet ”upplevelseindustrin” och som i kultur-
arvsförvaltning och av kulturutövare ofta gavs en delvis negativ klang.597 Sam-
tidigt, och delvis i kontrast, betonades museets arkeologiska vetenskapsgrund. 
Influenserna från den så kallade experimentella arkeologin var tydlig vid 
1990-talets början, med accent på autenticitet. Järnåldershuset fortsatte att 
nyttjas flitigt. Program utvecklades där barnen genom tidsresor och olika roll-
spel skulle fundera kring forntida människors identiteter som kön, ålder, och 
sysselsättning.598 Som fond till identitetsbygget fanns en vetenskapligt belagd 
svensk förhistoria, vars kvalitet museet borgade för.  
 
Förmedlingen i Fornverkstan och på innergården byggde, liksom tidigare, på 
ett arkeologiskt grundat görande.599 Barn i olika åldrar skapade autentiska fö-
remål med äkta naturmaterial. De tuggade grankåda, malde kornmjöl, slipade 
sten och åt blodkorv. Denna sinnliga metodik var som vi sett sedan länge in-
arbetad. Målsättningar som att ”gynna barns kreativitet” och att ”aktivera bar-
nens sinnen” och fantasi, kan ses som kontinuerliga allt sedan 1960-talet. De 
officiella motiven till varför och vad barnen skulle lära av detta, hade dock 
förskjutits. Tidigare motiv uttrycktes ofta med direkt anknytning till kulturpo-

                                                      
595 Multimediaföreställningen hade röster av Börje Ahlstedt och Johan Rabaeus. 
596 Folkesson, Aronsson & Sandström 2002, Petersson 2014. 
597 Begreppet upplevelseindustri var influerat av engelska och amerikanska begrepp. Det fick 
vid spridning efter att den statliga KK stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensut-
veckling)1999 identifierat upplevelseindustrin som “ett betydelsefullt tillväxtområde inom 
svenskt näringsliv”. Idag används termerna ”upplevelseekonomi” eller ”kreativa näringar”, som 
klart pekar mot kulturens ekonomiska värde. 
598 Det är dock oklart i vilken utsträckning de olika programmen genomfördes, eller stannade 
på idéstadiet. Program och information riktad till skolor återfinns i Riksantikvarieämbetet, 
ATA, arkivbox märkt ”227 SHM, skolvisningar 1975–1996, förtecknat. 
599 Det ska sättas i relation till att ett stort arkeologiskt experimentellt projekt inleddes vid mu-
seet Flatenprojektet vilket både hade förmedlande och vetenskapliga ambitioner. Detta materi-
aliserades i synnerhet på museets stora innergård och behandlas mer utförligt i nästa kapitel. 
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litiska mål, demokrati och yttrandefrihet. Under 1990-talet var det istället slå-
ende hur förmedlingsformerna fick ett eget utrymme och värde.600 Pedago-
giska metoder och modeller med fokus på sinnliga upplevelser och autenticitet 
synliggjordes och kommunicerades nu utåt, mot skolor och allmänheten, som 
en kunskap i sin egen rätt. Barnens individuella ”lärstilar”, lust och förmågor 
betonades. Det framstod närmast som ett egenvärde att barnen ”upplevde med 
alla sinnen”, oftast utan närmare förklaringar till vad, eller varför, de skulle 
lära.601 Om gruppaktiviteter under 1970-talet brukats i syfte att ge barnen för-
ståelse för uttrycksfrihet genom det kollektivas makt, betonades nu starkare 
barn som individer med skilda behov, förmågor och rättigheter. Detta kan 
möjligen relateras till hur barn fick en starkare roll i politiken efter att Sverige 
ratificerade barnkonventionen 1990.  
 
I officiella skrivningar fördes nya begrepp in både från upplevelsenäringen 
och från pedagogikens sfär. Studieenheten bytte namn till Publika avdel-
ningen. Namnbytet kan ses som en förskjutning mot ett tydligare besökarper-
spektiv. Samtidigt hade arbete med förmedling fortfarande generellt låg status 
inom museihierarkin. Skolvisningar och annan barnverksamhet sågs som en 
väg in till andra, mer statusfyllda antikvariska uppgifter. Nästan alla museets 
tjänstemän hade börjat sin bana med att göra visningar.602 Det fanns under 
1990-talet få direktiv från ledningen om vad barnverksamheten skulle för-
medla och kopplingen till museipolitiska mål var svag jämfört med tidigare. 
Vid museets avdelningsgemensamma måndagsmöten, diskuterades sällan kul-
turpolitiska mål eller värdegrundsfrågor. Ändå fanns bland museipedagogerna 
delade ideal och värden. Engagemanget att göra fornhistorien levande och 
spännande utifrån den arkeologiska fackkunskapen var starkt. Motiveringar 
som uttryckts tidigare tycks också ha levt kvar i praktiken, till exempel i för-
medlandet av vardagsliv, ekologi, kvinnor och barn. En museipedagog minns 
att arbetet kändes som ett ”kall”. Museipedagogerna var en starkt samman-
svetsad grupp och flera hade arbetat länge vid museet. Avdelningens anställda 
överlag bestod under 1990-talet främst av kvinnor. Bland de fast anställda mu-
seipedagogerna var det jämnare. Där fanns flera män med lång anställning. 

                                                      
600 Det framgår bland annat av de program över lektioner som skickades till skolor. 1996 skrev 
Ing-Marie Munktell, som då var enhetschef, i ett PM: ”Om bildning/kunskap skall fortsätta att 
vara det centrala begreppet för museernas strävan, så som museiutredningar och alla andra ut-
redningar de senaste åren pläderat, måste vi alla som arbetar i museivärlden ta oss en funderare 
kring själva inlärningsprocessen” (Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, arkivbox märkt ”227 
SHM, skolvisningar 1975–1996”, oförtecknat). 
601 Här finns paralleller till Petersens danska forskning, där hon menar att frågor om hur över-
ordnas vad som ska läras ut i museiundervisningen. Hennes exempel rör dock 2011 (Petersen 
2011:130f) . 
602 Det gällde även Riksantikvarieämbetets anställda. Bland andra inledde Margareta Biörnstad, 
Riksantikvarieämbetets första kvinnliga chef, sin karriär under 1950-talet med att göra vis-
ningar vid Studieavdelningen. (Björnstad, inspelad intervju 4 juli 2012.) 
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Av de timanställda däremot var två tredjedelar, men ofta fler än så, kvinnor.  
En av de museipedagoger som arbetat längst var Lennart Thorstenson.603 Han 
började arbeta på museet 1968, först länge som timanställd sen med fast tjänst. 
Han framstår som en mycket stark aktör och sticker ut i källor på olika skal-
nivåer över lång tid. Han har beskrivits som engagerad, energisk, pedagogiskt 
skicklig, excentrisk och som ”Fornverkstans kung”.604 Thorstensson brann 
både för den praktiska förmedlingen i Fornverkstan och för arkeologiämnet. 
På grund av sitt stora arkeologiintresse kunde han på ett särskilt sätt röra sig 
på tvärs mellan avdelningarna och hade mycket kontakt med museets forskare. 
Han höll sig uppdaterad om den senaste forskningens rön och implementerade 
det i barnvisningar och i hantverksprojekt. Han har beskrivits som ”den natur-
liga länken mellan forskning och förmedling.” Thorstensson hade även arbetat 
med andra museers barnverksamheter, särskilt vid Stadsmuseets omtalade 
barnrum ”Hyllan”, som för honom stod som en förebild. Ett flertal aktörer som 
arbetade vid museet har jämfört Thorstensson med den legendariska konstpe-
dagogen Carlo Derkert, verksam vid bl.a. Moderna museet. 605  

                                                      
603 Lennart Thorstenson (1946–2014) framstår som en kontinuerligt viktig aktör för museet 
mellan 1970-talet och 2000-talet. Ändå finns knappt någon officiell information om honom. 
Det är orsaken till att hans namn här lyfts fram, med godkännande av hans änka. 
604 Thorstensson tycks ha varit respekterad även på samlingsavdelningen. Han var arkeologiskt 
kunnig och om hans pedagogiska talang vittnar bland annat en imponerande mängd barnteck-
ningar och uppskattande brev i arkivet (se dödsruna över Thorstensson av Göran Tegnér, Inger 
Zachrisson, Dagens nyheter 27 januari 2016). 
605 Till exempel citerar arkeologen Inger Zachrisson i sina memoarer Göran Tegnér: ”Han 
[Thorstensson] var nog för arkeologin vad Carlo Derkert var för konsten” (Zachrisson 2016:29). 
För utförlig information om Carlo Derkerts pedagogiska gärning, se Bahlenberg 2001. 

Bild 31. Fornverkstan, 1990-tal. Foto: Lars Holmblad, privat ägo. 
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Museipedagoger har beskrivit sammanhållningen på Publika avdelningen som 
stark under 1990-talet, men också att yrkesrollen inte blev tagen på allvar av 
andra avdelningar och att ingen egentligen förstod eller brydde sig om vad de 
gjorde. Avdelningen var mycket autonom i förhållande till de övriga. Hierar-
kierna mellan forskning och förmedling kunde ibland vara märkbar vid avdel-
ningsövergripande möten och i den dagliga verksamheten. ”Vi sågs som ett 
gäng glada skitar som lekte och hade kul”, som en kvinna uttryckte det.606 
Ingen i ledningen lade sig i arbetet i vare sig Fornverkstan eller skolvisning-
arna på både gott och ont. Lönen var låg, men arbetet fritt, menade hon.  
 
Mot slutet av 1990-talet avlöste avdelningscheferna varandra.607 Museet fick 
sin första kvinnliga chef, Jane Cederqvist, som efterträdde Hagberg 1997. Hon 
stannade dock bara ett par år. Hon var disputerad historiker, men kom närmast 
ifrån statlig och kommunal förvaltning. Innan tillträdet var hon statssekrete-
rare på Näringsdepartementet.608 Cederqvist hade fått uppgiften att ”effektivi-
sera museet” och få ordning på en ansträngd ekonomi i samband med att mu-
seet organisatoriskt skiljdes från Riksantikvarieämbetet.609 Stora nedskär-
ningar genomfördes, främst var det personal vid museets publika funktioner 
som fick gå. Pressen på studieavdelningen ökade. Fornverkstan byggde vid 
slutet av 1990-talet i huvudsak på ett par museipedagogers engagemang. 
Material tiggdes ihop runt om på bland annat Östermalm och Fornverkstans 
teman utformades delvis utifrån det material man fått ihop.610 Arbetet utfördes 
också delvis på obetald tid, ofta på helger.611 En av de mest aktiva då har be-
skrivit arbetet som lustfyllt och kreativt, men samtidigt att det inte fanns någon 
                                                      
606 Två av fornverkstans dåvarande pedagoger, inspelad dubbelintervju 2016. 
607 De var många under 1990-talet. Två av dem som framstår som drivande var Karin Orrling 
och Ing-Marie Munktell. 
608 Cederqvist disputerade 1980 på avhandlingen Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas 
politiska mobilisering under industrialismens genombrott: Stockholm 1850–1909. Hon var 
bland annat avdelningsdirektör på Riksrevisionsverket i sex år och därefter direktör i Kommun-
förbundet. Innan uppdraget som museichef var hon stadssekreterare på Näringsdepartementet. 
Cederqvists bakgrund, från både politiken och akademiskt att hon saknade utbildning inom 
museets ämnesområde, stötte på motstånd i huset. Informationen om hennes ledarskap är annars 
skral. En museipedagog har berättat att Cederqvist var bra på att visa uppskattning till personer 
som annars sällan fick uppmärksamhet, som den tekniska personalen och museipedagogerna.  I 
intervjuer har hon beskrivit chefskapet för museet som en besvikelse, då hon istället för att 
utveckla museet fick börja med att skära ner. Museets ekonomi var sämre än hon känt till 
(Frime, HD 30 juni 2005, Eide, Sydsvenskan 1 juli 2015). 
609 Hegardt 2012b:196f., Svensson 2014:142. 
610 Drivande i Fornverkstan vid denna tid tycks museipedagogerna Lennart Thorstenson och 
Yvonne Carlsson ha varit. Carlsson var den som var administrativt aktiv i att leta materialet, 
som blev utgångspunkt för praktikerna. En jätterulle silverfoliepapper från Marabou utmynnade 
till exempel i tillverkning av kronor, berättar hon i en telefonintervju.   
611 Om detta har flera då verksamma museipedagoger vittnat (inspelad dubbelintervju oktober 
2016, f.d. museipedagog, inspelad telefonintervju 26 februari 2013, samt telefonintervju 18 au-
gusti 2017.) 
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riktig budget. Ett visst mått av ideellt engagemang krävdes för att få ihop verk-
samheten, menade hon. 
 
I Fornverkstan fanns öar av bord och stolar och längst in en liten miljö med 
ett järnåldershus med halmtak. Där fanns lagerhyllor överfulla av årtiondens 
pyssel och halvfärdiga hantverk: fjädrar, fårull, nötkärnor, träspill, flirtkulor, 
tygbitar och silkespapper. Pentryt var ofta belamrat av lera, penslar, lim och 
degrester. Doften var dammig och instängd men trivsamt sötaktig av målar-
färg och lim, minns jag från min egen tid som anställd där. Materialens och 
verktygens noggranna arrangemang vid borden byttes snart i ett kreativt kaos 
så snart barn i olika åldrar och medföljande vuxna strömmade in. Det var van-
ligt att barnfamiljer kom till Fornverkstan utan att besöka utställningarna och 
det kunde bli mycket trångt under loven. Treåringar liksom tioåringar, ibland 
åtföljda av vuxna med gråtande spädbarn, krävde olika angreppssätt och olika 
grad av stöd och uppmärksamhet. Atmosfären i rummet blev efterhand ofta 
tung och lite fuktig.612  
 
Fornverkstan kan i viss mån sägas ha närmat sig demokratiska ideal som ofta 
uttryckts i museisfären genom metaforer som mötesplats och tredje rummet.613 

Källarverkstaden fungerade som en informell frizon och formade möjligheter 
som inte andra rum kunde. Den avsides placeringen gjorde att dess ljud inte 
läckte ut i andra publika aktivitetsrum. Den låga takhöjden och trägolvet skap-
ade en matt, informell ljudbild utan efterklang. Det var ett rum där främlingar 
möttes, sorlade och pratade med varandra. Det inbjöd till förhållandevis 
otvungen interaktion mellan barn i olika åldrar och medföljande vuxna. 
 
Museiforskare har anfört just egenskapen av informell mötesplats som defi-
nition för det publika rummet, inte minst utifrån Jürgen Habermas begrepp 
Public Sphere.614 Jennifer Barrett ifrågasätter rutinartade utsagor om museer 
som publika, och menar att förutsättningen är att de materiellt och konkret är 
tillgängliga platser för publika samtal.615 Allmänt förstås det tredje rummet 
(bland annat) som publika platser vilka ligger utanför hemmet och arbetsplat-
sen (första och andra rummet), där främlingar otvunget kan interagera. Ibland 
anförs också att det tredje rummet markeras av att det är en neutral plats där 
man kan komma och gå som man vill.616 Men som Doreen Massey betonat 
finns det inga neutrala rum. De blir till i relation till olika kroppar. Samtidigt 
                                                      
612 Beskrivningen bygger på en intervju med en museipedagog verksam vid 1990-talets slut, 
samt på egna observationer från 2006. 
613 Bhabas utveckling av begreppet “Third Space” (Bhabha, H. K. 1994) har som nämnts fång-
ats upp i en rad museistudier. Även termen Third places har fått spridning inte minst utifrån 
sociologen Ray Oldenburg 1989. 
614 Habermas 1989. 
615 Barrett 2011:81, Heumann Gurian 2005:99–126. 
616 Se t.ex. Oldenburg 1989. 
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som Fornverkstan i viss mån kunde tillskrivas metaforer som mötesplats eller 
tredje rum, var den långt ifrån tillgängligt för alla, den fria entréavgiften till 
trots. Som vi såg i kapitel två har entréhallens strama grandeur liksom museets 
placering på Östermalm kontinuerligt utgjort trösklar av både symbolisk och 
konkret natur. Likaså har trappor, perifera placeringar och brist på svängrum 
markerat vissa kroppar som rörelsehindrade.  

Experimentrum för kritisk reflektion, postmoderna 
förhandlingar 
När Kristian Berg ersatte Jane Cederqvist som chef/överintendent 1999, skap-
ade det ett visst motstånd vid museet redan innan Berg hunnit börja. Interna 
skeptiker siktade bland annat in sig på att han var odisputerad och senast ar-
betat som tjänsteman på kulturdepartementet. Berg var den första museichefen 
utan forskarbakgrund. Museidebatten kom mycket att handla om gränserna för 
museets verksamhet, i synnerhet mellan forskning och förmedling, arkeolo-
gisk vetenskap kontra (kultur)politik.617  Under denna tid genomfördes också 
nya radikala förändringar; rumsligt, ideologiskt och vetenskapsteoretiskt. En 
eftersträvad arkeologiskt grundad autenticitet vilken skulle borga för ett starkt 
identitetsbygge, ersattes med en postmodern icke-auktoritär och relativistisk 
hållning där ingen homogen, svensk historia utgjorde stöd att luta sin identitet 
emot.618 De stora kulturpolitiska satsningarna de följande åren gällde mång-
kultur, världskultur och att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Prakti-
kerna i Fornverkstan, liksom hela museipedagogiken, skavde plötsligt. Nu 
hamnade barnverksamheten i fokus för kulturpolitiska värdegrundsfrågor, 
som (åter) explicit uttryckets. Berg talade om ett ”demokratiskt underskott” i 
kultursektorn, och om att demokratisera kulturarvet. Han lyfte frågor om etik 
och moral, värdegrund och allmänmänskliga villkor, utifrån tankar om histo-
riemedvetenhet.619 

                                                      
617 Berg hade gått bebyggelseantikvarisk linje och studerat idéhistoria och konstvetenskap och 
innan tillträdet arbetat vid kulturdepartementet som departementsråd med ansvar för kulturarvs-
frågor, nära kulturminister Marita Ulvskog. För en utförlig genomgång av museidebatterna un-
der Bergs ledarskap, se Svensson 2014:152–199.  
618 Förenklat kan man säga att fokus under 1990-talet legat på att ”finna sina rötter” oavsett 
ursprung, medan det under 2000-talet handlade om att ifrågasätta rötter och problematisera 
identitetsformationers exkluderande mekanismer. Med antropologen Tomas Hylland Eriksens 
ord: ”Träd har rötter - människor fötter” (2004). Berg var kritisk mot identitetskonstruktioner, 
eftersom han menade att de per definition är lika exkluderande som inkluderande (se Svensson 
2014:193). 
619 Sveriges radio P1, Konflikt, 2004-04-24, se Svensson 2014:141–205. Historiemedvetenhet 
kan kortfattat beskrivs som förmågan att reflektera över historien, över vår plats i den, hur då-
tiden, samtiden och framtiden tolkas och ges mening. Peter Aronsson beskriver historiemedve-
tenhet som reflektion över ”den egna existentiella platsen i det historiska flödet” (2004:67f). 
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Mellan 2001 och 2003 fick museet ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla 
museipedagogiken. Kulturjournalisten Kajsa Althén anställdes som musei-
lektor och ansvarig för utvecklingsprojektet.620 Kulturhistorikern Maria 
Perstedt som ingått i projektet, blev från 2003 till 2007 avdelningens chef.621 
Förändringsarbetet ledde till att avdelningen, som några år tidigare döpts om 
från Publika avdelningen till Utställningar och pedagogik, bytte namn till Av-
delningen för utställningar och lärande. Postkoloniala och normkritiska per-
spektiv, genus och etnicitet betonades i övergripande dokument, liksom i pro-
gram till skolorna. Samtidsrelevans och mångfaldsfrågor lyftes utifrån en strä-
van att dekonstruera stora nationella narrativ.622 Flera av museipedagogerna 
var kritiska till förändringsarbetet. De tyckte att den nya inriktningen var allt-
för ideologisk, nutidsinriktad och för lite inriktad på arkeologins kunskapsom-
råde. En rad fortbildande evenemang och studiebesök organiserades men 
tycks inte enhälligt ha mötts av museipedagogernas entusiasm. De negativa 
reaktioner på reformerna som förekom kan förstås utifrån hur ett arkeologiskt 
vetande utmanades. Museipedagogerna arbetade utifrån en arkeologisk kun-
skapsbas, det senaste decenniet med autenticitet och kulturarv som viktiga be-
grepp, vilket stod i skarp kontrast till dessa nya, postmoderna ideal. 
 
Omorienteringarna översattes i museets publika rum: entré, butik och barnrum 
reformerades, liksom utställningarna. Det rumsliga/materiella skiftet kan be-
skrivas med Barbara Kirshenblatt Gimbletts definitioner in situ/in context som 
betecknar olika förhållningssätt till museirepresentationer. In situ handlar om 
att skapa en autentisk känsla av helhet genom att sätta in föremål i sin ”natur-
liga” miljö, in context å andra sidan tenderar att isolera objekt för att placera 
dem i tolkande eller förklarande sammanhang.623 Mellan 1963 och hela 1990-
talet hade förmedlingen i barnrummen kretsat kring att låta barnen komma så 
nära en autentisk, forntida verklighet som möjligt med kropp och sinnen. In-
situ representationer som barnrummets ”reella miljöbilder” och järnåldershu-
set, vilka syftat till att skapa känsla av autenticitet och närhet till den svenska 
fornhistorien (singular), utmanades av mer konceptuella, ifrågasättande och 
plurala in context ideal.   
 
En nyhet var att museipedagogernas åsikter efterfrågades i reformerna. När de 
sista resterna av basutställningen Tio tusen år i Sverige skulle ersättas av en 
                                                      
620 Satsningen innebar 2,5 miljoner kronor i extra anslag per år. Den utvärderades av kulturrådet 
och utökades 2005. Althén var den sista att kalla sig museilektor vid museet. 
621 Perstedt gick sen vidare till Dunkers kulturhus och blev 2013 chef för Kvinnohistoriskt mu-
seum i Umeå. 
622 Exempelvis hade en tillfällig utställning Forntid.nu, som Althén ansvarade för, mod, rädsla 
och genus som några ledande teman. Där kopplades forntiden mycket explicit till samtida sam-
hällsproblem. En vendeltida hjälm exponerades tillsammans med USA:s försvarsbudget och 
några tomhylsor. Ett tydligt exempel på det in context-ideal som nämndes ovan. 
623 Kirshenblatt Gimblett 1998:19–25.  
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ny vikinga- och forntidsutställning, uppmanades de att komma med idéer 
också för en ny barnavdelning. Men önskemål om att uppföra nya fullskaliga 
miljörekonstruktioner, liknande järnåldershuset, vann inte gehör.624 Kritiken 
mot ”stora berättelser” gjorde att forntidsmiljöernas iscensatta helheter 
skavde. Utifrån ett representationskritiskt perspektiv byggde varje rekon-
struktionsförsök på subjektiva tolkningar färgade av samhälleliga kontexter, 
värderingar och politiska överväganden.625  I ombyggnationerna revs järnål-
dershuset, liksom resterna av det Barnens rum som haft sin idémässiga upp-
rinnelse 1963. 
 
Istället för de barnmiljöer som rivits, skapades ett nytt slags barnrum i anslut-
ning till vikingautställningen. Dess interiör formades i syfte att ge upplevelser 
och att framkalla reflektion över arkeologin som sådan och över hur historia 
skapas.626  Scenografin skapades med kort produktionstid av konstnären Eric 
Langert.627 Detta rum, som på papperet hette ”Barnens skattkammare” men 
som kallades Experimentrummet, var tänkt att användas för skolklasser under 
museipedagogisk ledning. Barnen skulle här leka arkeologer i fält. De skulle 
få känna och se på föremål, likt barn tidigare gjort, men målet var att de också 
skulle ifrågasätta föremålens tolkningar. Föremål av olika slag låg löst för bar-
nen att upptäcka i olika lådor. Ett porträtt av Sigurd Curman fanns på väggen 
och vid ett konstgjort träd, skapat av gummidäck, stod en husvagn barnen 
kunde klättra in i. Rummet iscensatte en delvis kritisk och postkolonial bild 
av arkeologen som en Indiana Jones-figur, en halvgalen professor med ben 
och andra fynd liggande i cigarraskar. Samtidigt kunde inte rummet i sig själv 
lära barn ifrågasätta eller tänka kritiskt. Det krävde en museipedagog som 
valde att integrera rummet i sin visning, som hade detta ideologiska mål. Det 
visade sig inte helt lätt, en schism gjorde att museipedagoger inte använde 
rummet och därmed inte översatte ledningens ideal. Eftersom rummet stod 
öppet utan personal började saker gå sönder och försvinna.628 Barnrummet 
stängdes efter bara några månader och inredningen revs ut.  

                                                      
624 F.d. museipedagog och antikvarie, inspelad telefonintervju 26 februari 2013,” Minnesan-
teckningar pedagog och drift ang. den nya vikingautställningen”, 24 maj 2000, Riksantikva-
rieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”227, SHM, Skolvisningar 1975–1996, (oförtecknat). 
625 Tanken med den nya vikingautställningen var att presentera föremålen neutralt, för besö-
karna att själva tolka. Kritik har förts mot detta synsätt, bland annat utifrån att man aldrig kom-
mer ifrån att berätta en historia. Urvalen av föremål och deras placering bär på hierarkiska be-
rättelser i sig. Idag uppmärksammas dessa aspekter av museets pedagoger under visningar, för 
att just visa på hur berättande alltid är subjektivt. 
626 Intervju Kristian Berg, 12 juni 2013. 
627 Langert, född 1956, är en svensk scenograf, skulptör och formgivare som bland annat arbetat 
med parker och lekplatser. Han anlitades av Leif Jonsson, konstvetare och chef för Läckö slott 
som inhyrts som utställningsproducent för Vikingautställningen och barnrummet. 
628 Berg, muntlig uppgift via telefon 20 september 2017, utställningsproducent, muntlig uppgift 
via telefon 10 oktober 2017. 
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Han beskrev också museet som mycket svagt rustat gällande gedigen lärarer-
farenhet.630 Detta hade aldrig tidigare uttryckts som ett problem. Pedagogisk 
utbildning hade visserligen ansetts nödvändig tidigare, men enbart gällande 
förskolebarn. Nu omfattade tanken om nyttan av ett pedagogiskt vetande inte 
bara små barn, utan alla besökare. Det är påtagligt hur den pedagogiska ex-
pertkunskapen uppgraderades.  
 
När nedskärningar åter krävdes 2004 och uppsägningar denna gång, till skill-
nad från under 1990-talet, inkluderade forskare och arkeologer vid Samlings-
enheten blev klimatet vid museet och mediedebatten hätsk.631 Mindre upp-
märksammat var att även de flesta (arkeologiutbildade) museipedagoger slu-
tade eller avskedades. Flera hade varit med under 1970-talets radikala år och  
 
1980- och 90-talens fokus på autenticitet, identitet, rekonstruktioner och dra-
matisering av historien.632 I samband med avskedningarna tillsattes museipe-
dagoger med tjänstetiteln Producent av andras lärande med uppdraget att ut-
veckla, driva och följa upp lärandeprojekt. Dessa fick istället sina tjänster uti-
från en pedagogisk ämneskompetens, med inriktning på livslångt lärande.633 

Begreppet lärande började ersätta begreppet förmedling även vid andra mu-
seer under 2000-talet. Begreppsskiftet grundades i ett demokratiskt ideal att 
se besökarna som medskapare och medtolkare.634 Den nya titeln som lärande-
producent kan ses som en uppgradering och professionalisering av pedagogi-
ken som ett eget expertområde. Benämningen ”guide” försvann samtidigt of-
ficiellt. Dessa nyanställda fick också mer inflytande över utställningsprodukt-
ionen än vad museipedagoger tidigare haft.635 Det var dock inte de fast an-
ställda lärandeproducenterna som barnen oftast träffade, utan till övervägande 
                                                      
630 ”Historiska Museet Projektplan Museipedagogisk utveckling, 24 oktober 2002 – 29 februari 
2004.” Dokumentet tillkom inom ramen för en större statlig satsning som syftade till museipe-
dagogiskt utvecklingsarbete och inleddes 2001. 
631 Se Svensson 2014. En belysande e-postväxling mellan arkeologen Martin Rundqvist och 
Berg spreds internt inom myndigheten för alla att ta del av. Kopia i författarens ägo. 
632 Fem museipedagoger slutade, däribland Lennart Thorstenson. (Ang. debatt om avskedning-
arna, se Svensson 2014:157ff.) 
633 Se rapport Bergsland och Ljunggren 2007 (SHMM:s nätarkiv, senast hämtad 30 augusti 
2013.) Begreppet ”livslångt lärande” som slog igenom under 1990-talet kan förenklat förklaras 
ha som utgångspunkt att individen själv tar ansvar för sitt lärande, aktivt söker kunskap, och att 
detta lärande sker överallt inte bara i skolan utan även i vardagslivet. 
634 Titeln Producent av andras lärande illustrerar dock samtidigt en medföljande problematik. 
Här återkommer nämligen det maktförhållande som skulle undvikas: att museet producerar nå-
gon annans kunskap. Förväntningarna från allmänheten var samtidigt till stor del att museet var 
en kunskapsauktoritet som skulle kunna svara på frågor, inte i första hand väcka frågor. Detta 
synliggjordes på ett konfliktfyllt sätt i museidebatten då, men dessa olika behov och utgångs-
punkter samsas och skaver ännu tydligt mot varandra. 
635 I och med att dessa lärandeproducenter fått mer inflytande i utställningsprocesser, bör näm-
nas att det utvecklades fler barnanpassade utrymmen inne i utställningarna som sagogrottan, 
arkeoteket och interaktiva stationer. Dock finns inte utrymme att fördjupa dessa här. 
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del timanställda arkeologstudenter på kandidat- eller magisternivå.636 Särskilt 
Fornverkstans verksamhet präglades av timanställda med litet inflytande och 
utan kontinuerlig koppling till museet. De timanställda var främst kvinnor 
men för att utveckla Fornverkstan anlitades en manlig slöjdlärare. Han upp-
levde att ambitionerna och förväntningarna från ledningen var höga, men re-
surserna närmast obefintliga. ”Det skulle bli bra men det fanns inte direkt nå-
gon peng för det. Jag var den resursen. Signalen var utveckla men tiden fanns 
bara för att genomföra. Rädda dom bollar som kommer, så var det ju faktiskt 
dom första åren”, berättar han. När han tog över fanns ingen längre kvar som 
kunde introducera honom i Fornverkstans praktiker och idémässiga bakgrun-
der.637 Med sin utgångspunkt i slöjden, ansåg han att lusten att skapa självstän-
digt var viktigare än den arkeologiska autenticiteten. ”Vi kan inte gå igenom 
utställningen utan att barnen frågar om de får röra. Det är egentligen konstigt 
att inte utställningarna är utformade mer så.”638 Fornverkstans värde som taktilt 
komplement till utställningarna utgjorde en tydlig kontinuitet från tidigare. 
 
Pedagogiskt vetande uppvärderades, men ändå betraktades förmedling kar-
riärmässigt alltjämt vid 2000-talets första hälft ofta som en transportsträcka 
till antikvariska uppgifter. Förmedling kunde vara en lång väg in, men var inte 
riktigt en karriärväg i sig. Även inom förmedlingens verksamheter fanns en 
hierarkisk stratigrafi, där arbete i den praktikbaserade i Fornverkstan tillskrevs 
lägre värde än att visa skolklasser och andra grupper i utställningarna. Det var 
dock under Bergs ledarskap som detta började att förändras. 2013 beskrev 
Berg museets interna hierarki som han minns dem vid 2000-talets mitt: 

Det var ju så - och så var det väl också när jag slutade - att den pedagogiska 
verksamheten var väldigt lågprioriterad och hade mycket låg status. Och jag 
gjorde väl några försök… För det som var så problematiskt var att dels så fanns 
det en mycket tydlig hierarki i organisationen, vem som var viktig och vem som 
inte var viktig och då hade de utåtriktade verksamheterna, pedagogiken och ut-
ställningsdelarna, lägst prioritet alla kategorier. Och lägst i hela den hierarkin 
var de som arbetade på golvet: butiken, pedagogerna och entrédisken. Det var 
så, att var man pedagog kunde man lika gärna sitta i kassan. Det som var så 
besvärligt var att genom den status och maktorganisationen så… plockade man 
liksom in pedagogerna i efterhand. /---/ Man tänkte aldrig på att det finns kun-
skap i den genren som har betydelse för hur man egentligen bygger en utställ-
ning, vad man visar och vad man berättar. Det var väldigt tydligt.639 

                                                      
636 ”Det ser lite olika ut...” En kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn, 
2006:106, bilaga till betänkandet Tänka framåt, men göra nu, SOU 2006:45. 
637 Han utgick ifrån sitt arbetssätt i skolslöjden, men det här var ett sammanhang utan skolans 
tydligt uttryckta förväntningar och läroplan. I källarrummet fann han dock dokument och rester 
av hantverksprojekt som blev ledtrådar till tidigare verksamheter. 
638 Fornverkstans ledare vid tiden, inspelad intervju 11 september. 
639 F.d. museichef Kristian Berg, inspelad intervju 11 juni 2013. 
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Upp ur källaren?  

 
Ska Historiska museet upplevas som ett av Stockholms museer som satsar på 
barnfamiljer måste det alltid finnas tillräckligt mycket aktiviteter för barn. Med 
tillräckligt mycket menas flera olika aktiviteter samtidigt. Det måste alltid fin-
nas tillräckligt för barnen. Även dagen efter en populär barnutställning stängts, 
måste den familj som kommer, bli nöjda besökare.640  

 
Sedan vi nu har besökt olika rum skapade för barn mellan 1940-talet och 2000-
talets början, är det dags att återvända till barns plats i museet vid tiden för 
mitt fältarbete. Inledningsvis slogs fast att barn är en självklar och viktig mål-
grupp och lösningar för barn är integrerade i många av museets utrymmen. 
Inom kulturpolitiken har allt större vikt lagts vid barns plats i museer. Under 
2011 fick Historiska museet tillsammans med 25 andra statliga kulturinstitut-
ioner ett uppdrag från regeringen att utforma strategier för sin barn- och ung-
domsverksamhet för åren 2012–2014. Myndigheten Statens Historiska Mu-
seer (SHMM), skrev i sin strategi in att ett barnperspektiv skulle vara utgångs-
punkten för den publika verksamheten, grundat i FN:s konvention om barns 
rättigheter.641 Gemensamt för myndighetens årsredovisningar till regeringen 

                                                      
640 SHMM, Marknadsplan 2009, del 2, under rubriken ”Se till att det alltid finns flera aktiviteter 
för barnen”, oförtecknad. 
641 Den skulle även på ett tydligt sätt förhålla sig till skolans ”aktuella läroplaner”. SHMM, 
Barn och Ungdomsstrategi för Statens historiska museer 2012–2014 (2011-09-22). 

Bild 33. Foton från SHMM verksamhetsplan 2012. Fotograf: Katarina Nimmervoll. 
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från 2010 och framåt, är att de är rikt illustrerade och att merparten av foto-
grafierna föreställer barn och barnaktiviteter.  
 
Att barn har kopplats samman med museets syfte och mål gäller hela under-
sökningsperioden, men blev särskilt uttryckligt från 1970-talet och framåt 
med utredningen MUS-65 och de kulturpolitiska mål som presenterades 
1972–74. Dessförinnan, särskilt i efterkrigstid, hade som vi sett skolinstitut-
ionen och dess experters syn på barn, demokrati och kunskap en avgörande 
påverkan på museernas relation till barn. Om vi ser på språkbruket verkar barn 
och kunskap om barn och förmedling fått allt större utrymme under de 70 år 
avhandlingen omfattar. Begrepp och titlar rörande barn och förmedling kan 
sägas peka mot en ökande individualisering. Vid invigningen 1943 talade Si-
gurd Curman om ”det folkbildande strävandets tjänst” och om museet som en 
”folklig bildningsanstalt”.642 Idag är begreppet folkbildning sällsynt, och ordet 
anstalt är sedan länge borta. Ordet förmedling blev under 2000-talet alltmer 
kritiserat,643 och byttes ut mot lärande och kommunikation.644 Som nämndes 
inledningsvis, började museer generellt övergå från överföringsmetaforer och 
avsändarperspektiv till deltagarmetaforer och besökarperspektiv. Besökar-
perspektivet innefattar också ett kundperspektiv, med ett språkbruk som pekar 
på att museet erbjuder en vara som besökarna (kunderna/segment)645 kan välja 
att konsumera.646 Begreppsskiftet, där ord som fostran, undervisning och för-
medling ersatts med lärande och kommunikation, brukar motiveras och för-
klaras utifrån demokratiska aspekter. Frågan är dock om ett demokratiserat 
språkbruk speglar ett mer demokratiskt, tillgängligt museum? Kanske speglar 
det snarare olika synsätt på vad som är demokrati? Och som bland andra Mette 
Boritz Petersen visat i sin avhandling om museididaktik på danska museer, 
speglar begreppsskiften ideal tydligare än praktik.647  
 
När språkbruk, organisationsförändringar, publika praktiker och rum studeras 
relationellt och över tid, framträder maktrelationer tydligare. Sådant som i 
samtiden ser ut som tillfälligheter kan synliggöras som mönster, kontinuiteter 
                                                      
642 Thordeman 1946:141, 171. 
643 Begreppen avlöser dock inte varandra så enkelt. De används parallellt och även olika av 
olika aktörer. I statliga direktiv har begreppet förmedla varit vanligt, samtidigt som det varit 
något av ett omöjligt ord hos företrädare för (musei)pedagogik och skola (Se Ljung 2009, Pe-
tersen 2011, Holdgaard & Ekelund Simonsen 2011 och Grundberg 2015). 
644 Detta speglar museiologisk forskning i engelsktalande länder. Inom pedagogik, didaktik och 
museologi är begreppen “Larande” (learning) och “kommunikation” (communication) de mest 
accepterade så väl i en svensk, skandinavisk, engelsk och amerikansk kontext (Petersen 2011, 
Hein 1998, Hooper-Greenhill 1995, 2002, Ljung 2009:11,89). 
645 Benämningarna av besökare som ”kunder” och ”segment” är hämtade från SHMM:s verk-
samhetsplan 2009. Skot-Hansen kopplar just dessa begrepp till en marknadsorienterad logik 
(1999:12). 
646 Jfr Hillström 2006. 
647 Petersen 2011:104,128. 
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och förändringar framträder. En kontinuitet är att barnrummen skapat mer el-
ler mindre rörelsehinder i kontakt med fysiskt funktionsnedsatta kroppar, trots 
att tillgänglighet varit en viktig och debatterad fråga från i synnerhet 1970-
talet. En annan viktig kontinuitet är att alla de separata, praktikbaserade rum 
som skapats för barn har uttryckts och behandlats som provisorier, mer eller 
mindre tillfälliga lösningar, i väntan på att idealen ska infrias i mer bestående 
och genomtänkta lokaler. Det följer som en röd tråd att varken Lektionsrum-
met, Barnens rum, Lekverkstan, Fornverkstan eller Skapa loss var tänkta att 
vara permanenta. Dock kom dispositionen av den taktila, kladdiga barnverk-
staden i källaren att bli nästan permanent. Det finns anledning att dröja vid 
barnens disposition i byggnaden. 

Jag tyckte inte att det var trevligt att ungarna skulle vara i källaren. Jag fick 
ganska mycket mothugg från pedagogerna som sa att ”barnen gillar Fornverk-
stan, de gillar att vara här nere”. Jag tyckte väl, och jag kanske hade jag fel i 
det, men alltså, att man gömde undan dom. Jag ville ha upp dom i huset. I rum 
som var ljusa.648 
 
Rummet där nere har ju varit en ganska eftersatt lokal, i källarplan, bredvid ett 
matsäcksrum, där det liksom inte är… samma standard på underhåll. Det är lite 
hål i golvet i så där en fem år, och dörrarna är… alltså det är… Det tycker jag 
är en ganska tydlig signal, var man placerar en barnverkstad, hur man prioriterar 
en barnverkstad, aktiviteter för barn.649 

 
Det första citatet är från Kristian Berg som drar sig till minnes Fornverkstan 
vid tiden för hans chefskap vid museet. Det andra från Fornverkstans ledare 
vilken anställdes av Berg. Att barnen placerades i källaren gavs nästan redan 
från början en symbolisk innebörd. Barnverksamhetens relationellt låga status 
har kopplats samman med dess placering längst ner i museikroppen. Denna 
symboliska positionering upplevdes fysiskt i de kroppar som rörde sig neråt, 
från den storslagna luftiga entréhallens ljus, genom trapphusets mörker till 
barnutrymmets informella oreda. Återkommande genom åren har önskemål 
ställts på att barnen ska flytta upp i huset. Trots synpunkter och flyttförslag 
från olika håll, blev den ändå kvar i 34 år. 

 
Barnverkstadens disposition kan reflekteras i relation till hur museiforskaren 
Richard Sandell skrivit om hur rumsliga omdisponeringar speglat olika slags 
demokratiseringsprojekt under senare år. Han har identifierat olika strategier 
för att göra museerna mer inkluderande, vilka han kallar compensatory, celeb-

                                                      
648 Kristian Berg, f.d. överintendent/chef för museet, om pedagogikens status, inspelad intervju 
juni 2013. ”Mothuggen” från museipedagogerna hade rimligen praktiska orsaker till del. Rum-
met i källaren gav som nämnts möjligheter inte andra rum kunde erbjuda,  
649 Fornverkstans ansvarige svarar på frågan om rummets betydelse för verksamheten, inspelad 
intervju, 11 september 2013. 
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ratory och pluralist. Han kritiserar de två första utifrån att de tenderar att ock-
upera perifera rum och för kortare tidsspann och vara för grupper som tidigare 
ansetts underrepresenterade. Både ett ”kompensatoriskt” och ett ”hyllande” 
angreppssätt av minoritetsgrupper kan få motsatt effekt, bland annat genom 
att deras disposition ofta bokstavligen hamnar ”downstairs” i museibyggna-
den. Det kan förmedla att dessa grupper/teman är mindre viktiga än museets 
mer permanenta teman menar han.  
 
Som anställd upplevde jag Fornverkstan som en reell översättning av museets 
maktrelationer.650 Den praktiska barnverkstan i källaren interagerade då i 
högre grad med barns och kvinnors kroppars, än med mäns. Det var fler kvin-
nor som besökte och stannade kvar i Fornverkstan med barnen och det var 
framförallt fler kvinnor än män som arbetade där. Klyftan har kontinuerligt 
varit störst bland de timanställda. Vad som räknats som giltig kunskap i för-
medlingen har som vi sett förskjutits där pedagogik, i takt med att allt yngre 
barn tillhörde målgruppen, kom att räknas som ett eget expertområde som mu-
seet behövde. Pedagogisk kunskap om barn har, i relation till arkeologisk kun-
skap om föremål, i högre grad kodats feminint men också professionaliserats. 
 
Barnverkstaden flyttade slutligen upp ur källarlokalerna 2010. Detta kan ses 
som länkat till att det formulerats nya slags argument för barns plats i musei-
kroppen. Barn kommunicerades nu, för första gången utåt och explicit, som 
en ekonomisk resurs.651 Denna utveckling gällde inte bara Historiska museet. 
I takt med att museer konkurrerade och jämfördes med andra upplevelse-
attraktioner där barn identifierades som en värdefull ekonomisk resurs, blev 
detta argument även på museer. Statistik från öppnandet fram till idag visar 
dock att skolbarn ända sedan invigningen varit mycket viktiga och utgjort en 
stor andel av antalet besökare. Det nya var därför inte att barn hade blivit vik-
tiga för museets ekonomi och legitimitet, utan att det för första gången var 
legitimt att officiellt uttrycka barnens värde för museet i form av intäkter. Det 
kunde på Historiska museet bland annat iakttas genom verksamhetsplaner, 
styrdokument, riktmärken för profilering och marknadsstrategier mellan 
2008–2013. Ett nytt övergripande besökslöfte formulerades 2008: ”lustfyllt 
lärande om svensk historia” för ”alla som är nyfikna på historia – gärna med 
barn eller barnbarn”. Trots en betoning på barn, framstår de i formuleringen 
som sekundära. ”Alla nyfikna” var de betalande vuxna, som gärna kunde ta 
med sina barn.652   

                                                      
650 Massey 1994:178. 
651 I Verksamhetsplanen 2009 står exempelvis: ”De bokade skolbesöken är också till stor fördel 
i besöksstatistiken och medför en betydelsefull ekonomisk intäkt” (SHMM, VP 2009:11). 
652 SHMM, VP 2008, I VP 2009 ändrades formuleringen ”lärande om svensk historia” till ”At-
traktiva och meningsfulla upplevelser av Sveriges historia”. Nu tydliggjordes också att de 
vuxna skulle vara fullt betalande (föräldrar, far- och morföräldrar). 
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Barn användes som vi sett redan vid museets öppnande som medel att nå 
vuxna, vilket kan iakttas genom utdelningen av återbesöksbiljetter.653 Dessa 
motiverades länge i bildningssyfte och för att inkludera olika samhällsgrup-
per. Under 1940-talet skulle föräldrar ur arbetarklassen lockas, under 1970-
talet ”eftersatta grupper” dit man räknade invandrarföräldrar liksom boende i 
höghusförorter.654 Rimligen fanns det även ett ekonomiskt incitament, men 
detta var inget som uttrycktes. Från 2008 började barnverksamheter skrivas 
fram med ekonomiska motiv, snarare än med bildningsmotiv eller samhälls-
nytta. Med det inte sagt att dessa motiv saknades i själva verksamheten, men 
de officiella motiv som gavs på en övergripande nivå handlade om ekonomi 
och besökssiffror.655 Redan vid millennieskiftet skrev Museiforskaren Hilde S 
Hein om museer i förändring. 

Education has always been everybody’s business, but the commodification of 
education in recent decades has given the concept new significance. Education 
has become truly big business, and museums are more than ever in the position 
of competing, as well as collaborating with other institutions to reach the hearts, 
minds, ears, and pocketbooks of the public.656 

 
Förändringarna hade en tydlig relation till kulturpolitiska skeenden. Det märks 
bland annat i myndighetens övergripande mål som svarar på vad museet är, 
varför det ska finnas och vem det är till för. I årsredovisningar framgår att 
museets Marknadsplan och Varumärkesplattform från 2009 liksom nästkom-
mande tre år uttryckligen var centrala styrdokument för den publika verksam-
heten.657  Museets tydligare uttryckta kundperspektiv sammanfaller i stora drag 
med att Lars Amréus ersatte Kristian Berg som museets chef 2006. Tillsätt-
ningen kan sägas ha kännetecknats av ett liknande ”lugn efter stormen” som 
Ulf Erik Hagbergs tillträde efter Olov Isaksson.658 Bergs ledarskap hade varit 
omstritt och präglat av en stark och ideologiskt färgad museidebatt. Tiden där-
efter präglades av konsensus-skapande och marknadsanpassning.659 VP:s 
                                                      
653 Statistik fördes under lång tid över antalet återbesöksbiljetter som nyttjades, se Riksantikva-
rieämbetet, ATA, S-avd. F4 Handlingar i skilda ämnen vol. 1 1936-1974, H1 Statistik, vol. 3 
1943-1973. 
654 Målen att barnen kunde locka med sig föräldrar från fattigare områden, liksom invandrare 
uttrycks explicit i syfte att ”nå eftersatta grupper” under 1970-talet. 
655 Här ska dels betonas att jag talar om övergripande mål- och styrdokument, dels att avhand-
lingen inte berör skolvisningar i utställningarna, som vid samma tid kunde ha ett tydligt fokus 
på värdegrundsfrågor, jämställhet, jämlikhet och med normkritiska teman. Jag menar dock att 
diskrepanserna mellan olika publika rum och praktiker i sig är både viktiga och intressanta.  
656 Hein 2000. 
657 Arbetet med att införa varumärkesplattformar initierades dock redan hösten 2006. Detta som 
första museum i Sverige, enligt dåvarande museichef Lars Amréus. 
658 Amréus hade ett förflutet inom Riksantikvarieämbetet och hade flera år arbetat vid sidan av 
Berg. Många gladdes åt Amréus kunskapsbakgrund inom arkeologi och kulturarvsförvaltning. 
659 Jfr Hegardt 2012:199b. 
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överordnade mål, som alla verksamheter skulle relateras till, var under 2009 
att generera 200 000 besökare.660 Under rubriken ”Fokusområde publik” upp-
manades avdelningen för utställningar och lärande att utveckla familjeaktivi-
teterna i syfte att öka antalet besökare. Åtgärdsförslag var familjeerbjudanden 
i restaurangen, sagostunder för olika åldrar och dramatiserade visningar med 
utklädda guider, liksom att barnaktiviteter borde vara på flera ställen i museet. 
”Börja utanför på gården, entréhallen, butiken, programverksamhet och ut-
ställning.” Flera av marknadsplanens strategier genomfördes. Men samtidigt 
som museet arbetade för att erbjuda fler och mer aktiviteter för barn, tycks de 
samtidigt inte ha fått kosta. Under rubriken ”Gör det enkelt och börja omedel-
bart” slogs fast: 

Barnaktiviteter behöver inte vara dyrt. Låt medarbetarna läsa sagor, låt vänför-
eningens medlemmar läsa sagor. Gör aktiviteter där familjerna får göra olika 
aktiviteter, bygga, rita och klistra. Upplevelser som ska kittla alla sinnen. Se till 
att de nya barnaktiviteterna kan börja från årsskiftet 2009/2010. Se till att barn 
också kan påverka själva utformningen av utställningarna genom att låta mindre 
fokusgrupper med barn delta någon gång i uppbyggnadsskedet.661  

 
Kvantitativa mål kan här ses som överordnade kvalitativa. Vem som skulle 
läsa sagor och vilken utbildning den hade, var till exempel mindre viktigt än 
att det gjordes. Tidigare under 2000-talet hade som vi sett museipedagogernas 
kompetens varit en het fråga; var det viktigast med pedagogisk eller med ar-
keologisk utbildning? Marknadsplanen från 2009 framförde placeringen i käl-
larplanet (åter) som symboliskt problematisk, men som sagt med andra argu-
ment än vad som framförts tidigare. Fornverkstan flyttade. 
 
När Fornverkstan flyttade ut ur källarutrymmena försvann samtidigt förutsätt-
ningarna för många populära praktiker. Trots den kritiserade perifera place-
ringen hade det varit ett rum som tillät kladdiga verksamheter och högljutt 
prat. Frågan var nu var barnens verkstad kunde få en ny plats? I planerna fanns 
initialt att inrymma en lokal vid restaurangen, det så kallade Röda rummet. 
Det hade inneburit att barnen fått en central plats, lättillgänglig för rullstolar i 
entréplan. Men den förlades inte där. Det hängde ihop med ett ekonomiskt 
grundat ledningsbeslut att museet skulle satsa mer på event och konferens.662 
Rummet som var strategiskt beläget vid restaurangen och hörsalen ansågs vara 
helt avgörande som konferensrum. Det rymde 70 sittande och kunde dessutom 
användas för att utvidga restaurangens sittplatser vid behov.663 Planerna för en 
mer permanent barnverkstad lades tills vidare på is. Detta berodde främst på 

                                                      
660 Verksamhetsplan och budget, SHMM, VP 2009. 
661 SHM Marknadsplan 2009 del 1. 
662 SHM, VP 2008, 2009. 
663 Rummet hyrs fortfarande ut för konferenser och event (Historiska museets webbplats, senast 
hämtad 19 oktober 2016). 
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ytterligare ett ekonomiskt påkallat beslut, vilket diskuterades i kapitel 3; att 
prioritera museibutikens flytt ut i entréhallen. Samtidigt flyttade barnverkstan 
runt i huset i väntan på mer permanenta lokaler. Den första tillfälliga place-
ringen var i museets övre plan, relativt dold och otillgänglig för barnvagnar 
och rullstolar. Verksamhetens ansvarige berättar om flytten: 

Beslutet att flytta den [Fornverkstan] och viljan att flytta den har ju funnits 
länge, men då är det där ”femtonbrickorspusslet”, men med ingen ledig ruta 
som man jobbar med! Därav hamnade den långt bort vid textilkammaren. För 
till slut var det så här, ”jamen vi kan inte vara där nere, vi måste ha en garderob. 
Okay, bra, då flyttar vi upp den.  

 
Även om han hade föredragit den centrala positioneringen vid caféet var det 
skönt att flytta upp ur källaren och den dåliga luften, att ”vara på väg i alla 
fall”.664 Rummets placering mellan utställningar satte begränsningar. Kritor, 
papper och saxar kunde användas men inga högljudda eller kladdiga verksam-
heter. Fornverkstan bytte namn till Skapa loss. Namnet kommunicerade lust-
fyllt skapande snarare än arkeologisk kunskapsförmedling. Efter en tid flytta-
des verksamheten till salen innanför museibutiken i entréplanet. Den ersatte 
där en avslutad tillfällig utställning riktad till barn i åldern 6–11 år.665 Genom 
att det mellan butiken och barnverkstan fanns en automatisk glasdörr blev, 
som vi såg i föregående kapitel, butiken en förlängning av barnrummet och en 
del i meningsskapandet. Kanske hade placeringen innanför butiken till del 
ekonomiska incitament. Dispositionen i entréplanet gjorde Skapa loss mer till-
gänglig. Dess inredning var sparsam och temporär, med bord och stolar i små 
grupper. 
 
När detta skrivs finns inget särskilt rum för barns eget skapande liknande 
Fornverkstan eller Lekverkstan, även om museet erbjuder pyssel för skolgrup-
per i olika tillfälliga utrymmen. Sedan Fornverkstans verksamhet försvann har 
källarutrymmet där den låg, tillsammans med Grottan, använts som matsäcks-
rum och garderob. En arbetsgrupp påbörjade 2013 planeringen för en ny per-
manent barnverkstad, garderob och matsäcksrum. Denna gång med en plane-
rad, särskilt professionellt designad planlösning, inredning och ventilation. 
Om lokalerna inreds så är det första gången sedan museet öppnade som barn 
får ett mer genomgripande planerat utrymme för skapande verksamhet som 
inte är en tillfällig lösning. Under 2016 får jag dock veta att planerna skjutits 
på framtiden, då andra tryckande renoveringar i föremålsmagasinet måst gå 
före. När detta skrivs, 2017, har den gamla Fornverkstans interiörer rivits ut. 
Väggar har tagits bort och skapat en öppen planlösning. En köksdel med flera 
                                                      
664 Fornverkstans dåvarande ledare, inspelad intervju 11 september 2013. 
665 Utställningen gjordes i samarbete med Riksutställningar och hette Resan fram och tillbaka. 
I Verksamhetsplanen från 2009 framgår att man hade tänkt att barnutställningar skulle avlösa 
varandra här. Nu i efterhand visade det sig inte bli så. 
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mikrovågsugnar har tillkommit, samt grupper av bord och stolar. Lokalen är 
ljus, avskalad och modern, skapad för att kunna användas flexibelt, för olika 
verksamheter. Lokalen används som matsäcksrum, men tanken är att det även 
ska kunna användas av andra grupper som vill boka in sig på museet. Om det 
åter kommer att bli en verkstad för barn är en öppen fråga.  
 
Vi har i kapitlet sett hur barn i olika åldrar fick allt mer utrymme men att de 
separata barnrummen började avvecklas under 2000-talet. Istället anpassades 
utställningar och andra publika rum överlag och mer övergripande med barn 
och familjer i åtanke. Man kan säga att alla museirum hade blivit mer anpas-
sade till målgruppen barn, eller snarare, att det vetande kring barns förmedling 
som växt fram, i allt högre grad även gällde vuxna. Det vetande som kallas 
lärande och kommunikation, omfattar inte bara barn utan alla besökare. Lös-
ningar för barn är övergripande integrerade i museets olika utställningar. På 
webbplatsen meddelas att restaurangen gärna värmer barnmat, barnvagnspar-
kering finns och bärsele finns att låna i informationsdisken. Programverksam-
heter som Vikingasommar är stående och självklara nöjen för alla åldrar. Ut-
ställningar skapas med olika åldrar i åtanke och pedagoger är med redan i pla-
neringsstadiet.  
 
Idag är platsbyggda ”barnstationer” i utställningar som inte kräver personal 
allmänt förekommande vid olika slags museer. Arkeoteket utgjorde ett sådant 
exempel. Där kunde (främst läskunniga) barn prova att leka arkeolog från fält 
till kontor och laboratorium. De kunde göra vad som påbjöds: gräva efter fast-
monterade arkeologiska objekt i en låda med gummisand och prova att forska  
enligt en utarbetad mall med uppgiftskort. I scenografin fanns ett arkeologiskt 

Bild 34. Arkeoteket, Foto: Historiska museet, Katarina Nimmervoll. 
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skrivbord med inbjudande lådor, men endast vissa kunde dras ut och föremå-
len kunde inte flyttas. Nämnda utgrävningaktivitet i gummisand är en inter-
nationellt spridd barnaktivitet både på historiska och naturhistoriska museer.666 

Detta kan sägas ligga ganska långt från 1970-talets antropologiska kulturbe-
grepp och ideal om eget, kreativt skapande. Då denna avhandling tryckts har 
rummet byggts om för att även passa för mindre barn i förskoleåldern, bland 
annat med en myssoffa att vila i, gummisanden är dock kvar men föremålen 
har bytts ut till 3-D scanningar i plast, som barnen kan ta på. 
 
Barns plats har formats utifrån olika interagerande vetanden, som på olika sätt 
skapat målgruppen barn: som ”samhällsmedborgare” eller ”kundsegment”, till 
exempel. Barnrummen har utformats utifrån idéer om vad rummen ska åstad-
komma; koncentrerade uppmärksamma elever, främja demokratiskt kritiskt 
tänkande, frigörande lek och kreativitet, eller möjliggöra ekonomiska intäkter 
till museet. Rum medierar och skapar även sådant som inte är uttalat eller in-
tentionellt. Till exempel genom sin disposition och relation till andra rum. 
Rum formas av – och reproducerar - strukturella hierarkier, med Masseys ord 
är de ”utsträckta sociala relationer”.667  

 
 

                                                      
666 Aktiviteten finns i Sverige förutom på Historiska museet även på Naturhistoriska riksmuseet. 
Förebilden kommer möjligen från Jorvik Viking Centre i York, England. 
667 Massey 2005:2ff,22. 
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Kapitel 5. Mellanrummet  

Föregående kapitel behandlade de rum som specifikt utformats för barn, men 
berörde också museets stora kringbyggda innergård vilken alltmer kom att 
öppnas upp för barn, familjer och ströbesökare. Innergården utgörs av ett vid-
sträckt rektangulärt uterum med en stor damm i västra änden vilket omsluts 
av utställningssalarna. Här har tornerspel, lekar, hantverk, festligheter, utställ-
ningar, invigningar, arkeologiska utgrävningar, familjedagar och levande roll-
spel genomförts, för att nämna några exempel. Före 1960-talets slut användes 
gården vid få tillfällen, men sedan allt mer regelbundet vid lov, speciella hel-
ger och sommartid. 
 
Vad är det då som gör innergården speciell? Den är i blickfånget så snart man 
stiger in i museets entréhall. De fyra längorna som omgärdar gården har två 
respektive tre våningar. Därifrån har museiinstitutionens egna aktörer kunnat 
blicka ut, och ner, från tjänstelokalerna på gårdens besökare och publika iscen-
sättningar, samtidigt som museets besökare genom entréns stora fönstervägg 
och från utställningssalarna har kunnat skåda inåt, mot innergårdens praktiker. 
Den kan rumsligt beskrivas som en tredimensionell scen. 
 
Innergården är också ett uterum för kroppar att röra sig i. Här har det varit 
möjligt att springa, kladda ner sig, paddla i dammen och bygga koja. Här har 
ting, kroppar och naturens element tillsammans materialiserat museet med 

Bild 35. Stockpaddling på innergården under ”Barnens dag”, den 13 september 1969. 
Fotograf: Sören Hallgren. Raä, ATA, Fotosamlingen SHM, Bildmapp 14. Studieav-
delningen. 
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andra sammansättningar än utställningssalarna förmått. Det har gett andra för-
utsättningar för mötet med besökarna, skapat andra förväntningar. De sinne-
nas hierarki och de genreförväntningar som råder i utställningarna har i viss 
mån upplösts här, ibland närmast varit inverterade i jämförelse. Syn och hörsel 
har utmanats av doft, känsel och smaksinnen. Vetandet som skapats har inte i 
första hand utgått från museiföremål och fasta representationer. Här är det mu-
seiaktörernas och besökarnas gemensamma skiftande, momentana material-
iseringar och performativa praktiker som varit centrala. Innergårdens iscen-
sättningar har pekat utåt – mot andra kulturlandskap och tider, och inåt - mot 
arkeologisk vetenskapssyn och museal identitet. Detta i likhet med utställ-
ningarna inuti museet. Men till skillnad från utställningssalarnas mer statiska 
representationer, har innergården utgjort en rörlig arena för att agera och göra 
museet kroppsligt och sinnligt.  
 
Innergårdens särskilda egenskaper i att tillgängliggöra arkeologisk vetenskap, 
sammanfattades av museipedagogen Lennart Thorstenson vid 1990-talets slut. 
Han lyfte fram utomhusrummets flexibla karaktär, att det kunde byta tema/ak-
tivitet lätt och ofta och att det ständigt kunde ”ge nya idéer/vinklingar på det 
mera oföränderliga utställningsmediet”, det kunde användas för att lyfta fram 
nya problem inom arkeologin. Framför allt var gården viktig för att i praktisk 
form iscensätta denna kunskap tillsammans med besökarna. Han lyfte även att 
utomhusrummet skapade unika möjligheter i relation till andra museer i sta-
den. Det blev allt mer viktigt i takt med en hårdare konkurrens om besökarna. 
Han menade att gården krävde ”jämförbart en bråkdel i investeringar och är 

Bild 36. Barnens dag 1969. Fotograf: Sören Hallgren. Raä, ATA, fotosamlingen, Bild-
mapp 14. Studieavdelningen. 
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strategiskt belägna mitt i museet, nära basutställningar, café, entréhallen och 
trapphuset”.668 Framför allt har museigården ofta utgjort en konkret och fysisk 
mötesplats. Som jag tidigare påpekat, träffar ströbesökare sällan antikvarier 
eller museipedagoger vid sitt museibesök. Innergårdens aktiviteter har i kon-
trast alltid formats i ett fysiskt möte mellan museipersonal och besökare.  
 
Kapitlet fokuserar innergårdens egenskaper som mötesplats och ”mellanrum”, 
utifrån ett tema som framstått särskilt tydligt i relation till museet som demo-
kratisk kropp,669 nämligen hur museets identitet som kunskapsinstitution har 
iscensatts i ett möte mellan arkeologisk vetenskap och publik förmedling. Mu-
seidebatter som blossat upp från 1960-talets slut till idag kan på ett plan för-
enklat sägas ha handlat om kunskap i relation till offentlighet. Det har handlat 
om museets roll och ansvar som (arkeologisk) kunskapsinstitution; om nytta 
respektive nöje, forskning i relation till förmedling.670 I museet ska man inte 
bara ha roligt, utan också lära sig något viktigt. Viktigheten har betonats mer 
eller mindre explicit utifrån en samhällsnytta. Utifrån olika perspektiv på de-
mokrati har dels offentlighetens rätt till vetenskapligt grundad sakkunskap och 
”kvalitet” åberopats, dels rätten till lättillgänglig kunskap för alla, inte bara en 
initierad elit. Ett annat tema har varit vad kunskapen ska generera för effekter 
för samhället och/eller individen. Det arkeologiska vetandet har ställts mot 
andra kunskapsprojekt och museet har beskyllts för att vara mer eller mindre 
politiserat, delvis beroende på i vad mån den arkeologiska sakkunskapen setts 
som neutral och objektiv. Innergårdens rumsliga förutsättningar att aktivera 
kroppar och sinnen har haft kapacitet att på ett särskilt sätt synliggöra och 
förhandla de mer eller mindre konfliktfyllda spänningar som Magdalena Hill-
ström och Svante Beckman identifierat som utmärkande för museerna som 
publika kunskapsinstitutioner.671 Här finns även paralleller till hur Bodil Pe-
tersson i sin avhandling om arkeologiska rekonstruktionsprojekt, diskuterar 
spänningar inte bara mellan forskning och förmedling, utan även mellan  teori 
och praktik, och den klassiska västerländska dikotomin mellan förnuft och 
känsla.672 Dessa laddningar kan sägas ha präglat innergårdens praktiker i olika 

                                                      
668 Handskriven kladd, Lennart Thorstenson, Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt 
”227, skolvisningar 1975–1996.”  
669 Det har inte varit möjligt att behandla alla varierande aktiviteter som här förekommit. Till 
exempel utelämnas olika fester, till exempel museets semipublika maskeradbal som hölls 1968, 
vilken visserligen är intressant utifrån mitt intresse för spänningsfälten kommers och kultur, 
nytta och nöje men som finns skildrad i en artikel i Utkanter och marginaler (Geschwind 2015). 
670 De debatter jag i första hand tänker på är de som kretsade kring Maskeradbalen 1968, Den 
svenska historien 1993, ”Berg-debatterna” 2002–2004, liksom en bredare museidebatt som på-
gick i slutskedet av detta avhandlingsarbete, 2016. (För museidebatter rörande Historiska Mu-
seet 1993 – 2010, se Svensson 2014.) 
671 Mellan ”samlingsorientering” kontra ”publikorientering”, ”lärdomskultur” kontra ”upple-
velsekultur. Se inledningen i denna avhandling. 
672 Petersson 2003:208. 
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grad och länkar till hur föregående kapitel behandlade hur fackkunskap/arke-
ologiskt vetande stått i relation till vetande om barn och förmedling, liksom 
till vetande om ekonomi och branding.  
 
Vi ska nu ta fasta på att museet är just arkeologiskt och se på skeden då arke-
ologin som sådan iscensatts på innergården, på olika sätt. Vi ska fördjupa oss 
i tre olika arkeologiska iscensättningar vilka tidsmässigt i grova drag korrele-
rar med skeenden då förhållande till museernas kunskapsprojekt skiftat i sam-
hällsdebatten. Den arkeologiska sakkunskapen har både utmanats och omför-
handlats. I relation till detta kan museet tänkas ha haft behov av att manifestera 
den arkeologiska identiteten i relation till publiken. Nedslagen gäller utställ-
ningen Arkeolog 67 1967, och gårdens förmedlingsprojekt fram till 1970-ta-
lets slut, Flatenprojektet 1989–1992 som utgör exempel på 1990-talets och 
det tidiga 2000-talets levandegörande och upplevelsebaserade förmedling, 
och Publik arkeologi 2007, som kan relateras till ett skede då en postmodern 
kritik fått fäste samtidigt som museet övergått till en tydligare marknadsan-
passad logik. I relation till dessa tre tidfästa nedslag, diskuteras hur innergår-
den utgjort en mötesplats mellan museipersonal och publik.  
 
Innan vi vidare fördjupar vad som skulle kunna kallas det performativa göran-
det av arkeologisk kunskap och förmedling på innergården över tid, ska jag 
först beskriva visionerna som formade innergårdens rumsliga och materiella 
förutsättningar, hur utomhusrummet kom att skapas som det gjorde.   
  

Bild 37. Barnens dag 1969. Fotograf: Sören Hallgren. Raä, ATA, Fotosamlingen, 
bildmapp 14. Studieavdelningen. 
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En medeltida klostergård eller en flexibel festplats?  

 

Innergården ändrades drastiskt från arkitekternas funkisinriktade förslag från 1931. 
I synnerhet som museet fick en monumental trappa istället för ingång från gatuplanet. 
Entréhallen förlades därmed i nivå med stora gården. Raä, ATA, Fotosamlingen, 
bildmapp 6. 
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När Sigurd Curman tog över riksantikvarie Bernhard Salins arbete med att 
skissera och få till stånd en egen museibyggnad för Historiska museet 1922, 
var han medveten om att det fanns skilda uppfattningar i hur museet bäst borde 
ordnas, grundade i motsättningar och förhandlingar mellan vetenskapliga och 
populära krav. Därför lät han flera av museets tjänstemän få komma med ytt-
randen över det förslag Sahlin arbetat fram. Dessa utgjorde underlag för de 
fortsatta planerna. I arkivet finns yttranden från medeltidsspecialisterna And-
reas Lindblom, Carl R Af Ugglas och Bengt Thordeman och av arkeologen 
Sune Lindqvist. Konsthistorikern Andreas Lindblom673 fäste sig i Salins för-
slag särskilt vid att större oömma föremål skulle ställas ut i anslutning till en 
”muromsluten, öppen gård omgiven av en korsgång”.674 Lindblom utvecklade 
hur han tyckte museets gård skulle utformas. Dopfuntar och andra stora sten-
föremål skulle placeras i korsgången, skyddade under tak. Gården borde plan-
teras som en grönskande trädgård. Förslaget betonade gårdens estetiska och 
sinnliga aspekter. Det ger sinnebilden av en medeltida klostergård, som gjort 
för stilla betraktelse över historiens skönhet och storhet. Af Ugglas var i kon-
trast kritisk till planerna för gården och korsgången. Han menade att det skulle 
bli för mörkt där och att föremålen inte skulle komma till sin rätt. Han menade 
också att föremålen kunde ta skada under de hårda vintermånaderna vilket 
skulle innebära att korsgången skulle behöva glasas in.  

 
I Romare och Schermans tävlingsförslag ”Nytt och Gammalt” spelade inner-
gården en viktig roll, inte minst i att förverkliga den monumentalitet som ef-
terfrågats i tävlingsprogrammet. Innergårdens bearbetningar kom att styras av 
praktiska, ekonomiska och konstnärliga krav.675 Den ritades om många gånger 
mellan 1930 och 1936 tills den slutligen efter många förhandlingar fick sin 
nuvarande form och längd.676 Andreas Lindblom blev besviken på resultatet. 
Någon korsgång eller klosterinspirerad trädgård blev det inte. Inte heller nå-
gon porlande springbrunn, trots att en sådan länge funnits med i arkitekternas 
planer.677 Istället fokuserade arkitekterna dels på att gården tillsammans med 
entrén skulle ge museet monumentalitet, dels på dess funktion att kunna an-
vändas flexibelt för historiska skådespel och festliga arrangemang av olika 

                                                      
673 Andreas Lindblom (1889–1977) blev 1929 styresman för Nordiska museet och Skansen, 
bland annat känd för sitt nytänkande och sin pedagogiska gärning. Det var Lindblom som in-
rättade den första museilektorsbefattningen vid något museum i Norden 1929 (Rehnberg, Mats, 
Svenskt biografiskt lexikon, nätupplaga, hämtad 20 september 2017). 
674 Förslag till program av Statens Historiska museums ev. nybyggnad, 1922, Riksantikva-
rieämbetet, ATA, Äa3, Gemensamma handlingar F13, vol. 3, jfr Bergström & Edman 2005:65. 
675 Thordeman 1946:151, Arvidsson 2000. 
676 Även arkitekt Anders G Hedberg var delaktig i slutskedet av att rita innergården 1935, då 
han ingick i byggnadsstyrelsens utredningsbyrå. 
677 Däremot skapades i ombearbetningarna i slutskedet även den mer intima Rosengården, som 
kan sägas ha varit mer i linje med Lindbloms ideal (Bergström & Edman 2005:106f.). 
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karaktär. Gårdens storlek och utförande skulle också ge tillräckligt med dags-
ljus till utställningshallarna och kunna rymma många åskådare.  
 
Liksom huvudentrén kom estetiken allt mer att ta sin utgångspunkt i nationellt 
historiska föreställningar. I gårdsfonden restes ett borgliknande torn i Va-
sastil.678 Det syns också i de fyra reliefer som smyckar innergården. Motiven 
anknöt till museets samlingar och tidsepoker. Den första reliefen skildrar sten-
åldern med jakt- och fiskescener, den andra vikingatiden med drakskepp, den 
tredje kristendomens införande och den fjärde medeltiden med tornerspel. De 
sätt varpå de skapar historien som framdriven av krig och män, går igen i Bror 
Marklunds entréportar och fasadskulpturer. Konstnären var skulptören och ke-
ramikern Robert Nilsson.679 Om den betydelse den stora innergården redan 
initialt hade för hela museikomplexet vittnar Bengt Thordeman: 

Om den moderna sjukdom, som heter museitrötthet, av allt att döma 
kommer att få svårt att smyga in i dessa lokaler, beror det emellertid inte 
bara på fullkomliga klarheten och översiktligheten i alla anordningar utan 
också på att man hela tiden vandrar inte bara i välordnade museisalar utan 
i ett långt galleri, som öppnar sig mot en stor, ljus och grönskande gård.680 

                                                      
678 Bergström & Edman 2005:75. 
679 Nilsson (1894–1980) hade sedan 1930-talet gjort flera uppdrag att smycka kyrkor, kanske 
hade Sigurd Curman mött honom i sådana sammanhang. Han gjorde även många andra offent-
liga uppdrag, främst av skulpturer. Curman hade varit mycket mån om att Statens konstråd 
skulle välja just Nilsson, liksom han hellre hade önskat att det hade varit Nilsson som fått upp-
draget för museets entréportar. I ett brev till Nilsson uttryckte Curman sitt gillande och sin 
otålighet över ”konstrådets långsamma behandling” i frågan. Två konstnärer hade bjudits in av 
Statens konstråd. Den andre var skulptören, grafikern och målaren Erik Grate (1896–1983). 
Grate stod i sina skulpturer nära surrealismen. Nilsson hade en mer berättande, dekorativ och 
renodlad stil. Man kan man ana att Curman föredrog en mer traditionell dekorativ stil framför 
surrealism eller primitivism. Särskilt tyckte Curman om den harmoniska kompositionen i reli-
efen av kristendomens införande. Kanske tilltalades han i krigstiden av dess fredliga framto-
ning. där männen i from gemenskap reser en kyrka? 
680 Thordeman 1946:147. 

Bild 38. Alla reliefer föreställer män och två innehåller våld. En annan iakttagelse, är 
att alla scener skildrar kollektiva projekt T.v. stridande vikingar. T.h. Curmans favo-
rit: Ett kristnande som går fredligt till. Krigarna har lagt av sig brynjor och svärd vid 
kyrkobygget. Raä, ATA, SHM, Fotosamlingen, bildmapp 6. 
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Även om fönstren från utställningssalarna på entréplanet som vetter mot in-
nergården täcktes över under 2000-talet då utställningarna byggdes om, är går-
dens utomhusrum alltjämt i blickfånget då man träder in i museets huvudentré. 
 
Idealen att innergården skulle vara vacker och monumental och samtidigt 
skulle vara funktionellt och kunna användas flexibelt för historiska skådespel 
och festliga arrangemang för en stor publik kan i efterhand sägas ha infriats. 
Den första publika tilldragelsen på stora innergården fick visa det. Det var en 
folklig iscensättning av militärt fältliv 1940 som en del av den stora och väl-
besökta försvarsutställningen Folk och Försvar, som behandlades i kapitel 2.  
 
Denna första publika iscensättning på innergården, liksom i museet i övrigt, 
handlade om nationen, om svenskhet, ansvarskänsla och försvar. Utställ-
ningen eftersträvade realism. Den skulle försättas i ”sitt riktiga idésamman-
hang” och belysa de sociala aspekterna av livet i fält.681 Dessa perspektiv kom 
särskilt tydligt till uttryck på innergården. Här kunde besökarna få en inblick 
i det ”verkliga” fältlivet, i en idealiserad version. Militära bivacker och utpla-
cerade riktiga granar iscensatte ”Någonstans i Sverige”.682 Det rykte från ar-
métältens kaminer och matos spreds över gården från lottornas kokvagnar. 

                                                      
681 Armémuseum arkiv, AM F4 B:1, handlingar rörande tillfälliga utställningar, arkivbox ”Folk 
och försvar”.  
682 Någonstans i Sverige var rubriken för gårdens representationer, och manifesterades på en 
stor skylt. Rubriken refererar till en strof i sången Min soldat, med Ulla Billqvist. Det var en av 
beredskapsårens populäraste svenska melodier. 

Bild 39. Livet i fält på innergården, under försvarsutställningen Folk och Försvar 
1940. Raä, ATA, Fotosamlingen, bildmapp 33,”Tillfälliga utställningar”. 
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Vid de värmande lägereldarna avlöste verkliga truppförband varandra där, 
som en tidning skriver, ”fältlivets behag” iscensattes, med hjälp av mannarnas 
dragspel och beväringsvisor.683  
 
Sedan dess har innergården format en bredd av iscensättningar, utifrån olika 
ideal och visioner. En spännande aspekt är hur fiktion och lek kontinuerligt 
har använts som metod för att skapa verklighet, autenticitet och vetenskaplig-
het. Innergården har i den meningen tydliga beröringspunkter med hur Lotten 
Gustafsson i sin avhandling om medeltidsveckan i Visby utifrån lek- och ritu-
alteori, undersökt hur forntid görs genom kroppslig performans och erfarande. 
särskilt finns kopplingar till Gustafsson Reinius analyser av lekens menings-
skapande och hur lekens performanser både kan upprätthålla och destabilisera 
ordningar.684  
 
På innergården har andra tider och andra platser gjorts sinnligt gripbara med 
arkeologins hjälp. Förflutna tidsrum har återkommande iscensatts sedan 1960-
talet. På ytan kan praktikerna på innergården synas disparata, men de binds 
över tid samman genom att olika grad av fysiska rollspel alltid har varit vitala 
och gjort iscensättningarna mer eller mindre momentana och rörliga. Såväl 
militärt fältliv i ett granbevuxet Sverige, en mälardalsk arkeologisk fältprak-
tik, som norrländsk stenålder, som vi ska se nedan.  
 
Historiska museet är ett arkeologiskt museum med en egen vetenskapshisto-
ria. I det följande ska vi alltså ta fasta på det och göra tre kronologiska nedslag 
på museets stora innergård då museets förhållande till den arkeologiska äm-
nesidentiteten och museet som kunskapsinstitution på olika sätt iscensatts i 
relation till publiken.   

                                                      
683 Armémuseums arkiv, AM F4 B:1, omarkerat tidningsklipp från okänd tidning, utan datering. 
684 Gustafsson Reinius 2002. 
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Manifestering av en modern arkeologi 

Det var under 1960-talet som innergården på allvar började användas för för-
medling och olika publika evenemang. Utställningen Arkeolog 1967 handlade 
om arkeologin som vetenskap och var till stor del förlagd till innergården i 
form av en iscensatt utgrävningsplats. Av utställningens arbetsanteckningar 
framgår att utställningen skulle skapa arkeologin som modern, teknisk, ban-
brytande och vetenskaplig. Den innehöll reflekterande inslag över arkeologins 
historia och positiva evolution. Utställningsdelen på innergården var an-
norlunda än utställningens övriga delar, som utgjordes främst av foton, teck-
ningar och texter. Innergården gjorde det möjligt att göra mer än att presentera 
arkeologins resultat, nämligen att förmedla det vetenskapliga i arkeologisk 
praktik. Innergården iscensatte en slags förhöjd fältarkeologisk realism, en 
idealiserad sådan. Dess materialiseringar länkade museet till fornlämnings-
miljöer i det mälardalska landskapet, med kopior av runstenar och gravar. Ut-
omhusmiljön gav sannolikt extra kraft och autenticitet åt sceneriet. Ett stort 
vitt utgrävningstält restes där besökarna kunde gå in och studera en äkta arke-
ologs arbete genom olika moment i fält. I tältet skulle ”den arkeologiska ruti-
nen, jobbet bakom fasaden” presenteras.685 För att förhöja realismen i tältet 
spelades ljud från en utgrävningsplats upp i dolda högtalare. Det var ljudet av 
någon slags maskiner. Kanske kompressorljuden av ”moderna trycklufts-
drivna verktyg” som jordsug och tryckluftssåll, vilka presenterades i utställ-
ningen? Måhända passande ledmotiv för en utställning som skulle represen-

                                                      
685 PM Isaksson, Riksantikvarieämbetet, ATA, Äa3, SHM F3b Museets tillfälliga utställningar, 
vol. 14 1966-1968, ”Arkeolog 67”. 

Bild 40. Resning av det arkeologiska grävningstältet inför utställningen Arkeolog 
1967. T.v. Ecklesiastikminister Olof Palme, som invigde utställningen. Foton Nils La-
gergren. Raä, ATA, F3b vol. 14, Arkeolog -67.  
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tera en hypermodern arkeologisk praktik. Här skulle besökaren få träffa arke-
ologen i arbete. Enligt utställningsplanen spelade en fröken Andersson rollen 
av fältarkeolog och skulle samtidigt agera vakt i mötet med besökarna.686  
 
Arkeolog 67 kan ses som en manifestering av museets vetenskaplighet och 
kompetens och av museets arkeologiska identitet och status. Den kan samti-
digt sägas vara okonventionell och nytänkande i linje med den samma år ny-
tillträdda Olov Isakssons förhållningssätt till utåtriktad verksamhet. I spetsen 
för utställningen stod arkeologen Björn Ambrosiani,687 1:e antikvarie vid mu-
seiavdelningen, som var en drivande kraft för att utveckla och modernisera de 
arkeologiska grävteknikerna och för att skapa en fungerande organisation för 
den svenska uppdragsarkeologin. Han var ”sinnebilden av den lärde arkeolo-
gen”, som Patrik Nordström skriver i sin text om museets tongivande aktö-
rer.688 För utställningens sakkunskap stod förutom Ambrosiani även Ulf-Erik 
Hagberg som senare kom att bli museets chef, samt arkeologen Birgit Arrhe-
nius.689 Bakom form och idé stod bland andra museichef Olov Isaksson.690  
 
Med Isakssons tillträde detta år hade omedelbart en underliggande konflikt 
mellan museets forskning och utåtriktade publika verksamhet blossat upp. 
Som Patrik Nordström visat, uppstod en motsättning mellan Isaksson och 
samlingsavdelningarnas forskare. Isaksson hade i pressen uttalat kritik mot 
”gammalt museitänkande” som han kontrasterade mot ”opretentiösa, engage-
rande och publiktillvända utställningar”. Indirekt riktade han kritik mot mu-
seets avdelningschefer (över sten-järn-bronsåldern).691 Möjligen kan utställ-
ningen delvis förstås i detta ljus, som ett försök att stävja den motsättningen? 
Här framstod arkeologin som allt annat än ”gammal” och världsfrånvänd. 
                                                      
686 Hon kan ha varit Hilkka Andersson (senare Mälarstedt) som vid tiden var en aktiv praktise-
rande grävande arkeolog, men jag har inte kunnat fastställa vem hon var med säkerhet. Det är 
intressant att arkeologen var en kvinna. Generellt har grävande expeditioner vetenskapshisto-
riskt kopplats till män och utställningen i övrigt omfattade arkeologin som driven av manliga 
förebilder. Dock har många studier under senare år påvisat hur kvinnor under hela 1900-talet 
varit aktiva och ibland drivande aktörer i fält. (För arkeologi och kön se exempelvis Arwill 
Nordblah 1998, 2005, Engström 2015, Nordström 2015:41 ff.) 
687 Ambrosianis (f. 1928) avhandling Fornlämningar och bebyggelse som kom 1964 hade fått 
stort genomslag. Han blev museiavdelningens chef, och senare forskningschef vid museet. Ar-
keologiprofessor Ambrosiani är idag allmänt känd bland annat för sina utgrävningar och pub-
likationer av Birka. 
688 Ambrosiani 2012, Nordström 2016:98. 
689 Arrhenius (f. 1932), blev chef för Riksantikvarieämbetets tekniska avdelning 1968 och var 
mellan 1986 och 1998 professor i arkeologi med laborativ analys vid Stockholms universitet. 
Hon är f.ö. släkt med museipedagogen Ernst Klein. 
690 Förutom Isaksson bidrog fotografen Sören Hallgren, tecknaren Bengt Händel och den nyan-
ställda PR-konsulten Cris Platin till utställningens utformning, (Riksantikvarieämbetet, ATA, 
Äa3, Historiska museet, F3b Museets tillfälliga utställningar, vol. 14 1966 – 1968, ”Arkeolog 
67”, Se även Nordström 2015:97f.). 
691 Nordström 2015:93–100. 
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Tvärtom förenades här forskning och förmedling i en nyskapande form. Men 
behovet av att manifestera museets arkeologiska vetenskaplighet kan framför 
allt förstås i relation till att arkeologin och dess praktiker vid denna tid var i 
stark förändring. I takt med att universitetsinstitutionerna kraftigt växte, bör-
jade forskningen vid museerna ses som föråldrad.692 Som nämndes i inled-
ningen, hade organisationen sedan museet byggdes stått på tre ben, vars nivåer 
var beroende av varandra. Vitterhetsakademin stod för forskningen, Riksan-
tikvarieämbetet förvaltade kulturarvet och Historiska museet visade det, uti-
från den arkeologiska forskningens resultat. Men Vitterhetsakademins ställ-
ning som representant för den arkeologiska forskningen försvagades kraftigt 
under 1960-talet i takt med att universitetsforskningen blev starkare och allt-
mer övertog forskningsfronten.693  
 
Arkeolog 67 kan också förstås i direkt relation till det kritiska läge den omfat-
tande exploateringen i det fornlämningstäta Stockholmsområdet skapade för 
museet som hade svårt att kunna ta emot och hantera den strida strömmen av 
föremål.  Det politiska läget betonade samtidigt museernas folkliga förankring 
med krav på att tillgängliggöra och öppna upp kulturinstitutionerna. Den 
tänkta publiken för Arkeolog 67 var inte bara den breda allmänheten, utan mer 
indirekt forskarsamhället och politiken. Värt att notera i sammanhanget är att 
utställningen inte invigdes av konungen, vilket tidigare varit det brukliga för 
museets utställningar, utan den då nytillträdde ecklesiastikministern Olof 
Palme. Posten motsvaras närmast av dagens utbildningsminister.  
 
Samma år, 1967 började museets innergård även mer aktivt användas för pub-
lika evenemang av annat slag, framför allt med stenåldersaktiviteter för famil-
jer och barn. I början användes innergården för enskilda familjedagar, helg- 
och lovaktiviteter, senare under 1970-talet för utökad öppen sommarverksam-
het. Det hade mycket konkret samband med att de små förskolebarnen fick, 
och tog, plats i museet.694 I samband med att förskoleprogrammet ”Vi leker 
stenålder” prövades, började gården sommartid också öppnas för museets 
ströbesökare, och gensvaret blev mycket stort. Vid museidammen anlades två 
                                                      
692Arkeologin vid universiteten exponerades till andra samhällsvetenskaper och den tradition-
ella arkeologiutbildningen förändrades. Traditionellt hade forskningen främst varit inriktad på 
typologiseringar och klassificeringar av fynd som ordnades in i olika kulturer, men under 1960-
talet kom den processuella ”New Archaeology” att utmana denna forskning. Arkeologins praxis 
vilade dock ännu på Riksantikvarieämbetets axlar, där man lärde sig gräva (Ambrosiani 2012). 
693 Se Hegardt 2011a:116–125. 
694 Utvecklingen av innergårdens program berodde delvis på att museet inte kunde ta emot mer 
än en bråkdel av förskolorna i Lekverkstan. Det gjorde att förskolelärare skickade besvikna och 
arga brev till museet. Missnöjet föranledde en rapport från Studieavdelningen för att hitta lös-
ningar att ”tillrättalägga museibesöket innehålls- och miljömässigt.” Lösningen blev att göra 
stenåldersprogram på innergården under sommaren, (rapport ”Vi leker stenålder”, Maria 
Höglund 1979, Riksantikvarieämbetet, ATA, Arkivbox märkt ”230 Barnverksamhet 1975-”, 
oförtecknat). 
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eldstäder och en liten vasshydda byggdes. Man kan tänka sig att åsynen från 
entréhallens fönsterrad mot det gröna uterummet, där rök från eldar steg och 
lekande förskolebarn byggde vasskoja, väckte nyfikenhet och lust att delta.  
 
Detta stora, centralt placerade utomhusrum erbjöd unika möjligheter att infria 
de ideal om lekens betydelse, handens kunskap, om att värna naturen och ta 
fasta på gamla hantverkstraditioner, ideal som behandlades i föregående ka-
pitlet. Det praktiska och sinnliga hantverket, det egna görandet, ansågs ge en 
kunskapsförståelse som inte inläsning eller betraktelser kunde.695 Multisinn-
liga intryck skapade förnimmelser av hur det kunde ha varit på stenåldern. I 

                                                      
695 Jfr Petersen 2011:92. 

Bild 41. ”Barnens dag” på innergården 1970. Fotograf: Sören 
Hallgren. Raä, ATA, Fotosamlingen, Bildmapp 14, Studieavdel-
ningen. 
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detta var samverkan mellan naturens element, jord, vatten, eld och vind, krop-
par och ting ovärderliga. I förskoleprogrammen 1978 ingick att bygga koja, 
väva vassmattor, mala mjöl på stenar, göra vassbåtar och kottdjur, hoppa över 
käpp, undersöka stenyxor, pilspetsar och krukskärvor från yngre stenåldern 
och som avslutning titta i museets stenåldersutställning. Även ströbesökande 
vuxna och barn kunde fritt röra sig på innergården mellan olika aktiviteter 
sommartid. Många sommaröppna daghem och dagkolonier kom också till in-
nergårdens öppna stenålderrum. De kunde göra eld med eldborr, spela bräd-
spel och spela på ljudinstrument som hästkäke, brummare och kohorn och ar-
beta med lera. Ett år höggs en stockbåt som barn under flera år efteråt paddlade 
runt i dammen.  
 
Vid tiden då gården öppnades upp mer för publiken fanns dock motstridiga 
förväntningar i huset: uterummet definierades inte enhetligt inom organisat-
ionen. Det var inte alla som uppskattade den nya ”tillåtande” användningen. 
Bland museets medeltidsexperter och antikvarier fanns en del starka motstån-
dare. En hållning var att eftersom innergården byggts som en medeltida borg-
gård, skulle den spegla just detta. Att använda gården som ”lekplats” stod i 
skarp kontrast till detta ideal. Andra skäl till missnöje var nedskräpningen på 
gården med pinnar och materiel och barnens allmänna ”stökighet”. Vid en 
vinteraktivitet hade barnen spontant börjat kasta snöbollar, med påföljden av 
ett krossat fönster. ”Sen var det slut med vinteraktiviteter på gården en lång 
tid framåt”, berättar Erik Sörling, som då var chef för utställningsavdel-
ningen.696  

                                                      
696 Eric Sörling, inspelad intervju den 8 augusti 2013. 

Bild 42. Kojbygge på Barnens dag 1970. Fotograf: Sören Hallgren. Raä, ATA, Foto-
samlingen SHM, Bildmapp 14, Studieavdelningen. 
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Innergårdens iscensättningar kan sägas ha uttryckt ett nostalgiskt förhållande 
till ett naturligare, mer äkta förr, med gemenskap och ett nära förhållande till 
naturen. Egenskapen av naturrum användes exempelvis för att förmedla kun-
skap om ekologi och miljöförstöring, aspekter man nu under 1970-talet inte 
kunde blunda för. Perspektivet innefattade en civilisationskritisk kontrastering 
till samtiden. Stenålderns trop passade väl för dessa ideal. Det är i linje med 
hur bland andra Peter Aronsson och Bodil Petersson diskuterat hur stenåldern 
ofta iscensatts som en demokratisk, egalitär, guldålder.697 Stenålderslivet på 
innergården tycktes ha tillskrivits en närmast terapeutisk verkan. I det gröna 
uterummet blev stenålderslivet en stadigt återkommande sommaraktivitet 
ända in i 1980-talet, även om också andra epoker iscensattes vid olika evene-
mang. Så här beskrev en av museipedagogerna stenålderslivet för allmänheten 
som det såg ut 1984: 

Under det stora pilträdet fick besökarna pröva på att mala helt vete till mjöl på 
forntida malstenar. Av mjölet och lite vatten gjordes en deg som gräddades på 
stenhällar i en öppen eld. Pappa och barn, farmor och farfar, alla hjälptes åt, för 
det var jobbigare att mala än man hade trott. Men njutningen av det egenhändigt 
tillagade brödet var desto större. 
/---/ 
I dammen låg stockbåten och den fick illustrera forna tiders fiskare och båtfär-
der. Den paddlades genom ogenomträngliga vassruggar och den framfördes 
med kamp om utrymmet med vår egen oförskräckta andfamilj. En timme stod 
man på kö för fem minuters-tur med båten och otaliga var gångerna gå vi va-
dade ut i våra sjöstövlar för att hämta paddlare som aldrig fick nog. 
 /---/ 
Det var den 4 juli dörrarna slogs upp för premiär och från den dagen och hela 
juli utstormade barn och vuxna in lastade med picknic-korgar och gott humör. 
Många återkom för att uppleva stenåldersliv mer än en gång.698 

 
Liksom praktikerna i Lekverkstan, kopplades gårdsaktiviteterna explicit till 
kulturpolitiska mål. Familjedagar från 1960-talet och hela 1970-talet arrange-
rades regelbundet i uttalat syfte att låta olika åldersgrupper leka och aktiveras 
tillsammans. Här skulle generationsklyftor överskridas, gammal och ung 
skulle skapa tillsammans. Av fotografier från verksamheten att döma, verkar 
det ha lyckats. Barn och vuxna i olika åldrar, kvinnor och män syns upptagna 
i olika gemensamma aktiviteter.  Ett konkret exempel på innergårdens använd-
ning som mötesplats är de familjedagar som skapades där för Upplands-Bros 
innevånare, som man hoppades skulle uppmuntra till nya kontakter över ge-
nerationsskillnader och etniska grupper. Gårdsverksamheten ingick i ett större 
försök med uppsökande verksamhet som gjordes med Upplands-Bro kommun 
                                                      
697 Jfr Aronsson 2004, 2005:18,22, Petersson 2003:377ff. Dessa har båda beskrivit hur skilda 
tidsepoker knutits till olika värden och nyckelord. 
698 Utvärdering, ”Sommarverksamheten på Historiska museet 1984”, undertecknad Susanne 
Ekelund och Ann Frankzén. Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”230 SHM, Barn-
verksamhet 1975 –”. 
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och socialstyrelsen 1977–78. Övergripande var syftet att inkludera invandrare 
och skapa ”hemkänsla”. Målet beskrevs i termer av att ”öppna museet, akti-
vera, skapa kontakt”, att ”väcka intresse för andra levnadssätt och därmed på 
längre sikt skapa förståelse för avvikande [sic!] kulturtraditioner.”699 Olov 
Isaksson skriver i handlingsprogram för museets barnverksamhet i relation till 
Upplands-Broprojektet 1978:  

Barn kan ofta ha en viktig roll för att underlätta föräldrars anpassning till en 
främmande miljö. /---/ Genom att intressera barnen för kulturarvet, för de hi-
storiska minnesmärkena och den kulturhistoriska miljön hoppades vi också ge 
deras föräldrar en förtrogenhet med den nya främmande miljön.700  

 
Barnen skulle leda de vuxna in i det svenska samhället. Gården skulle utgöra 
en demokratisk och tillåtande mötesplats. Dels för att överbrygga ålderssegre-
gation, dels för att överbrygga etnisk segregation. 

                                                      
699 Museet anordnade verksamhet i kulturlandskapet i Upplands-Bro, liksom på museet. PM 
Olov Isaksson, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM, arkivbox märkt ”232 SHM Upplandsbro-
projektet 1977–1978,” oförtecknat. 
700 A.a. 

Stenåldersliv, illustration av Lennart Thorstenson, 
sent 1970-tal. ATA, SHM, Arkivbox märkt ”Lennart 
Thorstenson”, oförtecknat. 
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Genom program, planer och fotografier av innergården framstår den arkeolo-
giska grund som forntids- och i synnerhet stenålderslivet vilade på som 
mycket ambitiös. Utställningen Arkeolog 67 hade tydligt syftat till att manife-
stera vetenskaplighet och en forskningsinstitution i framkant, målgruppen var 
vuxna. Stenålderslivets målgrupp var istället barn och familjer. Att demokra-
tiska ideal som att minska generationsklyftor betonades och att samhällsaktu-
ella frågor som ekologi lyftes, innebar inte att den arkeologiska kunskapen 
ansågs som mindre viktig. Även om inte arkeologin i sig var i fokus, så var 
den arkeologiska grunden obestridlig och självklar i förmedlingen. Ett exem-
pel från 1978 kan belysa kunskapsambitionerna. Som en av flera verksamhets-
ledare för Stenåldersliv anlitades en extern professionell keramiker som inte 
hade arkeologiska utbildning. För att ändå få förmedla och lära ut stenålderns 
keramik, ställde museet därför specifika kunskapskrav. Som förberedelse 
krävdes av keramikern att förkovra sig i arkeologisk forskning. Hon hade mö-
ten med intendenter, experter på stenåldern och var nödd att studera keramik-
skärvor, samt kartor och vetenskapliga grävrapporter från stenålderslokaler i 
ATA-arkivet innan hon kunde få börja. Barnens kunskap tycks ha tagits på 
stort allvar. Det tycks dock som att de arkeologiska forskare som skulle hjälpa 
keramikern kanske inte prioriterade denna uppgift i hög utsträckning, då de 
inte alltid dök upp till ett avtalat möte.701 Samtidigt som den arkeologiska ve-
tenskapligheten var utgångspunkten och eftersträvades utifrån studieavdel-
ningens perspektiv, tycktes samtidigt inte den publika gårdsverksamheten ha 
ansetts som särskilt viktig utifrån de antikvariska forskarnas vid museiavdel-
ningen. Keramikern skulle dock enligt instruktionen inte bara förkovra sig 
inom arkeologi, utan även läsa på om ”barns levnadsvillkor ur ett idéhistoriskt 
perspektiv”. Det är intressant, eftersom det visar att det arkeologiska vetandet 
inte bedömdes vara tillräckligt i mötet med barn utan ansågs behöva kombin-
eras med vetande från andra discipliner. 

Mellan vetenskap och praktik 
Det så kallade Flatenprojektet drevs vid museet mellan 1988 och 1992 och 
hade både arkeologiskt vetenskapliga och förmedlande, publika ambitioner. 
Bakgrunden var att Olov Isaksson innan han avgick som chef hade kontaktat 
Dagens Nyheter om att bli samarbetspartner i att dokumentera ett arkeologiskt 
förmedlingsprojekt. Det leddes och slutfördes dock under Ulf Hagbergs ledar-
skap. Redan under tidigt 1980-tal hade museet haft planer på att bygga en så 
kallad fornby och man hade undersökt olika platser och samarbeten. Bland 
annat fanns idéer på en fornby inom ramarna för Upplands-Broprojektet. Till 
sist, i och med samarbetet med Dagens Nyheter, drogs planer upp att bygga 
                                                      
701 Rapport från Stenåldersliv 1978. Riksantikvarieämbetet, ATA, arkivbox märkt ”228 För-
skoleverksamhet 1975–1989”, oförtecknat.  
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en ”autentisk”, levande stenåldersmiljö vid sjön Flaten med förlaga från andra 
arkeologiska, publika rekonstruktioner. Arkeologiska experiment kom visser-
ligen att utföras vid Flaten, men stenåldersmiljön där blev det inte så mycket 
av. Istället var det den stora innergårdens utomhusrum som kom att bli pro-
jektets epicentrum. Projektet leddes av den nydisputerade Uppsala-arkeologen 
Kjell Knutsson tillsammans med Stefan Källman, forskare vid överlevnads-
enheten på arméns fallskärmsjägarskola. Lönemedel tycks delvis ha bekostats 
av Dagens nyheter.  
 
På innergården genomfördes arkeologiska experiment, rekonstruktioner och 
upplevelsebaserad förmedling. Kunskapen och förmedlingen av denna, for-
mades i samverkan mellan dessa externa forskare, museipedagogerna och mu-
seets besökare. Museets fast anställda museipedagoger fortbildades i experi-
mentella stenålderstekniker. De lärde sig att hugga träd med stenyxa, knacka 
flinta, bränna keramik och slipa grönstensyxor. Tidsåtgång räknades, material 
vägdes och dokumenterades i syfte att skapa vetenskapliga resultat. Samtidigt 
hade den publika delen av experimentet också vad man skulle kunna kalla en 
fenomenologisk sida,702 där museipedagogerna skulle skapa förståelse för 

                                                      
702 Den moderna fenomenologin har olika inriktningar. Jag menar här i bred förståelse fenome-
nologi som ett intresse för världen som den framträder för oss, som den inkorporeras. Kort sagt 
som intresset för förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen. 

Bild 43. T.v. Väggrekonstruktion på innergården med förlaga från Voullerim. T.h. 
Museipedagogen Lennart Thorstenson fäller träd med stenyxa. Foto i privat ägo: 
Lars Holmblad. 
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forntidens levda liv genom att med sin egen kropp och sina sinnen erfara 
samma praktiker, rörelser, dofter, smaker, ”att lära med alla sinnen.” Barn-
grupper och ströbesökare kom ut på innergården för att prova stenåldershant-
verk. De kunde också delta i uppförandet av en huskonstruktion med förlaga 
från en 6 000 år gammal stenåldersboplats i Vuollerim vid Lule älv i Lappland. 
Detta hus planerades att sedan flyttas till Flaten. Fortbildningar för lärare an-
ordnades också på gården och i Fornverkstan.  

 
Flatenprojektet knöt an till ett naturvetenskapligt ideal, där tekniska aspekter 
var viktiga för den arkeologiska vetenskapligheten och där hypoteser skulle 
testas och experimentens olika faser analyseras. En nyckelmotivering till pro-
jektet var att ”genom praktisk pedagogik belysa människans beroendeförhål-
lande till naturmiljön”.703 Man kan säga att Flatenprojektet anslöt till den pro-
cessuella arkeologins synsätt, som såg kulturen som nära förbunden med den 
omgivande miljön och vars bärande element var grundade i positivism och 
funktionalism.704 Betoningen på miljö och ekologi låg i linje med värden och 
ideal som förmedlats i innergårdens stenålderspraktiker under lång tid.705  
 
Flatenprojektet måste, i likhet med Fornverkstan under 1990-talet, förstås i 
relation till de förmedlande verksamheter som växte upp vid sidan av de eta-
blerade museerna, vilka det tog sin näring från och samtidigt hade ett ambiva-
lent förhållande till. Den experimentella arkeologin hade, genom så kallade 
fornbyar, historiska verkstäder och andra arkeologiska rekonstruktionspro-
jekt, utgjort en förebild för museets praktikbaserade förmedling sedan 1970-
talet. Personalen åkte under 1980-talet på studiebesök till olika nyckelaktörer 
som arbetade med publik, experimentell arkeologi och förmedling. På Bäcke-
dahls folkhögskola i Sveg träffade de fornteknikern Tomas Johansson vid lin-
jen MNT – människa-natur-teknik,706 de besökte det upplevelsebaserade vi-
kingacentret Jorvik i England, den tongivande fornbyn Leire i Danmark, lik-
som andra forntidsbyar i Sverige.707 Redan från tidigt 1980-tal hade museet 
                                                      
703 Lidström Holmberg & Sjöqvist 1992:24, se även Strassburg 2003. 
704 Den postprocessuella arkeologins paradigm var starkast under 1960-och 1970-talen. Den var 
en kritik mot äldre föremålscentrerad arkeologi. Den sökte generella, systembundna lagar för 
kulturprocesser och kulturförändring, grundade exempelvis i klimat, ekonomi eller krig. 
705 Se föregående kapitel. 
706 Tomas Johanssons (1951–2003) betydelse för den experimentella arkeologin i Sverige kan 
inte överdrivas. Han startade Föreningen för förhistorisk teknologi 1980 som ombildades till 
stiftelsen Institutet för Forntida Teknik 1991. Redan första året följde TV, radio, lokal- och 
rikspress resultaten av föreningens experimentella verksamhet. År 1982 startade kursen ”Män-
niska – Natur - Teknik genom 8000 år" vid Bäckedals folkhögskola, samma år som Historiska 
museet byggde ”Järnåldershuset” för barn i utställningarna. 
707 Lejre är ännu en av nordens äldsta fornbyar och bildades av Hans Ole Hanssen som Historisk 
arkeologisk Forogsenter. I Sverige var Stavgards lägerskola på Gotland en av de allra tidigaste 
fornbyarna som startade redan 1977. Senare kom friluftsmuseet Jamtli att utöva stort inflytande 
över museernas praktiska, ”levandegörande” verksamheter. Bodil Petersson har kallat denna tid 
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som sagt egna planer på att bygga en rekonstruerad fornby. Studieenheten 
gjorde exkursioner bland annat till Djurgården och Stora skuggan som sågs 
som en lämplig plats.708  Det var dessa planer som småningom utvecklades till 
Flatenprojektet. 
 
Samtidigt som den publika verksamheten på innergården (och i Fornverkstan) 
utvecklats i denna experimentellt arkeologiska och upplevelsebaserade rikt-
ning, hade den experimentella arkeologins vetenskaplighet länge ifrågasatts 
inom arkeologins mittfåra. Från ett akademiskt perspektiv hade den processu-
ella arkeologins naturvetenskapliga ideal och tro på objektiva fakta börjat ifrå-
gasättas av den postprocessuella arkeologin under 1980-talet. Denna hade 
flera inriktningar, men länkade till postmodern kritik. Inte minst var den pub-
lika rekonstruktionen av Eketorps fornborg på Öland som invigdes 1984 en 
materiell nod vilken de akademiska debatterna kretsade kring, där kraftfulla 
antagonister duellerade i vetenskapliga skrifter och i pressen. Eketorps forn-
borg och andra rekonstruktioner lockade ett oanat antal intresserade men kom 
samtidigt att skapa en långdragen skarp debatt mellan olika arkeologiska 
nyckelaktörer om vetenskapligheten och nyttan i publika rekonstruktioner.709 

Ett centralt tema i debatten var spänningsförhållandet mellan forskning och 
förmedling, men också mellan amatörer och professionella historieför-
medlare. 

 
Flatenprojektet blottlade en debatt om arkeologisk vetenskap, publik för-
medling och kulturarv som pågick bland kulturarvsförvaltningens aktörer i 
landet liksom internt på museet. Arkeologiska rekonstruktioner i Norden kom 
under 1980-talet att bli mer riktade till sinnlig, upplevelseinriktad förmedling 
än på att skapa arkeologiska forskningsresultat. Vid tiden för Flatenprojektet 
och hela 1990-talet växte förmedlande rekonstruktionsprojekt, så kallade forn-
byar, explosionsartat upp i hela landet (liksom i Norden i övrigt och stora delar 
av Europa). Flertalet tillkom på initiativ från ideella aktörer och kommuner 
och alltså inte av en arkeologisk eller statligt stödd institution. Ideella amatör-
forskare och folkbildare formerades utanför de akademiska, institutionella ra-
marna.710  I fornbyarna fanns spår av gräv-där-du står rörelsen, med ideal om 

                                                      
”Lejreepoken” efter fornbyarnas inflytande (Petersson 2002:29), se även Strassburg 2004, om 
den levandegörande pedagogiken och kritik av den samma inom kulturarvssektorn. 
708 Inspelad gruppintervju med två f.d. museipedagoger, 3 augusti 2016. 
709 Se Engström 2015 för en genomgång av laddningarna och tankekollektiven kring Eketorp, 
samt Petersson 2003. För samtida inlagor i debatten se exempelvis Näsman 1989 och Raä:s 
metodkonferens 1989 Levandegörande arkeologi: hur och varför?1991. 
710 Petersson 2003, Strassburg 2002:44–53, I viss mån fanns likheter i framväxten av hem-
bygdsrörelsen med starka ideal och förmedlande engagemang och en vilja att bli erkänd av den 
officiella kulturarvsförvaltningens representanter (Zetterström (Geschwind) 2002, jfr Arcadius 
1997). 
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demokratisering av historien ”underifrån”. Där fanns också ett civilisations-
kritiskt spår med fokus på ekologi, vardagsliv, antikommersialism, jämställd-
het och samvaro. Detta var i linje med hur museets förmedlingsverksamhet 
ideologiskt hade motiverats under 1970-talet. Vid 1980-talets slut och 1990-
talets början, började också kommersiella aktörer i större utsträckning sälja 
upplevelser av det förflutna. Motviljan från den officiella, akademiska arkeo-
login växte i styrka i takt med att populariteten hos allmänheten ökade.  
 
I projektskissen för Flatenprojektet 1989 beskrivs ”den vetenskapliga målsätt-
ningen”, genom ”dokumentation och analys av ett urval arkeologiskt gripbara 
företeelser.” Det betonades att experimentet skulle utföras ”seriöst” och med 
”väl renommerade experimentella arkeologer”.711 Dessa betoningar på seriosi-
tet kan förstås i relation till ifrågasättandet av den experimentella arkeologin 
och debatter inom arkeologins mittfåra. Man kan både säga att Flatenprojektet 
genomfördes ur takt med tiden (från ett akademiskt arkeologiskt perspektiv) 
genom att det betonade (natur)vetenskaplighet och lagbundna objektiva fakta 

                                                      
711 Skiss till det experimentella projektet Den neolitiska ekonomins introduktion i Mellansverige 
och den första större förändringen av naturmiljön, Riksantikvarieämbetet, ATA, SHM arkiv-
box märkt ”187, Studieenheten 1988–1992, oförtecknat material. 

bild 44. Tejpad och medfaren fältdagbok för Flatenprojektet titulerad "Måndagar 
med Knutte". Den lilla boken vittnar om att den varit ute i regn och rusk. Anteckningar 
med noggranna uträkningar över antal flintslag eller slipdrag, samsas med person-
liga dagboksanteckningar och andra iakttagelser. På en sida har någon skrivit: ”Kan 
omotiverade människor göras till besökare? Kan de med museets/historiens hjälp för-
ändra världen? Flatenprojektet? Bygg ditt eget hus!” Raä, ATA, Arkivbox märkt 
”197, SHM, Flatenprojektet”, oförtecknat. 
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i en tid då detta slags projekt i allt mindre grad sågs som vetenskapligt moti-
verade, och samtidigt att det låg rätt i tiden (med ett besökarperspektiv) utifrån 
denna slags verksamheters stora popularitet hos allmänheten.  
 
Innergården blev en arena för förhandling mellan olika synsätt på arkeologi i 
relation till det publika uppdraget, mellan forskning och förmedling. Den 
praktikbaserade historieförmedlingen på innergården, som studieavdelning-
ens/publika avdelningens museipedagoger sedan 1970-talet relativt ostört 
kunnat utforma, blev brännande på ett nytt sätt. Det fanns arkeologer vid mu-
seets andra avdelningar som var positiva till Flatenprojektets aktiviteter, men 
även de som ifrågasatte dem. De kunde dagligen se ut och ner på innergårdens 
praktiker från sina tjänsterum. Barn och vuxna som knackade flinta och kvarts, 
slipade yxor och byggde med stockar. En museipedagog som arbetade med 
projektet har exemplifierat hur ett underliggande spänningsförhållande mellan 
forskning och förmedling och mellan samlingsenhet och studieenhet kunde 
visa sig. Vid ett tillfälle då hon höll en praktisk fortbildning i forntida tekniker 
för en grupp lärare från grundskolan, sällade sig en forskande arkeolog från 
samlingsenheten till gruppen på gården för att uttrycka ovetenskapligheten i 
de praktiker de kommit för att lära sig. Museipedagogens kunskapsauktoritet 
utmanades.712 Liknande praktiker hade ju pågått på innergården sedan 1960-
talets slut, så vad var den stora skillnaden nu? 
 
En betydelsefull skillnad var att inramningen var ett arkeologiskt vetenskaps-
projekt. Det var inte ”bara” en representation av historien, där museipedago-
ger populariserade kunskap producerad av arkeologer. Den handlade om ar-
keologiskt vetande i sig. Dessutom formades vetandet inte av museets forskare 
och föremålsexperter, utan av museipedagoger, en extern (experimentell) ar-
keologisk forskare och en överlevnadsexpert från armén. Detta i en tid då den 
etablerade kulturarvsförvaltningen utmanades av andra historieförmedlande 
och -utlevande aktörer. I relation till de kulturarvsdebatter som fördes i fors-
karsamhälle och kulturarvsförvaltning, handlade det kritiska förhållningsättet 
på historiska museet sannolikt i stor mån om att värna det arkeologiska kun-
skapsföreträdet, att ställa fackkunskap före upplevelser. Detta ansluter till frå-
gor om museets folkbildande samhällsroll och idéer om allmänhetens rätt till 
kvalitativ, vetenskapligt grundad kunskap. Det länkar även in i frågor om högt 
och lågt och om tillgängliggörande och popularisering. 
 
Det som stod på spel var dels vem som ägde kunskapsföreträdet, dels formen 
för hur kunskapen skulle förmedlas. Som Mette Boritz Petersen konstaterat 
var sinnligt lärande genom historiska verkstäder att betrakta som en fortsätt-
ning av leken. ”Det er her hvis fantasi, eventyr- og obdagerlyst forenes med 
behovet for opnåelse af viden. En viden, som samtidigt er direkte forbundet 
                                                      
712 Inspelad gruppintervju, f.d. museipedagog 3 augusti 2016. 
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med de erfaringer, man får gennem sanerne. Hon påpekar också att det samti-
digt var just här, ”at de röde lamper begyte at blinke hos mange af museernes 
fagfolk, som frygtede, at det faglige og vitenskablige aspekt i processen skulle 
glide i baggrunden”.713 Som också Lotten Gustafsson Reinius diskuterat i sin 
forskning om medeltidsveckan, fanns vid tiden en oro över att göra museibe-
sök synonyma med upplevelser. Bildningsprojektet riskerade bli till ytlig un-
derhållning. Hon konstaterar också att vuxenlek inte var en helt accepterad 
verksamhet, varför den på olika sätt måste inramas som nytta.714 För-
medlingen, liksom den arkeologiska kunskapen på innergården, skapades i 
stor utsträckning genom kroppsligt erfarande.  
 
Den västerländska upplysningens uppdelning mellan kropp och sinne och 
sinnligheternas inbördes hierarki där synen står högst, och känsel, doft och 
smak står lägst, har påverkat museiförmedlingen generellt under lång tid.715 

Att känna på föremål, att skapa en taktil och sinnlig kontakt med dem var en 
utbredd praktik på Nationalmuseerna under 1800-talets första hälft och sågs 
som en självklar del av museiupplevelsen och kunskapandet. Men i takt med 
arkeologins professionalisering blev det taktila negativt stigmatiserat som en 
ovetenskaplig och irrationell praktik, Mette Boritz Petersen beskriver hur be-
rörandet till och med sågs som ”infantilt”.716 Men i förmedling riktad till barn 
har, som vi såg i föregående kapitel, taktila möten med föremålen setts som 
en viktig praktik under hela undersökningsperioden under 1900-talet. Ambi-
valensen gentemot kroppsligt, sinnligt vetande har periodvis varit påtaglig. 
Textbaserad kunskap har framstått som mer nyanserad och rationell än 
kroppsligt tillägnad kunskap (som att mala säd på malstenar, baka bröd eller 
att hugga stockar till exempel). Detta var ett utbrett tema i dåtidens historie-
bruksdebatt, vilken präglades av en rädsla för historiska rollspel och andra 
former av levandegörande publika praktiker. De var ”för” populära och skap-
ade för starka känslor. Som Petersson skrev 2003: ”Förmedlingen är en di-
mension av kunskap. Rekonstruktioner är sinnliga upplevelser. Samtidigt 
präglas arkeologin av en oro för att rekonstruktioner i full skala ger outplånliga 
bilder av det förflutna och därmed är farliga för allmänheten.” Textbaserat, 
teoretiskt vetande ställdes mot kroppsligt erfarande, förnuft mot känsla, för att 
spetsa till det.717 
 

                                                      
713 Petersen 2011:93. Det ansågs inte finnas vetenskaplig grund till iscensättningar av det soci-
ala, levda livets relationer och vardag. Det ansågs inte kunna grävas fram på samma sätt som 
tro, rit och kult (Zetterström 2002). 
714 Gustafsson Reinius 2002:76f,256. 
715 För arbeten om sinnenas hierarki bl.a. i västvärlden och deras könskodning, Se t.ex. arbeten 
av Constance Classen & David Howes, (bl.a. Howes red. 2005). 
716 Petersen 2011:83. 
717 Jfr Petersson 2003:376. 
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På innergården förhandlades vad som uppfattades som kunskap kontra upple-
velse, mellan teori och sinnlig praktik, mellan arkeologiska (naturvetenskap-
ligt grundade) och förmedlande (fenomenologiskt färgade och humanistiskt 
grundade) premisser. Här synliggjordes också ett spänningsfält mellan amatö-
rer och professionella historieförmedlare- och utövare i samhället. Detta ut-
spelade sig som en konfliktfylld motsättning inom så väl kulturarvsfältet i 
större mening som på Historiska museet ändra fram i 2000-talet, då postmo-
derna idéer på allvar började sätta dikotomin ur spel.718   
 
Vid 2000-talets början märks ett brott. Arkeologin var inte längre lika själv-
klart central för hur museets identitet presenterades utåt. Historia betonades 
som ett verktyg att perspektivera samtidens samhällsrelevanta frågor, tydligt 
uttryckta i termer av demokrati. Detta gav, som nämnts, upphov till kraftiga 
motsättningar både internt och i samhällsdebatten.719 Museet arbetade aktivt 
med att nå ut till historieintresserade grupper utanför akademin. En betydelse-
full satsning gjordes med nätforumet Historiska världar, men även fysiskt 
med levande rollspel, så kallad lajv på museets innergård, liksom genom andra 
evenemang med inbjudna historieföreningar och ideella sammanslutningar. 
Kristian Berg sträckte ut en hand mot icke-akademiska förmedlande och histo-
rieutlevande aktörer: så kallade lajvare, re-enactors och företrädare för forn-
byar och andra rekonstruktionsprojekt. Detta gjordes bland annat i syfte att 
locka en grupp som ansågs mycket svårflörtad: tonåringarna. För första 
gången var det möjligt att inom museikroppen iscensätta hyperverkliga, fiktiva 

                                                      
718 Jfr Petersson 2003. 
719 Svensson 2014, se även föregående kapitel. 

Bild 45. Lajvet ”Sommarfejden” på innergården, i anslutning till projektet ”Medelti-
den: Dead or Lajv" 2004. Foto: Historiska museet. 
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tidsrum. Det var i viss mening ännu ett radikalt grepp vid början av 2000-talet. 
Fortfarande ansågs ungdomars levande rollspel ”Lajv” nästan lika farligt som 
lite tidigare våldsvideorna i mediedebatten. Farligheten bestod som nämnts i 
dess sinnliga, affektiva och medryckande form, som kunde få ungdomarna att 
”tappa huvudet”.720 
 
På innergården startades sommaren 2004 projektet Alla tiders lekar. Det var 
ett resultat av att Stockholms stad samma vår vädjat om bidrag till menings-
fulla aktiviteter för ungdomar, vilket museet nappade på. I egenskap av så 
kallade sommarvärdar anlitades 12 gymnasieelever från Tensta gymnasium i 
åldern 15–19 år att arbeta tillsammans med några av museets museipedagoger 
på innergården. För barn och unga under 20 år var inträdet gratis hela somma-
ren.721 Motivet var att locka ungdomar, särskilt unga med invandrarbakgrund. 
Detta har likheter med de integrerande gårdsaktiviteter som genomfördes un-
der Olov Isakssons tid under 1970-talet med bland annat Upplands-Bropro-
jektet. En skillnad från 1970-talet var dock att de som arbetade med verksam-
heten var en del av satsningen. En annan skillnad från tidigare var målet att 
inkludera och engagera ungdomarna överordnades målet att förmedla arkeo-
logisk sakkunskap. 
 
Efter detta projekt fortsatte förflutna tidsrum årligen att iscensättas på inner-
gården. Den historiska gårdsverksamheten bytte tidsepok och kallades 2005 
för första gången Vikingasommar. Verksamhet med vikingatema började mo-
tiveras som viktig för museet. Samtidigt var förhållandet till vikingatiden inte 
helt enkelt. Bland annat ifrågasattes om termen ”viking” över huvud taget 
skulle användas då begreppet var så laddat med fördomar, till exempel kopp-
lade till främlingsfientlighet och rasism.722 Det fanns även en arkeologisk 
skepsis, grundad just i vikingatidens popularitet och vetenskapshistoriskt sol-
kiga förflutna.723 Vikingatemat visade sig dock vara framgångsrikt. Året efter 
tog 50 000 människor chansen att prova på vikingatida hantverk och utom-
huslekar på gården. 
 
Detta år, 2006, var det av regeringen utlyst mångfaldsår och det fanns i den 
kontexten två spänningsfält att förhålla sig till.724 Det ena var förhållningssättet 

                                                      
720 Jfr Gustafsson Reinius 2002:158ff. 
721 Se Pressmeddelande från museet från 2004, ”Ungdomar välkomnar på åtta olika språk”. 
http://www.historiska.se/press/pressmeddelanden/2004/press20040707/ (hämtad i september 
2013.) 
722 En annan invändning var att ordet ”viking” inte är att förstå som en hel befolkning, utan som 
en aktivitet. Att ”fara i viking” var något en minoritet män gjorde. 
723 Jag refererar här till nazismens bruk av vikingatiden som symbol för ”arisk överhöghet”. 
724 2006 utsågs som ett mångfaldsår av regeringen, då olika kulturella institutioner skulle satsa 
på en mer mångkulturell repertoar. I regleringsbrevet för SHM stod: Under 2006 skall särskild 
tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald. 
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till den laddade vikingatiden i relation till begreppet mångfald, det andra var 
förhållningssättet till kunskap i relation till populärt och kommersiellt histo-
riebruk. Ultranationalistiska och rasistiska grupper hade i synnerhet sedan 
1990-talet utnyttjat vikingatiden för främlingsfientliga syften. ”Historiebruk” 
var under 2000-talet ett vanligt ord, ofta använt med negativa konnotationer. 
Skepsisen mot både amatörsällskap och kommersiella aktörer som ”tog sig 
rätten” att levandegöra det förflutna levde kvar inom kulturarvsförvaltningen. 
Vikingatiden var för museet ännu både ett lockande och ett laddat tidsrum att 
iscensätta.  
 
Det året arbetade jag med Vikingasommar. Jag var en av tre arkeologiutbil-
dade arbetsledare, (två kvinnor och en man), som arbetade som sommarvärdar 
tillsammans med sex skolungdomar, med jämn könsfördelning. Till skillnad 
från det ovan nämnda projektet ”Alla tiders lekar” som genomförts under 2004 
och 2005, anlitades nu skolungdomarna utifrån betyg och meriter, inte utifrån 
bostadsort. Mitt intryck var att museivärdarna till övervägande del hade vit 
medelklassbakgrund. Ungdomar med invandrarbakgrund var fortfarande en 
tänkt målgrupp för museet som helhet,725 men nu uttrycktes utländska kryss-
ningsturister som en viktig målgrupp för Vikingasommar. Om denna köp-
starka grupp konkurrerade Historiska museet med övriga stora museer i staden 
och vikingatiden sågs som ett starkt varumärke att konkurrera med.726 
 
På innergården fanns öppna ”vikingatält” med smedja, och kupolugn för 
glaspärletillverkning. I ett tält fanns en utklädningslåda för barnen med pojk- 
och flickkläder. Vid dammen fanns en eldstad och malstenar för brödbakning. 
På en stock, så kallad ”såpad stång” med mjuk madrass under, kunde besökare 
utmana varandra på kuddkrig. Barn och vuxna fick pröva att gjuta i tenn, 
smida, skapa i lera, baka, göra glaspärlor, knacka riktiga runstenar och spela 
Hnefatafel, ett vikingatida brädspel. Som arkeologiutbildade fungerade vi pro-
jektledare i en mening som representanter för den officiella sanktionerade kul-
turarvsförvalningen, kanske i viss mån i kontrast till ”oseriös” kvasiveten-
skaplig historieförmedling. Under en introduktion med en projektledare sattes 
ramarna för arbetet på innergården. Sommarvärdarna ombads att hålla sig i 
nutiden. Vikingatida namn skulle inte få användas. Det var viktigt att värdarna 
på gården inte spelade en roll, trots vikingatidskläder och tidsenliga praktiker. 
Samtidigt som en iscensatt vikingamiljö med värdar i vikingadräkter lockade 

                                                      
725 Olika evenemang under mångfaldsåret pekar på det, bland annat en helg med ”hip hop slam” 
i entréhallen. 
726 Se t.ex. VP 2008. Jag minns också diskussioner om färjeturister under min tid som verksam 
i olika funktioner vid museet 2006. 
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publiken, fanns inom museet överlag en osäkerhet över denna slags iscensätt-
ningar.727 Just dess förförande och medryckande pedagogiska form sågs ännu 
som ett problem, att den ”lurade” människor att tro att iscensättningarna 
byggde på vetenskapliga sanningar.728 Paradoxalt nog, tycktes därför inte led-
ningen engagera sig närmare i gårdsverksamhetens iscensättningar. Vikinga-
dräkterna var sydda på maskin och delvis med syntetblandningar. I fornbyar-
nas pedagogiska verksamheter, vars sammanhang jag länge vistats i, var roll-
spel en viktig ingrediens och autenticitet och hantverkskunnande viktiga mar-
körer för att visa på seriositet. Denna erfarenhet skapade en känsla av dubbla 
positioner som gjorde det spännande och ibland plågsamt att arbeta på inner-
gården.729 
 
Förutom sommarvärdarna på gården var också en skådespelare anlitad detta 
år. Hans uppdrag var att i den arabiske krönikören Ibn Fadlans730 gestalt roll-
spela med besökare utifrån ett manus. Manuset var en bearbetning efter krö-
nikörens beskrivning av mötet med nordmän på 900-talet, i vilken dessa bland 
annat beskrevs som ”Allahs smutsigaste varelser”. Syftet var i enlighet med 
mångfaldsåret att skildra historien ur olika perspektiv, att ge Ibn Fadlans uti-
frånperspektiv på nordbon.731 Skådespelaren vandrade fritt runt i museet och 
på innergården. Sommarvärdarna uppmanades att inte interagera med skåde-
spelaren. I egenskap av sin specifika dramatiska expertis och med sina tydliga 
ramar och manus att agera inom, var hans uppdrag att improvisera med besö-
karna. Det drogs en skarp gräns mellan olika kompetensområden: mellan ar-
keologi och dramaturgi. Denna gräns kunde dock inte besökarna känna till. Vi 
hade alla tidsenliga kläder och för dem var vi alla representanter för museet.  
 
Sommarvärdarnas förbud att rollspela är intressant. Det kan peka mot en am-
bition att manifestera museets arkeologiska kunskap. Måhända speglar det 
även en oro som hade att göra med levandegörandets okontrollerbara form. 

                                                      
727 Det kan tilläggas att innergårdens personal året efter inte bar vikingadräkt utan färgglada 
kläder sponsrade av klädmärket Gudrun Sjödén. Vikingadräkterna togs dock sedan tillbaka. 
728 Vid denna tid diskuterades i Nätverket historia, museer och demokrati, där Historiska mu-
seet ingick, hur man som pedagog kunde förhålla sig till autenticitet och fiktion. ”får man ge-
stalta historiska personer som man vill? En annan aspekt som behandlades var besökarens upp-
levelse: dramatiseringar kan ge starka upplevelser, men också upplevas som lite obehagliga” 
(rapport nätverket historia, museer och demokrati 2005–2006). 
729 Jag hade några år tidigare skrivit en C-uppsats om fornbyrörelsen i Sverige, där jag utifrån 
Bourdieu studerade fornbyar som aktörer på ett fältlikt historieförmedlande område vilka stred 
om utrymme, ”äkthetsbevis” och erkännande. Jag gjorde deltagande observationer på andra 
fornbyar och vid möten och träffar i ett nätverk för arkeologiska friluftsmuseer i Sverige. 
730 Krönikören kallas allmänt Ibn Fadlan, men det fullständiga namnet var Ahmad ibn Fadlān 
ibn al-Abbās ibn Rašīd ibn Hammād. 
731 Slutredovisning över genomförda insatser under Mångkulturåret 2006, Kulturdepartementet 
2007-02-23 beteckning 620-364-2005. 
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Kanske man var rädd för vad ett improviserat möte mellan ”araben” och ”vi-
kingen” skulle kunna iscensätta eller exponera? Det visade sig dock omöjligt 
att inte träda in i besökarnas ”lekramar”.732 Samtidigt som det ansågs viktigt 
att vi som museivärdar skulle hålla oss ”neutrala” och i nutiden hänvisade hela 
gårdsmiljöns rumsliga nycklar, våra kläder och rekvisita tvärtom besökarna 
att leka att de klev in i ett förgånget, forntida tidsrum. En särskild händelse 
kan exemplifiera hur innergården skapade en interaktiv, improvisatorisk arena 
och mötesplats mellan besökare och museum. 
 
Rollkaraktären Ibn Fadlan kom fram till elden på gården där en grupp vuxna 
och barn grillade egenhändigt bakade tunnbröd över glöden. Skådespelaren, 
som var klädd i pösbyxor och i övrigt ”orientaliskt färgad” dräkt, började in-
teragera med gruppen. Jag hade just talat med dem om hur tunnbröd förenar 
människor i tid och rum, hur snarlika bröd fast med olika mjöl till vardags 
bakas – och- bakats – här och runtom i världen. Karaktären Ibn Fadlan pekade 
på bröden och utbrast med emfas ”sådana äckliga bröd bakar inte vi!” Den 
kunnige skådespelarens improviserade replik utgick från krönikören Ibn Fad-
lans skildringar av mötet med nordbor vid Volgas strand och dennes bitvis 
stora skepsis och förakt över de män han mötte. Med tanke på detta historiska 
underlag, eller manus, var repliken en tolkning trogen rollen. Det är dock in-
tressant hur det momentana ögonblicket gav uttryck för olika ideologiska syn-
sätt i relation till museets mångfaldstema. Min iscensättning kan enkelt sägas 
ha betonat ”kulturell likhet” och igenkänning som ideologi, medan skådespe-
larens uttryckte ”kulturell olikhet”. Situationen engagerade besökarna, och 
väckte frågor. De satt kvar vid elden och de vuxna började diskutera ”kul-
turkrockar” och frågor länkade till idéer om integration och assimilation efter 
att karaktären Ibn Fadlan gått vidare.  

 

                                                      
732 Förståelsen av begreppet lekramar hämtar jag här från Gustafsson Reinius 2002. I leken 
upprättas en gemensam överenskommelse om en särskilt mental inställning, skriver hon. Det 
skapas en avgränsad, alternativ tolkningsram där paradoxer och motsägelser tillåts samexistera, 
vilket ger leken en subversiv potential (Gustafsson Reinius 2002:26ff.). 
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Förhandling och avspänning 
Inom projektet Publik arkeologi grävdes stora innergården ut sommaren 2007 
tillsammans med museets besökare.733 Det var en publik iscensättning av arke-
ologisk praktik och kan samtidigt ses som en manifestering av museets pub-
lika ideal om ”den medskapande besökaren”. Men det var också en vetenskap-
lig arkeologisk undersökning i reflexivt syfte att utröna tidigare publika prak-
tiker. En av projektets ledare, arkeologen Katherine Hauptman, menar att ett 
incitament att gräva ut innergården var upptäckten att museets förmedlings-
praxis var påtagligt frånvarande i arkivet.734 Arkeologin kunde fylla en musei-
historisk kunskapslucka. Projektet var därmed representationskritiskt i dubbel 
mening: dels utmanades museets kunskapsföreträde gentemot besökaren, dels 
museets hierarkiska syn på förmedling i relation till forskning. Förmedling 
hade trots senare års uppvärdering ännu låg status i relation till antikvariska 
och kulturhistoriska yrkespositioner inom myndigheten.735 
 

                                                      
733 Projektledare för FoU projektet var Katherine Hauptman och Fredrik Svanberg, ansvarig för 
den publikarkeologiska utgrävningen och rapporten var Marie Svedin. I fyndmaterialet finns 
fynd och byggnadsrester från kvarterets malmgårdar, militära anläggningar och Historiska mu-
seets verksamhet (Wahlgren & Svanberg 2007). 
734 Muntlig uppgift 7 oktober 2016, se även Hauptman Wahlgren & Svanberg 2007:97f. 
735 Grundberg 2015:397. 

Utgrävning på museigården, Projektledare Katherine Hauptman Wahlgren tillsam-
mans med besökare sommaren 2007. Foto: Historiska museet, Andreas Hamrin. 
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Över 2000 besökare, framför allt barn med medföljande vuxna, deltog i ut-
grävningarna av innergården. Utgrävningarna fortsatte även i mindre skala 
2008 och 2009. Gårdens publika praktiker har, förutom att avsätta spår i form 
av textutsagor i ämbetsarkivet, även avsatt sig som arkeologiska kvarlevor i 
museets magasin och databas på en metanivå, som arkeologiskt material och 
vetande. De föremål som grävdes fram ur jorden har sparats som länkar till 
olika tiders användningar av museigården. Vitglänsande ostronskal från någon 
överdådig fest samsas med en ölkapsyl, glasbitar, flint- och kvartsavslag från 
stenåldersaktiviteter och en kopia av en vikingatida spännbuckla från 1990-
talet. En del kvarts- och flintavslag som kom fram i utgrävningarna härrör 
sannolikt från Flatenprojektet, eller från något annan av alla stenålderspro-
gram som där utförts. Dessutom framkom i utgrävningarna materiella spår 
från långt innan museet var byggt.736 Så här beskrivs projektet Publik Arkeo-
logi på bloggen:  

Publik arkeologi är ett särskilt sätt att arbeta med arkeologi. Arkeologin ska inte 
bara vara till för arkeologerna, den ska vara intressant för alla. De som vill skall 
kunna kan delta i utgrävningar, tolka det du hittar och skapa ny historia. Genom 
att delta i upptäcktsresan i stället för att lära in historiska fakta påverkas för-
hoppningsvis deltagarnas relation till det förflutna. Genom denna samverkan 
kan förhoppningsvis alla parter lära sig något nytt.737   

 
Projektet hade ett uttryckligt demokratiskt syfte: att låta besökarna komma till 
tals och att tillåta deras pluralistiska, subjektiva berättelser att komma fram. 
Projektledarna uttryckte att ”delaktighet i skapandet av historien [är] en de-
mokratisk fråga.”738 I databasen finns därför besökares egna tolkningar av de 
föremål de grävt fram representerade. I samband med Publik arkeologi 2007 
genomfördes även projektet Framtidsminnen. Tanken var att vända på kon-
ceptet, nutida föremål grävdes ner för framtida generationer att hitta. Besökare 
kunde lämna ett eget framtidsminne i en hylla i museets entréhall. De som 
valde att lämna ett föremål fyllde i en lapp med berättelsen om varför de vill 
skicka just denna sak till framtiden och hur de trodde att framtidens människor 
skulle tolka det. Övergripande syftade projektet till att utveckla arkeologins 
publika relation och till att ge förmedlingsaspekter större status inom arkeolo-
gin i stort. Projektledaren uttryckte det som ”ett arbete att hitta publika former 
att engagera grupper utan ett sedan tidigare grundlagt intresse för arkeologi 
och historia.” 739 Nedan, ett par utdrag ur databasen: 

 
 

 
                                                      
736 Föremålen kan studeras i databasen under inventarienummer 34759 samt 34833. Den nås 
genom en webtjänst på Historiska museets webbplats, ” Sök i samlingarna” 
737 Blogg SHM, senast hämtad 23 maj 2016. 
738 Wahlgren & Svanberg 2007:18. 
739 Wahlgren & Svanberg 2007. 
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Jag heter Alicia. Till framtiden lämnar jag plastfigur - dvärg, Glader. En av de 
7 dvärgarna i Snövit. Jag vill berätta för framtidens människor om att Jag o 
dvärgen har funnits. De som hittar mitt föremål kanske tror att det är så vi såg 
ut på den tiden.740 

 
Jag heter: Erik. Till framtiden lämnar jag: en liten fjärrkontroll. Jag vill berätta 
för framtidens människor om att: bevara den planet vi har och lev med glädje 
istället för med krav. De som hittar mitt föremål kanske tror att det är: Ett pri-
mitivt verktyg ämnat att kontrollera våra vänner och medmänniskor samt den 
egna lättjan med.741 

                                                      
740 SHM Sök i samlingarna: föremål 569457. SHM-100:248. 
741 SHM Sök i samlingarna: föremål 540359. SHM -100:162. 

Bild 46. Projektet Framtidsminnen. Besökare gräver ner sina fö-
remål på innergården. Foto: Historiska museet. 



226 
 

Införlivandet av allmänhetens föremål innebar olika slags nya problem och 
utmanade gamla vedertagna självklarheter. Till exempel, vad är en arkeolo-
gisk artefakt? Vad gör vissa saker värda och spara, men andra inte? Vems 
saker har värde? Vem har tolkningsföreträdet? Var slutar en människa, och 
var börjar ett arkeologiskt föremål? Den sistnämnda frågeställningen exemp-
lifierar projektledaren med en särskild händelse. I projektet Framtidsminnen 
hade de försökt förbereda sig på problem som skulle kunna uppkomma när 
allmänheten lämnade in föremål för nergrävning på innergården. Till exempel 
hur man skulle hantera om någon valde att lämna ett miljöfarligt föremål? 
Dock kunde ingen förbereda dem på önskemålet från en utländsk besökare att 
få lämna askan från en död vän för nedgrävning i museets mellanrum. Pro-
jektledaren gjorde allt i sin makt för att undersöka hur de skulle kunna tillmö-
tesgå önskan, utifrån rådande lagstiftning. Det slutade med att Historiska mu-
seet ordnade med en begravning till havs.742 Alla föremål som lämnades av 
allmänheten har fotograferats och finns registrerade i museets databas, till-
sammans med besökarnas beskrivningar. Föremålen fick dock inte inventari-
enummer. Eftersom de skulle grävas ner och inte bevaras var det inte möjligt 
enligt myndighetens instruktion. Även om det krävdes viss förhandling för att 
införlivandet skulle kunna genomföras, finns de nu där i databasen.743 Det 
spänningsförhållande mellan forskare och amatör, vetenskap och förmedling, 
som hade präglat tiden kring Flatenprojektet hade försvagats. Besökaren 
kunde nu, utan att det mötte något större motstånd, i en mening tillåtas vara 
medforskare genom att både gräva fram artefakter, välja egna föremål att 
”spara” till framtiden och bidra till deras beskrivningar. 
 
Hur kan denna iscensättning av arkeologin 2007 förstås? De värsta vågorna 
hade lagt sig efter det tidiga 2000-talets ”postmoderna förhandlingar”, där mu-
seets tolkningsföreträde starkt ifrågasatts av vissa – och försvarats av andra. 
Politiken hade fått nog av kritik och kulturdebatt. Nu kom en tid av mer för-
siktigt reflexivt förhållningssätt till museets arkeologiska kunskapsföreträde 
och reflektion över arkeologins publika roll, museet och myndigheten fick en 
ny chef, Lars Amréus.744 Kanske kan projektet ses som del i en strategi att le-
gitimera museets arkeologiska grund efter att museet återkommande i kultur-
debatten anklagats för att överge den arkeologiska kunskapsbasen? (En annan 
satsning på arkeologisk praktik som tillkom detta år var tidigare nämnda Ar-
keoteket.)745 Det var dock motsättningarna och debatterna tidigare under 2000-
                                                      
742 Muntlig uppgift, projektledare 7 mars 2016. 
743 Hauptman & Svanberg 2007:104. De fotade föremålen och beskrivningarna återfinns i ”Sök 
i samlingarna”, under en övrig identitet: SHM -100: undernummer. 
744 Lars Amréus tillträdde 2006. Han hade som nämnts en för museet mer traditionell bakgrund, 
arkeologiutbildad med ett förflutet i Riksantikvarieämbetet. Efter en fil kand. i arkeologi, arbe-
tade han som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet 1991–1995 och gick därefter till Kulturde-
partementet 1995–2000 där han så småningom blev t.f. chef för Kulturarvsenheten. 
745 Se Svensson 2014, Grundberg 2015:420. 
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talet som banat väg för projektet. Populär arkeologi hade sannolikt inte varit 
möjligt att genomföra fem år tidigare. Ifrågasättandet av museets kunskapsfö-
reträde debatterades inte längre med samma hetta. Tanken om besökaren som 
medskapare hade blivit accepterad. Besökaren skulle ”stå i centrum”. Det sena 
2000-talets relativistiska hållning kan kanske sättas i samband med föränd-
ringsprocesser i kulturpolitiken på en övergripande nivå. Det kan sägas prägla 
en särskild slags demokratiskt ideal, med tydligare utgångspunkt i individen.  
 
Utgrävningarna på gården delade utrymme med Vikingasommar, som blivit 
en etablerad och återkommande verksamhet.746 I den varumärkesplattform 
som togs fram mellan 2007 och 2009, betonades som nämnts att vikingatiden 
skulle lyftas fram. Liksom i marknadsplanen beskrevs vikingasommar som en 
viktig publikmagnet. Vikingatiden sågs inte längre som potentiellt negativt 
laddad att iscensätta. Under rubriken ”Gå från produktionsstyrning till kund-
styrning” i ”Körkort för varumärket” står: ”Idag efterfrågar våra besökare en 
högre upplevelsegrad än vi erbjuder. – vi måste anpassa våra utställningar och 
aktiviteter till det besökarna efterfrågar”.747 Doften från rykande eldar, gräddat 
bröd och hamrandet från en temporär smedja ansågs ge besökare de upplevel-
ser som efterfrågats. Dessa sinnliga kvaliteter hade dock som vi sett gården 
erbjudit sedan 1970-talet, men officiellt uttryckt utifrån andra, kulturpolitiskt 
styrda mål. Motiv som nu knöts till verksamheten på officiell nivå var begrepp 
som ”kundorientering” och ”attraktiva upplevelser”, i enlighet med marknads-
plan och policydokument.748  Ett demokratiskt ideal med fokus på individens 
rätt till att göra egna tolkningar och att få ett särskilt tillpassat bemötande och 
lärande, hade smält samman med ett marknadsanpassat fokus på att ge kunden 
det den efterfrågade.  
 
De tre nedslagen i tid ovan, 1960-talets slut t.o.m. 1970-talet, 1990-talet till 
det tidiga 2000-talet och 2000-talets senare del, har visat hur museets identitet 
som arkeologisk kunskapsinstitution skiftat och hur man på olika sätt förhållit 
sig till att arkeologins sanningsanspråk i allt högre grad utmanats. I museets 
mellanrum har vi sett hur långvariga spänningsförhållanden mellan 
proffs/amatörer, arkeologer/pedagoger, teori/praktik och bildning/nöje för-
handlats. Dessa dikotomier har försvagats. Tiden efter 2007 präglades av av-
spänningar och av sammansättningar av nya slags vetanden. 
  

                                                      
746 Vikingasommar har fortsatt och utökats fram till skrivande stund, 2017. Under 2010 startade 
Vikingasommar en museiblogg. Jag har årligen besökt vikingasommar men mer fokuserat 
2011–2013. 
747 Körkort för varumärket, SHM. 
748 Marknadsplan Huvudhandling del 2, Åtgärder 21 december 2009, Tullbergs kommunikat-
ionsbyrå AB. 
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Mellanrummet, en mötesplats och arena 

The performative aspect of democratic sites is often overlooked, while the ex-
istence of physical space is prioritized over the practice of democracy.749 

 
Citatet från Jennifer Barret pekar på hur demokrati inte är något som finns 
utan något som görs, men för att det ska vara möjligt behövs fysiska platser 
som kan gynna detta görande. På innergården har besökare i mer än fyrtio år 
provat på forntida praktiker och medverkat till iscensättningar av förflutna 
tidsrum. De har malt säd på malstenar, paddlat stock i dammen, provat utkläd-
ningslekar, byggt stenåldershyddor, format lerkärl, knackat flinta, gjutit i tenn, 
spelat på instrument, skjutit med pilbåge och åkt benskridskor på dammen, 
bland annat.  Ännu då detta skrivs genomförs Vikingasommar under sommar-
säsongen, då barn och familjer kan prova på olika hantverk och aktiviteter. På 
ytan kan praktikerna se ganska lika ut över tid, men när man granskar dem i 
detalj ser man skillnader. I motiven för utomhusverksamheten, vilka tidsrum 
som fungerat som ram och hur dessa kopplats till olika ideologiska och kul-
turpolitiska mål, liksom vilka gårdsverksamheterna har skapats för. Gemen-
samt är dock att den stora innegården genom sin synliga disposition mitt i 
museikroppen och som utomhusrum, erbjudit särskilda möjligheter som mö-
tesplats.  

                                                      
749 Barrett 2011:16. 

Bild 47. Foto från Vikingasommar i SHMM:s årsredovisning 2014, Foto: Historiska 
museet, Katarina Nimmervoll. 
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Trots att uterummet ligger mitt i museikroppen och liksom utställningsrum-
men fyllts av representationer, av andra tider och av andra platser, har det inte 
betraktats som ett utställningsrum på samma villkor. Museets regler och gen-
reförväntningar som annars gällt inuti museikroppen gäller inte på samma sätt 
här, till exempel med krav på tystnad och försiktighet. När etnologen Anne 
Eriksen talar om museet som en särskild genre där särskilda förväntningar rå-
der och man behöver en specifik genrekompetens, handlar det till viss del om 
hur man (inte) får röra sig tala och på andra sätt bete sig inuti museet.750 I 
utställningsrummen är de privilegierade sinnena syn och hörsel. På innergår-
den har likaså doft, känsel och smak spelat stor roll i mötet med besökarna. 
Innergården rymmer stora skaror besökare, det är lättillgängligt och här har 
besökare kunnat äta medhavd picknick och samtala högljutt. Dess miljö bär 
på rumsliga nycklar som närmar sig parken. Familjedagar och annan publik 
programverksamhet har till övervägande del genomförts med stenåldern som 
inramning, men även blandade epoker och mot slutet, som vi såg, nästan ute-
slutande vikingatiden. Ibland har praktiker på gården skapats i uttalat syfte att 
överbrygga trösklar i avseende på etnicitet, klass och/eller ålder. 
 
Innergården kan förstås som ett mellanrum. Dels i konkret fysisk mening, den 
ligger mitt i museikroppen och samtidigt utanför den.751 Dels kan mellanrum-
met förstås mer konceptuellt, som en slags länk, eller kanske även som en 
upplösning av dikotomier: Mellan inomhus och utomhus, forskning och för-
medling, kropp och sinne, förflutenhet och samtid. Det har iscensatt ”någon 
annan stans i en annan tid”, men har på samma gång varit ett rum där besöka-
ren speciellt påtagligt med sin kropp sinnligt utfört och upplevt förhistorien ”i 
verkligheten” här och nu.  
 
För att återgå till exemplet med Ibn Fadlan från mångfaldsåret 2006, så visar 
det på innergårdens potential som publik mötesplats. På innergården sams-
kapades ett komplext anakronistiskt lekrum, en sammansättning av utomhus-
sceneriet, den rykande elden, museipersonalens historiska-kontra moderna, 
skandinaviska-kontra orientaliska kläder, och besökarnas engagemang i sina 
bröd. Kanske hade sommarvärdarnas förbud att rollspela syftat till att undvika 
den slags okontrollerbara improvisationer som uppstod, och som synliggjorde 
motstridiga synsätt i relation till mångfaldstemat? Utifrån museets uttalade 
ideologi om att bejaka plurala berättelser, dialog och att utgöra en demokratisk 
mötesplats under mångfaldsåret, är det dock möjligt att se händelsen som gi-
vande. Kanske kan man våga påstå att vad som momentant skapades var en 

                                                      
750 Jfr Eriksen 2009:15ff. 
751 Dock menar jag inte mellanrum på det sätt kulturgeografer gör, då de talar om stadsrummets 
glömda gräsytor och kulvertar, även om denna aspekt av museala mellanrum vore spännande 
att utforska i en annan studie; såsom toaletter, korridorer, hissar, grönområden som omger mu-
seet etc. 
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publik, demokratisk sfär i Jennifer Barretts mening? Ett mellanrum, där ”mot-
stridiga uppfattningar av offentligt intresse kunde ventileras i en trygg 
miljö.”752  
 
Initialt beskrev jag hur innegården kan studeras som en interaktiv, tredimens-
ionell scen. Innergårdens rumsliga nycklar har gett förutsättningar för dess di-
daktiska former. Avgörande är dess egenskap av naturrum liksom dess cen-
trala placering i huskroppen som skådeplats. Innergården kan ses som en 
arena där olika synsätt mötts och argumenterades mellan museipersonal och 
besökare. Dels har den rent fysiskt utgjort en arena och scen genom sin ut-
formning och disposition i museikroppen, dels associerar jag till hur Victor 
Turner behandlat begreppet arena i relation till liminalitet. Innergården har 
ibland haft liminala egenskaper, utifrån dess placering ”mitt emellan”, både 
fysiskt och konceptuellt. 

Arenas are the concrete settings in which paradigms become transformed into 
metaphors and symbols with reference to which political power is mobilized 
and which there is a trial of strength between influential paradigm bearers.753 
 

Turner menade att konflikt och störande av den normala ordningen kan ge 
djupare insikt i vad denna normala ordning består. “Conflicts seem to bring 
fundamental aspects of society normally overlaid by customs and habits of 
daily intercourse, into frightening prominence”.754 Sagt med Latours ord, har 
innergårdens särskilda sammansättningar ibland bidragit till att synliggöra 
svartlådade spänningar och hierarkier. Innergårdens momentana performanser 
har ibland kunnat peka på spänningsförhållanden som inte synts på samma 
sätt i den reguljära verksamheten och har kunnat utmana det invanda och själv-
klara.  

 

                                                      
752 Barrett 201:81ff. Kanske kan man till och med påstå, igenom detta hybrida samskapande av 
verklighet och lek, att ett ”tredje rum” öppnade sig? 
753 Turner 1966:34f.  
754 Turner a.a. Iscensättningar har ibland tillåtits rucka på den vanliga ordningen. Turners bear-
betning av Van Genneps liminalitet är inspirerande utifrån tankar om karnevalens liminala till-
stånd där roller kan omkastas. Ner bli upp och upp bli ner, och där ordningen sedan oftast åter-
ställs intakt, men som andra gånger kan generera förändring och nytänkande.  
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Kapitel 6. Rörliga rum och rörelser mellan rum 

Utifrån en förståelse av sociala relationer som rörliga och materiella, har jag 
undersökt museet som en samhällskropp i konstant omskapande och studerat-
hur övergripande demokratiska ideal har översatts, och inte översatts, i rums-
liga praktiker. Huvudentrén, museibutiken, barnrummen och innergården, har 
studerats som centrala publika rum. Avhandlingen har visat hur rummen har 
omformats, svällt, krympt och flyttat runt i huset över drygt 70 års tid. Rum-
men har materialiserats i komplexa relationer i översättningar och förbindelser 
mellan politiska och museala aktörer med olika positioner och expertområden. 
Rumsliga omdisponeringar har både kapat och skapat förbindelser i detta nät-
verk. Själva husets arkitektur har både utgjort hinder och gett förutsättningar 
till förändring. I entrén dröjer sig tidigare ideal kvar i materialiserade former. 
Olika synsätt på vilka museet ska vara till för och varför, har överlagrats med 
tiden. Museikroppen är motsägelsefull. Här samexisterar många olika och 
ibland motsatta, värden och ideal. De publika rummen har format publiken på 
varierande sätt. De har påbjudit vissa slags beteenden, bjudit in och exkluderat 
andra kroppar. Museet är relationellt olika beroende på vilka som inträtt och 
interagerat med det. Funktionsnedsatta kroppar har som vi sett länge exklude-
rats, eller nedprioriterats. Men publiken har också (om)skapat rummen. Fram-
för allt har det varit tydligt hur barns inflöden i museikroppen har förändrat 
den.  

 
Avhandlingens kunskapsmål har inriktats på växelverkan mellan officiella 
målformuleringar och rumslig, materialiserad praktik. Innan vi reflekterar 
över de rumsliga transformationer avhandlingen undersökt, behöver vi därför 
kort återkomma till ett helikopterperspektiv på hur demokratiska ideal ut-
tryckts i relation till publiken på en officiell nivå. I Historiska museets i offi-
ciella mål har, som nämndes i inledningen, i synnerhet fyra övergripande te-
man uttryckt det demokratiska ansvaret. Dessa teman är inte tidfästa, de över-
lappar och är delvis beroende av varandra, men har haft olika betoning över 
tid:  
 
1) (Alla) medborgarnas rätt till kunskap. Frågan om kunskapens natur har 
dock skiftat. Arkeologiskt vetande har alltmer både samskapats med, och ut-
manats av, andra slags vetanden. Vilka ”alla” inkluderat har också skiftat. 
Olika grupper har pekats ut om särskilt viktiga att nå, och som i mindre ut-
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sträckning sökt sig till museet (arbetare, ”invandrare” och ungdomar exem-
pelvis). I början av fältarbetet betonade ett besökslöfte de redan intresserade, 
vilket kan ses som ett avsteg från målet att nå ”alla” medborgare. 
 
2) Museet formar demokratiska medborgare genom att främja ett ifrågasät-
tande förhållningssätt till kunskap. I detta synsätt är kunskap en medborgerlig 
demokratisk rättighet, men också en skyldighet. Fokus ligger här på relationen 
mellan samhälle och individ. Museet har ett ansvar att folkbilda och ge väl-
grundad kunskap, skyldigheten har handlat om att medborgaren med sin kun-
skap ska bidra till samhällsbygget. Detta förhållningssätt var mycket tydligt 
efter andra världskriget och under 1970-talet, men fanns även med under det 
tidiga 2000-talets historiebruksperspektiv, som kopplades till en ökande främ-
lingsfientlighet. Olika formuleringar som länkar museet till samhällsutveckl-
ingen har funnits lång tid. Ordalydelsen om att ”främja en demokratisk sam-
hällsutveckling” skrevs in i ett policydokument 2003 och följde med i myn-
dighetens verksamhetsplaner men försvann 2008, som nämndes i inledningen. 
Formuleringen återkom dock några år senare med kraft, (då åter frågor om 
främlingsfientlighet aktualiserades).  
 
3) Museet ska vara demokratiskt genom att representera olika grupper och 
perspektiv. Detta hänger givetvis ihop med den första aspekten, vilka museet 
är till för. Frågor om demokratisk representation har handlat om hur grupper 
har identifierats som stående ”utanför” samhället och därför som mer eller 
mindre viktiga att representera och inkludera. Vid museets öppnande uttryck-
tes detta särskilt utifrån ett klassperspektiv, med avseende på ”den vanliga 
människan”. Denna ”vanliga” människa var vit, och tilltalet maskulint. Repre-
sentationer med avseende på kön, ålder, etnicitet och funktion, lyftes fram på 
nya sätt med 1970-talets kulturpolitik. Genom målet att ”gynna eftersatta 
grupper” lyftas olika subgrupper som ”kvinnor” ”barn”, ”invandrare” och 
”handikappade” fram. En identitetspolitisk inriktning blev starkare från 1990-
talet och har idag blivit allt mer finkalibrerat inställt på att museet ska repre-
sentera alla: oavsett genus, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktions-
variation, till exempel.755  
 
4) Ett fjärde förhållningssätt har handlat om hur mötet mellan museum och 
besökare konkret ska gå till på ett demokratiskt sätt, utifrån frågor om fysisk 
och social tillgänglighet. Det är länkat till de ovanstående temana om vem 

                                                      
755 På en mer generell nivå är detta inte helt oproblematiskt. Ambitionen att identifiera och 
uppmärksamma det som skiljer människor åt riskerar ibland oavsiktligt att befästa identitetska-
tegoriseringar. Det sker ibland på bekostnad av de existentiella frågor som förenar över olika 
slags upprättade gränser, även om det inte alls behöver vara så. Vilka maktordningar som be-
höver lyftas fram bör bero på ämneskontexten och utställningsmaterialet, tänker jag. (Ang. 
identitetspolitik och museer idag, se Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016.) 
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museet är till för och representerar, men här ligger fokus främst det konkreta 
och fysiska mötet mellan besökare och museets arkitektur. Till exempel med 
avseende på funktionsvariationer. Tillgänglighet har varit en viktig och debat-
terad fråga från i synnerhet 1970-talet. Det fysiska mötet handlar även om ett 
socialt förhållningssätt. Från 2000-talets mitt diskuterades mötet med besöka-
ren i termer av ”samskapande” och ”kommunikation”, där museet släppte på 
tolkningsföreträdet och varje individ skulle kunna få sina önskemål och behov 
tillfredsställda. Målsättningen att ta vara på besökarnas behov och önskemål 
började alltmer även uttryckas utifrån ekonomiska värden åren kring 2010. 
Exempelvis gällande barnverksamheten, vilket diskuterades i kapitel 4. Frågor 
om museets tillgänglighet har blivit allt tydligare uttryckta under senare år, 
och har formulerats både utifrån kulturpolitiska demokratimål och utifrån 
kundorientering och krav på marknadsanpassning. 

 
I övergripande officiella måldokument som länkar till kulturpolitiska mål, kan 
förändringar ses som relaterar till Dorte Skot-Hansens modell och hur en hu-
manistisk logik med bildning som mål (kunskap för alla) liksom en sociolo-
giska med frigörelse som mål (forma demokratiska medborgare), underord-
nats en instrumentell eller marknadsorienterad logik (mötet i fokus).756  Av-
handlingen har dock inte fokuserat på officiellt formulerade demokratiska mål 
och värden överlag, utan på dem som aktiverats, översatts och materialiserats. 
Materiella omformningar som på ytan kanske verkar triviala kan synliggöra 
hur ideal översatts i praktik, eller inte gjort det. 

” Ordering is certainly not the preserve of those who give the orders, though it 
may be sometimes the latter´s whish that this were so.”757 

 
Att studera hur begreppet demokrati använts och vad det förbundits med, visar 
tydligt museets relation till övergripande politiska strömningar. Politiskt for-
made mål är viktiga aktanter som sätter museet i rörelse. Men ordnande sker 
inte bara uppifrån och ner. Det finns i hela organisationen, även om det är 
olika synligt.758 Som vi har sett, översätts inte ideal alltid som beslutsfattare 
tänkt och huset är ibland både en bråkig och trögrörlig kropp som inte hänger 
med i de ideologiska svängarna. Entréhallens monumentala utformning var 
under förhandling redan i planeringsprocessen och dess materialiseringar allt-
sedan dess ansetts skapa svårigheter i mötet mellan museum och besökare, på 
olika sätt. När museibutiken äntligen var klar med ny, ändamålsenlig inred-
ning för böcker, var inredningen redan förlegad när museet lämnat denna roll 
                                                      
756 Alla dessa kulturpolitiska logiker kan dock benämnas som instrumentella, men på olika sätt, 
vilket också Skot-Hansen själv påpekar. De används för att uppnå olika mål. Enkelt uttryckt har 
den humanistiska bildning som mål, den sociologiska frigörelse och den instrumentella ekono-
misk tillväxt. I senare arbeten benämner hon den instrumentella som marknadsanpassad. 
757 Law 1994:3. 
758 Detta synsätt på makt relaterar jag till både Bruno Latour och Michel Foucault. 
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som bokhandel/bibliotek och bildningsresurs för att satsa mer brett och kom-
mersiellt. En pampig entrédisk som omskapats för fri entré-reformen för att 
vara anspråkslös och välkomnande i mötet med besökaren, blev plötsligt både 
ovälkomnande och besvärlig att arbeta i då museet åter skulle ta entré vilket 
den inte utformats för, experimentrummet som skulle gynna demokrati genom 
att lära barn ifrågasätta hur kunskap blir till, användes inte som det varit tänkt, 
barn tog allt större utrymme i språket, men barnrummen har kontinuerligt 
präglats av provisorier, för att nämna några exempel från avhandlingen du nu 
läst.  
 
Avhandlingen har studerat de publika rummens funktion, vad de varit avsedda 
att åstadkomma, hur de skapat mening, hur de materialiserat viljor och ideal, 
samt vad de gjort i relation till dess besökare. De publika rummen har på olika 
sätt formats i förbindelse till de spänningsfält och dikotomier som präglat mu-
seerna sedan deras framväxt som publika bildningsinstitutioner och som är 
centrala för förståelsen av museet som demokratiska samhällsinstitutioner. I 
avhandlingen har de motsättningar mellan ideal Hillerström och Beckman 
identifierar som motsättningar, lärdomskultur kontra upplevelsekultur och i 
viss mån mellan samlingsorientering kontra publikorientering synliggjorts, 
men vad som särskilt tydligt framträtt är spänningsförhållandet mellan bild-
ning och kommers, vilka länge har stått som starka och viktiga motpoler.  
 
Museet har kontinuerligt förbundits med (arkeologisk) kunskap, med begrepp 
som (folk)bildning, förmedling och lärande. De som tidigare ansågs bära in-
stitutionens kunskapsroll och ansvar på sina axlar, intendenter och antikvarier 
och museipedagoger har utmanats av nya expertkrav. Fram till helt nyligen 
förväntades också entrévärdar, butikspersonal och alla museipedagoger ha ut-
bildning i arkeologi eller konstvetenskap. I takt med new public management-
ideal och att allt större krav ställs på museerna att generera många besökare 
och egna intäkter, har kompetenser om marknadsföring, besöksbeteenden, 
projektledning och ledarskap blivit viktiga vid sidan av klassiska museiäm-
nen. Kunskap om arkeologi, kunskap om pedagogik, om samhället/politik, om 
ekonomi och marknad som tidigare ofta och på olika sätt ställts i konflikt och 
skavt mot varandra, har genom olika nätverksförbindelser samskapats, på nya 
sätt. Förbindelser och laddningar mellan olika slags vetanden och värden, har 
påverkat sätten varpå det är möjligt att vara publik på; som ”medborgare” ”be-
sökare” ”gäster” eller ”kunder.”  
 
Avhandlingen har avgränsat rikta ljuset mot några publika rum en besökare 
vistas i. Perspektivet har möjliggjort att jag kunnat se ideal, motsägelser och 
diskrepanser som inte hade varit möjliga att se på samma sätt med en avgräns-
ning till utställningarnas mer tillrättalagda och målstyrda materialiteter. Men 
alla avgränsningar innebär också begränsningar. Det nätverk som utgör mu-
seet sträcker sig givetvis långt utanför institutionen. Utifrån tanken om museet 
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som ett nätverk är frågan är var museet börjar. På internet innan besöket tar 
sin början? I stadsrummet på vägen dit? I bussens digitala skylt och utrop ”Hi-
storiska museet”? Eller kanske i klassrummet? De skeenden jag studerat i de 
publika rummen är inte minst länkade till skeenden i andra delar av musei-
kroppen. Museet kan betraktas som en hierarkiskt ordnad kropp. Men det är 
en kropp som sträcker sig utanför sig själv, en kropp som är i ständig meta-
morfos. Vissa element är dock hållbarare än andra. Lotten Gustavsson Reinius 
beskrivning av museiarkivet som ett ”sammansatt medium av varierande håll-
barhet” skulle utmärkt kunna sammanfatta hela museet.759 Inte minst har det 
av dessa skäl varit viktigt att se bortom museiutställningarnas representat-
ioner. 

What is a museum space? It is sequence of rooms, voids and bits in between 
that a visitor encounters having entered the museum. But museum space is also 
the physical environs of the building – the exterior of the building itself and its 
immediate surroundings…760  

 
Avhandlingen har disponerats så att vi har trätt in i olika rum ett i taget, utifrån 
de praktiker de varit till för. Entré, butik, barnrum och innergård har behand-
lats för sig med fokus på hur de transformerats över tid. Detta är en skrivtek-
nisk konstruktion som inte varit helt lätt att upprätthålla. Dessa rumsligheter 
har både metaforiskt och bokstavligt läckt in i varandra. I entrén såldes redan 
vid öppnandet ett fåtal varor, innan benämningen butik fanns. Idag befinns 
butik och entré i samma rum, vid samma disk. Barnljud har läckt ut i utställ-
ningsrum, doft av kaffe och mat har förlängt caféet ut i entrén, butiken har allt 
mer blivit till ett barnens rum. Innergården är en del av entrén, då dess prakti-
ker är i blickfånget genom den stora fönsterväggen vid inträdet, och har som-
martid blivit till ett barn- och familjerum. Även idémässigt har dessa rum läckt 
in i varandra, vilket suddat ut deras gränser. Det har synts materiellt så väl 
som i organisationsstruktur och i språket. Efter att länge ha brottats med pro-
blematiken med rummens flytande karaktär, i synnerhet i närtid, kom insikten 
att detta utgör ett av avhandlingens resultat.  
 
De publika rum som studerats är länkade till andra rum på mycket konkreta 
sätt. Organisationsscheman förändras ständigt, men vad de betyder och vilken 
påverkan förändringarna i själva verket haft visar sig med tiden; ofta i rumslig, 
materiell form. Sammanslagningen av avdelningarna Utställningar och lä-
rande (UL) och Media och kommunikation (MK) under 2012, som behandla-
des i både kapitel två och tre, var inte bara ett uttryck för ett nytt tänkande 
kring museets publika roll, det påverkade den symboliska och fysiska posit-
ioneringar mellan olika vetanden både konkret och rumsligt och var del i att 

                                                      
759 Gustafsson Reinius 2008b:88ff. 
760 Flemming 2005:54. 
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skapa detta nya tänkande. Sammanslagningen materialiserades i en samman-
smältning av entré och butik. Personal från de olika avdelningarna samman-
fördes i tjänsterum i gemensamma lokaler. Expertis om lärande, butik, entré 
och marknadsföring sammanlänkades, bokstavligen.761 Museets dåvarande en-
tréchef, som upplevt att butik och entré var lågprioriterade då hon började på 
museet åtta år tidigare, hade i omorganisationen fått ett eget litet kontorsrum. 
Trots att hon inte använde det så ofta, visade det att hon hade ett värde och att 
hon kunde ta plats på ett nytt sätt, menade hon. Även museets butikschef fick 
ett nytt stort kontor stället för det lilla enkla kontor butiken haft i gatuplanet.  
 
Den organisatoriska och rumsliga sammanslagningen kan också sägas ha haft 
påverkan på utställningsrummen. Utställningarna har i avhandlingen endast 
behandlats i kontrapunktiskt förhållande till övriga publika rum, men jag till-
låter mig här en utvikning, som styrker vad avhandlingen visat. Då jag följde 
produktionen av utställningen Massakern vid muren 2011–2013 fick jag in-
sikter om museets logiker och nätverksförbindelser på en vidare plan.762 Ut-
ställningsgruppen arbetade mot ledningens utställningsbeställning. Som över-
ordnat mål stod initialt att utställningen skulle bidra till att generera 200 000 
besökare per år, vilket även var museets övergripande mål.763 I gruppen ingick 
en museipedagog/lärandeproducent och avdelningschefen för museets Kom-
munikation och PR-avdelning. Lärandeproducenten skulle råda om utställ-
ningens didaktiska utformning och besökares olika lärstilar. Kommunikat-
ionschefen arbetade med hur utställningen skulle kommuniceras och mark-
nadsföras, men hade även inflytande över själva innehållet med hänsyn till 
vad som lockar en bred allmänhet. Liksom lärandeproducenten var kommuni-
kations- och PR-chefen med från mycket tidigt i processen. Att en museipe-
dagog hade inflytande över utställningsprocessen redan från början var som 
vi sett något relativt nytt i museets historia. Men än mer beaktansvärt med en 
tillbakablick, var att en PR-chef var involverad genom hela processen, inte 
bara i slutfasen.764 Detta pekar, liksom de rum avhandlingen fokuserat, på både 

                                                      
761 Installerandet av ett nytt gemensamt lunchrum 2012, hade också detta uttryckliga motiv, att 
skapa förbindelser mellan olika kompetenser, att riva barriärer mellan avdelningar (inspelad 
intervju Lars Amréus 12 januari 2012). 
762 Under åren 2011–2013 satt jag med som observatör vid projektgruppens möten. 
763 Inför att utställningens avsiktsförklaring diskuterades 2011, skickades två dokument ut med 
dagordningen: ”Reviderad varumärkesplattform” och ”Körkort för varumärke”. Körkortet be-
skrevs som nämnts som en ”Checklista att använda vid val av nya aktiviteter för att identifiera 
om aktiviteterna stämmer med varumärket.” Dessa dokument var, liksom Marknadsplanen från 
2009 och nästkommande tre år uttryckligen centrala styrdokument för den publika verksam-
heten. 
764 Här ska dock påpekas att det skett en gång tidigare, då Isaksson inledde ett kort samarbete 
med PR-experten Chris Platin, bland annat med en mycket omskriven maskeradbal 1968. Det 
slutade dock inte väl, vare sig för Isaksson eller Platin. Kritiken mot Platins inblandning var 
massiv inom myndigheten och hon tvingades att sluta (Geschwind 2015).  
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pedagogikens och på marknadens ökande betydelse i museets relation till be-
sökaren.  
 
Att medborgaren alltmer omskapats till konsument i en serviceekonomi - där 
det är kunden som ställer krav på beställaren, i enlighet med devisen att kun-
den alltid har rätt - har fått olika effekter på det demokratiska mötet. I någon 
mening kan man säga att det inneburit att museets alla publika rum allt mer 
inkluderat barn samtidigt som de blivit till rum för kommers. Allt fler museer 
utökar sina utrymmen för butiker, caféer, restauranger och ”lekhörnor” utifrån 
syftet att skapa intäkter. När museikroppen förändras, rör sig människor an-
norlunda i den. Men skeenden är inte förutsägbara. Ett slags motiv kan över-
sättas i ett annat, effekter kan inte alltid kontrolleras. Ett marknadsstyrt inci-
tament kan omsättas i ett emancipatoriskt till exempel, eller tvärt om.  
 
Förändringar där individens önskemål och skiftande behov lyfts fram kan be-
skrivas som en demokratiserings- och liberaliseringsprocess (så beskrivs det 
ofta idag). Det beror på vilket synsätt på demokrati som är i förgrunden. Här 
är det mötet fokus ligger på. Det kan finnas problem med detta fokus på sam-
skapande och på att tillgodose besökarens önskemål. Som Richard Sandell ut-
tryckt det, så kan ett överbetonande av besökarens valfrihet dölja ansvaret och 
makten hos de olika aktörer dem som direkt formar publika museala utrym-
men.765 Att museet definierar besökaren som fri och erbjuden fria val, gör inte 
att individen helt har makt att bestämma. Att individer är fria att välja, innebär 
inte att alla val upplevs möjliga för alla, att rum kallas publika gör dem inte 
demokratiska, vilket bland andra Doreen Massey, Elaine Heumann Gurian 
och Richard Sandell mycket tydligt visat i olika maktkritiska arbeten, och som 
min studie också problematiserat. Historikern Steven Conn påpekar att muse-
erna genom att alltmer drivet behandla besökarna som konsumenter, också 
skapar konsumentförväntningar och beteenden hos besökarna.766 Om blicken 
är fäst vid att locka de breda besöksgrupperna, vad händer med icke-besö-
karna? Om museets viktigaste mål är att generera många besökare genom att 
tillgodose kundens önskemål och förväntningar, kan museet då utmana be-
fästa föreställningar?767 Det finns också en risk att kvalitet förväxlas med kvan-
titet. Ambitionen att skapa och redovisa mätbara data kan innebära att det blir 
viktigare att ”ha mycket” och synlig barnverksamhet (i standardiserad form), 

                                                      
765 Sandell 2005:186. 
766 Conn 2010:228, jfr Anne Eriksens diskussion om genreförväntningar och genreförhand-
lingar. Museets identitet eller genre förändras och påverkas i relation till andra framväxande 
genrer i samhället, som exempelvis temaparker, menar hon (2009:15–19). 
767 Jag tror det är riskabelt om hur-frågorna (hur ska fler lockas?) överordnas varför-frågorna 
(varför ska museet locka?). Till exempel ansågs det 2010 självklart viktigt att locka besökare, 
särskilt barn, samtidigt behövde inte denna  självklarhet motiveras. 
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än skapande verksamheter som är personalkrävande, till exempel.768 Proble-
matiken liknar den som handlar om ”public service”. Detta är dagsaktuella 
frågor. Museet styrs inte bara av kulturpolitiskt formulerade ideal, utan 
mycket påtagligt av de ekonomiska förutsättningar det verkar i. 
 
Samtidigt som jag utifrån dessa ståndpunkter ställer mig kritisk till marknads-
anpassningens logiker, har avhandlingen visat hur ett marknadsanpassat för-
hållningssätt inneburit att utjämna gamla spänningar och hierarkier på museet 
som kan ha positiva konsekvenser, särskilt för den demokratiaspekt som hand-
lar om det fysiska mötet mellan besökare och museum. Elaine Heumann 
Gurian har, utifrån bland andra stadsplaneringskritikern Jane Jacobs, propa-
gerat för mixed used spaces i museer. Att skapa utrymmen för nöje där det är 
möjligt att bara hänga, äta och shoppa kan gynna det demokratiska mötet.769 
Förändringarna mot en mer konsumentbaserad logik har som vi sett haft im-
plikationer av det slaget. I takt med att det arkeologiska vetandet utmanats av 
vetande om pedagogik och vetande om ekonomi, har det publika arbetet fått 
ökat utrymme och inflytande. Det hade i slutet av undersökningsperioden 
2013 på många sätt uppgraderats och fått större synlighet, i så väl entré, barn-
rum och butik, utifrån motiveringen att dessa verksamheter är avgörande för 
ett välbesökt, ekonomiskt gångbart och framgångsrikt museum. Specialkom-
petenser som handlar om besökarperspektivet värderas högre. Museibutiken 
har som vi såg i kapitel 3 beskrivits som en ”central”, som en källa till kunskap 
och som en viktig mötesplats mellan museum och besökare, med lägre sociala 
trösklar än utställningarna. Allt fler utrymmen har anpassats för barn och för 
människor med olika funktionsvariationer, entrén har exempelvis fått höj- och 
sänkbar disk.770 Tillgängligheten har ökat, och interna hierarkier tycks ha 
minskat.  
 
Problemet är dock att entréer, museibutiker, barnverkstäder och andra rum 
som besökare ofta vistas i, sällan explicit har behandlats som lärande och me-
ningsskapande rum. Dessa publika funktioner har främst setts som ”branding” 
och service vid sidan av den verkliga, betydelsebärande museiupplevelsen: att 
vandra genom utställningarna. Avhandlingen har pekat på potentialen i att ta 
alla publika rum på allvar och att betrakta dem i relation, som delar av samma 
betydelsebärande och meningsskapande nätverk. De utgör, gemensamt med 
resten av museets funktioner, viktiga aspekter av museet som demokratisk 
                                                      
768 Exemplet från 1970-talet med keramikern på innergården, som fick en slags fortbildning i 
arkeologi innan hon fick arbeta med barnen är tankeväckande. Det visar på en respekt för fack-
kunskapen och även en respekt för barnen, tänker jag. 
769 Heumann Gurian 2006:99–114. 
770 Dock är inte alla eniga i att den nya arkitektdesignade butiken haft kundmötet i fokus på 
andra sätt och menar att designen gått ut över funktionen, (liksom entrén dessförinnan). Det 
ligger dock tidsmässigt utanför min studie. Dock är arkitekter och formgivares makt över mu-
seirum ett intressant område i sig (se exempelvis MacLeod 2005). 
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samhällsinstitution. Butikens sinnliga materialiteter och ordnande praktiker 
har paralleller till museets utställningar och är liksom dessa ideologiska skap-
elser vilka formar kunnande och seende, inkludering och exkludering. Ef-
tersom sällan butiken eller entrén setts som meningsskapande rum med en de-
mokratisk potential i sin egen rätt har de demokratiska aspekter som diskute-
rades ovan, inte minst med avseende på representationer, kunnat vara osynlig-
gjorda här. Till exempel kunde de könskodade, liksom de emblematiska 
budskap om svenskhet som förmedlades i butiken, motsäga de normkritiska 
ambitionerna i utställningarna och skolvisningarnas genus- och etnicitetsmed-
vetna program.  
 
En annan aspekt av hur museet utgör en demokratisk samhällsinstitution hand-
lar om museets egna makthierarkier. Museet iscensätter sig själv som demo-
kratisk samhällsinstitution, på olika sätt. Den utgör i det offentliga samtalet 
fortfarande en slags ”moralisk förebild”.771 Representationskritiska frågor om 
vem som får synlighet/representeras utifrån kön, etnicitet, ålder (men idag mer 
sällan klass), har främst handlat om utställningarnas representationer och i viss 
mån besökarnas sammansättning, mer sällan har museipersonalen inkluderats 
i dessa analyser. Museet materialiserar normer utanför utställningarna eller de 
styrande målen som har konsekvenser för hur museet görs publikt, men också 
hur publiken görs av museet. Interna hierarkier mellan olika kunskapsfält och 
professionella positioner fortplantas som sociala förlängningar utåt mot besö-
karna. 
 
Feministiska och genusteoretiska arbeten tog tidigt upp hur rum könskodas 
genom vad som räknas som publikt och privat och hur social kontroll utövas 
genom rumslig kontroll. Vad som har räknats som giltigt vetande inom mu-
seiinstitutionen har varit viktigt för förståelsen av hur ideal har översatts i 
praktik. Fackkunskap och arkeologiskt vetande har förhandlats i relation till 
kunskap om barn och förmedling, liksom till kunskap om ekonomi och bran-
ding. Med utgångspunkt i Doreen Masseys tankar om sociala maktgeometrier, 
har jag visat att sociala relationer tagit rumslig form och reproducerat struktu-
rella hierarkier, inte minst med avseende på kön och ålder. Massey menar att 
maktrelationer varierar över såväl som tid som över rum.  
 
I enlighet med Doreen Massey har denna avhandling pekat på att det spelar 
roll vilka kroppar som möts var, hur olika verksamheter disponerats i musei-
kroppen, deras sociala stratigrafi för att tala med Massey. Hur besökaren kun-
nat röra sig genom museet och vilka som mötts var, har förmedlat kunskap i 

                                                      
771 Det ska tilläggas, att det i det offentliga naturligtvis finns heterogena perspektiv på vari denna 
moral ligger. Det skiljer mycket beroende på politiskt perspektiv. Museerna och kulturarvet 
singular tas exempelvis allt tydligare i anspråk av högerextrema och främlingsfientliga grupper. 
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sig, inte bara om innehåll eller representationer.772 Likaså har Richard Sandell 
betonat att det är betydelsebärande att utställningar om minoriteter ofta för-
läggs i perifera utrymmen ”downstairs”. Tankegången kan vidgas till museets 
hela publika kropp.773 Barnverkstadens permanenta provisorium längst ner i 
museikroppen spelar i denna mening roll. Likaså att publika servicefunktioner 
som butik, entré, barnverkstad (och café) med lång kontinuitet till övervä-
gande del drivits och befolkats av vita, välutbildade kvinnor med osäkra an-
ställningsvillkor. Museets inre organisation och strukturer har påverkan på hur 
museet formas som publik, demokratisk institution utåt. 

 
Tidigare och pågående debatter som kritiserat ”det politiserade museet” im-
plicerar att det fanns en tid då museer var neutrala och opolitiska.774 En tillba-
kablick visar att museet särskilt har kallats politiserat eller politiskt korrekt i 
tider då museet ifrågasatt samhälleliga normer och makthierarkier, då de spän-
ningar Hillström och Beckman identifierat var särskilt laddade och de musei-
professionella varit aktiva i debatterna. Det gällde i synnerhet 1970-talet och 
det tidiga 2000-talet.775 När radikalt nya ideal framfördes i ekonomiska eller 
nyliberala termer åren kring 2010, sågs museet i kontrast inte som politiserat. 
Detta trots att språkbruk och målformuleringar mycket tydligt följde politi-
kens strömningar. När museets storsatsning Sveriges historia invigdes 2010 
uteblev kulturdebatten, som Carl-Johan Svensson konstaterat i sin avhandling 
om Historiska museets plats i den offentliga debatten de senaste decenni-
erna.776 Bruno Latour betecknar som nämnts svarta lådor som de påståenden, 
relationer eller idéer som inte längre ifrågasätts, som blivit till självklarheter.777 
Tillspetsat kan man säga att så snart förklaringar och motiv för den publika 
verksamheten angavs utifrån besöksstatistik och intäkter, blev det politiska 
svartlådat.  
 
Vid slutet av mitt fältarbete hade spänningar mellan ”lärdomskultur” och 
”upplevelsekultur”, liksom mellan ”kultur” och ”kommers” försvagats, med 
olika effekter på det demokratiska mötet. Samtidigt har vissa maktgeometrier 
framstått som mer segrörliga. Svarta lådor är, som Latour betonat, inte tättslu-
tande för evigt. Det pågår ett ständigt arbete att hålla dem slutna. Mycket har 
förändrats vid museet och i samhället under och efter att jag avslutade mitt 

                                                      
772 Psarra 2005:91, Beckman 1999, Hegardt 2012a. 
773 Sandell 2005:189ff. 
774 Svensson 2014, här tänker jag även på den museidebatt som blossade upp under 2016. 
775 Ingen av museets chefer vid dessa tider, Olov Isaksson eller Kristian Berg kan dock beskyllas 
för att ha varit särskilt politiskt ”följsamma” eller ”lättstyrda” (Hegardt 2012b., Svensson 2014). 
776 När storsatsningen ”Sveriges historia” lanserades i TV, ett stort bokverk och en ny påkostad 
utställning, var debattklimatet ljumt, vilket Svensson konstaterat i sin avhandling om museets 
plats i den offentliga debatten (Svensson 2014:265–276). 
777 Latour 1998:19. 
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fältarbete 2013. Ordet demokrati, som försvann mellan 2008 och 2012, åter-
kom i museets verksamhetsplaner och andra dokument med kraft något år se-
nare. I augusti 2012 tillträdde Maria Jansén som ny överintendent. Ett och ett 
halvt år senare stod i årsredovisningens inledning som vision att ”stärka de-
mokratin” och att ”medvetenhet om att samhällets utveckling går att påverka 
är grunden för en fungerande demokrati. Och att historia visar att samhället 
går att förändra”.778 I slutfasen av skrivandet hittar jag en strategisk föränd-
ringsplan rubricerad Historia inspirerar till förändring med ett manifest på 
myndighetens webbplats.  

Statens historiska museer står i en utmanande och spännande tid. En tid då vår 
kunskap, vår kreativitet och vårt mod är drivkraften i vårt arbete. Vår gemen-
samma övertygelse är att historia visar oss att samhället går att förändra. Vår 
vision är att vår verksamhet ska berika individen och stärka demokratin.779 

 
Jag letar åter upp Sigurd Curmans tal från museets invigning 1943.780 Även om 
Curmans tal, givet mitt under brinnande krig hade en annan nerv, har formu-
leringarna något av samma ton av patos och tydliga länk till samhällets samtid 
och framtid. I verksamhetsplanen 2014 talar Maria Jansén om ”en förhöjd 
temperatur” kring museets frågor i samhället. Kanske kan de senaste årens 
snabba kast länkas till politiska skeenden på en övergripande nivå. Omvärl-
dens händelser har i närtid haft stor påverkan på museets publika arbete och 
motiveringar efter att detta avhandlingsprojekt avslutades. Inte minst har en 
ny främlingsfientlighet fått kraftfullt fäste. I takt med detta har åter kunskap 
om kulturarv och historia blivit laddade och centrala frågor i den demokratiska 
debatten. Valresultatet 2014 ledde till förändringar där alliansen fick färre rös-
ter än det rödgröna blocket och Sverigedemokraterna blev tredje största parti. 
Allt fler människor på flykt från krig sökte asyl. Att samtidigt ord som demo-
krati, jämlikhet, normkritik och inkludering åter aktualiserades i relation till 
besökarna, är kanske inte underligt. Frågan är dock hur detta språkbruk kom-
mer att stå mot materialiserad, rumslig praktik. Vilka spänningar som kvarstår, 
vilka nya som uppstår och förhandlas i museets delvis trögrörliga samhälls-
kropp ska bli intressant att följa. Det ligger dock utanför denna avhandling.  
 
Slutligen ska jag våga mig på att se mot framtiden. Min studie tangerar, men 
svarar inte på den mycket stora frågan vad är den kritiska massa är som gör 
ett museum demokratiskt. Det är heller inte en fråga som kan få ett enhetligt 
svar. Kan museer bidra till en demokratisk samhällsutveckling? Kan museer, 
som Barrett föreslår, bidra till att människor ser sig som delaktiga i en publik, 
demokratisk sfär? En förutsättning är att museerna ser alla funktioner som 
                                                      
778 Årsredovisning för myndigheten (SHMM) 2014, hämtad på myndighetens webbplats senast 
14 september 2017). 
779 Strategisk förändringsplan 2016, SHMM webbplats, (hämtad senast 17 augusti 2017). 
780 Detta tal refereras i inledningen av kapitel 2. 
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viktiga delar av samma meningsskapande och betydelsebärande nätverk. De 
kunskaper som är unika för museet som kunskapsinstitution behöver lyftas 
fram, och det behöver medvetandegöras hur olika kunskaper verkar i relation. 
De ekonomiska och politiska förutsättningar museerna verkar i skulle också 
behöva lyftas fram och belysas närmare. En framtida, vidare nätverksstudie 
av hur det statliga museets förutsättningar formas i relation med andra myn-
digheter, som fastighetsverket till exempel, kunde vara mycket relevant.  
 
En slutsats är att de publika rummen tillsammans förmedlar både historia och 
olika sätt att vara publik på, att tillhöra en offentlighet. Museikroppen har om-
formats i en dragkamp mellan olika värden. Ibland långsamt och motvilligt, 
ibland i en hastig ”makeover”. Kanske kan man se laddning, konflikt och de-
batt som indikationer på att museet är demokratiskt i Barretts mening ”mellan 
stat och civilsamhälle? Jag tror det. Jag tror också att museet, med Olov Isak-
sons ord, behöver våga vara ”irriterande”.781 Detta relaterar även till tanken 
om nationalmuseer, förstått som något relativt och rörligt. Med Jennifer Bar-
retts ord, utgör museer viktiga institutioner för offentlig kultur: “museums are 
important spaces for the performance of the public sphere in the twenty-first 
century.”782  
 
Museet är en av de samhällsinstitutioner vi har som iscensätter demokratisk 
offentlighet, själva idén om demokrati, i synnerhet i tider av samhällsomvand-
ling. Utifrån ståndpunkten att statliga museer/Nationalmuseer ofta fungerar 
som moraliska, ideologiska och intellektuella förebilder i samhället, har Hi-
storiska museet varit en mer eller mindre viktig samhällsinstitution för den 
demokratiska, publika debatten. Den har varit mer eller mindre ”kropp emel-
lan” medborgare och stat.783 Mer eller mindre ett nationalmuseum i den me-
ningen. Kanske kan det bli det igen? 
  

 
 

                                                      
781 Här drar jag samma slutsats som Johan Hegardt, som skrivit om Olov Isakssons ideal om ett 
”irriterande” museum. 
782 Barrett 2011:163 (min kursivering). 
783 Barrett 2011 



243 
 

 

Bild 48. Pireuslejonet, invirkad i mormorsrutor av konstnären Elisabet Bucht till ut-
ställningen ”History Unfolds” 2016. Texten lyder: ”Min identitet ligger i din blick, 
förändras varje gång du blinkar.” Genom min forskning bjöds jag av museet in att 
samtala med Bucht inför hennes tolkning av lejonet. Vi talade länge om lejonets bio-
grafi. På så vis har jag själv varit en aktör i det nätverk av mening som ständigt ord-
nar, och ordnar om, museet. Foto: Historiska Museet, Katarina Nimmerwoll. 
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English summary 

Public Museum Space, materialisations of democratic 
ideals 1943–2013 

Introduction, aim and topic of enquiry 
The research topic for this thesis is the Swedish History Museum in Stockholm 
between 1943 and 2013. The aim is to investigate how public spaces in the 
museum have been materialized in relation to cultural policy objectives and 
the museum’s ideals of a democratic, inclusive museum. The Swedish History 
Museum is a state-run archaeological museum, where norms and values are 
expressed through various regulatory policy and control documents. Its man-
date is set out in an annual letter of instruction from the government. Entry 
into the museum space, thus, is also an entry into a symbolic national space. 
This national space has a specific design which not only represents ideas and 
visions, but also has tangible effects. The fact that this museum has been po-
litically regulated throughout the period makes it illustrative of the application 
of changing democratic, public ideals in the 20th century.  
 
The museum building is not as fixed and solid as the drawings and the impres-
sive and stern facade of the building suggest. The continuous efforts to trans-
form it, and how the use of it has been transformed in relation to this, is what 
the thesis investigates. Some changes have occurred quietly, while others have 
been more sudden. These changes are studied as interrelated with shifts in 
attitudes, mind-sets and ideologies within and outside the museum walls. In 
line with Suzanne MacLeod’s thinking, museum architecture cannot simply 
be viewed as the outcome of an architect. It is a product of social and cultural 
processes and shaped by its use. 
 
The focus is on the public spaces that visitors encounter in the museum, apart 
from the exhibitions; the entrance, the shop, the children’s spaces and also the 
outdoor space of the courtyard. These spaces tend to be invisible in the mu-
seum hierarchy. At the same time, they are often central spaces to visitors, and 
creates specific sensual and bodily prerequisites for the visitor meeting. The 
museum staff that visitors meet is usually either museum educators or cura-
tors. However, every visitor meets the entrance staff, and most people encoun-
ter the museum guards, and the employees in the museum shop.  
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These public spaces have been shaped by tensions and dichotomies that have 
characterized the public museums since their blooming in the 19th century. 
Between “collecting” versus “showing”, “educational culture” versus “enter-
taining culture”, and the dichotomy between “culture” and “commerce”. Mu-
seum goals, ambitions and organizational schemes constantly change, but 
what they mean, and what consequences they have, often turn out in the form 
of shifts in materiality and space. The analysis focuses on what these spaces 
have been thought to bring about, for what bodies in mind, with what prac-
tices, and the agency of these spaces. I examine their materiality, layouts and 
dispositions in the museum body, the incentives expressed for change, the ac-
cessibility of these spaces, and negotiations on their accessibility. What have 
these rooms been thought to bring about? What kind of public´s have these 
spaces conceptualised and formed? Who has worked in these spaces? What 
practices have been carried out?  
 
With theoretical perspectives on space, materiality and power, I explore social 
change and spatial change as integral to each other. Mainly drawing on work 
of Bruno Latour and Doreen Massey, I have studied how the museum is in 
constant flux and how changing attitudes, mind-sets and ideologies are inter-
related to, and translated in, material changes and spatial shifts. Latour’s con-
cepts of network and translation, coupled with Masseys concepts of the space 
as stretched-out social relations, her notion of power-geometry, and how 
space and time are both flexible and interrelated, have been important theoret-
ical tools to think with. I have studied how spaces and elements of the shop, 
children´s workshops and entrance grow, shrink, and move in the house over 
time. A point of departure is that tangible transformations, which might seem 
trivial, are more important than they appear, and can reflect the changing of 
views both within the museum organization and on a larger societal scale.  
 
A comparative, cultural- historical perspective have been applied as a method 
to create an analytical understanding of the present-day museum. Illuminating 
continuity as well as change has enabled things perceived as true, obvious, or 
black-boxed with the terminology of Bruno Latour, to be questioned and put 
into perspective.  
 
Museum studies with a historical perspective have focused more on the 19th 
century than the 20th century. However, interest in this period is growing. The 
chosen time frame of this thesis, 1943-2013, is partly based on the very mu-
seum building. The new building for the Swedish History Museum was inau-
gurated in the spring of 1943. The fieldwork of this thesis “in the present” was 
carried out mainly between 2011 and 2013. The endpoint was drawn at 2013, 
since it was the end of a transition period. After this, Sweden was led by a new 
government, and a new public enquiry about museum politics was published.  
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Method and material  
Since the research period spans between present day and 1943, with the aim 
to study relations between ideals and practices on the “macro” and the “micro” 
level, it has been necessary to combine different research methods and source 
materials. Linking sources speaking from different positions and levels, has 
been an analytically important method. The primary material consists of a 
combination of interviews, observations and archival materials. News articles, 
film clips and websites are other material categories used. Twenty-two inter-
views were carried out with people employed at the museum at different times 
between 1951 and 2013. Six of them were carried out in the methodology of 
“walking ethnography”. By allowing the employees to control my steps and 
gaze, it was possible to see what they put emphasis on, and to some extent 
“borrow their orientations and eyes” in the museum space. 
 
The observations were carried out in the museum mainly between 2011 and 
2014. I observed seven programmed public events, followed school groups on 
booked visits and regularly strolled through the public spaces. Comparative 
observations have also been carried out in public spaces of other museums in 
Stockholm. For two years I participated as an observer in the planning of a 
new exhibition, which gave me insights in the organization and management 
of the museum. The building itself with its materialisations have been an im-
portant source material, studying its layout, scale, and interior design. I have 
strived to explore the museum bodily and sensually, and pay attention to how 
the space directs not only the sight, but also control movements, and how it 
sounds and smells.  
 
Archival sources, created in different levels of the organization have been ex-
amined in combination with each other. Official documents have been as im-
portant as material produced by actors close to the museum practices. I have 
studied cultural policy documents, annual reports, architect drawings, plans, 
and information documents, in relation to personal messages from employees, 
work plans, photographs and children´s drawings, for example. Cultural poli-
cies and other government documents made on a higher scale, have been in-
tegrated to the extent in which museum staff have linked to or translated them.  
 
The archival sources were found mainly in the archives of the Swedish Na-
tional Heritage Board. The composition of this archive itself has given me 
analytical insights. I discovered that a large part of the material about chil-
dren´s activities and the shop was not listed. By analysing what had been ar-
chived and not, what had never been listed and therefore less searchable, and 
by examining the shifting organizations of the archive, I also gained insights 
in the shifting organization and hierarchies of the museum.  
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Entering the museum 
The first empirical chapter concerns the physical, spatial entering into the mu-
seum's main entrance between 1943 and 2013, but is also a more conceptual 
entering that provides a background for the museum's existence. The chapter 
explores how the museum entrance is a design with ideological overtones and, 
also how it has been debated and materialized as a meeting place and a thresh-
old, and how this has transformed over time.  

 
The entrance is the first space that visitors encounter inside the museum and 
it immediately mediate messages to the audience. The construction of the mu-
seum building began in the 1930´s, a time of depression and economic crisis, 
it was erected 1939 at the outbreak of World War II, and officially inaugurated 
1943. Culture gained increasing importance in politics, and it was designed at 
a time when architecture explicitly was put in the service of society. The first 
architectural drawings showed a functionalist building with an entrance at the 
street level. However, it was not considered monumental enough. Instead, the 
entrance was redrawn with a grand, elevated stone staircase. The building, and 
especially the façade, became a compromise between a minimalist function-
alist style and a grander, nationalistic style. The chapter explores how this, as 
well as other contexts, still influence the meeting with the visitor. The façade 
looks almost the same now as it did seventy years ago. The interior of the 
entrance hall, however, has changed more. The great importance of the en-
trance hall is evident in the way that changes for this space have, from opening 
until today, continually been planned and/or carried out.  
 
Here, various ideals have been materialized and layered. At the time of inau-
guration, masculinity, nation, war and history melted together in what I call 
“the face of the nation”. This “face” was gendered and racialized, shaped as 
masculine and white. Some materialisations have lingered in the entrance 
longer than others. I focus on a few emblematic materiality’s, which have been 
important for performing the museum´s identity: A plaster copy of the male 
lion from Piraeus, the two-ton heavy bronze “doors of history” that visitors 
pass through to enter, the jagged wall sculptures in corroded iron that decorate 
the façade, and during recent years, materialisations branding the museum’s 
identity as “the Viking museum”. 
 
An emblematic materiality can turn unwanted as ideological shifts occur. 
Sometimes attempts are made to “reframe them” both in interpretations and 
literally, in their disposition in the museum space. The copy of the male Pi-
raeus lion covered in runic scribble, for example. I explore how it has moved, 
both literally and symbolically, between different contexts of meaning. How-
ever, I argue that also without prior knowledge, the large lion towering over 
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the visitors in the entrance do something with the experience and interpreta-
tion of the museum. Earlier values and ideals, now considered obsolete, re-
main in materialized forms, which exercises a, more or less, conscious impact 
on those who walk through the entrance and sensuously experience the mu-
seum. Ideals are layered and mixed together. At the end of the fieldwork, the 
“face of the nation” was still recognizable, as to some extent the entrance still 
reflected masculinity and nationalism.  
 
Finally, the chapter discuss how the entrance can be seen as both a tangible 
and a mental threshold to overcome before the museum visit can begin. I focus 
on the entrance desk: what it has been thought to convey, how the meeting 
with the visitor has been imagined and carried out, and its effects on this meet-
ing. The desk has in very direct ways been shaped in accordance with shifting 
values. However, ideals and the materialisations of these ideals often move at 
different paces, which has sometimes created contradictions. Drawing on 
Doreen Massey, I have studied the entrance desk as a relative and relational 
materiality, which has created diverse effects on different bodies. It has been 
constructed with certain bodies in mind, on both sides of the desk. These ef-
fects have sometimes been gendered, and many times they have expressed 
norms of bodily functionalities. On a grander level, the entrance expresses the 
museum´s identity. It has materialized different views on the ideal relation 
between the museum and its audience.  

The Museum shop 
A common understanding is that museum shops represent the opposite of mass 
consumption with their unique selection of beautiful and meaningful things. 
The copies in the museum shop are assumed to be more “authentic” than the 
ones found in the tourist shops, and the history books are supposedly more 
educational. I discuss the museum shop as a “miniature museum”, reflecting 
and imitating the great museum that encloses it. Copies of archaeological ar-
tefacts are exposed in illuminated display cases, like the authentic artefacts in 
the exhibition, except that here the coveted items can be purchased, owned 
and touched.  
 
In recent decades, new and different expectations of museums together with 
reduced government funding have pressured museums to act as businesses, 
and the museum shop has been elevated to an important element of the mu-
seum brand. At the same time, these shifts have attracted criticism for their 
commercialization. The question of what museum shops are, or should be, has 
changed. Should they be viewed as parts of the museum’s educational task, 
educator of “good taste”, spaces of experiences, or competitive commercial 
activities? The museum shop reveals the paradoxes of the contemporary mu-
seum.  
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The museum shop is part of the economic pressure put on museums to guar-
antee their survival, and it is also an important part of the visitors’ museum 
experience. Sometimes the shop lies in the heart of the museum visit. Visitors 
can spend long time in the museum shop, often more than in the exhibitions. 
I suggest that the ideas and learning that children get from the shop, may even 
be stronger and more memorable than the ones supposedly stimulated by the 
exhibition.  
 
The tensions between culture and commerce, education and pleasure, have a 
long continuity within museum institutions. This has been a constant balanc-
ing act. The shop has been a good place to examine how these tensions have 
played out, and changed over time. My research analyses this in terms of a 
collision between marketing targets and educational objectives.  
 
In Swedish cultural policy, as in other western countries, the attitudes regard-
ing commercial activities in museums have changed over the decades. In the 
national cultural policy bill from 1974, one of the main objectives was to 
“counteract the negative effects of commercialism within the cultural field”. 
In the latest cultural policy from 2009, this objective was removed. Instead, it 
now emphasizes that there is no given contradiction between commercial sus-
tainability and artistic quality, and attention is given to the ability of culture to 
contribute to an economically sustainable development. This shift, together 
with other competing demands and expectations, has been negotiated in the 
shop’s products, its interior and its location within the museum building. Spa-
tial and material shifts have revealed tensions between ideals of culture and 
commerce, and between education and entertainment.  
 
The museum had modest sales already in the 1940´s (and earlier), but it was 
not until the end of the 1970´s that there was a space termed “shop”. The mu-
seum shop has been viewed and discussed in changing ways, as an educative 
“library”, an “educator of taste”, or as “branding and business” for the mu-
seum. For a long time, the central product of the shop was books, and it was 
even called the bookshop. At the time of my fieldwork, books were no longer 
perceived as central to the shop. The range of artefacts had been vastly ex-
panded with toys, glass, textile, and eatables, amongst other things. 
 
The shop´s economic purpose was for a long time under-communicated, and 
instead, its educating purpose was emphasised. The shop then had low status 
within the organization. As greater demands were put on the museum to gen-
erate profits, and cultural policy no longer stressed the importance to “counter 
the negative effects of commerce”, the shop was professionalized and gained 
a higher status.  
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For a long time, most staff, even the attendant, had an education in archaeol-
ogy. In 2009, the museum instead sought for someone with experiences of 
sales in the private sector as head of the shop. The shop´s spatial relocations 
in the house is analysed as related to its changing position in the museum hi-
erarchy. It has at times been placed in spaces quite peripheral. Today, the shop 
has merged with the entrance. As the shop has moved towards the entrance 
hall, from “back to front”, the office of the shop manager has literally moved 
“from the bottom up”. The shop’s physical location and movements in the 
house, as well as its location within the organization, have reflected different 
ideals of what the museum shop, but in the extended sense also what the mu-
seum, can and should be. The shop came in focus. However, it was peripheral 
to the debate about the museum’s educational and democratic task. It was not 
perceived as a meaning making space.  
 
The sensual qualities, its implications for learning, meaning-making, and pub-
lic accessibility are analysed as important aspects of the shop. In contrast to 
the exhibition, it is a place where visitors can talk with others, and sensuously 
explore artefacts. It is also a place to meet museum staff and ask questions. 
Visitors ask not only questions about the products, but also questions related 
to the exhibitions and the subject matter of the museum. In some ways, it has 
been perceived as a “free-zone” compared to the exhibition, and as a meeting 
place. “Here you do not have to show you know anything”, as a shop attendant 
working in the 1990´s explained. This said, it is a space that have been more 
welcoming and accessible to some than others, both in a literary and a meta-
phorical sense.  
 
Between 2011 and 2013 I studied the shop´s products, especially those aimed 
at children and how they related to current exhibitions. As children have be-
come an increasingly important target group, child friendly toys and things to 
touch was placed close to the floor at their level. However, disabled bodies 
instead had less access to an adult supply of books or glass. The toys were 
clearly gender-divided. Swords, knights' costumes, cardboard castles and plas-
tic warriors, were presented separated from pink princess dresses, golden 
crowns, handbags and tinsel. From a market driven logic, the shop keeper ex-
plained that it sold better to gender-divide. Now, the Viking age was viewed 
as an important brand for the museum. It became an emblematic time-space. 
Exhibitions and educational programmes aimed at portraying the Viking age 
in a complex manner, especially paying attention to how Viking age had been 
used in national rhetoric, Nazi propaganda, and myths of a homogenous peo-
ple. And, also, aiming at countering gender stereotypes. The shop instead 
needed to draw on popular stereotype of the Viking. Tending to the tourist 
gaze on the National Swedish museum, the Viking became a strong, male, 
blond Swede. The fact that toys for boys were aimed at “doing things” and 
toys for girls were aimed at “looking good” mediated messages about gender. 
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A conclusion is that the shop has not always been in sync with the messages 
and perspectives conveyed through exhibitions or educational programmes. 
Different and sometimes conflicting views of gender roles and equality, na-
tionality and ethnicity have played out in the shop and other spaces of the 
museum body.  
 
I argue that the museum shop is a public space where learning and meaning-
making take place, and that it is a space that conveys the museum’s ideals and 
identity. The sensuous materialities and practices of taxonomy have parallels 
in the exhibitions, and they, like the exhibitions, are ideological creations that 
shape knowledge and ways of seeing, inclusion and exclusion.  
 
The organization of knowledge is not confined to exhibitions. In line with Ei-
leen Hooper-Greenhill’s definition on learning, it is not only about knowledge, 
but also about skills, behaviour, attitudes and values. If the shop was to be 
seen as a meaning-making space comparable to the museum’s exhibition 
spaces, it is reasonable to think that its special qualities as a “free-zone” and 
meeting place could be used to make the museum more inclusive. 

Children´s spaces 
This chapter explores how children have “taken place” in the museum body 
over time, focusing on the separate rooms that have been created for children 
activities. The main theme is how overall norms about what, how, and why 
the children should learn, has been spatially translated. Children have been 
increasingly prominent in formulas about the social benefits of the museum. 
Democratic ideals are prominent in various statements about children and chil-
dren's place in the museum. I discuss how children earnt a place in the museum 
in the first place, what children spaces have been thought to convey, with what 
kind of children in mind they have been formed, and I explore the agency of 
these spaces. The hierarchical place of working with children over time is also 
discussed in relation to overall objectives and ideals.  
 
Chronologically, the chapter investigates the separate spaces that have been 
constructed for children from the opening till 2013. “The lecture room” 
founded in the 1940´s, “Children’s room” founded 1963, “The Play-work-
shop” founded 1975, “The prehistoric workshop” in the 1990´s, the “experi-
mental room” made 2002, and the “go create” room in 2013. 
 
For the understanding of how ideal have been translated into practice, it has 
been important to investigate what has counted as valid knowledge in relation 
to children, and how expert archaeological knowledge has related to 
knowledge about children and mediation, as well as knowledge about eco-
nomics and branding, and how this has changed. As younger children became 
part of the target group in the 1970´s, pedagogy started to be considered as an 
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area of expertise that the museum needed. However, it was viewed as a com-
plement to the archaeological knowledge. A degree in archaeology was still 
self-evident for anyone who should demonstrate the exhibitions to schoolchil-
dren. Museum education started to become more professionalized, and at the 
same time more feminized. In contrast to archaeological knowledge about ob-
jects, educational knowledge about children was coded as feminine expertise. 
In the early 2000´s, a degree in pedagogy and experience in didactics was, for 
the first time, considered more important than an archaeological education. 
 
Children have had increasingly more space in written statements and political 
goals between 1943-2013. All this time, however, they have been considered 
as an important target group. The need to tend to children has been given var-
ying arguments based in egalitarian and democratic ideals. After WW2, edu-
cating children was emphasised as means to create democratic citizens. This 
goal was also evident in the 1970´s for example, with group activities and 
playing as important means. In the 1990´s, focus instead laid on every child´s 
individual right to learn and build a strong identity. Around 2010, children’s 
activities were explicitly argued for in terms of profits (by attracting more 
paying adults). Children had also been important for revenues earlier, but not 
discussed in these terms. 
 
However, the increasing scope of children in written statements, has not been 
transferred or materialized accordingly in the museum space. A conclusion 
drawn is that all spaces built for children over these 70 years were considered 
as temporary solutions. The placement of a children´s workshop in the base-
ment 1975 was almost immediately connected to the symbolic placement of 
children and mediation in the museum hierarchy, as being in “the bottom” of 
the institution. That it should be moved was recurrently argued, but, still, it 
stayed in the basement floor for 34 years. When it finally moved, it was the 
reaction to new market demands and arguments: The status of children should 
be raised. A child-friendly museum was considered a prerequisite for a popu-
lar, well-attended museum. Plans begun for a more well-reasoned and archi-
tectural planned child´s workshop. However, the plan was postponed as other 
prioritises were considered more pressing. If the children´s workshop will be 
built, it will once more be placed in the basement.  
 
Children's spaces have been formed through interactions between different 
(sometimes competing) knowledges. This has, in various ways, shaped the 
view of the target group of children: as "citizens" or "customer segments" for 
example. The design of children's spaces has been based on ideas of what a 
space should accomplish: focused and alert students, promoting democratic 
critical thinking, advocating creativity and independence by play, or enabling 
economic revenue to the museum. Spaces also mediate and create things that 
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are not explicit or intentional: through their disposition and relation to other 
spaces.  

 

The space in between 
This chapter explores the museum's large outdoor courtyard. Before the end 
of the 1960s it was used on a few occasions, while after this it was used more 
regularly at special holidays, weekends and summer time. The architects of 
the museum paid the inner court yard much attention and the plans were rede-
signed many times during the 1930´s before the drawings were finally settled. 
The goals were that the inner court yard, together with the entrance, would 
provide the museum with qualities of monumentality, but also that it should 
function in flexible ways for historical dramas and public festive arrangements 
for large groups of people.  

 
This outdoor space has created special conditions for the public meeting. It is 
immediately in view upon entering the museum entrance hall from huge glass 
windows reaching from the floor to the roof. It is surrounded by the exhibition 
halls, where large glass windows have provided view to it from all sides. It is 
a vast, rectangular space (lush green during summer) with a large rectangular 
pond at its end. Tournaments, inaugurations, games, competitions, crafts, fes-
tivals, archaeological excavations, family days, and live role play have been 
performed here, to name a few activities over the years. The unique features 
of the space have allowed special performances to occur. It has been a space 
especially used for performing prehistorical and archaeological practices.  
 
Foremost, it is a space for bodies to move. It has enabled running, getting 
dirty, paddling in the pond, or building a hut, or digging, for example. Things, 
bodies and nature's elements have materialized the museum with other con-
figurations than the exhibition halls. It accommodates large crowds, is easily 
accessible, and visitors have been able to stroll, talk loudly or even have a 
picnic there. It conveys spatial keys resembling a park. Cultural historian 
Anne Eriksen describes the museum as a genre, with certain expectations and 
competences. However, the rules and expectations regarding for example the 
silence and caution that apply inside the museum, do not apply in the same 
way here. The hierarchy of the senses, (sight over touch, taste and smell) and 
required competences in the exhibitions have to some extent been dissolved 
here, sometimes even inverted by comparison to the exhibition spaces. An-
other important aspect is that the activities carried out have always been in the 
form of a physical meeting between museum staff and visitors. It has been an 
arena for acting and making the museum experience bodily and sensual. 

 
The chapter explores how the courtyard has formed a venue for negotiations 
between archaeological knowledge and public communication, utility and 
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pleasure, archaeological knowledge and other forms of knowledge. I immerse 
in three different phases when archaeology as such was staged in the court-
yard, in different ways, focusing on three archaeological projects carried out 
there: An exhibition about archaeology in 1967, a project of experimental ar-
chaeology in the early 1990´s, and a public excavation of the courtyard 2007-
2009. These projects coincided with stages when the archaeological expertise 
was manifested, challenged, and renegotiated in the cultural debate, and they 
are discussed in relation to other public events at the court yard in the 1970´s 
to the early 1980´s, the 1990´s to the early 2000´s, and in the present. 
 
Prehistory has continuously been staged and enacted through projects, exhibi-
tions, and public programs. It has staged "another time in another place", and 
at the same time been a space where the visitor in a very direct and sensuously 
manner has been able to experience and act out the pre-story in “reality”, here 
and now. On the surface, the practices carried out in the courtyard look very 
similar over time: pottery making, bow-shooting, bread-baking over fire, and 
archaeological excavations. When examined in detail, however, there are dif-
ferences such as the motives for the outdoor activities, what historical time 
have been staged, and how these activities were explicitly linked to different 
ideological and cultural policy goals, and other goals, and how the relation to 
visitors has been perceived. Certain time-frames have been connected to cer-
tain ideals. During the 1970´s the Stone Age was the preferred staging for 
egalitarian ideals of equality, for the bridging of class, ethnicity, gender and 
age, for example. The Viking Age has been used for a multi-cultural ideology. 
The museum has had an ambiguous relation to this era, as it has been con-
nected to misuse of history, to racism, violence and masculinity. Towards the 
present the Viking age has been amplified in new ways, as it was identified as 
an important brand for the museum. 
 
Archaeological identity has changed quite profoundly between the 1970´s and 
the 2000´s, as the claims of truthfulness of archaeological knowledge was in-
creasingly questioned, especially from the 1990´s under influence of post-
modern thinking. These tensions played out in the courtyard. However, the 
period after 2007 was defined by a relaxation of tensions, and of new config-
urations of knowledge. Ideologies of the expert-amateur relationship was 
turned into an ideology of the visitor as co-creator of knowledge. In 2007 vis-
itors literarily became co-creators of history, as thousands of visitors per-
formed an archaeological excavation, and they also got to “dig-down” arte-
facts of their own in the courtyard, and give these their own descriptions. 
These were also added in the museum´s data base. 
 
The analysis presents the courtyard's characteristics, as a stage, meeting place 
and a "space in between". It is in-between partly in a material, physical sense, 
as it is located in the middle of the museum´s body but at the same time outside 
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of it. The in-between qualities are also understood more conceptually, as a link 
or perhaps as a dissolution of dichotomies: between research and mediation, 
past and present, nature and culture, body and mind, education and pleasure.  
Its characteristic as nature space in the centre of the cultural institution is a 
crucial quality which has repeatedly turned into a stage and an arena, associ-
ating it to ritual theories on liminality. It has created prerequisites for negoti-
ation and uncovering of statements perceived as truths: about archaeological 
knowledge, about cultural-heritage, and power relations between museum and 
visitor. My findings here are in line with Victor Turners arguments, which 
state that conflict and disturbance of common order can give a deeper insight 
into what it consists of, and that conflicts seem to bring fundamental aspects 
of society, normally overlaid by customs and daily habits, into prominence. 
Said with the words of Bruno Latour, the courtyard has sometimes contributed 
to slightly open up black-boxed tensions and hierarchies. 

Movable spaces, and movements thorough spaces  
The last chapter discusses the connections between cultural policy objectives 
and materialized practises, identifying both continuities and change. More re-
cent events, happening after the fieldwork are reflected upon. The thesis´ de-
limitations to the public spaces are here problematized.  
 
The thesis has aimed at providing more ground to reflect upon the spaces that 
visitors use and move through, rather than the exhibit spaces. The analysis has 
shown the museum as a network of meanings that in its physicality embody 
different ideologies, which are sometimes conflicting. Museums can “teach” 
visitors many things in its public spaces sometimes conflicting with the mu-
seum´s own educational aims and ideological goals. Connections between dif-
ferent functions and expertise in the museum body have affected the ways 
with which it is accessible to the public; as “citizens”, “guests” or “custom-
ers”. 
 
I have studied how the museum functions and how professions have literally 
"taken place" in different ways, partly depending on how they have been val-
ued and assigned meaning. Ideas that are taken for granted, perceived as un-
problematic, “black- boxed”, nevertheless convey certain values and ideals. I 
argue that it matters how and where bodies meet, and how functions are dis-
positioned. For example, that the children workshop for a long time was 
placed in the basement floor, or that the museum shop and the entrance are 
managed by white, highly educated women with unsecure employment con-
ditions, also mediate messages to visitors. 
 
All public spaces can be gendered as well as imbued with notions of race and 
class. The relations between human actors, material design and spatial dispo-
sitions, play a crucial role in the formation of knowledge and power. Museum 
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spaces are not static; they are social constructions. Spaces are formed by - and 
reproduce - structural hierarchies, with Doreen Massey's words they are "ex-
tended social relations". The whole museum materializes norms, ideals and 
knowledge, also outside the exhibitions. Hierarchies between professional po-
sitions are propagated as social extensions towards the visitors. This disserta-
tion demonstrates how social relations take material forms and reproduce 
structural hierarchies. The entrance, the shop and children spaces, are, in rela-
tion to all the other spaces, important parts of how the museum is, or could be, 
a public, democratic institution.  
 
My conviction is that the entire museum ought to be treated as a public ideo-
logical space. Learning takes place also in the periphery of museum education, 
in “the corner of the eye”, so to speak. The process of organizing does not only 
happen top-down. It comes in different materials and spaces and is made 
throughout the whole organizational structure. Spaces that visitors move 
through cannot be viewed in isolation from each other. I stress that we should 
pay more attention to public spaces, and not simply view them as superficial 
or as additions to the “real” museum experience. 
 
Future museum research could try to nourish methodologies and theories that 
encourage an analysis of less evident, or less obvious aspects of the museum´s 
democratic role, and see the museum as a network of meaning. A network 
study of how the museum institution is connected to other institutions, not 
normally studied in relation to each other, could be a fruitful future study.  
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Arkiv 

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) ämbetsarkivet  
Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet – Studieavdelningen (S-avd.) 
B1 Verksamhetsberättelser 

Vol. 1 1948–75 
F1 Ärenden föredragna vid Studieavdelningen 

Vol. 1 1947-1951 
Vol. 6 1960-1962 
Vol. 7 1963-1964 
Vol. 9 1970- 1923 

F3 Handlingar rörande museipedagogik, barnverksamhet mm 
 Vol. 1 1937 – 1973 u.å. ”Lektioner allmänt” 
 Vol. 2 1949 – 1965 ”Myntlektioner för klass 8” besvarade frågeformulär mm. 
 Vol. 3 1951 – 1973 ”Elevuppgifter”, bl.a. 
 Vol. 4 1949-1975 u.å., ”undervisning”, ”barnens rum” mm. 

Vol. 5 1943, 1955 – 1960, u.å. ”barnteckningar” 
F 4, Handlingar i skilda ämnen  
 Vol. 1 1936 – 1974, u.å. ”Instruktioner m.m.” ”biljetter, frikort”, ”personal” mm. 

Vol. 2 1943 – 1973, u.å. ”Budget”, ”skoldirektionen”, ”skrivelser ang.  den peda-
gogiska verksamheten”, ” lokalplanering och lokalbehov”, mm. 
Vol. 3 1946 – 1966 ”museal propaganda”, ”personal” mm. 
Vol. 4 1946 – 1974 ”ang. marknadsföring och reklam” mm. 
Vol. 7 1948 – 1974 ”publikundersökningar 1948 samt 1974” mm 

H1, Statistik 
Vol. 1 1943 – 1971 ” Besök, lektioner, visningar, föreläsningar”’ 
Vol. 3 1943 – 1973 ” besökssiffror”, ”anställda museilektioner” mm. 

K1 Fotografier och vykort 
 Vol. 1 1949 – 1959, u.å., ”Fotografier på verksamhet, lokaler och affischer” 

 
Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet – Gemensamma handlingar 
F 6 Propagandaverksamhet 

 Vol. 3 1937- 1950 
F 13 Handlingar rörande lokaler, 
 Vol. 3 1921 – 1929 bl.a. ”Salins förslag till nybyggnad 1921, yttranden” 

Vol. 4 1927 – 1943 bl.a. ”program till byggnad 1929–1930”, ”arkitekttävling”, 
”Invigningshögtiden 1943” 
Vol. 6 1934 – 1946 bl.a. ”Handlingar rörande om- och nybyggnad” 
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Vol. 7 1936 – 1946 bl.a. ”Handlingar rörande om- och nybyggnad”, ”anbud” 
Vol. 8 1938 – 1964 bl.a. ”Bronsportarna och fasadens skulpturer”, tävlingar ut-
smyckningar” 
Vol. 14 1973 – 1976 bl.a. ”lokalprogram 1973” 
Vol. 16 (1925–1943 u.å.) bl.a. ”Tidningsklipp rörande nybyggnad och invigning” 

 
Statens Historiska museum – handlingar i skilda ämnen  
A2 Chefskollegiets protokoll 
 Vol. 1 1967-1976 
F3a Basutställningar och allmänt om utställningar 
 Vol. 1 1916 – 1975/1976 bl.a. ”Planering av "Tiotusen år i Sverige", ”museiväg-

ledningar 1929–1971” 
F3b Museets tillfälliga utställningar 

Vol. 3 1929-1940 bl.a. ”Försvarsutställningen", 1940 
Vol. 7 1955 – 1961 bl.a. ”Utställning av Bror Marklunds skisser”1960 

F4 Handlingar rörande upplysningsverksamhet 
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