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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Belysning och ljusförhållanden på museer, vad finns att säga om det? Det är den vanligaste 

reaktionen som kommer när man talar om detta specialintresse för hur ljuset behandlas på 

museer. Det är lätt att tro att det är något som bara finns av sig själv men när man tänker lite 

närmare på det är det ganska självklart att ljuset på museer har väldigt stor betydelse för 

upplevelsen av de konstverk som ställs ut där. Vid ett besök på Gemäldegalerie i Berlin blev 

det väldigt tydligt vilken stor möda vissa museer lagt ner på att få ljusupplevelsen så behaglig 

som möjligt. De flacka takfönster som fanns i varje utställningsrum var imponerande och gav 

ett väldigt jämnt och mjukt ljusinsläpp som spred sig över hela rummet och belyste inte någon 

del av det mer än någon annan. Även om det vid detta första besök på Gemäldegallerie var 

svårt att veta några detaljer om hur takfönstren var konstruerade var det uppenbart att ljuset 

hade filtrerats innan det nådde det innertak genom vilket ljuset lyste ner i varje 

utställningsrum. Det fanns också välvda övergångar mellan väggarna och taket som verkade 

leda ner ljuset från taket till väggarna på ett sinnrikt sätt. Precis där väggarna gick över i dessa 

valvkappor gick det också att se att det fanns en gesims bakom vilken man hade dolt artificiell 

belysning som lyste uppåt och sedan reflekterades ner i rummet. Detta gjorde att den 

elektriska belysningen blev indirekt och inte riktades mot de enskilda konstverken. Det var 

första gången jag noggrant noterade hur ett museum var konstruerat och att det hade stor 

betydelse för själva konstupplevelsen. Eftersom ett indirekt och jämnt ljus föll på de 

oljemålningar som finns i galleriet kom de till sin rätt på ett naturligt sätt. Det fanns ingen 

förvanskning i form av att ljus reflekterades i dem eller att skuggor föll på dem.  

Efter att ha satt in mig i delar av hela den vetenskap som det innebär att i allmänhet utforma 

ett museum på bästa sätt och att i synnerhet skapa bästa möjliga ljusförhållanden valdes andra 

museer som föremål för denna studie. Ljus i konstmuseer handlar inte bara om att ge 

museibesökaren bästa möjliga upplevelse -  det handlar i hög grad också om att försöka 

bevara de gamla anrika konstverken så att de kan få upplevas av flera generationer utan att 

yttre förhållanden förstör dem alltför mycket. Till detta kommer också problemet med vad 

man bör koncentrera sig på arkitektoniskt. Ska museibyggnaden vara så funktionell som 

möjligt på insidan eller är det yttre också viktigt? Det har till exempel visat sig att vissa 

arkitekter velat göra ett ”statement” när de ritar museer och koncentrerat sig alltför mycket på 

den yttre arkitekturen på bekostnad av den inre funktionaliteten. Det är lätt att det uppstår en 

motsättning mellan arkitektens vision och hur publikvänligt det färdiga museet blir. Museet är 
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en ganska avancerad byggnadstyp och för att det ska bli bra gäller det att det planeras rätt 

ända från början. Det finns alltför många exempel på motsatsen. Det har också visat sig vara 

intressant att titta på skillnader mellan äldre och nyare museer och huruvida man valt att 

använda sig av naturligt dagsljus, elektriskt ljus eller både och. Allt detta har stor betydelse 

för hur upplevelsen av konsten blir för museibesökaren. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ljusförhållanden på de konstmuseer och 

konsthallar som valts ut för den här studien, nämligen Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, 

Moderna museet i Stockholm och Malmö konsthall. Studien kommer koncentrera sig på vilka 

olika lösningar man använder sig av gällande belysning och ljusinsläpp och hur det påverkar 

upplevelsen av konstverken. Tanken är framför allt att analysera hur och i vilken utsträckning 

man har använt sig av elektriskt respektive naturligt dagsljus och vad detta har för 

konsekvenser för hur konsten framställs i rådande förhållanden. Fokus kommer med andra 

ord ligga på vad ljusförhållandena på konstmuseer innebär för besökaren och dennes 

betraktelse men också på huruvida konstverken i sig kommer till sin rätt under rådande 

ljusförhållanden. En viktig del av studien kommer också vara att undersöka om museerna har 

lagt fokus på form eller funktion i sin utformning och hur det påverkar användarvänligheten. 

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

 Hur har man arbetat med ljussättningen i de utställningsrum där enbart dagsljus 

används? 

 Hur kommer konstverken till sin rätt när de belyses av riktat elektriskt ljus? 

 Hur påverkas konstupplevelsen i de rum där man använder både dagsljus och 

elektriskt ljus? 

 Har byggnaderna utformats utifrån form eller funktion i första hand och vad får det för 

konsekvenser för den konst som ställs ut? 

För det här arbetet blev det viktigt att välja ut tre byggnader som dels var från olika epoker 

och som sinsemellan valt ganska skilda lösningar när det gäller belysning. Dessutom valde jag 

att ta med en konsthall i studien som alltså inte har några permanenta utställningar. De 

studieobjekt som valts ut är Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, Moderna museet i 

Stockholm och Malmö konsthall. Det som skiljer dem åt är att Glyptoteket är ett museum som 

grundades 1888 för att ge plats åt en från början stor privat samling. Där använder man sig 
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både av dagsljus och elektriskt ljus men blandar dem inte i någon större omfattning. Moderna 

museet å andra sidan öppnades första gången 1958 i en lokal som tidigare använts som 

exercishus av marinen men den nuvarande byggnaden invigdes 1998. I det här museet har 

man till största del satsat på elektrisk belysning och att ha begränsat med ljusinsläpp. 

Slutligen skiljer sig Malmö konsthall från de andra två genom att det är en konsthall för 

tillfälliga utställningar och inte ett renodlat museum med permanenta utställningar. 

Byggnaden uppfördes 1974 och renoverades 1994. I Malmö konsthall använder man i första 

hand dagsljus men det blandas också med ett visst mått av elektriskt ljus. 

Det finns mycket att säga om hur utformningen av ett museum och dess invändiga gestaltning 

påverkar hur konsten kan upplevas av museibesökaren. Inte bara ljuset har betydelse utan 

också klimatet och utställningsrummens utformning. Den här studien kommer emellertid 

koncentrera sig på vad ljusförhållandena har för effekter för konstupplevelsen i de undersökta 

byggnaderna. Men för att läsaren ska kunna få en bredare förståelse om hur ett museiprojekt 

kan ta form kommer bakgrundsdelen ge en historik om hur museer och konstutställningar 

utvecklats genom åren. Den motsättning mellan form och funktion som lätt uppstår i samband 

med anläggandet av ett nytt museum kommer också beskrivas och där ges dessutom exempel 

på två museer där man arbetat på helt olika sätt med form och funktion, nämligen Museum of 

Modern Art i New York och Guggenheim-museet i Bilbao. Detta för att dessa exempel väl 

belyser hur designen av en museibyggnad har stor betydelse för hur konsten framställs. 

Bakgrundsdelen innehåller också en lite mer detaljerad beskrivning av de många aspekter som 

finns om ljusförhållanden och belysning på museer. Denna bakgrundsdel ger läsaren den 

förförståelse man behöver om museiarkitektur och belysning som behövs för att förstå hur allt 

sådant påverkar besökarens upplevelse i de museer som undersöks i analysdelen. 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv 
Nikolaus Pevsners funktionalistiska teori om arkitektur som beskrivs i boken A History of 

Building Types kommer utgöra den teoretiska ramen i det här arbetet. Boken beskriver 

utvecklingen för många olika byggnadstyper och det är framför allt kapitlet som behandlar 

museernas utveckling som blir relevant för den här undersökningen. Teorin handlar om att de 

flesta byggnader är uppförda för att på bästa sätt möjliggöra mänskliga aktiviteter och att det 

brukar finnas förväntningar på att utrymmena i dessa byggnader ska vara väl lämpade för de 

aktiviteter som ska äga rum där. Pevsners teori stämmer väl överens med den syn många 

modernistiska arkitekter verksamma under 1900-talet hade, nämligen att en byggnad bör vara 
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utformad för en viss specifik samhällsfunktion. Modernisterna ville främst skapa helt nya 

byggnadstyper och därmed frigöra sig från historien. Men enligt Pevsners syn är detta en 

process som pågått i många århundraden, det vill säga att när samhället utvecklas och det 

uppstår nya institutioner som kräver nya former av byggnader har man också sett till att 

utforma nya sådana. Detta innebär också att de olika byggnadstyperna har utvecklats och med 

tiden delats upp i fler.1 Exempelvis började museerna redan på 1800-talet att delas upp i flera 

olika typer, såsom museer för dekorativ konst, naturhistoriska museer och vetenskapliga 

museer. Allteftersom museerna specialiserades designades också museibyggnaderna med en 

arkitektur som var bäst anpassad för den typ av konst som ställdes ut där.2 I den tidiga 

renässansens Italien inrymdes bibliotek och museer i samma byggnader som myndigheter, så 

kallade ”uffizi”. Sedan separerades de därifrån men till en början kombinerades ofta bibliotek 

och konstmuseer.3 På 1800-talet började museerna också separeras från bibliotek och Dulwich 

Gallery var ett tidigt sådant exempel. Det var bland annat funktionellt utformat för konst 

eftersom det använde sig av klerestorier för ljusinsläpp.4 Senare under 1800-talet började 

museerna också specialiseras allt mer efter den typ av konst de ställde ut.5  

Pevsners funktionalistiska teori kommer användas i den här studien genom att undersöka 

huruvida den stämmer in på de tre byggnader som studeras, det vill säga om de verkligen har 

utformats för att på bästa sätt husera och framställa sin konst. Fokus kommer ligga på frågan 

huruvida museerna är funktionellt utformade för att skapa optimala ljusförhållanden i sina 

utställningsrum.  

 

1.4 Metod och material 
Eftersom detta är en studie som till stor del bygger på egen analys och tolkning av 

museiarkitektur är det en kvalitativ metod som används. Kvalitativ metod handlar till stor del 

om att göra sina egna personliga upplevelser offentliga. Man måste försöka återge dessa 

personliga upplevelser och betraktelser på ett trovärdigt sätt.6 Kvalitativ metod handlar också 

                                                           
1 Colin Davies, Thinking About Architecture. An Introduction to Architectural Theory, Laurence King Publishing 
Ltd, London 2011, s. 68-69. 
2 Nikolaus Pevsner, A History of Building Types, Princeton University Press, Princeton 1997, s. 289. 
3 Pevsner 1997, s. 115. 
4 Pevsner 1997,s. 123. 
5 Pevsner 1997, s. 289. 
6 Bengt Starrin & Per Gunnar Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund 
1994, s. 11-12. 
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om att observera, beskriva, återberätta och tolka.7 Syftet är att ta reda på hur något är 

beskaffat, det vill säga dess egenskaper. Målet är att identifiera variation, struktur och 

processen i den företeelse, egenskap eller innebörd som man studerar, undersöker och 

analyserar.8 Ett typiskt grepp som forskaren tar till för en kvalitativ studie är att skriva ner 

sina observationer och detta blir sedan den text som får utgöra materialet för den fortsatta 

analysen.9 Den specifika kvalitativa metod jag kommer använda mig av är en 

upplevelseanalys av inre arkitektur. En sådan metod bygger inte på en rent objektiv 

upplevelse utan på betraktarens subjektiva dito. Vilken typ av intryck arkitektur och konst gör 

på betraktaren beror nämligen inte bara på hur den är beskaffad utan också på dennes 

mottaglighet, mentalitet, förkunskaper och humör.10 För den här uppsatsen har besök vid de 

byggnader som berörs i dess analys genomförts och observationerna därifrån har framför allt 

sparats i form av bilder. Fotodokumentation är med andra ord en del av metoden. Bilderna 

kommer utgöra en viktig del för att göra analysen av egna iakttagelser av ljusförhållandena på 

museerna. I boken Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap av Pål 

Repstad finns en väldigt bra beskrivning om vad en sådan kvalitativ studie innebär: ”Det 

innebär att man enbart studerar en eller några få miljöer, men att dessa i stället studeras som 

en helhet med alla sina konkreta nyanser.” 11 Om man vill förstå det som är mest 

grundläggande och karaktäristiskt för en viss miljö och dessutom hur något utvecklat sig 

under lång tid bör man använda sig av en kvalitativ metod.12  

Tre museer har valts ut för att studeras i detalj avseende ljusförhållanden. Därmed blir det 

delvis en deskriptiv metod som används eftersom tanken är att beskriva de studerade fallen i 

detalj. Men även komparativ metod kommer här till användning eftersom de olika 

studieobjekten också kommer jämföras med varandra. Ett sätt att utföra en deskriptiv studie är 

att relatera det empiriska materialet till så kallade ”komparativa typologier”. En komparativ 

typologi delar in studieobjekten i olika grupper utifrån deras olika egenskaper. Genom att 

göra en sådan indelning blir det lättare att se likheter och skillnader mellan objekten.13 De 

studieobjekt jag valt ut för den här studien är tre museer som skiljer sig från varandra ur 

många aspekter och därför blir det lättare att jämföra dem med varandra. Museerna är till 

                                                           
7 Starrin & Svensson 1994, s. 16. 
8 Starrin & Svensson 1994, s. 21. 
9 Pål Repstad, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Universitetsforlaget, Oslo 2007, s. 
14. 
10 Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture, The MIT Press, Cambridge 1959, s. 36. 
11 Repstad 2007, s. 15. 
12 Repstad 2007, s. 15 
13 Thomas Denk, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund 2002, s. 8. 
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exempel från olika tidsepoker och de använder sig av dagsljus och elektriskt ljus på olika sätt. 

Dessutom är ett av dem, Malmö konsthall, inte ett museum med permanenta utställningar utan 

en konsthall som bara har tillfälliga utställningar. Museerna är också utformade på olika sätt 

avseende form och funktion.  

Det empiriska material som kommer användas för analysen av ljusförhållandena i berörda 

byggnader är alltså en mängd bilder som togs vid besöken där. Bilderna togs med syftet att 

dels dokumentera hur den inre arkitekturen ser ut, dels hur ljusanordningarna, både elektriskt 

ljus och dagsljusinsläpp, är utformade. Dessutom består bildmaterialet av en rad bilder som 

tagits av målningar och skulpturer som förvaras i utställningssalarna. Detta för att visa hur 

ljusförhållandena påverkar dessa konstverk. Byggnaderna besöktes dagtid med syfte att kunna 

visa hur dagsljuset påverkar ljusförhållandena. Resultatet kan bli väldigt annorlunda om man 

besöker museerna kvällstid och under den mörka årstiden. Till sist finns det också bilder som 

visar den ljusmässiga atmosfären i utställningsrummen. I analysdelen används också en rad 

artiklar om ljuset och den inre arkitekturen i de tre museer som undersöks.  

 

1.5 Litteratur och tidigare forskning 
Sölve Olssons bok Ljus i konstmuseer är viktig för hela det här arbetet men den kommer 

framför allt att vara till stor hjälp i analysdelen. Boken består av Olssons personliga 

iakttagelser och analyser av ljuset på en rad museer där man tagit fram olika och intressanta 

lösningar för ljuset. Sölve Olsson var en bildkonstnär som målade bland annat landskap, 

stilleben och porträtt på ett lågmält men precist sätt. Han hade ett stort intresse för hur 

måleriet samspelar med arkitekturen och han arbetade med färgsättningar på bland annat 

Kulturhuset. Han hade en hel del åsikter om moderna museibyggnader och framförde dem 

ofta i både dags- och fackpress.14 För bakgrundsavsnittet används olika böcker som behandlar 

utformningen av museer, bland annat Museum Architecture av Justin Henderson och Patrons 

and Architects av John Coolidge. Syftet med Hendersons bok är att med en mängd bilder visa 

de museer i världen som har den vackraste arkitekturen. Coolidges bok handlar om hur 

utformandet av museer förändrats och utvecklats under 1900-talet. För avsnittet som beskriver 

ljus och belysning i museer har boken Museiteknik av Garry Thomson kommit till stor 

användning, men också Museum Design. Planning and Building for Art av Joan Darragh och 

James Snyder. Museiteknik är främst skriven för konservatorer och kuratorer på museer och 

                                                           
14 Cecilia Nelson, Sölve Olsson: Hans utgångspunkt var alltid konsten, Sydsvenskan, 2008, 28 augusti, Hämtad 
2016-12-01 från: http://www.sydsvenskan.se/2008-08-28/solve-olsson-hans-utgangspunkt-var-alltid-konsten  

http://www.sydsvenskan.se/2008-08-28/solve-olsson-hans-utgangspunkt-var-alltid-konsten
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ger anvisningar på hur man rent tekniskt skapar den bästa atmosfären i museer med avseende 

på ljus och klimat. Darraghs och Snyders bok beskriver hur ett museiprojekt utformas från 

första planeringsstadiet till den färdiga museibyggnaden. Till det här arbetet har den del av 

boken som behandlar ljuset på museer använts. Delar av boken Konstmuseiarkitektur belyser 

väl problematiken med form kontra funktion. Det är en antologi där den del som främst 

används i den här uppsatsen har skrivits av Kristoffer Arvidsson, konstnär och fil. dr. i 

konstvetenskap i Göteborg. I analysdelen inleds varje kapitel med en beskrivning av det 

berörda museet och här har jag haft användning av böcker som beskriver museernas historia 

och arkitektur, bland annat Moderna Museet, Malmö konsthall, Ny Carlsberg Glyptotek i 

tiden och Buddha, Barok & Bryggeren. Carl Jacobsens ukendte samlinger. De här böckerna 

har flera författare och består delvis av utställningskataloger men inleds med ett kapitel om 

den berörda byggnadens historia. Boken Malmö konsthall innehåller också ett kapitel där 

arkitekten Klas Anshelm beskriver sina egna upplevelser av projektet. Moderna museet, en 

bok som är uppbyggd på ett likande sätt, innehåller ett inledande kapitel av David Elliott, en 

brittisk museiman som tidigare varit chef för museet. 

Det har visat sig råda brist på tidigare forskning som berör precis det som den här uppsatsen 

ska handla om, nämligen ljus i konstmuseer. Gunilla Törnvall har skrivit ett examensarbete 

från institutionen för miljövetenskap och kulturvård på Göteborgs Universitet som heter Ljus i 

utställningar. Eftersom arbetet tillhör konservatorsutbildningen har författaren Gunilla 

Törnvall fokuserat på konservatorns roll i konstutställningar. Hennes arbete har med andra 

ord ett annat fokus än den här uppsatsen eftersom den främst fokuserar på ljusets betydelse 

för konstupplevelsen men annars finns det många beröringspunkter mellan dem.15 Det finns 

flera avhandlingar som behandlar museiarkitektur och dess funktionalitet. Märit Simonssons 

arbete Displaying Spaces handlar om rummens utformning i museer och vad det innebär för 

upplevelsen av dem och den mening de skapar. Hon har gjort fallstudier av fem museer i Rom 

baserat på hennes egna observationer. Hon undersöker bland annat vad utformningen av 

utrymmen i museer vill kommunicera och vad rummen vill framföra i relation till de föremål 

som ställs ut.16 En annan bok som är relevant i sammanhanget är Suzanne MacLeods 

Reshaping Museum Space. Architecture, Design, Exhibitions. Den är en antologi av artiklar 

av olika författare som handlar om hur utformningen av museer, både invändigt och 

                                                           
15 Gunilla Törnvall, Ljus i utställningar. Problematiken kring att visa och bevara ljuskänsligt material 
(Examensarbete), Institutionen för miljövetenskap och kulturvård,  Göteborgs Universitet, Göteborg 1999. 
16 Märit Simonsson, Displaying Spaces. Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums, Print & Media, 
Umeå University, Umeå 2014, s. 189. 
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utvändigt, har utvecklats som ett svar på utmaningar att skapa inkluderande och tillgängliga 

utrymmen som också är lämpliga för de aktiviteter som ska äga rum där.17 

Sölve Olssons bok Ljus i konstmuseer som redan nämnts ovan har varit till ovärderlig hjälp 

för att sätta sig in i det här ämnet. Den tar upp många intressanta exempel på hur man hanterar 

ljuset på olika sätt på olika museer. Dessutom innehåller den också hans detaljerade analys av 

ljusförhållandena på flera museer. Den är dock inget vetenskapligt arbete utan består mest av 

hans egna betraktelser 

 

1.6 Disposition 
Den här uppsatsen består i huvudsak av fyra delar. Den börjar med en inledning där valet av 

ämne beskrivs och därefter behandlas syfte, frågeställningar och den teori och metod som 

kommer utgöra grund för undersökningen. Det görs också en kort redogörelse för den 

viktigaste av litteraturen som använts och lite om tidigare forskning. Del 2 av uppsatsen utgör 

bakgrundsdelen och här görs det en genomgång av sådant som läsaren bör ha kännedom om 

för att bättre förstå undersökningen, bland annat museiarkitekturens historia och hur ljus i 

museer rent tekniskt fungerar. Del 3 är undersökningsdelen, det vill säga analysen, och den är 

i sig uppdelad i fyra kapitel. De tre första beskriver de undersökta museerna och 

ljusförhållandena i dem var för sig. Dessa kapitel innehåller dels en historik om museet, dels 

författarens egen analys av ljusförhållandena och dessutom betraktelser utifrån, främst från 

Sölve Olssons bok Ljus i konstmuseer och diverse artiklar. Det fjärde kapitlet innehåller en 

jämförelse mellan studieobjekten och här analyseras de bland annat utifrån den teoretiska 

ansatsen. Uppsatsens fjärde del utgör den sammanfattande slutdiskussionen där främst de 

olika frågeställningarna besvaras och det görs en summering av undersökningen och förs in 

tankar om konstmuseers eventuella framtid och förslag på framtida forskning. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Suzanne MacLeod (red.), Reshaping Museum Space. Architecture, Design, Exhibitions, Routledge, London and 
New York 2005, s. 1. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Museets historik 
Det här arbetet fokuserar på hur belysningen och ljuset på museer påverkar den konst som 

ställs ut där, hur konstverken framställs och hur besökarens upplevelse av konsten blir. Men 

det är inte bara ljuset som är viktigt, hur museet som helhet är designat har stor betydelse. Hur 

ett museum bör utformas för att göra konstverken rättvisa och ge besökaren bästa möjliga 

upplevelse är en hel vetenskap i sig. Det har emellertid inte alltid varit så. Från början var inte 

museerna en egen byggnadstyp och arkitekter anlitades inte för att ge dem en specifik design 

som var anpassad för den konst som skulle ställas ut i dem.  

Innan det fanns egentliga museer fanns det olika sätt att samla alla möjliga märkvärdiga ting, 

bland annat sådant som kan betraktas som konst. I det medeltida feodalsamhället brukade 

furstarna samla på sig högar av speciella föremål som förvarades osorterat i något som kan 

kallas ”kuriosakabinett” eller ”konstkammare”. De brukade bland annat samla olika 

konstföremål, ting hämtade från naturen, vetenskapliga instrument och skulpturer från det 

antika Grekland och Rom. Universiteten samlade också på sig ting, men här var uppdelningen 

mer strikt efter vad fakulteten sysslade med. Detta mer ordnade samlande kom senare att 

betraktas som det normala och de blandade och oordnade samlingarna började försvinna. Det 

fanns vissa specialiserade konstsamlingar redan under antiken men det var först under 

renässansen som man upprättade särskilda gallerier för skulpturer. Gallerier för måleri började 

dyka upp under 1500-talet, exempelvis i Fontainebleu 1533-40 och i Rom 1559. På 1500-talet 

byggdes också de så kallade ”Uffizi” i Florens och sedan i andra italienska städer där man 

ställde ut de främsta verken i form av målningar och skulpturer i ”Tribune”, vilket var 

åttkantiga salar där ljuset kom i form av överljus från fönster som satt ovanför taklisten.18 

De första konstmuseerna började dyka upp på 1700-talet. Några tidiga exempel var de 

Kapitolinska museerna i Rom, Museo Pio Clementino i Vatikanen och Louvre-museet i Paris. 

Det sistnämnda fanns från början i en av de gamla försvarsfästningar som omgav Paris på 

medeltiden och var alltså överhuvudtaget inte designat för att vara ett museum. Ett första steg 

till att göra museidesign till ett eget område inom arkitekturteori och att börja ta fram en egen 

byggnadstyp för museer var den franske författaren och arkitekten Jean-Nicolas-Louis 

Durands bok Précis des Leçons d’Architecture Données á l’Ecole Polytechnique. Där 

                                                           
18 Sölve Olsson, Ljus i konstmuseer, Byggförlaget, Stockholm 2004, s. 38. 
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fokuserar han på att museibyggnaderna ska vara utformade på ett sätt så att de blir så 

besökarvänliga som möjligt. Två tidiga museer som väl representerar Durands ideal när det 

gäller museibyggnaders funktionalism är Dulwich Gallery i London och Altes Museum i 

Berlin. Det sistnämnda kom också med något nytt – museet byggdes inte enbart för att ställa 

ut och förvara konstverk, tanken med det var också att visa upp ett samhälles högsta 

ambitioner. Därmed började museer också bli viktiga för att framställa nationell stolthet.19 

Detta hängde ihop med upplysningstidens ökade medvetenhet om att konsten kunde användas 

för att undervisa folk. Genom att göra sina samlingar tillgängliga för vanligt folk ansåg 

furstarna att de skulle få en mer allmänbildad befolkning och därmed också stärka den 

nationella prestigen. Det var efter denna devis man inredde Grande Galerie i Louvren i slutet 

av 1700-talet. Det skulle inte finnas någon lös inredning i utställningsrummen utan allt fokus 

skulle riktas mot konstverken. Det var nu man fick för vana att placera tyngre konstverk, 

främst stora skulpturer, i bottenvåningen på museet och lättare skulpturer och målningar i det 

övre. Det var också vid denna tid man lät ljusinsläppet komma från högt placerade fönster 

istället för från vanliga sidofönster. Detta fick till följd att mer väggyta frigavs till att hänga 

konstverken på och dessutom ledde det till ett jämnare ljus över hela rummet.20  

Under 1600-talet växte den så kallade ”salongen” fram, det vill säga tillfälliga 

konstutställningar. Den första salongen anordnades 1667 av franska konstakademin. Salongen 

användes för att sälja konst och den spreds snart från Frankrike till övriga Europa. Därmed 

hade man fått det som idag kallas ”konsthallar”. De lokaler som användes för salonger eller 

konsthallar kunde inte inredas på samma sätt som de som användes för mer permanenta 

samlingar. Från början fungerade salongerna som komplement till museerna men med tiden 

kom konsthallen och museet att fungera som två olika typer av utställningslokaler. Den 

sistnämnde var till för permanenta samlingar och den först nämnda för tillfälliga. Under 1900-

talet kom emellertid museerna att ha särskilda rum för tillfälliga utställningar så de två 

typerna började blandas.21 

 

 

                                                           
19 Justin Henderson, Museum Architecture, Rockport Publishers, Gloucester 1998, s. 7. 
20 Olsson 2004, s. 42. 
21 Olsson 2004, s. 41. 
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2.2 Museiarkitektur 
Numera har museer utvecklats till något av det mest avancerade inom arkitektur. Ett museum 

ska inte bara uppfylla kraven för att kunna ställa ut och förvara konstverk. Det brukar också 

bli ett uttryck för arkitektens vilja att sätta estetiskt avtryck. Med tiden har också utvecklingen 

gått mot en allt större variation, det vill säga att allt fler museer specialiserar sig på ett visst 

tema eller en viss typ av konst. Detta ställer också ytterligare krav på att museernas form är 

anpassad för konsten.22 

Att designa ett museum har kommit att bli en alltmer populär utmaning bland framstående 

arkitekter. Nästan alla av de mest framstående arkitekterna från 1900-talet har legat bakom 

åtminstone något museiprojekt. De senaste decennierna har museibesöken ökat och det har 

också lett till att man behövt bygga nya museer, men också utöka eller bygga om befintliga 

museer. Museet har dock visat sig vara en svår byggnadstyp att utforma, många arkitekter har 

inte lyckats fullt ut. Vissa av dem har fokuserat på att skapa en monumental yttre arkitektur 

men missat att insidan också måste vara funktionell. Andra har gjort motsatsen, det vill säga 

lyckats med den funktionella designen men inte skapat någon utvändig arkitektur som sticker 

ut. Problemet har varit att arkitekterna varit tvungna att ta hänsyn till både ägarna, 

museipersonalen och allmänheten. Dessa tre grupper har ofta olika syn på konsten.23 Museet 

brukar också vara designat för en specifik klients behov och önskningar, nämligen den 

institution som äger det. En annan aspekt som försvårar design av museibyggnader är att det 

inom detta område råder begränsat samförstånd när det gäller vilka lösningar man ska 

använda för naturligt ljus, brandskydd och hur man bäst reglerar luftfuktighet och kondens, 

etcetera. Denna brist på samförstånd påverkar i stort sett alla delar av utformandet såsom 

takhöjd, galleriernas storlek, vilken sorts belysning man använder och hur man använder 

ytmaterial och färg. Museets huvuduppgift är fortfarande att samla, bevara, framställa och 

tolka konstverk. Samtidigt sågs museet tidigare som ett ställe där man stillsamt skulle ägna 

sig åt att betrakta konst. Detta har förändrats så att museet också blivit en plats för sociala och 

kommersiella aktiviteter, vetenskaplig forskning och utbildningsprogram, etcetera. Dessutom 

måste museer numera ofta klara av att hantera stora mängder besökare samtidigt.24 Museerna 

har aldrig tidigare förändrats i så hög grad som under de senaste decennierna. Utmaningen att 

skapa inkluderande och tillgängliga utrymmen som svarar mot nutida behov har resulterat i 

                                                           
22 Henderson 1998, s. 7-8. 
23 John Coolidge, Patrons and Architects: Designing Art Museums In The Twentieth Century, Amon Carter, Fort 
Worth 1989, s. xi. 
24 Joan Darragh & James S. Snyder, Museum Design. Planning And Building For Art, New York, Oxford University 
Press, New York, Oxford 1993, s. 14. 
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nya arkitektoniska former för dem. Många museer ägnar sig också åt att försöka 

ompositionera både konstverk och besökare för att få fram nya utrymmen utan att behöva 

göra stora ingrepp i arkitekturen.25 

 

2.3 Form kontra funktion 
På senare tid har det uppstått en allt större konflikt mellan form och funktion hos 

konstmuseer. Den mängd kriterier som en museibyggnad måste uppfylla har ökat. Dels måste 

det ta hänsyn till det kommersiella i form av butik och restaurang, och dessutom ställer det 

numera inte bara ut målningar och skulpturer utan också modern konst som består av 

storskaliga installationer och rörlig bild, etcetera. Kraven har också ökat på ljus, klimat och 

säkerhet. De funktioner ett museum måste uppfylla har blivit fler och man skulle kunna tro att 

detta borde leda till en mer neutral och tillbakadragen form av arkitektur. Istället har 

motsatsen skett på många håll och konstmuseer har blivit ett område där många arkitekter 

ägnar sig åt experimenterande. Enligt många bör konstmuseet också utvändigt sticka ut och 

utgöra en form av arkitektonisk symbol. Det handlar mycket om att manifestera den status 

konsten ska ha. Denna ambition krockar lätt med viljan att göra konsten så tillgänglig som 

möjligt och därmed utforma museerna funktionellt på insidan.26 Den inre utformningen av ett 

museum kan anses vara lyckad om en besökare glömmer bort den och istället koncentrerar sig 

på och uppfylls av konstverken.27 Inom nymodernismen blev det ett ideal att 

museibyggnaderna skulle ha en stram yttre form och helt fokusera på funktionen. Det finns 

också museer som har lyckats kombinera form och funktion. Så har ofta varit fallet i museer 

som huserar i gamla industribyggnader. Där har konstinstallationerna formats utifrån hur 

lokalerna sett ut och det har blivit ett lyckat samspel.28 Utvändigt har museer under de senaste 

decennierna fått en allt mer avancerad arkitektur. Det betyder att de ”vita kuber” som enligt 

nymodernismen är de idealiska utställningsrummen klämts in i byggnader med lutande väggar 

och sneda vinklar. Kommersiella krafter gör att arkitekter ofta förväntas skapa utvändigt 

spektakulära byggnader för att utgöra skrytbyggen som sätter en stad eller hel region på 

kartan. Detta fenomen brukar kallas ”city branding”. Museets exteriör blir ett konstverk i sig 

som riskerar dra till sig den största uppmärksamheten på bekostnad av konsten.29 The 

                                                           
25 MacLeod (red.) 2005, s. 1. 
26 Kristoffer Arvidsson (red.), Konstmuseiarkitektur, Skiascope, Göteborg 2015, s. 112-114. 
27 Arvidsson 2015, s. 120. 
28 Arvidsson 2015, s. 147-148. 
29 Arvidsson, 2015, s. 150. 
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Museum of Modern Art i New York och Guggenheimmuseet i Bilbao är två tydliga exempel 

på museer där man har valt helt olika strategier för hur man ska förhålla sig till form och 

funktion. 

2.3.1 The Museum of Modern Art, New York 

Detta museum huserade från början inte i en egen byggnad. Det öppnade 1929 och hyrde då 

några våningar i en kontorsbyggnad på 730 Fifth Avenue. Redan 1930 började museets 

förvaltare göra upp planer på en ny byggnad och anlitade en arkitektfirma för att ta fram en 

rad olika designförslag. Men det var inte förrän 1936 som förvaltarna beslutade att bygga ett 

nytt museum. Däremellan hade man i några år hållit till i en privat byggnad på 53rd Street 

som man hyrde av John D. Rockefeller. Det bestämdes att man skulle förvärva denna 

byggnad och dessutom ett antal intilliggande byggnader, som också tillhörde Rockefeller, i 

syfte att skaffa sig mark för att uppföra den nya museibyggnaden. Museet var från början 

ovanligt eftersom det såg till att begränsa sig rejält både geografiskt och konsthistoriskt. 

Museets uppdrag var att uppmuntra och utveckla studiet av modern konst och användandet av 

den hos tillverkare och i det praktiska livet. Trots att museet hade många besökare från början 

som betalade inträde möjliggjordes det ändå av ett trettiotal förmögna donatorer. Dessa 

privata förvaltare hade stort inflytande över museets beslutsfattande. Man bestämde sig för att 

ha en stor bredd när det gäller konstformer – man skulle använda sig av både foto, film, 

industriell design och dans, etcetera. Eftersom museet hade en rad olika gynnare och 

förvaltare som dessutom var intresserade av olika typer av konst organiserades de i flera olika 

kommittéer. Detta faktum hade en stor inverkan på hur museet kom att utformas. Eftersom 

flera typer av utställningar kunde pågå samtidigt och att en stor mängd besökare behövde 

kunna röra sig smidigt mellan gallerierna lät man bygga en åttavåningsbyggnad. Ett system av 

hissar skulle snabbt förflytta besökarna mellan de olika utställningarna.30 

Philip Goodwin var konstsamlare och en av förvaltarna men han var samtidigt arkitekt. 

Eftersom han förstod sig på projektet väl blev han utsedd till dess arkitekt tillsammans med 

Edward Stone, en ung designer. Museet hade redan vid öppnandet några egenheter som var 

ovanliga vid den tiden. Markplanet bestod av flera ihopsittande gallerier och en trädgård som 

användes som galleri för skulpturer. Alfred Barr som var ansvarig för skulpturutställningarna 

trodde starkt på att konstverk borde ställas ut i dagsljus. På museets andra och tredje 

våningsplan, som bara består av gallerier, är hela södra väggen av thermolux. Detta var vid 

den tiden ett nytt material som valdes ut för att sprida dagsljuset. I övrigt har dessa våningar 

                                                           
30 Coolidge 1989, s. 79. 
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inga permanenta avdelningar eller skiljeväggar, de är bara uppburna av ett antal väggpelare. 

Museipersonalen kan fritt placera ut skärmar efter hur det blir bäst för den konst som för 

tillfället ställs ut. Museum of Modern Art var det första museet där gallerierna var utformade 

på detta sätt, det vill säga som magasin i en lagerbyggnad och helt anpassningsbara. En fördel 

med detta museum är att det är en ganska ordinär byggnad utvändigt som är helt framtagen 

för den konst som ska ställas ut där. Det betyder att byggnaden inte ses som ett konstverk i sig 

och därför inte drar till sig uppmärksamhet från de verk som ställs ut i museet.31  

Museum of Modern Art har sedan det fick sin första egna byggnad utökats flera gånger och 

tar nu mer eller mindre upp ett helt kvarter. Genom utökningen av museet har man försökt 

skapa ytor som är så öppna och genomskinliga som möjligt. Hela museet och dess olika 

byggnader hålls ihop av en yttre glasfasad som ger museet olika nivåer av genomskinlighet 

och täthet. Denna känsla av hopgyttring förstärks av ett torn i en ovanlig form som fungerar 

som museets landmärke. Utställningsgallerierna har organiserats runt den centralt belägna 

skulpturträdgården och formats till stora utrymmen som möjliggör maximal frihet och 

flexibilitet för olika användningsområden.32 Tanken är att det inte ska vara någon homogen 

struktur men att det ska vara lätt att känna igen de olika delarna. När man förflyttar sig till en 

annan del av museet skapar stora sidofönster en länk med trädgården eller gatorna vid var sida 

av byggnaden.33 

2.3.2 Guggenheimmuseet, Bilbao 

Om Museum of Modern Art var en anspråkslös byggnad på utsidan som konstruerades helt 

för den invändiga funktionaliteten kan Guggenheim-museet i Bilbao till stor del sägas vara 

motsatsen. När museet öppnades var det enligt många den mest originella och iögonfallande 

byggnaden i världen, åtminstone i den storleken. Museet är utvändigt i huvudsak tillverkat av 

titan, kalksten och glas vilket kan få den att se ganska olika ut beroende på om solen ligger på 

eller inte. Upplevelsen av byggnaden kan också skilja sig beroende på från vilken vinkel man 

betraktar den. På insidan är den också ganska oregelbunden – de gallerier som är utformade 

för permanenta utställningar är fyrkantiga och regelbundna till sin form medan de som 

huserar temporära utställningar är mer rundade och irreguljära. Dessa är också ganska rymliga 

och ställer krav på de konstnärer som ställer ut där när det gäller flexibilitet och fritänkande.34  

                                                           
31 Coolidge 1989, s. 81. 
32 Gerhard Mack, Art Museums Into The 21st Century, Birkhäuser – Publishers for Architecture, Basel 1999, s. 
45. 
33 Mack 1999, s. 38. 
34 Henderson 1998, s. 32-35. 



 
 

18 
 

Med Guggenheim-museet ville man motbevisa devisen att ett museums arkitektur ska vara så 

enkel som möjligt så att den inte stjäl uppmärksamhet från konsten. När det öppnades 1997 

fanns det både kritiker som ansåg att det var det bästa eller värsta som hänt konstvärlden på 

många år. En av de mer lyriska var Herbert Muschamp på New York Times som hävdade att 

varken arkitektur eller städer kommer vara detsamma igen. Det är svårt att komma ifrån att 

museet blev en stor turistmagnet och genom city branding förändrade bilden av Bilbao från en 

tråkig industristad till en kulturstad.35 Byggnaden har närmast blivit en symbol för hur man 

genom banbrytande arkitektur kan placera en stad på kartan och helt vända en negativ trend. 

Det råder idag väldigt delade meningar kring museiarkitektur och enligt vissa brukar de 

arkitekter som förespråkar enkelhet misslyckas eftersom de lägger för stor omsorg på detaljer 

som är tänkta att vara neutrala så att de ändå sticker ut.36 Förvaltare av museiprojektet 

Guggenheim i Bilbao var New York Solomon R. Guggenheim Foundation och de anlitade 

arkitekten Frank O. Gehry för att rita byggnaden. Han hade tidigt en vision om att det skulle 

bli en byggnad som utgjorde ett konstverk i sig och integrerades med den intilliggande före 

detta industriella miljön.37 Gehry ansåg själv att han haft ynnesten att få arbeta med de bästa 

konstnärer och skulptörer och tyckte att deras arbete egentligen inte skilde sig från hans eget. 

Han hävdade att både konstnärer och arkitekter upplever ett ögonblick av sanning då man 

bestämmer sig för färg, storlek och komposition.38 Museet ligger intill floden Nervion som 

delar staden i två delar och bredvid en motorvägsbro som korsar floden. Stadens nya centrum 

är högre beläget och ligger inte i anslutning till floden men på något sätt har Gehry lyckats 

integrera dessa olika delar av staden. Byggnaden höjer sig på båda sidor om bron och båda 

sidorna är också sammanlänkade med en del av byggnaden som löper under bron. Fasaden 

präglas av vinklar, skarpa kanter och sluttande ytor som är täckta med ett lager av titan som 

reagerar snabbt på ljusskiftningar och gör museet till en glimmande främmande kropp som 

sätter en stark prägel på staden Bilbao. På insidan finns ett 50 meter högt atrium med stora 

glasfönster och kantat av sidogångar vilket ger en stark känsla av öppenhet och insyn. Denna 

arkitektur ger konsten olika typer av utrymmen i tre sidoskepp som ansluter till atrium. Bland 

gallerierna som är utformade för permanenta utställningar finns det bland annat en hall som är 

130 meter lång och 30 meter bred och här krävs att riktigt stora konstinstallationer ställs ut om 

de inte ska bli försvinnande små. De mer svängda utrymmena som primärt är för tillfälliga 

                                                           
35 Andrew McClellan, The Art Museum. From Boullée to Bilbao, University California Press, Berkeley 2008, s. 53. 
36 Mack 1999, s. 23. 
37 Mack 1999, s. 34. 
38 Coosje van Bruggen, Frank O. Gehry. Guggenheim Museum Bilbao, Guggenheim Museum Publications, New 
York 1998, s. 95. 
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utställningar gör mest rättvisa för verk som är gjorda för att passa in där. Mer subtil och 

minimalistisk konst har emellertid problem med de svåra ljusförhållandena. De mest 

övertygande rummen är de som tydligt designats för att ställa ut modern konst. Problemet 

med Guggenheim-museet i Bilbao är att själva byggnaden många gånger framstår som en 

starkare upplevelse än den konst som ställs ut i dess utrymmen. New York Salomon R. 

Guggenheim Foundation använder emellertid museet främst för att ställa ut sina mer 

alternativa, tungrodda och ohanterliga konstverk.39 Även om Guggenheimmuseet har varit 

framgångsrikt ekonomiskt är det flera kritiker som har sett på projektet med förskräckelse 

eftersom de ser det som ett tecken på en allt större ”disneyfiering”, det vill säga en vulgär 

form av kommersialisering, av konstvärlden. Man har ansett att byggnader själva inte utgör 

museer, det är bara konsten i sig som gör det.40  

 

2.4 Ljus och belysning i museer 
Ljuset i ett museum bör planeras på ett tidigt stadium, redan innan designprocessen inleds. 

Belysning och ljusförhållanden är viktigt för hur ett konstverk uppfattas av betraktaren. 

Kvaliteten på ljuset i ett galleri eller utställningsrum beror inte bara på ljuskällan, utan också 

på hur utrymmena används, på vilket sätt ljuset träffar konstverken och på arkitekturen. Hur 

det uppfattas av betraktarens ögon och sinnen är också av betydelse.41 Det är emellertid inte 

alltid som ljuset i ett kommande museiprojekt planeras så tidigt som det bör. Så är ofta fallet 

när museet är resultatet av en arkitekturtävling. Ljusavskärmningar och elektrisk belysning 

brukar nämligen inte tas med i själva tävlingsförslagen. Det blir problem om man först senare 

börjar ta sig an utmaningen med att få rätt proportioner mellan det övergripande och det 

riktade ljuset.42 

2.4.1 Bevarande av konstverk 

Skador på konstverk orsakade av olämpliga ljusförhållanden kan ta sig många olika uttryck – 

färger som bleknar, försprödning, sammandragningar, sprickor och uttorkning. Sådana skador 

kan bland annat orsakas av den mängd ljus som faller på ett konstverk och av för lång 

exponering för ljuset.43 Kunskaperna om hur både ljus och klimat kan påverka olika typer av 

föremål har funnits länge. En sådan är till exempel att textilier kan blekas om de inte förvaras 

                                                           
39 Mack 1999, s. 34. 
40 McClellan 2008, s. 55. 
41 Darragh & Snyder 1993, s. 263. 
42 Olsson 2004, s. 17. 
43 Darragh & Snyder 1993, s. 263. 
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på ett mörkt och svalt ställe när de inte används. Dessa kunskaper har också undersökts 

vetenskapligt och används inom museivärlden.44 Inte minst råder det där en stor medvetenhet 

om att ljus kan göra att färgen i konstverk förändras och dessutom att materialet förstörs. 

Eftersom konstverk består av organiska material riskerar de att påverkas negativt när de 

belyses. Det finns vissa material som inte påverkas av ljuset, till exempel sten, metall och 

glas. De flesta konstverk består ju dock av mer ömtåliga material. För att konstföremål inte 

ska påverkas för mycket och utsättas för förstörelse är det viktigt att man håller ljuset under 

kontroll.45 Hur färgen i konstverken påverkas av ljuset beror förstås på vilken typ av ljus det 

är och vilket material konstverket består av. Färgämnena i konstverk som består av någon 

form av papper, det vill säga till exempel miniatyrer och akvareller, riskerar i större 

utsträckning att blekna än i olje- och temperamålningar. Denna skillnad beror på den mängd 

ljus som påverkar färgytan i sin helhet. Äkta akvareller har inte vitt pigment och det gör att 

alla pigmentartiklar i dessa målningar utsätts för ljuset. I oljemålningar finns det många ytor 

med pigment som i viss mån ligger avskärmade från ljuset.46 Det är emellertid svårt att veta 

vilken ljusstrålning som gör störst skada av synlig eller ultraviolett. Detta beror på att vissa 

material bara blir blekta av strålning med vissa våglängder. Det är dock ett faktum att om 

ofiltrerat dagsljus kommer in genom glasfönster kommer den ultravioletta strålningen orsaka 

större skador än den synliga strålningen. Ett mer obeständigt material skadas förmodligen mer 

av den synliga strålningen och ett mer beständigt mer av den ultravioletta. Fernissa, till 

exempel, som är ett färglöst material, tar inte upp den synliga strålningen men lär skadas av 

den ultravioletta. De mer känsliga färgämnena kräver alltså att den synliga strålningen 

elimineras för sitt bevarande samtidigt som till exempel oljemålningar konserveras bättre om 

den ultravioletta hålls tillbaka. Om man ska jämföra strålningen från dagsljus med den från en 

lampa ger dagsljus för det mesta ungefär sex gånger mer ultraviolett strålning. Det betyder att 

om ett konstverk står i ett rum med svagt eller inget dagsljus men samtidigt är belyst av starka 

spotlights får den största delen av den ultravioletta strålningen från dessa lampor. Men i och 

med att verket inte utsätts för dagsljus blir ändå den totala mängden ultraviolett strålning 

betydligt mindre. För att förhindra det ultravioletta i dagsljuset att nå konstverken behövs ett 

filter bestående av material som är genomskinliga för synligt ljus men som samtidigt 

blockerar det ultravioletta ljuset.47 

                                                           
44 Ulf Hamilton et. al, Klimat och ljus i utställningar och magasin, K-Konsult, Stockholm 1986, s. 4. 
45 Garry Thomson, Museiteknik, K-Konsult, Stockholm 1987, s. 1. 
46 Thomson 1987, s. 14. 
47 Thomson 1987, s. 19-20. 
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Det har alltid varit en komplicerad fråga för museer huruvida naturligt dagsljus eller elektriskt 

ljus är att föredra. Naturligt ljus erbjuder alltid ett kontinuerligt spektrum vilket innebär att det 

kan få fram alla färger i ett konstverk. Naturligt ljus skiftar också beroende på tid på dagen 

och årstid. Det finns också nackdelar med att släppa in dagsljus i museer. På nordliga 

breddgrader kan solen ge alltför hög ljusstyrka när den ligger på. Samtidigt kan en mörk 

vinterkväll genomsyra gallerierna. Även under mörka dagar kan det naturliga ljuset ha en 

förstörande verkan på konstverken vilket gör att det måste filtreras och kontrolleras.48 

Dagsljuset är bra för att ge museet en ljussättning som fyller rummen som helhet. Om det 

däremot gäller att sätta fokus på ett enskilt konstföremål är nog elektriskt ljus att föredra. 

Efter mörkrets inbrott blir det förstås det elektriska ljuset som får stå för hela ljussättningen i 

museet. Till skillnad från dagsljuset är det elektriska konstant och förutsägbart. Det är också 

lättare att kontrollera och begränsa. Men samtidigt kan det också förvränga färger, höja eller 

sänka kontrasten eller manipulera emotionella effekter.49 

2.4.2 Ljusets betydelse för museets publikvänlighet 

Ljusförhållandena i museer är inte bara viktiga för bevarandet av konstverken utan också för 

besökarens upplevelse av dem. Människans ögon har genom historien utvecklats av ett riktat 

ljus, det från solen, och ett mer diffust sådant, det från himlavalvet. Ögonen är inte vana vid 

ljus nedifrån. Därför ger belysningen i ett museum den bästa upplevelsen för besökaren om 

det finns både ett direkt ljus uppifrån och samtidigt ett mer diffust. Det direkta ljuset kan 

exempelvis komma från lysrör som sitter högt upp och det diffusa från en lanternin som 

släpper in ljus ovanifrån samtidigt som vita väggar och golv hjälper till att sprida ljuset i hela 

rummet. I starkt diffust ljus framstår blanka ytor som blekare.50 Alltför stark ljusstyrka som 

riktas mot konstverken kan orsaka skuggor som är för täta och ogenomträngliga. När för 

mycket ljus riktas mot en målning kan detaljer försvinna. En mer diffus belysning jämnar ut 

skuggorna och ger ett jämnt ljus över hela konstverket.51 Den mängd ljus som exponeras på 

ett konstföremål måste med andra ord begränsas och detta gör det svårt att kontrollera 

dagsljuset gentemot den elektriska belysningen. Ett av sätten att göra detta kan vara genom 

någon form av diffusion, det vill säga att man får ljuset att sprida sig jämnare över rummet. 

Det går till exempel att göra genom att låta ett innertak diffundera det naturliga ljuset. Man 

har också prövat andra system för att reglera ljuset men de kräver alla att dagsljuset fördelar 

                                                           
48 Darragh & Snyder 1993, s. 265. 
49 Darragh & Snyder 1993, s. 269. 
50 Thomson 1987, s. 39-40. 
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sig jämnt över rummet och det kan ju inte riktas på samma sätt som elektriskt ljus. Om 

konstverken finns placerade över hela rummet, vilket ofta är fallet med skulpturer, är 

diffusion den bästa metoden för att sprida dagsljuset. Problemet är att alltför stark diffusion 

har uppgetts upplevas som obekvämt av vissa besökare. Det blir enklare om konstverken finns 

utmed väggarna. Ljuset kan då släppas in genom fönster som sitter högst upp på väggarna 

istället för i takets mitt och på så vis riktas mot väggarna.52 Forskningen har visat att det 

egentligen inte finns något belägg för föreställningen att det bara är i dagsljus som ett 

konstverks rätta färger kommer fram. Åtminstone de flesta lysrör försämrar inte 

färgåtergivningen. För helhetsupplevelsen i museer finns det emellertid många besökare som 

hävdat att mörka slutna rum inte är lika behagliga som rum med fönster eftersom det är 

trevligare med ett rum som är öppet mot omvärlden. Ljusinsläppet har alltså inte bara 

betydelse för konstverken i sig. Enligt vissa museibesökare är det också en fördel att det 

skiftande dagsljuset gör att det finns en variation i hur konstverken framställs. Det har gjort att 

nya aspekter av dem kommit fram och de kan upplevas på ett nytt sätt. Det finns fortfarande 

idag ingen riktig lösning på hur man får det perfekta ljuset på museer och hur 

konstupplevelsen blir så bra som möjligt samtidigt som man försöker bevara verken i bästa 

möjliga mån.53  

Kvaliteten och kvantiteten på det ljus som släpps in i en byggnad bestäms inte bara av 

öppningars storlek eller filtreringslösningar, utan också på var dessa öppningar är placerade. 

Takfönster erbjuder det största ljusinsläppet i förhållande till öppningens storlek. Inträngandet 

av direkt solljus i utrymmen där ömtåliga konstverk förvaras brukar förebyggas av ett system 

av jalusier, filtrering och diffussion. Jalusierna kan vara fasta eller rörliga beroende på om de 

är anpassade för konstanta eller mer varierade väderförhållanden. Ett system med automatiskt 

rörliga jalusier brukar dock vara kostsamt. Många gallerier kombinerar takfönster med ett 

genomskinligt innertak som minskar mängden naturligt ljus. Det finns ett problem med att 

försöka belysa konstverk med naturligt ljus från ovan. Det är att om man inte vidtar 

försiktighetsåtgärder kommer mer ljus att nå golvet än de ytor där det är önskvärt. Det får till 

följd att ljus i så fall kommer reflekteras nedifrån.54 När det gäller sidofönster bör de ha en 

UV-absorberande lack eller bestå av neutralt grått glas. Det blir också bäst om de är insänkta i 

tjocka väggar och dessutom inte finns i direkt anslutning till själva utställningslokalerna.55 En 
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jämn belysning gör att man kan ha en låg men jämn belysningsnivå på konstverken. Så 

kallade utsträckta ljuskällor, vilket kan vara lysrör bakom kornischer och ett innertak som 

reflekterar ljuset är bra sätt att uppnå ett sådant överljus som fördelas jämnt över rummet. Det 

hjälper också om väggarna i utställningsrummen är ljusa snarare än mörka.56 Det gäller att ta 

hänsyn till det mänskliga ögat för att få rätt belysningsnivå i ett museum. När man ska 

kontrollera styrkan i belysningen på ett museum måste man tänka på hur det påverkar 

människors förmåga att uppfatta skillnader i färg och form, det vill säga synskärpan och hur 

man särskiljer färger. Konstnärerna har förmodligen inte tänkt att deras verk enbart ska 

betraktas i bästa tänkbara ljus utan i en rad olika kontexter. Konstverket kommer dock 

otvivelaktigt att se bättre ut i vissa ljusförhållanden än i andra. Vid studier har man funnit att 

vid en ljusstyrka på under 30 lux börjar förmågan att urskilja färger att försämras. Högsta 

möjliga synskärpa uppnår man vid mycket stark belysning och det är snarare konservatorn än 

konstbetraktaren som behöver ett sådant ljus. Rekommendationerna för ljusstyrka på museer 

har varierat men vanligt har varit 50/150 lux. Det krävs betydligt lägre ljusnivåer än dessa 

värden för att vår förmåga att urskilja färger och kontraster ska försämras avsevärt.57 I äldre 

museer, framför allt de från 1800-talet, tvingades man av förklarliga skäl utnyttja dagsljuset 

på bästa sätt. Ett vanligt sätt att göra det var att använda sig av rundade övergångszoner 

mellan tak och väggar som på ett mjukt sätt förde ljuset vidare från taket till väggarna. Dessa 

övergångar gör att kontrasterna i rummet minskar samtidigt som de gör att de framträder 

tydligare i konstverken. I nyare museer använder man sig inte av sådana i alls lika stor 

utsträckning. Eftersom dagsljus var den enda ljuskällan i äldre museer fick ljuset därmed 

samma riktning.58  
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3. Analys 
I den här delen av arbetet kommer de egna observationerna av de byggnader som valts ut för 

studien att behandlas. De utvalda byggnaderna är Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn, 

Moderna museet i Stockholm och Malmö konsthall.  Kapitlen är uppdelade utifrån de olika 

byggnaderna och för var och en av dem kommer det först en genomgång av dess historia och 

hur den är utformad. Sedan redogörs det för de egna observationerna som också vävs ihop 

med åsikter utifrån, såsom böcker och artiklar. Kapitlen om byggnaderna följer en kronologi 

utifrån hur gamla de är, det vill säga när de grundades. Dessutom placeras Malmö konsthall 

sist eftersom den skiljer sig från de andra två genom att den är en konsthall och inte ett 

konstmuseum. Analysdelen avslutas med en jämförelse mellan de tre byggnaderna för att se 

hur deras ljusförhållanden skiljer sig från varandra. 

 

3.1 Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn 

3.1.1 Historik 

Ny Carlsberg Glyptotek grundades av Carl Jacobsen, en av de främsta bland stora 

konstsamlare i Danmark under perioden 1870-1914. Museet etablerades som en självständig 

institution av Carl och Ottilia Jacobsen 1888 och de byggnader där museet numera håller till 

byggdes under de följande årtiondena.59 Bryggaren Carl Jacobsen var en passionerad 

konstsamlare och samlade både antik och modern konst från hela världen. Till en början fanns 

hans förnämliga samling bara i hans privata hem i Valby. Ganska tidigt blev det emellertid 

tydligt att hans stora samling inte kunde rymmas i hemmet, den började helt enkelt bli för 

omfattande.60 1888 skänkte han sin samling till det danska folket med föresatsen att danska 

staten skulle ställa ut den för allmänheten i en byggnad i Köpenhamn. Ny Carlsberg 

Glyptoteks första byggnad vid Dantes plads invigdes 1897.61 Den ritades av Vilhelm 

Dahlerup och fick husera den moderna samlingen. Avdelningen för antik konst, utformad av 

Hack Kampmann, öppnades för allmänheten först 1906. Den danska regeringen och 

Köpenhamns kommun bidrog stort till denna förvandling av Jacobsens redan världsberömda 

samling till ett museum för allmänheten. Sedan 1902 har Glyptoteket erhållit en rad av viktiga 

tillskott till sina samlingar från Ny Carlsbergfondet som startades av Carl och Ottilia Jacobsen 

                                                           
59 Vagn Poulsen, Ny Carlsberg Glyptothek. A guide to the Collections, Glyptoteket, Köpenhamn 1973, s. 5. 
60 Mette Moltesen & Chris Fisher & Tina Thunø, Buddha, Barok & Bryggeren. Carl Jacobsens ukendte samlinger, 
Narayana Press, Odder, Danmark 2012, s. 7. 
61 Flemming Friborg & Anne Marie Nielsen, Ny Carlsberg Glyptotek i Tiden, Narayana Press, Odder, Danmark 
2006, s. 175. 
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samma år. 1927 presenterade deras son, Helge Jacobsen, en värdefull samling moderna 

målningar för museet, främst verk av Paul Gaugin. Särskilda samlingar har man erhållit som 

permanenta lån från Statens Museum for Kunst (franska målningar), kungliga akademien 

(verk av H.E. Freund) och Själlands biskopssäte (egyptiska skulpturer).62 Carl Jacobsen ville 

att Glyptotekets byggnad skulle vara estetiskt tilltalande för besökarna men att den samtidigt 

inte skulle vara ett alltför praktfullt konsttempel som tog uppmärksamhet från konsten. 

Vilhelm Dahlerups byggnad är den äldsta delen av Glyptoteket och den består av tre flyglar i 

hästskoform. Fasaden ut mot Dantes plads har tydliga referenser till den venetianska 

renässansarkitekturen. Entréhallen är också influerad av renässanskonsten och är rikligt 

dekorerad.63 Hack Kampmanns tillbyggnad kom till för att samlingen behövde ännu mer 

utrymme. Den har sin egen fasad mot sydväst vilket ska spegla den antika konst som finns 

där. Byggnaden består av fyra flyglar och är i två våningar. Som bryggare Jacobsen krävde 

belyses Kampmanns byggnad enbart genom överljus eller stora sidofönster. Den del av 

Glyptoteket som kallas ”Vinterhaven” ritades från början av Dahlerup men uppfördes först i 

samband med att Kampmanns tillbyggnad byggdes. Jacobsens tanke med Vinterhaven var att 

ge besökarna ett ställe för vila och kontemplation under besöket. Vinterhaven är som en 

inomhusträdgård med en fontän i mitten och en stor kupol i taket.64 1996 tillfogades 

ytterligare en tillbyggnad till museet ritad av Henning Larsen. Den kom till för att ge 

samlingen av franska mästare och delar av den egyptiska skulptursamlingen en del av museet 

med reglerbart klimat och för att kunna säkra konstverkens bevarande. Det blev också viktigt 

för att kunna leva upp till de internationella krav som konstinstitutioner ställer angående 

utlåning av konstverk.65 2004 fick Glyptoteket 100 miljoner danska kronor av Ny 

Carlsbergfondet för att bygga om museet. Den del i Kampmanns byggnad där den etruskiska 

samlingen fanns blev totalrenoverad och kallas nu ”Medelhavshorisonten”. De övriga 

rummen i Dahlerups och Kampmanns byggnader blev också renoverade och en stor del av 

dem målades i färger som var inspirerade av det ursprungliga museet från 1897 och 1906.66 
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3.1.2 Skulptursamlingen 

Det speciella med Ny Carlsberg Glyptotek är att det finns många olika typer av konstverk, de 

skilda delarna av museet ser ganska olika ut och därmed varierar också ljuset kraftigt. Det 

finns framför allt mycket gamla skulpturer, både antika grekiska, romerska och egyptiska. Det 

finns också en etruskisk samling som är ganska unik. Utöver det har de dessutom verk från 

flera franska mästare, framför allt impressionister som Paul Gaugin, Claude Monet, Edgar 

Degas och Paul Cézanne, med fler. Går man till exempel igenom den egyptiska 

skulptursamlingen går det att konstatera att man enbart använder sig av dagsljus på dagen. På 

bild 1 ser man att ljuset kommer in genom ett stort takfönster som täcker nästan hela taket. 

Hela taket är välvt och mellan takfönstret och väggen finns vita valvkappor vars syfte lär vara 

att reflektera ljuset ner i rummet. Glaset i takfönstret är i viss mån gråtonat men det märks 

ändå att dagsljusets skiftningar påverkar ljuset i rummet en hel del. Det finns nämligen inget 

yttertak och innertak med ljusschakt emellan som man använder på ganska många nyare 

museer, till exempel Gemäldegallerie. Detta innebär som synes att ljuset ibland kan falla 

ganska ojämnt över rummet. På höger sida ser det ganska dunkelt ut och på vänster sida blir 

ljuset riktat så att skulpturerna slår skuggor på väggen. Om ljusförhållandena utifrån för 

tillfället råkar vara bättre kan rummet som helhet få ett mycket bättre ljus som man ser på bild 

2. Det här rummet, som ställer ut romerska skulpturer, är konstruerat precis likadant som det i 

bild 1 men i och med att ljuset när bilden är tagen lyser jämnt över rummet blir det just då en 

bättre betraktelseupplevelse. Sölve Olsson hävdar dock att det är just dagsljusets skiftningar 

som bidrar till en dynamisk konstupplevelse:  

Museet var statiskt i den meningen att varje målning hängde på exakt samma plats år 

efter år. Men museet var dynamiskt genom dagsljusets skiftningar över målningarna. 

Besökarna kunde söka upp salarna i förmiddags- och eftermiddagsljus, under 

vårdagar med blå himmel och grå oktoberdagar, så som en musikintresserad kan 

söka upp en konsertsal för att få höra en ny tolkning av verk han redan är väl 

förtrogen med.  

Det märks att man på Glyptoteket behandlar olika typer av konst väldigt olika. I vissa 

utställningsrum använder man sig bara av dagsljus och i andra bara av elektrisk belysning. De 

gamla grekiska, romerska och egyptiska skulpturerna som man ställer ut är av förklarliga skäl 

inte så känsliga för UV-strålar så på så sätt gör det ju inget att de mer direkt exponeras för 

dagsljus. Man hade emellertid kunnat lägga ner mer möda på att hitta en lösning som fördelar 

ljuset jämnt över rummet. I den avdelning där grekiska skulpturer ställs ut ser det delvis 

annorlunda ut. Istället för takfönster har man här bågformade fönster högt upp på väggen (bild 
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3). Dessa fönster har inget filter och är inte tonade och det gör att ljuset i den här salen också 

blir ganska ojämnt och stundtals lite för dunkelt. Om man utgår från vad konsthistorikern 

Sixten Strömbom ansåg om vilken ljusanordning som lämpade sig bäst för rum som det på 

bild 1 kan man konstatera att det stämmer väl överens med hur det ser ut på Glyptoteket. Han 

hävdade att i sådana långsträckta rum gjorde sig inte lanterniner så väl på grund av att 

kortväggarna då inte kan nås av tillräckligt med ljus. Direkt takljus blir enligt honom en bättre 

lösning i sådana salar. Han beskriver bland annat denna typ av takfönster på följande sätt: ”Av 

hänsyn till nederbörd begagnas därvid ej platt yttertak utan sadelformat eller tak böjt i 

tunnvalvsform. En långsgående dylik öppning i takets mitt sänder huvudmassan av ljus nedåt 

golvet, väggarna blir mindre väl tillgodosedda med direkta strålar samt dessutom utsatta för 

besvärande reflexer.”67 

3.1.3 Franska mästarna i Henning Larsens tillbyggnad 

Förhållandena i den del av museet där man ställer ut de franska mästarna är ganska intressant 

eftersom det är raka motsatsen mot de ovan nämnda avdelningarna. De flesta av de franska 

verken ställs ut i mörka rum där man satsat helt på elektrisk belysning. Det är givetvis av 

konservatoriska skäl. De franska målningarna är mer känsliga för UV-strålar än skulpturerna 

och de ställs dessutom ut i den del av museet som byggdes till 1996 och där också klimatet är 

reglerat. När man koncentrerar sig helt på bevarandet av verken blir dessvärre 

konstupplevelsen också därefter. Som tidigare nämnts ger spotlights mycket mindre UV-

strålar än naturligt ljus men de är riktade direkt mot målningarna vilket gör att ljuset faller 

ojämnt på dem. Bild 4 visar detta tydligt. Målningen på bilden är Landscape from the river 

Creuse (1912-13) av Armand Guillamin. Det är tydligt att den del av målningen som är till 

vänster om mitten belyses mer och där reflekteras också ljuset. Färgupplevelsen blir 

därigenom också förvrängd. Det finns emellertid ett fåtal utställningssalar i den franska 

avdelningen där man har ljusinsläpp i form av ett takfönster (bild 5). I det här rummet 

använder man bara dagsljus och det gör också att ljuset blir bättre. Man hade dock kunnat 

utnyttja dagsljuset på ett bättre sätt. Ljuset faller trots allt lite ojämnt på väggarna och det 

hade blivit en jämnare ljusupplevelse om rummet hade varit konstruerat med valvkappor 

mellan tak och vägg. Att man valt att ha dagsljusinsläpp i rummet på bild 5 lär bero på att de 

verk som ställs ut där är mindre känsliga. Det syns att takfönstret är mer tonat än i de rum där 

bild 1 och 2 är tagna. Men som sagt lyckas man inte riktigt här heller med att få ett jämnt ljus 

över hela salen. Sölve Olsson poängterar att sedan samlingen av fransk 1800-talskonst 
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flyttades till Henning Larsens tillbyggnad har målningarnas kvaliteter gått förlorade. Han 

menar att man enbart fokuserade på förvaring och att ljuset kom först i andra eller tredje hand. 

Glyptoteket stod inför ett problem när man behövde större lokaler och ville bygga till 

eftersom man inte hade möjlighet att ändra fasaden åt något håll och inte heller fick bygga 

högre. Det enda alternativet blev att bygga ut på en ljusgård mellan de gamla byggnaderna. 

Larsen valde att rita ett stort trapphus vilket ledde till att en begränsad yta blev över till 

utställningsrummen. Ett av resultaten var att för att få tillräckligt med väggyta att hänga 

verken på byggde man tre våningar med fyra meter i tak istället för två våningar med sex 

meter i tak. Strålkastarna är därmed placerade väldigt nära betraktarna, bara lite drygt en 

meter ovanför deras ögonhöjd. Olsson har också noterat de speglingar som uppstår i 

målningarna med sådan belysning och som förstör upplevelsen av dem. Om man ska utgå från 

optikens lagar om in- och utfallsvinklar blir det uppenbart att det är omöjligt att skapa en bra 

belysning i utställningssalar med så lågt i tak. Enligt Olsson innebär också väggarnas starka 

färger ett problem eftersom kontrasten mellan dem och golvfriserna i vit marmor blir för stor. 

Eftersom ögat brukar söka sig till de områden med störst kontraster blir det så att besökarna 

omedvetet riktar blicken från målningarna och ner mot golvet. Olsson kommenterar också en 

presentation av Larsens tillbyggnad i en arkitekturtidskrift där det mesta av fokuset ligger på 

trapphuset. Han säger att: ”Av presentationen att döma är Nya Glyptotekets tillbyggnad en 

trappa med några biutrymmen för förvaring av samlingen.”68 

3.1.4 Den etruskiska samlingen 

Det är inte bara den franska samlingen som behandlas mest ur konservators-synpunkt, detta 

kan också sägas om den magnifika etruskiska samlingen. Den förvaras på det nedre planet där 

det är ganska dunkelt och den mesta belysningen kommer från spotlights. Det är emellertid 

inte lika mörkt som i de helt mörklagda rummen på den franska avdelningen eftersom det 

finns några sidofönster. Ljuset blir dock väldigt riktat och ojämnt. Detta syns inte minst på 

bild 6. Det verk man ser på bilden är en kopia av ett verk som kallas The Monkey Tomb. 

Originalet är från cirka 480 f.Kr. och hittades i Chiusi, Italien. På bilden kan man bland annat 

se en kvinna som sitter på en stol med en kappa som är svept runt huvudet, med fötterna på en 

fotpall och hållandes ett parasoll. Detta indikerar att det är en kvinna av hög rang. Tyvärr 

belyses den här målningen ganska ojämnt i och med att ett antal spotlights är riktade rakt mot 

den. Det blir svårt att uppfatta de rätta färgerna. Exempelvis ska den beskrivna kvinnans 

kappa vara av en lilaaktig färg men det är inte så den framstår i de här ljusförhållandena. Den 
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ser ljusare ut än den egentligen är. I boken Ny Carlsberg Glyptotek. Den Etruskiske samling 

skriver Vagn Poulsen att från början ställdes den etruskiska konsten ut på ett ganska 

undanskymt ställe men sedan fick en mer rättmätig plats med bättre ljusförhållanden.69 Ljuset 

upplevs emellertid inget vidare när man besöker den etruskiska samlingen eftersom det 

dominerande elektriska ljuset ger en monoton ljusupplevelse. Det är svårt att se att det skulle 

ha med hårda konserveringskrav att göra eftersom man ändå släpper in en del dagsljus genom 

sidofönster, som dessutom är ofiltrerat.  

3.1.5 Dansk och nordisk konst 

Det som förbryllar mest med Glyptoteket är att den danska och nordiska konst de ställer ut har 

förärats en mycket bättre situation avseende ljuset. De flesta av de här utställningsrummen 

finns på de övre våningsplanen i museet och här fungerar ljusinsläppen mycket bättre. Som 

man kan se på bild 7 finns här ett takfönster som ger ett jämnt ljusflöde över hela rummet. Det 

ser förvisso en aning dunkelt ut men det beror på att vid det tillfälle som bilden togs var det 

mulet väder ute. Många av målningarna i de här samlingarna kommer mycket bättre till sin 

rätt än till exempel målningarna på den franska avdelningen. Det är bara att titta på bild 8 så 

förstår man. Målningen på bilden är The North Gate of the Citadel (1834) av Christen Köbke. 

Det syns tydligt att inget riktat eller ojämnt ljus faller på målningen vilket gör att ljuset varken 

reflekteras eller orsakar skuggor på väggen. Hela målningen får ett väldigt jämnt fördelat ljus 

vilket gör att den i sin helhet framträder tydligt samtidigt som att inga färger förvrängs. Även 

i de rum där man ställer ut danska skulpturer fungerar ljuset betydligt bättre. Här använder 

man flera stora ljuskupoler med fönster på fyra sidor i varje rum som ger ett jämnt och mjukt 

ljusflöde (bild 9). Dessa ljuskupoler släpper inte in något ljus rakt uppifrån. 

3.1.6 Kvällsbelysning 

Vintern 2014/15 installerade man ett nytt belysningssystem i hela Glyptoteket bestående av 

LED-lampor, mycket beroende på att man ville tillmötesgå efterfrågningar på utökade 

öppettider. I och med detta kunde museet också ha kvällsöppet. När museet först byggdes var 

man av övertygelsen att framför allt skulpturer gjorde sig bäst i dagsljus, vilket lär ha berott 

på att elektriskt ljus var av dålig kvalitet. Modern belysning ger dock nya möjligheter och den 

nya LED-belysningen ska enligt experter också kunna förbättra konstupplevelsen. 

Ljusdesignern Iben Winther Orton har beskrivit systemet så här: ”Aftenbelysningen tilføjer 

dermed et sansenligt ekstra lag til besøget. Efter mørkrets frembrud bliver oplevelsen af Ny 
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Carlsberg Glyptotek mere intim. Når samlingens billeder, guder, helte og mennesker træder 

frem av skyggerne, kommer det i forvejen magiske hus for alvor til sin ret.” Enligt det team 

som ligger bakom utformningen av LED-systemet ska belysningen göra så att besökarna kan 

se verken ur ett annat perspektiv kvällstid. Ljuset ska kunna göra så att nya hemligheter hos 

verken, som man inte uppfattar så väl i dagsljus, framträder. Winther Orten ger exempel på 

hur det kan se ut: ”Lysets kegle er smukt defineret fra de benyttede LED-spots, og vi kan give 

én meget klar skygge. Nogle gange er det skyggen på gulvet eller baggrunden, der er trukket 

frem i hvidt lys, andre gange er det en farvet baggrund, der er blødt belyst, og skulpturen står i 

silhuet.”70 Belysningssystemet regleras helt automatiskt och ser till att få en mjuk övergång 

från dagsljus till fullt elektriskt ljus. Det tänds i så långsam takt att det bör gå obemärkt förbi 

för besökaren.71 Vid undertecknads besök på Glyptoteket rådde det enbart dagsljus i de salar 

som har ljusinsläpp och LED-belysningen var inte tänd. Men att döma av bilder från hur det 

ser ut på kvällen verkar det inte vara någon större skillnad mot hur det brukar se ut när alltför 

riktad belysning når konstverken (bild 10). Påståendet att LED-belysningen får verken att 

framträda ur helt nya perspektiv och bringar fram hemligheter ur dem upplevs mest som ett 

försök att också ge en upplevelsemässig motivering till de utökade öppettiderna, när det i 

verkligheten lär handla om ekonomiska aspekter. Med tanke på hur man behandlar elektrisk 

belysning av konstverken i de franska samlingarna är det svårt att se hur skulptursamlingarna 

skulle behandlas mycket bättre. Enligt Sixten Strömbom har kvällsbelysningen på museer och 

därmed längre öppettider varit en del av en strategi för ökad demokratisering. Redan i början 

av 1900-talet försökte en del radikala museer världen över på så sätt göra sig mer tillgängliga 

för ett större antal besökare.72 

 

3.2 Moderna museet, Stockholm 

3.2.1 Historik 

I början av 1950-talet lyckades konstnären Otto Sköld, som då var chef för Nationalmuseum, 

övertyga regeringen om att Stockholm behövde ett museum för modernare 1900-talskonst. 

Den lämpliga platsen för museet hittade man på Skeppsholmen – ett övergivet exercishus som 

marinen tidigare förfogat över. Museet öppnade 9 maj 1958 och visade svensk och 
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internationell konst från början av seklet och framåt.73 De första åren blev framgångsrika för 

Moderna museet. Utöver att visa konst ordnade man också konserter, poesiläsningar och 

andra arrangemang. Dessutom fick museet ett bidrag av regeringen på 5 miljoner kronor 

vilket betydde att några av de verk man lånat in kunde behållas. Bland dessa var ett collage av 

Picasso och en skulptur av Giacometti.74 Under 60-talet ställdes verk av flera kända namn ut 

såsom Picasso, Braque, Brancusi och Léger. 1968 blev en milstolpe då Andy Warhol kom dit 

för en utställning. Museets fasad täcktes av hans ko-tapet och hans film Chelsea Girls 

visades.75 I början av 70-talet öppnade den så kallade New York-utställningen som bland 

annat innehöll målningar av Andy Warhol och Kenneth Noland, såväl som verk av Donald 

Judd och Sol LeWitt. I ungefär samma veva blev Fotografiska en del av Moderna museet och 

flyttade in i sin egen avdelning. Det skedde också en ombyggnad och museet öppnade igen 

1975. Vid denna tid försämrades museets finansiella situation, man hade mindre medel än 

tidigare att göra bra konstförvärv. Framme vid 80-talet var utställningsprogrammet en 

blandning av svenskt, internationellt, yngre och mer klassisk konst.76 Det började nu också bli 

tydligt att museet var i behov av större och bättre lokaler. Vid den här tiden hade kultur blivit 

allt viktigare för många städer för att locka turister och internationella investeringar. Nya 

moderna och spektakulära museibyggnader blev ett sätt för många av dessa städer att bli 

uppmärksammade. Moderna museets lokaler hade dessutom blivit för små föra att rymma all 

konsten och för att köpa in nya konstverk. Huvudskälet till att man behövde en ny byggnad 

var emellertid att det inte gick att skapa ett klimat i det gamla museet som var optimalt för 

konserverandet av konstverken.77 Sålunda utlyste man 1990 en arkitekturtävling för ett nytt 

Moderna museet. I tävlingsprogrammet formulerade museicheferna vilka egenskaper de ansåg 

att den nya byggnaden skulle ha. Byggnaden skulle vara anspråkslös rent visuellt men 

samtidigt leva upp till höga krav gällande användarvänlighet med tydligt definierade rum. Ett 

annat krav var att arkitekturen skulle stämma in med atmosfären på Skeppsholmen.78 Det blev 

spanjoren Rafael Moneo som fick uppdraget att utforma det nya museet. Förslaget gick ut på 

att ge de tillfälliga utställningarna en stor sal nära entrén medan den permanenta samlingen 

skulle rymmas i nitton salar i olika storlek. De mindre utställningsrummen skulle vara 

formade som pyramider med lanterniner i taken som såg ut som skorstenar. Juryn såg Moneos 
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förslag som kraftfullt och vackert där den nya museibyggnaden skulle framträda självständigt 

i förhållande till de omgivande byggnaderna men samtidigt samverka med dem.79 Moderna 

museet ligger insprängt i berget vilket gör att den ser monumental ut sedd från vattnet men 

knappt märks om man kommer gående till fots från fastlandet. Det pyramidformade taket för 

tankarna till de byggkranar som de gamla skeppsvarven använde. Fasaden har en regelbunden 

form runt om och präglas av de långa rader av fönster som blickar ut från restaurangen och 

cafét. På kvällen utgör museets upplysta lanterniner ett landmärke. På insidan finner man ett 

antal diskreta gallerier i olika storlek och med högt i tak. Tillsammans med både naturlig och 

elektrisk belysning ger galleriernas stora volym dem en speciell atmosfär.80 Det nya museet 

öppnade 12 februari 1998 och den första utställningen man hade var Wounds: Between 

Democracy and Redemption in Contemporary Art. Den fokuserade på utvecklingen i Europa 

och USA från 60-talet och framåt. Tanken var att anknyta till de visionära aktiviteter som 

rådde under Moderna museets tidiga historia.81 

3.2.2 Den permanenta samlingen 

Vid ett besök på Moderna museet är det svårt att förstå hur man tänkt angående ljuset när man 

ritat museet. När man kommer in i entrén är det ganska ljust eftersom den ligger i anslutning 

till den långa rad med fönster som löper längs en korridor som ligger intill 

utställningsrummen på övervåningen. När man däremot kommer in i dessa utställningssalar 

går det att konstatera att det inte är lika ljust. Belysningen domineras av spotlights som inte 

ger någon jämn belysning i hela rummen utan ger ett väldigt riktat ljus mot de olika 

konstverken vilket får som följd att ljus i vissa fall reflekteras från verken. Ljuset gör också 

att målningar och skulpturer kastar skuggor på väggen vilket leder till en ojämn upplevelse av 

dem. Det är svårt att se att de olika färgerna i verken görs rättvisa i sådana förhållanden och 

att de återspeglar konstnärens vision. Även om tanken med Moderna museet mest är att ställa 

ut modern konst har man också några utställningsrum med något äldre verk, från tidigt 1900-

tal. Dessa verk är inte, som många moderna konstinstallationer, lämpade för mörkare rum 

med riktad belysning. Detta blir inte minst synligt på bild 11 där Pike paa sengkant (1916) av 

Edward Munch och Utsikt över slussen (1919) av Sigrid Hjertén syns upphängda. Man kan se 

att ljuset som faller på målningarna är direkt riktat och kommer snett uppifrån. Det gör att 

verken kastar skuggor omkring sig och på väggarna faller ljuset på ett ojämnt sätt. Denna typ 

av verk kräver ett betydligt mer indirekt, omgivande och mjukare ljus för att betraktaren ska 
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kunna se alla färger korrekt så att vissa av dem inte förstärks mer än andra. Samma sak är det 

med de rum där man ställer ut skulpturer. Ett väldigt riktat ljus gör att skulpturerna kastar 

ännu större skuggor än de målningar som nämndes ovan och betraktelseupplevelsen av dem 

blir ojämn. Detta går att se tydligt i bild 12. Ett sådant ojämnt ljus är också i längden tröttande 

för ögat. I artikeln Är det vackrast när det skymmer? menar Per Bjurström att många upplever 

avsaknaden av dagsljuset och därmed allmänljus i Moderna museet som ett problem. Hans 

slutsatser om belysningen av konstverken i den permanenta utställningen verkar till stor del 

likna mina egna: ”Besökarna rör sig i dunkla utrymmen, ljuset koncentreras till väggarna, dit 

spotlights sänder ljuskäglor på konstverken, ackompanjerade av kraftiga slagskuggor i 

ramkanter och framför allt under de föremål som har den allra minsta plastiska egenskap.” 

Han betonar också hur tröttande det är för besökarna att försöka betrakta konstverk i de 

dunkla utrymmena.82 

Utställningssalarna för den permanenta samlingen på övre planet har väldigt olika storlek. 

Dimensionen på museisalar har diskuterats av den schweiziske konstnären och 

museiteoretikern Remy Zaugg. Han anser att en kvadratisk sal blir för statisk och att en som 

är för rektangulär blir för dynamisk. Om salen är för stor är den mer lämpad att passera 

igenom än för att stanna till och noga betrakta konstverken. Detta är också den känsla man får 

i flera salar på Moderna museet. Den största salen är 16 gånger större än den minsta samtidigt 

som alla salar har samma höjd på väggarna.83 Bild 13 visar ett bra exempel på hur 

betraktelseförhållandena blir i en av de större utställningssalarna. Avståndet mellan de fyra 

väggarna där verken hänger är stort och det skulle behövas en mer intim känsla i rummet för 

att uppmuntra till ett närmare betraktande av verken. Rolf Sundblad noterar emellertid i 

artikeln Ägget och Geten – allt på plats på nya Moderna att de mindre kvadratiska 

utställningsrummen medger ett möte med konsten som är mer angenämt för besökaren än de 

större rummen.84 Det bör också påpekas att de utrymmen där konst ställs ut måste kunna 

betraktas som delar av en integrerad helhet där man ser utrymmet och belysningen som ett, 

mycket för att man ska kunna undvika likformighet gällande belysningen och dess styrka och 

för att uppmuntra utforskandet av vilka möjligheter variationer och skillnader i ljuset kan ge.85 
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I taket på varje utställningsrum finns ett ljusinsläpp som är format som en pyramid. Längst 

upp finns en lanternin med fyra sidofönster och nedanför denna har man en del med fyra 

vinklade väggar vilkas funktion ska vara att reflektera ner dagsljuset i rummet (bild 14). 

Utanför lanterninens fönster är lameller som ska avskärma ljuset placerade och fönstren är 

rejält gråtonade för att minska instrålningen av dagsljus.86 På bild 14 kan man se att de 

strålkastare som är placerade i en fyrkant precis nedanför den ljusreflekterande delen står för 

det direkta ljuset i rummet. Nedanför lanterninen är det som sagt tänkt att dagsljuset ska 

reflekteras ner i rummet men på bilden ser man att lysrör är uppsatta precis vid lanterninens 

nedre kant. Som besökare är det svårt att se att lanterninerna släpper in något dagsljus 

överhuvudtaget så det är väl därför man placerat lysrören där så att de ska kunna reflektera 

ljus. Det är ändå svårt att se att lanterninerna fyller någon funktion för ljuset i rummet. Enligt 

Sölve Olsson är det motsägelsefullt att de är så starkt gråtonade. De är ju byggda för att 

fungera som ljusinsläpp men sedan ska de inte släppa in något ljus ändå. Han menar också att 

det dagsljus som släpps in reflekteras mot golvet och inte mot väggarna.87 Själv kunde jag 

som sagt vid mitt besök knappt se att de släppte in något ljus alls. Olsson hävdar vidare att 

den riktade belysningen från strålkastarna mot väggarna gör att besökarna blir bländade. Han 

nämner en lösning med uppåtriktade strålkastare där ljuset reflekteras mot ytor i taket som 

bland annat testats på Louvren med lyckat resultat. Han anser att det borde fungera också på 

Moderna museet.88 Rolf Sundblad har också noterat att lanterninerna knappt fyller någon 

funktion i utställningsrummen: ”En grå dag som onsdagen då media visades runt släppte 

lanterninerna knappt in en gnutta ljus. Det är säkert bra för konsten men när den nu är på plats 

känns byggnaden märkligt stängd och sluten”.89 

Moderna museet stängdes för mögelsanering och öppnade igen 2004 och då gjorde man också 

ändringar i belysningen. Väggarna blev jämnare belysta och väggarna målades om från grått 

till vitt. Sölve Olsson menar att den ändrade väggfärgen lett till försämringar eftersom 

kontrasten mellan konstverket och dess bakgrund därmed förstärkts. Detta gör det svårare för 

besökaren att se variationer i färgerna. Antalet strålkastare utökades under saneringen och 

utställningsrummen blev i sin helhet ljusare men det verkar inte ha gjort så man kunnat se 

konstverken bättre. Inflödet av dagsljus har man inte gjort något åt, det var bara mängden 
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elektriskt ljus som utökades.90 På bild 15 kan man se hur ojämnt det elektriska ljuset blir när 

det faller på vissa konstverk. Här ser vi verket Wilhelm Tells gåta av Salvador Dalí (1933) 

och det är tydligt att ljuset blir starkare i mitten av målningen och dessutom reflekteras lite till 

höger om den övre mitten. Väggen blir också starkt belyst och har en bländande effekt på 

besökaren som blir distraherande om man ska försöka tillgodogöra sig hela målningen. I 

Forum intervjuades både Lars Nittve och Rafael Moneo om ombyggnaden i samband med 

nyöppnandet av Moderna Museet. Nittve ger bilden av att man ville göra museet mer 

tillgängligt men han pratar mest om hur man har förbättrat kringutrymmen som entrén och 

espressobaren. Rafael Moneo ger sken av att ha distanserat sig från hela projektet Moderna 

Museet och menar att det inte längre ser ut som hans ursprungliga tävlingsförslag men att det 

ändå är ”hyfsat likt”. Intervjuaren undrar om inte projektet var problemfyllt från början 

eftersom lanterninerna var för stora, fasadfärgen byttes ut och byggnaden ansågs vara 

otillgänglig. Moneo väljer att svara diplomatiskt: ”Förändringar tillkommer alltid i en 

byggprocess och de här kompromisserna var acceptabla”.91 

3.2.3. Det vinnande arkitekturförslaget och dess konsekvenser 

Om man ska knyta an till problematiken med den motsättning som lätt uppstår mellan form 

och funktion, som beskrevs i bakgrundsavsnittet ovan, när ett museum ska designas kan man 

konstatera att det var formen som fick mest uppmärksamhet i utformningen av Moderna 

museet. I tävlingsprogrammet för nya Moderna museet från 1990 menade man att det var 

viktigt att ljuset i salarna skulle vara vackert och ändamålsenligt men samtidigt verkar man ha 

brytt sig mer om konservatorernas krav på en ljusstyrka på högst 150 lux än på 

museichefernas visioner. När tävlingsnämnden sedan kom med sitt utlåtande nämnde man 

nästan inget om ljus och belysning. Nästan allt handlade om hur byggnaden passade in i 

stadsbilden och hur olika lokaler var placerade i förhållande till varandra.92 Om Rafael 

Moneos vinnande arkitekturförslag skriver man bland annat så här: ”Å ena sidan ger 

takfönstren det alltid önskvärda dagsljuset, å andra sidan kommer den valda geometrin att 

göra det möjligt att disponera över en lämplig konstbelysning. På så sätt garanteras en av de 

viktigaste aspekterna i museet, nämligen en god belysning.”93 Uppenbarligen ger inte 

takfönstren dagsljus på det sätt som man hade tänkt och enligt Sölve Olsson är det just den 

geometri som Moneo använder sig av som omöjliggör en lyckad kombination av dagsljus och 

                                                           
90 Olsson 2004, s. 90. 
91 Mark Isitt, Det gör ont, Forum, Hämtad 2016-12-15 från: 
http://www.scandinaviandesign.com/forum/0204/modernanuseet.htm  
92 Olsson 2004, s. 86. 
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elektriskt ljus.94 Olsson påpekar också att både Moneo och de andra tävlande arkitekterna inte 

ägnade någon uppmärksamhet åt ljuset i salarna i det nedre planet på museet.95 Vid ett besök 

får man dock konstatera att ljusförhållandena i dessa salar inte har lika stor betydelse eftersom 

man där i regel har moderna konstinstallationer som kräver mörkare, mer slutna rum. Där 

finns framför allt inga oljemålningar så det är inte lika viktigt att släppa in dagsljus eller få ett 

jämnt ljus i rummen. Per Bjurström uppmärksammar hur konservatorerna har fått för mycket 

utrymme att bestämma över ljuset på Moderna museet och att tonvikten helt hamnat på att 

bevara verken samtidigt som man verkar ha glömt att det ska ställas ut också. De gränsvärden 

för ljusstyrka som man hela tiden utgått från på Moderna museet anser Bjurström vara starkt 

föråldrade. Ledande konserveringsinstitut i både Europa och USA var redan på 90-talet 

beredda att acceptera en styrka på 250 lux. I och med att lanterninerna på Moderna museet 

utvändigt är försedda med lameller som reducerar dagsljuset och att fönstren dessutom är 

rejält gråtonade ger de idag inte mer än 15 lux utifrån vilket är i stort sett ingenting. En 

talande iakttagelse Bjurström gör är att: ”Alla museets salar är idag helt berövade den kontakt 

med yttervärlden som ett levande, naturligt ljus innebär, vilket tillsammans med den generellt 

låga ljusnivån utgör ett avgörande bidrag till bunkerstämningen”96 Men enligt Bjurström 

följde man aldrig Moneos planer för museet, i så fall hade lanterninerna gett ett insläpp på 

150 lux. Till skillnad från på Moderna museet har man på flera museer världen över valt att 

arbeta med i huvudsak dagsljus och använder där olika filter för att eliminera den skadliga 

UV-strålningen. Eftersom UV-ljuset inte uppfattas av mänskliga ögat påverkar dessa filter 

inte hur vi uppfattar färger i målningarna.97 Enligt Bjurström bygger Moderna museets inre 

arkitektur på en filosofi från framförallt 50- och 60-talen då museitekniker ansåg att 

utställningssalar helst inte skulle ha något inflöde av dagsljus alls. Anledningen var att man 

fortfarande inte hade så detaljerade kunskaper beträffande UV-strålningens skadliga 

verkningar på konstverken och man ville vara på den säkra sidan. I många andra nutida 

museer har man istället valt att använda sig av dagsljus så mycket som möjligt för att det helt 

enkelt blir en behagligare upplevelse för museibesökaren. På Moderna museet har man 

emellertid på ett märkligt envist sätt valt att hålla fast vid de gamla idéerna.98  

                                                           
94 Olsson 2004, s. 88. 
95 Olsson 2004, s. 88. 
96 Bjurström 1999, s. 118. 
97 Bjurström 1999, s. 118. 
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Redan när museet var på planeringsstadiet och de olika tävlingsförslagen hade kommit in 

uppmärksammade Ingela Lind i Dagens Nyheter inte bara problematiken med form och 

funktion utan också vad museet skulle ha för identitet. I en artikel med titeln Varför en sådan 

tystnad kring ett nytt modernt museum skrev hon bland annat: ”Viktigare än golvfärg och ljus 

är frågan om det ens är möjligt att ett museum som rymmer 1900-talets alltmer hårdbevakade 

skatter och som ekonomiskt är avhängigt av det politiska och ekonomiska etablissemanget 

också kan fungera som ett antimuseum.” Hon undrade hur den konstnärliga och intellektuella 

friheten skulle kunna garanteras. Med ”antimuseum” syftade hon på museer som Museum of 

Modern Art som fungerar som ”människans vardagsrum”. 99 När museet väl öppnade hade 

hon också en hel del invändningar mot hur det var utformat. Hon menade att ekparketten i 

utställningssalarna och framför allt dess mönster fångade upp mycket av det ljus som redan 

var för svagt och att den därmed också tog uppmärksamhet från själva konsten. Hon hävdade 

också att det utgjorde ett problem att salarna saknade fönster.100 

3.2.4 Ljus som förför eller förstör 

I en rapport från ett seminarium om dagsljus och belysning i konstmuseer som ägde rum i 

Stockholm 3-5 oktober 1999 nämns att när arkitekterna Rafael Moneo och Jeff Brook besökte 

Stockholm 1994 kunde de konstatera att det knappast var rikligt med solljus men att solen å 

andra sidan sken väldigt starkt ibland. Här i Norden råder speciella ljusförhållanden och 

dagsljusbetingelserna är ofta osäkra. Därför borde man kanske på Moderna museet ha satsat 

på ett system med aktiv dagsljuskontroll men istället valde man ett passivt system för att hålla 

nere kostnaden. Fördelen med ett aktivt system är att det kan regleras efter de ljusförhållanden 

som råder för stunden så under en mulen dag kan de släppa in så mycket dagsljus som möjligt 

samtidigt som de en solig dag släpper in begränsat med ljus.101 I rapporten hävdas att Rafael 

Moneo vann arkitekttävlingen för sina radikala idéer om utnyttjande av dagsljus och att man 

under seminariet frågade sig om systemet ger rätt egenskaper för visning av konstverk och om 

det är anpassat för svenska ljusförhållanden. Peter Ohrstedt lär ha påstått att man lyckats bra 

med att sprida dagsljuset över hela rummet på Moderna museet. Samtidigt sade Belén Moneo, 

som var en av ljusarkitekterna, att intentionen var att spotlights skulle ha använts för diffusion 

och gömmas i högsta möjliga grad men att personalen ville att de skulle användas ungefär på 

                                                           
99 Ingela Lind, Varför en sådan tystnad kring ett nytt modernt museum?, Dagens Nyheter, 1991, 10 februari. 
100 Ingela Lind, Konstens kassakista, Dagens Nyheter, 1998, 8 februari. 
101 Titti Hasselrot, Ljuset förför, ljuset förstör, Rapport från ett seminarium i samarbete med Nationalmuseum 
om dagsljus och belysning i konstmuseer Stockholm 3-5 oktober 1999, Nordiska Akvarellmuseet, Stockholm 
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samma sätt som på en teater.102 I en artikel i DN uppmärksammar Rebecka Tarschys 

seminariet och hon nämner också en ordväxling i Artes mellan Per Bjurström och Olle 

Granath, dåvarande chef för Moderna museet, som ska ha ägt rum efter den text författad av 

Bjurström, publicerad i samma tidskrift, som det refereras till ovan. Olle Granath ska ha 

hävdat att ljusstyrkan i museets salar ibland till och med överstiger 150 lux. Bjurström var 

därefter och mätte ljusstyrkan rakt under en av lanterninerna under en av årets ljusaste dagar. 

Då uppgick den till 225 lux, men så fort man förflyttade sig till väggarna avtog styrkan enligt 

honom avsevärt även då.103 Detta bekräftar ju slutsatsen att om det ändå kommer in dagsljus i 

salen sprids det inte alls särskilt väl i de rymliga utställningssalarna, och framför allt inte till 

väggarna där konsten hänger. 

 

3.3 Malmö konsthall 

3.3.1 Historik 

Under rekordåren med stort ekonomiskt uppsving i Sverige vid mitten av 1900-talet pågick 

det en debatt om att förnya konstvärlden eftersom många ansåg att den var alltför konservativ. 

I Malmö hade det länge funnits planer på att etablera en ny konsthall, inte minst för att den 

konsthall som redan fanns i grannstaden Lund var väldigt framgångsrik. Den bidrog till att 

kulturklimatet förändrades till att vara mer nydanande och experimentellt med en rad 

kontroversiella utställningar. Klas Anshelm var arkitekten som anlitades för att rita Malmö 

konsthall och han hade tidigare stora erfarenheter av att producera byggnader för Lunds 

Universitet och fabrikslokaler som präglades av genomtänkta lösningar för dagsljus, 

belysning och färgsättning.104 Det var även Anshelm som hade ritat Lunds konsthall som 

invigdes 1957. Det som framför allt gav konsthallen uppmärksamhet var att den trots sitt 

moderna koncept gällande arkitektur ändå smälte in ganska väl i den omgivande medeltida 

bebyggelsen. Anshelm gav bland annat byggnaden lutande lanternintak, en idé som han 

hämtat från sina tidigare fabriksprojekt.105 Under 1960-talet blev Anshelm alltmer intresserad 

av det enkla, autentiska och ärliga inom konst och arkitektur. Malmö konsthall stod färdig 

1975 och kom att präglas av en anspråkslöshet som på inget sätt gör att arkitekturen tar mer 

uppmärksamhet än konsten. Den enkla atmosfären och det omfattande ljuset gör att besökaren 

                                                           
102 Hasselrot 1999, s. 20. 
103 Rebecka Tarschys, Ljus som förför eller förstör, Dagens Nyheter, 1999, 4 oktober, Hämtad 2016-11-16, från 
http://www.dn.se/arkiv/kultur/ljus-som-forfor-eller-forstor/.  
104 Anna Holmbom (red.), Malmö konsthall 1975-2005, Malmö konsthall, Malmö 2005, s. 8-10. 
105 Holmbom 2005,s. 12. 
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kan koncentrera sig på den konst som ställs ut utan att distraheras av annat. Det var denna 

enkelhet som gjorde att Malmö konsthall tilldelades Kasper Salin-priset 1976. 1994 byggdes 

konsthallen om då bokhandeln, kaféet och hörsalen flyttades från hallen. Genom åren har man 

tvingats slipa om golvet några gånger, taket har läckt och väggar och ljuskupoler har åkt på en 

del småskador. I övrigt har konsthallen fungerat väl i alla år.106 

3.3.2 Konsthallens funktion 

I och med att Malmö konsthall är just en konsthall som till skillnad från ett renodlat museum 

inte har någon permanent utställning utan bara tillfälliga utställningar är det ganska logiskt att 

den är konstruerad som en enda stor hall och inte har flera olika utställningssalar. Det är 

tydligt att man helt koncentrerat sig på funktion och inte form i arkitekturen till denna 

byggnad. Det är en låg byggnad som ser fullt anspråkslös ut från utsidan och inte sticker ut 

bland omgivningen. Arkitekturen är typiskt modernistisk och funktionalistisk. Klas Anshelm 

hade från början tanken att skapa en hall som präglades av öppenhet och flexibilitet. Han ville 

att det skulle fungera ungefär som en verkstad, ett okänsligt utrymme där det gick att bedriva 

många olika verksamheter. Skärmväggar skulle enkelt kunna sättas upp tillfälligt och man 

skulle även kunna ta bort delar av golvet.107  

3.3.3 Ljusinsläppens konstruktion 

När man först kommer in i den stora hallen får man känslan av att ljuset fördelas jämnt över 

hela rummet som synes på bild 16. Ljusinsläpp sker uppifrån taket i hela salen genom en stor 

mängd ljusschakt (bild 17). Som man kan se släpper ljusschakten inte bara in dagsljus, de har 

också lampor som är uppsatta ganska högt upp vars ljus också reflekteras ner genom schaktets 

väggar. Dessa lär bidra till att sprida ljus i hela salen men förmodligen dominerar de inte så 

mycket eftersom de inte ser ut att lysa så starkt. Detta kan ju dock regleras genom att man 

höjer ljusstyrkan en mörk och mulen dag då lamporna behövs mer än en ljus dag. Dagsljus 

släpps också in genom ett snett takfönster (bild 18). Detta fönster bidrar också till att sprida 

dagsljus över hela salen även om det mer direkt påverkar den del av salen där det finns. Den 

bortre delen av hallen är i viss mån avskärmad från takfönstret genom väggar. Det märks att 

Malmö konsthall ställer ut moderna verk och dessutom tillfälligt så att de inte hamnar under 

konservatorers hårda krav. Det finns nämligen inga anordningar som avskärmar eller tonar 

ner dagsljuset utan det lyser rätt in. Särskilt påtagligt blir det i den del av hallen där det sneda 

takfönstret finns eftersom man kan se att dagsljusets skiftningar starkt påverkar vilken mängd 
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ljus som kommer in. Detta leder tyvärr till att det ljuset som faller på väggarna ibland blir 

ganska ojämnt. Detta kan man inte minst se på bild 19. Det verk man ser är av konstnären 

Rita Ackermann och i och med att det är exponerat direkt mot takfönstret faller dagsljuset 

stundtals väldigt ojämnt på det och det stör hela upplevelsen av färgerna. De sidofönster som 

finns längs med den vägg där entrén till hallen är placerad har i viss mån samma effekt. 

Dagsljuset kommer in ofiltrerat från sidan och är det ljust ute blir belysningen av verken 

ojämn som man ser på bild 20. Klas Anshelm har själv påpekat att man vid de sidofönster 

som vetter ut mot Magistratsparken har stora markiser som ska kunna skydda mot solljuset 

men de används uppenbarligen inte när bilden är tagen.108 Detta är ett liknande verk av Rita 

Ackermann kallat Meditation On Violence IV (2014). Dagsljuset gör att den vänstra delen av 

målningen belyses mer än den högra. I en artikel på Svenska Dagbladets kultursida där Lars 

Asklund gör en jämförelse mellan tre konsthallar uttrycker han saken på följande sätt: 

”Anshelm har en stor glasvägg mot parken i väster. Någon gång kan solen verka besvärande 

beroende på att man lämnat platsen framför byggnaden öppen. Om träd och grönska hade 

tillåtits fortsätta fram mot konsthallen skulle man fått samma raffinerade samspel med parken 

som i Landskrona.”109 Malmö konsthall hade tjänat på att använda någon form av diffusion 

och begränsning av ljusinflödet så att inte så mycket direkt dagsljus hade fallit in i hallen. Om 

man vill ha ett så jämnt ljusflöde som möjligt i hela hallen utgör det direkta dagsljuset ett 

ganska stort problem. Sådana anordningar innebär dock en hel del kostnader och Malmö 

konsthall har knappast en obegränsad budget. Det hade emellertid gjort en på det stora hela 

ganska bra utställningshall ännu bättre. I de delar av hallen som befinner sig en bit bort från 

tak- och sidofönstren blir ljusförhållandena bättre eftersom de inte exponeras direkt för 

dagsljuset. Det syns på bild 21 där man kan se att ljuset är jämnt fördelat över golv och 

väggar.  

Malmö konsthalls arkitektur hade Klas Anshelm i en intervju inför invigningen beskrivit så 

här:  

Jag tycker det är viktigt att man kommer direkt in i en konsthall. Så fort man stigit 

innanför ytterdörrarna ska man stå inne bland konsten. Här finns alltså inga slussar i 

form av garderober eller förstugor, man kommer direkt in. Det är samma princip 

som i Lunds Konsthall och förresten också i Moderna Museet i Stockholm. 
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Det Moderna museet som Anshelm här syftar på är förstås inte det nya ritat av Moneo utan 

det som fanns innan i ett gammalt exercishus. Anshelm hade från början tanken att dagsljuset 

skulle spela en stor roll i Malmö konsthall. Tre av hallens sidor kom att utgöras av 

betongväggar, det är bara en av dem som har fönster. Ljuset ville han istället skulle släppas in 

från taket. Det skedde inte bara genom ett stort takfönster, eller ”taklanternin”, utan framför 

allt genom 550 ljusschakt, eller ”ljuskupoler”, som släpper in ljus från taket. Ljusschaktens 

öppningar kan bara ses om man skulle titta på dem rakt uppåt så deras ljus bländar inte 

besökarna. Det finns ett likadant takfönster i Lunds konsthall så det är uppenbart att det är 

därifrån Anshelm hämtat idén.110 Anshelm säger själv att de ljuskupoler som finns på taket 

och släpper ner ljus till ljusschakten i den första ritningen var helt kvadratiska men att han 

sedan ändrade det till snedställda kupoler. Dessa ger nämligen ett bättre ljus. Han beskriver 

vidare att de två lampor som sitter i varje ljuskupol är på 60 watt och att ljuset kommer riktat 

snett norrifrån.111 Lars Asklund anser att ljusschakten gör att dagsljuset strömmar ner i 

byggnaden på ett väldigt raffinerat sätt. Han kallar dem dock lanterniner.112 

Ljuset i Malmö konsthall har fått en hel del god kritik men då brukar det vara för ljusschakten 

och inte takfönstret. I en annan intervju har Anshelm förklarat konstruktionen med ljusschakt 

och takfönster på det här sättet: 

Att få hygglig kvalitet på ljuset var det stora problemet. Kravet vi formulerade var: 

snett infallande överljus. Den branta lanterninen var det ju inga svårigheter med; 

synkontakt med himlen, ej infall av direkt solljus, dagsljus och konstljus 

samordnade, ingen form av diffuserande undertak, lätt utbyte av 

lampor…Konstbelysningen genom glödljus i kupolerna med spotlight i övrigt och 

för lanterninen utvändigt placerade strålkastare. 

Det finns möjligheter att stänga dagsljuset ute i Malmö konsthall men det måste i så fall ske 

genom att vaktmästaren går upp på taket och täcker takluckorna med plattor.113 Detta betyder 

att hallen aldrig justerar ljusinsläppet efter dagsljusets skiftningar utan bara mörklägger om 

det är någon konstinstallation som absolut kräver det.  
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3.3.4 Malmö konsthalls användarvänlighet för utställningar 

Lars Asklund anser att Malmö konsthall är den vackraste utställningshallen för modern konst 

som finns i norra Europa. I jämförelse kallar han Moderna museet i Stockholm ”pompöst, 

mörkt och dystert” och menar att dess utrymmen och arkitektur inte alls fungerar varken för 

den moderna konst eller skulpturer som ställs ut där. Han nämner framför allt en oförglömlig 

utställning i Malmö konsthall där Bård Breiviks skulpturer ställdes ut och då hallen ska ha 

flödat av ljus och färger. Asklund pekar också på hur olika utställningar kan te sig i olika 

konsthallar:  

När hallen fortfarande var ny visades en utställning med Emil Noldes verk. Jag 

minns utställningen som färgsprakande, gripande och samtidigt glad. Också Arken, 

söder om Köpenhamn, valde Nolde för en av sina första utställningar. Arken har 

sämre ljusförhållanden: En märkvärdigt stum lanternin i rummens mitt gör, i 

kombination med ett bländande hörnfönster, att utställningsytorna vilar i konstant 

halvmörker. Noldes bilder blev plötsligt döda och dystra; ljuset har en avgörande 

betydelse för hur man upplever konsten!114 

På Expressens kultursidor är Conny C-A Malmqvist kritisk till att Malmö konsthall, som han 

anser bör ägna sig åt utställningar som kommer till sin rätt i det flödande ljuset, också har 

utställningar som kräver total mörkläggning. Han nämner en utställning av konstnärerna Carla 

Zaccagnini och Bruno Lagomarsini där ljuskupolerna stängts igen och sidofönstren ut mot 

parken har målats igen.115 Samtidigt argumenterar Therese Marklund i en text i Svenska 

Dagbladet att det är just Malmö konsthalls flexibilitet och anpassningsbarhet som gör att den 

kan husera många olika typer av utställningar. Hon tar Olafur Eliassons utställning The Light 

Setup, som ställdes ut både i Malmö och Lund, som exempel på konst som kommer till sin 

fulla rätt i hallen. Hon skriver att utställningen gör konsthallen till ett enda stort 

ljusexperiment. Man har bland annat blandat dagsljus med artificiellt ljus som filtreras genom 

gummidukar. Enligt Marklund använder man sig av skiftningarna i det dagsljus som lyser in i 

hallen på ett sinnrikt sätt. Samtidigt styrs det elektriska ljuset av en dator. ”Inom vissa fält är 

den mänskliga gestalten helt befriad från skugga och inom andra får belysningen oss att se 

slätstrukna ut, nästan på väg att lösas upp. Salen fullkomligt badar i det karga och vackra 

                                                           
114 Asklund, 24 oktober 1998. 
115 Conny C-A Malmqvist, Estetik på undantag i Malmö konsthall, Expressen, 1 april 2015, Hämtad 2016-11-17 
från: http://www.expressen.se/kultur/estetik-pa-undantag-i-malmo-konsthall/.  

http://www.expressen.se/kultur/estetik-pa-undantag-i-malmo-konsthall/
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ljuset som i speciella nyanser får mig att associera till norrsken över de västerbottniska 

trädtopparna en iskall vinternatt.”116 

 

3.4 Jämförelse av ljusförhållandena i de undersökta byggnaderna 

3.4.1 Ljusets konsekvenser för betraktaren 

Efter att ha besökt de tre byggnader som är föremål för den här studien och sedan gjort en 

genomgående analys av hur deras utställningssalar belyses är det bara att konstatera att man 

har valt väldigt skiftande lösningar och att det knappast råder någon enighet inom 

museivärlden om vilken typ av belysning som lämpar sig bäst. Det mest intressanta och något 

oväntade är att man också har fått se väldigt olika anordningar i ett och samma museum.  

Glyptoteket ger en väldigt blandad upplevelse när man studerar ljusförhållandena i de olika 

delarna av museet. De rum som ligger på övre planet och där mest klassiska danska verk 

hänger är de där ljuset fördelar sig jämnast och dessutom ger den bästa konstupplevelsen. Det 

är helt annorlunda mot de utställningssalar där de franska mästarnas verk hänger. Där är de 

flesta rum helt mörklagda, spotlightsen lyser rakt på konstverken och är dessutom placerade 

för nära, vilket gör att de flesta av verken kastar skuggor på väggen och reflekterar ljuset på 

ett störande sätt. Ljuset fördelas också ojämnt över målningarna och färgupplevelsen blir 

lidande. Salarna där man ställer ut gamla grekiska, romerska och egyptiska skulpturer har i 

regel bra ljusförhållanden med en jämn ljusupplevelse över hela rummet. I vissa rum verkar 

dock dagsljuset fördelas aningen ojämnt beroende på dess skiftningar. I den här delen av 

museet använder man sig bara av dagsljus på dagen, det är först vid mörkrets inbrott som den 

elektriska belysningen sakta men säkert tänds. Den etruskiska samlingen behandlas däremot 

inte på samma sätt. Den ställs ut i rum som är betydligt mörkare, som inte har några 

ljusinsläpp uppifrån och därför behöver en hel del elektrisk belysning. Denna ger dessutom ett 

väldigt riktat ljus som försvårar upplevelsen av färgerna i verken. Det är med andra ord svårt 

att ge något sammanfattande helhetsintryck av Glyptoteket. Det är som sagt väldigt olika hur 

ljusförhållandena är beroende på i vilken del av museet man befinner sig. Ibland är det riktigt 

bra, ibland är det betydligt sämre. 

På Moderna museet verkar ljuset ha hamnat i skymundan redan på planeringsstadiet och 

aldrig fått det mått av uppmärksamhet som det förtjänar. Lanterninernas funktion har varit 

                                                           
116 Therese Marklund, Roande ljuslek lurar ögat, Svenska Dagbladet, 17 september 2005, Hämtad 2016-11-17 
från: http://www.svd.se/roande-ljuslek-lurar-ogat.  
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rejält omtvistad, deras funktion ska ju vara att släppa in dagsljus men det ser inte ut som att de 

släpper in något ljus alls. Vid mörker lyser de utåt vilket ska ge ett vackert ljusspel ut mot 

vattnet och detta tyder på att de byggts för att fylla en funktion i den yttre arkitekturen och 

inte i den inre. I hela museet präglas utställningssalarna av en dunkel känsla. Ljuset riktas 

direkt mot konstverken vilket tillsammans med det dunkla i övrigt kan vara störande och 

tröttande för ögat och det finns en risk att man inte orkar uppehålla sig för länge i salarna. En 

annan olycklig konsekvens av detta kan vara att besökarna inte får någon lust att dröja kvar en 

längre stund vid konstverken och att de uppmuntras till att röra sig mellan utställningssalarna 

med hög hastighet. Moderna museet kan lämpa sig väl för moderna konstinstallationer som 

kräver mörklagda rum men med tanke på ljusförhållandena i den permanenta utställningen 

blir det svårt att göra rättvisa åt de lite äldre verk som hänger där. Det blir inte heller någon 

bra atmosfär för de besökare som uppskattar ett mjukt och jämnt ljusflöde. 

Malmö konsthall skiljer sig från de andra två i och med att det är en konsthall och inte ett 

museum. Den består dessutom till stor del av en enda stor sal, även om det finns ett mindre 

sidorum också. Det måste också tilläggas att de inte behöver ta hänsyn till samma 

konserveringskrav som de andra i och med att de bara har tillfälliga utställningar. Konsthallen 

får i regel ett jämnare ljusflöde än Moderna museet och delar av Glyptoteket genom sina 

ljusschakt varifrån dagsljuset strålar ner till hela salen. Den elektriska belysning som också 

finns i dessa ljusschakt fungerar dessutom mest som ett komplement till dagsljuset och dess 

ljus reflekteras ner i rummet genom schaktets väggar och lyser inte direkt på föremålen. Det 

stora snedvridna takfönstret gör dock att ljusförhållandena i vissa delar av salen påverkas för 

mycket av dagsljusets skiftningar. Det består nämligen av helt genomskinligt glas som inte är 

tonat så solen lyser rätt in och fördelar ibland ljuset ojämnt över konstverken. Det orsakar 

emellertid inte de störande reflektioner som elektriskt ljus kan göra. 

Efter att ha rört sig i många utställningsrum på ett antal museer i syfte att känna av ljuset kan 

man konstatera att det är i de rum där ljuset fördelas så jämnt och mjukt som möjligt som man 

som besökare får den behagligaste upplevelsen. Elektriskt ljus som riktas direkt mot 

konstverk är obekvämt för ögat och ger dessutom upphov till en hel del störningar, som 

skuggor och reflektioner. Det är ingen lätt vetenskap att få till ett jämnt ljus i utställningssalar 

men vissa museer har lyckats betydligt bättre än andra. Dessutom har man på en del museer 

lagt väldigt stort fokus på bevarandet av konstverken vilket ofta sker på bekostnad av 

upplevelsen av dem.  
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3.4.2 Hur relaterar de undersökta museerna till Nikolaus Pevsners funktionalistiska teori? 

Om man här också ska knyta an till Nikoalus Pevsners funktionalistiska teori om arkitektur 

kan man konstatera att det blir svårt att ge ett helt entydigt svar på om den stämmer in på de 

undersökta byggnaderna. Även om det här arbetet fokuserar på upplevelseaspekten blir det 

svårt att helt bortse från den konservatoriska. Frågan blir oundvikligen ur vilken synvinkel 

byggnaderna är funktionalistiskt utformade, vilken funktion är det de ska fylla? Som 

beskrivits har ljusförhållandena på Moderna museet, främst i den permanenta samlingen, 

under lång tid blivit så åsidosatta att besökarens upplevelse av de utställda konstverken i 

många fall blir lidande. Eftersom man i designandet av museet till stor del missat att ta fram 

ett bra ljus fyller byggnaden långt ifrån den funktion den ska göra. När syftet med ett nytt 

museum och dess funktion ska formuleras går det helt enkelt inte att bortse från att det ska 

främja besökarens möjligheter att på ett fullvärdigt sätt betrakta de konstverk som finns 

utställda. Däremot fungerar det nog bättre om man bara ser till bevarandet av konstverken. I 

Glyptoteket verkar också verken förvaras på ett sätt som bevarar dem men konstupplevelsen 

blir ändå ojämn. Rummen på de övre planen där dansk konst ställs ut är väldigt 

funktionalistiskt utformade men i de salar där franska klassiker ställs ut försvåras betraktandet 

av verken på grund av en alltför aggressiv elektrisk belysning. Där har man enbart fokuserat 

på bevarandet av konstverken. Malmö konsthall är det av de undersökta objekten som 

stämmer bäst in på Pevsners teori. Det är en modern utställningshall som är designad på ett 

väldigt väl genomtänkt sätt med fullt fokus på funktion och inte på form. Det gör att konsten 

till största del kommer till sin rätt även om hallen ibland är lite för utelämnad för dagsljusets 

skiftningar. Detta framstår dock som ett litet problem om man jämför med den elektriska 

belysningen som finns i hela Moderna museet och i vissa delar av Glyptoteket. 
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4. Sammanfattande slutdiskussion 
Allteftersom den här undersökningen har gått framåt har det blivit uppenbart hur viktigt ljuset 

trots allt är för hur ett konstverk uppfattas av museibesökaren. Ljusförhållanden på museer är 

en besvärlig vetenskap också för att det finns olika intressen och perspektiv som inte sällan 

konkurrerar med varandra. Sådana är till exempel om man främst ska koncentrera sig på 

själva utställandet av verken eller på bevarandet av dem. En annan svår fråga är om formen 

eller funktionen på museer är viktigast. Det finns så många aspekter att tänka på när det gäller 

att utforma ett museum på bästa sätt att det aldrig kommer finnas ett slutgiltigt svar på hur 

man gör det bäst. Detta illustreras inte minst på ett tydligt sätt beträffande ljusförhållandena. 

En fråga man måste ställa sig är i vilket syfte man egentligen vill bevara konstverken. 

Bevarandet ska förstås ske för att konstverken ska kunna fortsätta upplevas på bästa sätt men 

det kan de ju ändå inte om de ställs ut i ljusförhållanden som är så dåliga att de inte kan 

betraktas på det sätt som var tänkt av konstnären. I så fall är det svårt att se någon mening 

med konserverandet. 

 

4.1 Ljussättning i utställningsrum med enbart dagsljus 
Den första frågeställningen den här studien skulle ge svar på var hur konsten upplevs i de 

utställningsrum där ljuset helt utgörs av dagsljus. Svaret är att det beror på hur ljusinsläppen 

är konstruerade och formen på rummet. På det stora hela ger dagsljuset ett jämnare ljus som 

sprids över hela rummet men om ljusinsläppet släpper in för mycket direkt dagsljus och inte 

innehåller filter kan ljuset fördela sig aningen ojämnt ibland beroende på om det för stunden 

är soligt eller mulet ute eller var på himlen solen står. De enda utställningssalar jag besökte 

där det inte användes något elektriskt ljus alls var de salar på Ny Carlsberg Glyptotek där man 

ställde ut grekiska, romerska och egyptiska skulpturer. I dessa salar var ljuset bättre och inte 

lika tröttande för ögat som i rum där det elektriska ljuset dominerar. Ljuset blev emellertid lite 

ojämnt ibland på grund av dagsljusets skiftningar och ibland föll störande skuggor på 

väggarna. Vid mulet väder blev det också lite för dunkelt i utställningsrummen. 

Konstupplevelsen blev ändå lättsam och inte för ansträngande för ögonen. 
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4.2 Ljussättning i utställningsrum med dominerande elektriskt ljus 
Den andra frågeställningen som det här arbetet ämnade besvara var om konstverken kommer 

till sin rätt när de belyses av riktat elektriskt ljus, det vill säga när de lyses upp av spotlights. 

Det enkla svaret är nej. Detta blev väldigt tydligt både på Moderna museet och i de rum på 

Glyptoteket där man ställer ut franska mästare. I nästan alla fall leder det riktade ljuset till att 

vissa delar av målningarna belyses mer än andra och att målningarna reflekterar ljuset på ett 

störande sätt. Inte minst i Glyptotekets franska samling blir det väldigt problematiskt eftersom 

takhöjden är för låg och spotlightsen därmed hamnar för nära målningarna och besökarna. 

Detta visar att även rummens form har betydelse för hur ljuset blir. Visst blir verken bättre 

bevarade för framtiden om man stänger ute dagsljuset och istället använder elektriskt ljus 

eftersom de då inte utsätts för skadliga UV-strålar.  Frågan är ju emellertid för vem man 

bevarar. Om man kommer fortsätta ställa ut målningarna på det här sättet kommer ingen 

besökare få uppleva dem på rätt sätt. Man måste med andra ord fråga sig om det verkligen är 

värt det att fokusera så mycket på konserverande av konstverken. 

 

4.3 Ljussättning i utställningsrum där både dagsljus och elektriskt ljus används 
Den tredje frågeställningen för den här studien var hur konsten påverkas när man använder 

både dagsljus och elektriskt ljus. Detta beror förstås helt på hur det används och hur man 

blandar de olika belysningsformerna med varandra. Enligt dem som arbetat med att utforma 

Moderna museet ska det museet ha en bra sådan mix men vid ett besök där blir det uppenbart 

att det inte stämmer. De lanterniner som finns i taken släpper knappt in något dagsljus alls. 

Därför blir det mer logiskt att betrakta Moderna museet som ett museum där enbart elektriskt 

ljus används. Kvar blir då Malmö konsthall och i viss mån också Glyptoteket. I Malmö 

konsthall är det dagsljuset som klart dominerar. Det elektriska ljuset fungerar bara som 

komplement och är placerat inuti de ljusschakt som är kopplade till ljuskupolerna på taket. 

Lamporna ger ifrån sig ett ganska svagt ljus som sedan reflekteras ner i rummet. Detta medför 

att det inte finns något elektriskt ljus som riktas direkt mot de konstverk som ställs ut i Malmö 

konsthall. Det finns inget filter mot det naturliga ljuset i konsthallen och det leder till att några 

konstverk beroende på var de hänger och på ljuset utomhus kan belysas ojämnt vid olika 

tidpunkter. Men som helhet sprids ljuset på ett väldigt bra sätt över hela konsthallen vilket är 

skonsamt för ögat och dessutom ger besökaren en känsla av att vilja dröja kvar. I motsats ger 

de flesta utställningssalar i Moderna museet känslan att man vill förflytta sig snabbt genom 

rummen. Ljussättningen blir helt enkelt för ansträngande för ögonen och sinnena.  
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I Glyptoteket hålls artificiellt och naturligt ljus till största del isär. I den etruskiska samlingen 

släpper man i viss mån in dagsljus från sidan men det är spotlights som dominerar de här 

rummen och resultatet blir inte bra. Konstverken belyses alltför ojämnt för att det ska ge 

besökaren en bra upplevelse. 

 

4.4 Form eller funktion? 
Det sista som det här arbetet ämnade ge svar på var huruvida de undersökta museerna har 

utformats med fokus på form eller funktion. I Malmö konsthall har man satsat stort på insläpp 

av naturligt ljus med ett i huvudsak väldigt gott resultat. Den stora mängden snedvridna 

ljuskupoler som är placerade på taket släpper ner ljus i ljusschakten och det gör att ljuset 

sprids på ett väldigt bra sätt i hela hallen. Det direkta dagsljuset som kommer in från 

takfönstret kan ibland bli något störande och blända besökaren men det är ett sekundärt 

problem. I Malmö har man verkligen lyckats skapa en funktionell konsthall vars flexibilitet 

gör att betraktelsen av konstverken blir angenäm. Dessutom har man lagt betydligt mindre 

energi på den yttre arkitekturen. Byggnaden är utifrån ganska anspråkslös och smälter in bra i 

omgivningarna. På Glyptoteket är det väldigt olika i olika delar av museet men i de rum på 

övre planet där främst klassiska danska verk ställs ut är ljusförhållandena väldigt gynnsamma. 

I de här rummen används ett dagsljus som gör att färgerna i målningarna framträder på rätt 

sätt eftersom det varken finns riktat ljus, reflektioner eller störande skuggor. De delar av 

museet där man ställer ut skulpturer har också ett bra ljus på det stora hela och de fyller sin 

funktion även om man hade kunnat arbeta lite mer med filter vid takfönstren för att få ett 

jämnare ljus som inte påverkas lika mycket av hur dagsljuset ändras. Henning Larsens 

tillbyggnad från 1996, där franska mästarna hänger, verkar helt ha designats utifrån hur 

konstverken bevaras bäst. Därmed har man här fokuserat helt på funktion men inte den 

funktion som ger ett bra ljus som är gynnsamt och användarvänligt för betraktaren. För 

Moderna museet har man koncentrerat sig mycket på att byggnaden ska passa in så bra som 

möjligt i den omgivande miljön på Skeppsholmen. Det är bland annat därför man valde att 

spränga in byggnaden i berget. Energin verkar mest ha gått åt till detta vid planeringsstadiet 

och det har gjort att funktionen i utställningssalarna har fått stå tillbaka. Det hade varit fullt 

möjligt att satsa på båda men att döma av hur ljussättningen fungerar, framför allt i den 

permanenta samlingen, blir det uppenbart att man satsat betydligt mer på formen än 

funktionen. 
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4.5 Äldre kunskapers betydelse för museiarkitektur 
Pevsners funktionalistiska teori handlar som sagt om att nya samhällsfunktioner alltid har lett 

till nya byggnadstyper och att de med tiden blivit alltmer ändamålsenliga. Men stämmer 

verkligen detta in helt på hur museer nu för tiden utformas, och framför allt de museer som 

undersökts i den här studien? Det har faktiskt visat sig att den funktionalistiska tanken många 

gånger har frångåtts i nutida museiprojekt. Museer har kommit att bli så mycket mer än forum 

där man ställer ut konst för kontemplerande för allmänheten. Det har blivit en del av 

kommersialiseringen i samhället och måste därmed erbjuda mycket mer än bara konsten. Det 

har lett till att den yttre formen har blivit viktig för många arkitekter på bekostnad av den inre 

funktionen. Ett bra exempel är Guggenheim-museet i Bilbao som är en byggnad med väldigt 

unik arkitektur men där de kurviga och snedvridna yttre formerna gör att utformningen av 

utställningsrummen har blivit något problematisk. Samma problem finns med designen av 

Moderna museet även om dess yttre arkitektur inte är lika spektakulär som Guggenheim. Det 

har ändå funnits en tydlig tanke från början med att museet ska se storslaget ut från vattnet 

men att det knappt ska synas om man kommer från land. Lanterninerna verkar också ha fått 

en yttre funktion då de lyses upp på kvällen och ger ett vackert sken som kan ses från vattnet. 

Däremot fyller de just inget syfte för ljuset i utställningssalarna, vilket annars brukar vara 

tanken med lanterniner. Moderna museet är ytterligare ett exempel på ett nutida museiprojekt 

där den inre funktionen fått stå tillbaka för den yttre formen. Det finns emellertid motsatser 

till dessa. Museum of Modern Art i New York är ett bra exempel på museum med en enkel 

och anspråkslös arkitektur men där man från början har haft en tydlig tanke på hur 

utställningsrummens utformning ska ge en så bra upplevelse som möjligt för besökaren. I 

Malmö konsthall har man också till största del lyckats bra med funktionen. Ljusanordningarna 

är väl genomtänkta och byggnaden har en enkel och funktionalistisk arkitektur som inte 

sticker ut i omgivningen. Då hamnar fokus där det ska vara, nämligen på den utställda 

konsten. Det går alltså inte att säga att arkitekturen i nyare museibyggnader generellt blivit 

mer funktionell och ändamålsenlig, i många fall har det snarare blivit tvärtom och tidigare 

kunskaper om hur man åstadkom det bästa ljuset i utställningssalar verkar många gånger ha 

gått förlorade. Eftersom man innan elektriskt ljus började användas var utlämnade till att 

utnyttja dagsljuset på bästa sätt ställdes man förr också inför större utmaningar än man gör nu. 

Det är något som nutida arkitekter borde lära mer av. Dessa äldre kunskaper är värdefulla och 

borde i större utsträckning utnyttjas istället för att ignoreras. Om man gör det på rätt sätt kan 

man hitta ett närmast idealiskt sätt att kombinera dagsljus och elektriskt ljus. Glyptoteket är 

det äldsta av de museer som undersökts i den här uppsatsen och där finns det rum där de 
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tidigare kunskaperna lever kvar. Märkligt nog utnyttjade man inte dessa när man utökade med 

en till byggnad för den franska samlingen. Istället valde man en helt annan och helt och hållet 

modern lösning som dessutom fungerar dåligt. Tänk vad mycket bättre det hade blivit om 

man istället använt sig av det äldre kunnandet om hur dagsljuset ger en bra konstupplevelse 

och försökt kombinera det med mer moderna kunskaper om bevarandet av konstverk. Det 

finns inga enkla och entydiga svar på vad en sådan strategi hade kunnat åstadkomma men det 

hade definitivt blivit bättre jämfört med hur det är nu. Detta är i alla fall något det borde 

forskas mer om i syfte att ta fram tydligare riktlinjer för hur moderna konstmuseer bör 

utformas så att inte utställandet av konsten blir lidande 
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