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Vad gör en utställning? 

Ideal är något som ständigt förändras och även om det nya många gånger är en motreaktion mot det som 

varit lever även spår från tidigare ideal vidare i nya ideal, utställningsideal är inget undantag.  

   För att inte skapa onödig förvirring ska klargöras att det i den här uppsatsen handlar om 

museiutställningar med ett kulturhistoriskt tema, vars syfte och funktion sedan i alla fall början av 1900-

talet bottnar i en syn på museets roll som en bedrivare och förmedlare av forskning kring historia för att 

bilda en stor bred massa inom det aktuella museets samlingsområde. I den andan och för de målen 

skapades ett utställningsideal kännetecknat kanske främst av montrar i stora salar med gamla föremål i 

långa rader. Numer har idealen både vad gäller utställningens syfte och utseende förändrats och tillskillnad 

från tidigare bildningsambitioner är idag i alla fall några utställares önskan och mål att med utställningen 

kunna ge en stimulerande upplevelse som kan väcka tankar, intresse och fantasier till liv hos besökaren. 

Intentioner som påverkar både ämnesurval, perspektiv och utformning och som Stefan Bohman 

framhåller i en debattartikel1 är därav idén om det ”mossiga” museet en myt som behöver bekämpas. För 

att kunna närma sig detta undersöks i den här uppsatsen vad en utställning kan innehålla och vilka mål och 

intentioner som ligger till grund för de val som görs i utställningsarbetet. 

 

   Frågan blir så: Vad gör en utställning idag?  

 

Något som anspelar både på vad som utgör själva utställningen och på huruvida utställningen kan göra eller 

utföra något, skapa något utöver själva den fysiska gestaltningen. Rune Gade, vars utställningsanalys senare 

kommer att presenteras, föreslår att utställningen i ett hänseende är en plats där historia och historiska 

föremål blir något att förhålla sig till och att uppleva men även för att öka sin historiska medvetenhet och 

för att nå ”teoretiska insikter”. Ett verktyg för att granska detta är utställningsanalysen: 

Udstillingsanalysen kan medvirke til at skærpe tænkningen omkring sådane 
spørgsmål, og kan i forbindelse med det praktiske udstillingsarbejde desuden 
være et kritiskt evalueringsværktøj, der kan bidrage til at øge opmærksomheden 
omkring de virkemidler og komponenter en udstilling involverer.2

Om utställningen, och således även i viss mån museet, ska vara en plats för att sprida kunskap och ge en 

upplevelse är det viktigt att undersöka hur de som gör utställningar själva tänker om utställningen och dess 

möjligheter, hur de förhandlar fram innehållet utifrån sina intentioner med utställningen. 

                                                      
1 Stefan Bohman, SvD, ”Bekämpa myten om det dammiga museet”, 2003-01-07 
2 Gade, Rune, ”Hvad er udstillingsanalyse? – bidrag til en diskussion af strategier i forbindelse med analyser af udstillinger”,  s.1 
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MÅL 

Målet med den här undersökningen är att hitta en möjlig form för granskning av innehållet i utställningar 

och att försöka uttröna vilka val och intentioner som kan påverka utställningsarbetet och den slutgiltiga 

gestaltningen. Det sista genom att dels lyfta fram några utställares intentioner med utställningen, men 

samtidigt att sätta det i sammanhang med olika teorier och diskussioner som förs och har förts i ämnet. 

Sammantaget är förhoppningen att det ska kunna vara ett sätt att påvisa både möjligheter och problem 

med utställningen. 

FRÅGESTÄLLNING  

De grundläggande frågorna för den här uppsatsen är vad som utgör innehållet i utställningarna och vilken 

påverkan olika syften och intentioner har på detta innehåll. I en studie av två svenska museiutställningar 

med kulturhistoriskt tema, har jag därför undersökt hur utställningsproducenterna och formgivarna 

förhandlar fram innehållet i utställningen, samt intentionerna bakom framställningen. Målet med 

undersökningen var att lyfta fram hur innehåll i utställningar förhandlas fram utifrån frågorna: 

• Vad är utmärkande för diskussionen kring utställningens och museets roll när dessa utställningar 

producerades? 

• Vilka intentioner har utställarna med den valda framställningen och utformningen?  

• Hur förhandlas innehållet fram? 

- Hur görs ett urval i ämnet, berättelserna och formen?  

- Hur gestaltas det narrativa och det konceptuella innehållet? Hur formas det materiella 

innehållet? Vilka medel/verktyg används?  

METOD 

I uppsatsen fokuseras på utställningsproducenternas och formgivarnas intentioner med utställningens 

utformning och hur de arbetar fram, väljer ut och visualiserar innehållet. Då utgångspunkten i 

undersökningen är att synliggöra utställarnas intentioner med utställningarna och innehållet i dessa, bygger 

det empiriska materialet på samtal med utställningsproducenter och formgivare. Valet att kalla det samtal 

och inte intervjuer kommer av att formen för dessa till största delen vilade på att utställarna berättade om 

utställningsarbetet och att tillfällena inte var styrda efter någon specifik intervjumodell. För exempel på 

frågor som fungerade som stöd och vägledning i samtalen se bilaga 1 – Samtalsfrågor.  

   Utöver samtalen tillkommer även material som utställningssynopsis, utställningstexter och 

foldrar/kataloger med information om hur innehållet i utställningarna har valts och arbetats fram. Till det 

empiriska materialet tillkommer även beskrivningar av utställningarna som har sin grund i ett flertal egna 
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besök vid utställningarna.3 Utifrån detta sammantagna empiriska material avses centrala frågor kring form, 

texter och föremål, belysas och problematiseras med hjälp av tidigare teorier och diskussioner hämtade ur 

material som litteratur, debattinlägg och artiklar. Det tillvägagångssättet gör att producenternas och 

formgivarnas sätt att tala om de utställningar de gjort och hur de tänker om dessa blir det viktiga och inte i 

första hand hur ”teoretiker” talar om det. För att få en struktur på presentationen av materialet görs en 

egen modell för uppdelning av utställningarnas innehåll (konceptuellt, narrativt och materiellt innehåll), 

detta förklaras och definieras i slutet av kapitlet ”Verktyg och perspektiv”.  

Urval och avgränsningar 

En avgränsning i undersökningen är fokuseringen på utställarnas intentioner, vilket innebär att det i 

metoden inte ingår någon receptionsundersökning eller receptionsanalys. Det betyder att besökares 

faktiska mottagande varken undersöks eller problematiseras utan avsiktligt utelämnas i den här uppsatsen. 

Dock finns både besökarna och mottagandet med som en viktig del eftersom utställningsarbetet och 

intentionerna med utställningens innehåll är avhängigt en tilltänkt målgrupp. I kapitlet ”Utställningarna” 

finns även en beskrivning av respektive utställningar utifrån de besök som gjorts för denna undersökning. 

Avsikten är att ge läsare som ej haft möjlighet att ta del av utställningarna utrymme att skapa sig en 

uppfattning om det som senare diskuteras i kapitlet ”Samtalen”. Här bör påpekas att trots försök till en 

saklig återgivelse går det inte att komma ifrån att det rör sig om en mer eller mindre subjektiv reception 

och tolkning.  

   Museiutställningarna det handlar om har avgränsats till utställningar som står på svenska museer med en 

mer kulturhistorisk inriktning. Valet av utställningar har snarast setts som en avgränsningsfråga, men valet 

har självklart även påverkat materialet och tillvägagångssättet, t.ex. är det säkert svårare, p.g.a. 

tidsaspekten4, att urskilja intentionerna bakom äldre utställningar (som s.k. basutställningar ofta är) genom 

intervjuer. Ytterligare ett antagande är att dessa måhända inte heller representerar en mer ”nutida” 

utställningsform även om de är vanligt förekommande idag så återstår frågan om utställningarna skulle se 

så ut om de var nyproducerade. Här ska nämnas att distinktionerna för tillfälliga och basutställningar inte 

heller är helt självklara. Tillfälliga utställningar verkar tendera att stå längre än tidigare samtidigt som 

basutställningar, i vissa fall omnämnda som permanenta utställningar, förutsätts nog idag sällan att stå helt 

och hållet permanent utan förnyas om än med längre tidsintervall. De utställningar som här undersöks kan 

för att gå runt detta problem benämnas som temautställningar, vilket inte speglar deras varaktighet men 

detta utesluter heller inte att även en basutställning kan var uppbyggd kring ett tema. 

 
3 Dessa besök har ägt rum inom tidsperioden 2003-10-20 och 2004-01-16 
4 Med avseende på möjligheten att föra samtal med utställarna och få fram material som påvisar deras intentioner med 
utställningsarbetet. 
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Utställningar & Samtal 

Den här undersökningen bygger på utställningarna ”Memento mori” på Historiska museet och ”Hästen – 

tyglad, piskad, älskad” på Nordiska museet. Det är två samtidigt producerade temautställningar som visas i 

Stockholm under 2003/2004. De har haft någorlunda liknande budgetar, omkring 1½ - 2 miljoner, och 

produktionstid, 12 respektive 8 månader, samt visas under 1–1½ år. Dock skiljer sig de två utställningarna 

helt i ämne och utformning. Vilket gör dem intressanta för den här undersökningen då spridning vad 

gäller ideal och intentioner med utställningsverksamheten skapar en grund för jämförelse, som kan 

resultera i mer sakliga diskussioner än om enbart en utställning ingår. Ett större antal utställningar kunde 

tillåta bredare och kanske mer generella diskussioner men samtidigt skulle ett på så vis utökat material 

även bli mer ytligt. 

   För undersökningen har fyra samtal med respektive utställningsproducent och formgivare för 

utställningarna förts. I det följande presenteras dessa fyra personer och något om deras bakgrund, här 

redogörs även för utställningsarbetets mer praktiska inledningsskede. Samtalen finns på kassettband hos 

uppsatsförfattaren.  

”Memento mori” 

Producent av utställningen ”Memento mori” var Kerstin Smeds. Smeds arbetade som utställningschef på 

Historiska Museet i Stockholm sedan millennieskiftet, en tjänst som slutade till årsskiftet 2002/2003. 

Under den tiden utformade Kerstin Smeds ett utställningsprogram för fem år framåt, ett slags manifest 

kring vad museet är och ska bli. Det ska även tilläggas att Smeds även docent i historia (Helsingfors) och 

är professor i museologi (Umeå). 

   Arbetet med ”Memento mori” inleddes i september 2002 med utgångspunkt i att handla om människans 

förhållande till döden. Utställningen planerades från början att öppna i slutet av juni 2003, vid den tiden 

löpte även Kerstin Smeds projektanställning för utställningen ut. Detta betydde att hon inte var med till 

slutet när datumet för invigningen ändrades till början av september samma år.  

   Från början var Clara Skoog Åhlvik (numera vd för Svensk Form) medproducent, men då hon slutade i 

inledningsskedet ersattes hon (av Kerstin) med en annan utomstående medproducent Lena Hejll. Lena 

Hejll var även den som egentligen slutförde arbetet då Kerstin Smeds slutade i slutet av juni.  

   Genom Clara Skoog Åhlviks kontakter tillsattes arkitekterna Agneta Hahne och Katarina Rundgren vid 

Agneta Hahne Arkitekter AB (AHA) i Malmö som formgivare för utställningen. (De hade tidigare arbetat 

tillsammans med en paviljong på BO –01 mässan.)  

 

   Samtal har förts med Kerstin Smeds i Uppsala den 1 december 2003, samt med Agneta Hahne (Malmö) 

per telefon den 12 december 2003. 
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”Hästen – tyglad, piskad, älskad” 

För det här utställningsprojektet satte Nordiska museet ihop en utställningsgrupp och kontaktade Tove 

Faye-Wevle för tjänsten som utställningsproducent. Tove Faye-Wevle har bland annat gått en 

specialutbildning för yrkesverksamma producenter inom film, teater och TV vid IHR och DI. Hon har 

varit anställd vid Historiska museet i drygt tio år, först en kort tid som samordnare vid den pedagogiska 

enheten men huvudsakligen som utställningskommissarie och producent. Numera är Faye-Wevle 

frilansande kommissarie (curator) och producent, hennes tidigare koppling till Nordiska museet är ett 

heldagsseminarium på i samband med utställningen "Mode som konst”.  

   Arbetet med ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” började i september 2002, med utgångspunkt i att 

behandla ”relationen mellan människa och häst”. För utställningsprojektet hade Nordiska museet satt ihop 

en producentgrupp och även utsett och tillfrågat en formgivare, konstnären Mats Aronsson som var med 

på halvtid hela vägen under åtta månader. Mats Aronsson är frilanskonstnär med viss erfarenhet av 

museiutställningar och arbetar även som lärare på Kulturskolan/Kulturchock på Fryshuset (Stockholm)5.  

   De startade i mitten av september 2002 och efter att synopsis var klart i mitten av oktober pågick arbetet 

i sex månader och tre veckor. Utställningen öppnade i maj 2003 och står ca 1 ½ år. 

 

   Samtalet med Tove Faye-Wevle hölls på Nordiska museet i Stockholm den 4 december 2003, vid 

samtalet deltog även Pernilla Zetterman, konstnär som skapat några videoinstallationer som ses i 

utställningen. Samtalet med Mats Aronsson (Stockholm) fördes per telefon den 10 december 2003. 

Om rollerna 

I uppsatsen omnämns Tove Faye-Wevle och Kerstin Smeds som utställningsproducenter. Dock ska 

påpekas att deras roll i båda fallen varit att arbeta fram allt ifrån de första idéerna och skriva synops till att 

genomföra själva utställningen. Producentrollen har även inneburit ansvar för budget och personal etc. (i 

”Memento mori” delades detta mellan Smeds och Hejll), en ansvarsroll som i utställningssammanhang kan 

omnämnas utställningskommissarie och curator. (Producentrollen kan annars ofta innebära att man 

genomför redan färdiga idéer och synops.) Vid ett antal tillfällen används även ”utställarna” som syftar till 

att samla både producenterna och formgivarna under en betäckning. 

 
5 De arbetar bl. a. med film. måleri och musik. 
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DISPOSITION 

Den här uppsatsen är upplagd i fem olika kapitel. Den börjar i en presentation av uppsatsens teoretiska 

bakgrund, som bland annat tar upp frågor och resonemang kring utställningsanalys, utställningsspråk och 

utställningsform samt olika perspektiv på detta. Detta utmynnar i tre egna kategorier av 

utställningsinnehåll som fungerar som ett analysverktyg för den senare presentationen av undersökningen. 

För läsare som inte haft möjlighet att ta del av utställningarna görs sedan en presentation av dessa, med 

målbeskrivningar och en textmässig beskrivning av utformningen.  

   Vidare fortsätter uppsatsen med en form av introduktion till det samtida ”diskussionsklimat” som dessa 

utställningar har gjorts i. Utifrån att framför allt Historiska museet varit del i en aktuell debatt kring vad 

som ska vara museets roll och ansvar kan det vara värt att fundera över vad museers ”samla, vårda, visa” 

innebär idag, speciellt då resurs- och prioriteringsfördelningen dessa områden emellan tycks vara ett 

ständigt diskussionsunderlag och hur utställningarna kan placeras in i denna diskussion. 

   I det därpå följande kapitlet redovisas sedan material från de samtal som ligger till grund för den här 

undersökningen med utgångspunkt i den innehållsuppdelning som definieras i slutet av den teoretiska 

bakgrunden. Utgångspunkten är att fokusera på utställarnas tankar och intentioner med sitt arbete varför 

olika teoretiska resonemang med en underordnad roll används för att kommentera och nyansera 

samtalsmaterialet och sätta in det praktiska utställningsarbetet i teoriska sammanhang. Detta sammanfattas 

och diskuteras sedan i ett avlutande kapitel.  
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Verktyg och perspektiv 

Här presenteras den här uppsatsens teoretiska bakgrund, vad gäller till exempel olika former av 

utställningsanalyser, perspektiv och begrepp som tidigare använts vid studier av museiutställningar. Detta 

utgör grunden till de frågor eller ämnen som behandlas i kapitlet ”Samtalen”, samtidigt som 

resonemangen där blir mer ingående.  

UTSTÄLLNINGSANALYS 

En utgångspunkt för att kunna använda utställningsanalys som en egentlig metod är enligt den danske 

teoretikern Rune Gade6 att först definiera vad en utställning är, därigenom kommer även att 

”udstillingsanalysen selv i et vist omfang medvirker til at konstituere udstillingen som fænomen, snarare 

end at den blot forholder sig til et på forhånd givet fænomen.” Det blir således klart att analysen 

koncentreras till att undersöka det som ”skapar” själva utställningen, utifrån frågan ”hvilke 

udstillingsmæssige egenskaber kendetegner den udstilling jeg står over for?”. Gade presenterar två 

definitionsmodeller som han föreslår bör kombineras för att ge en mer heltäckande analysmöjlighet. Det 

ena exemplet Gade ger är en slags minimaldefinition som bygger på konsthistorikern Hubert Lochers 

definition ”et arrangemant af oftest flere udvalgte genstande i et mere eller mindre offentligt tilgængeligt 

rum…”, en definition som alltså tar fasta på utställningens rumsliga aspekter. Den andra 

definitionsmodellen hämtar Gade från teoretikern Bruce Ferguson som talar om utställningen som en 

kommunikativ företeelse där utställningen ses som ”et komplext netværk af indbyrdes forbundne 

relationer, handlinger og udsagn…”. Kombinationen av dessa leder till att utställningsanalysen bör 

fokusera på utställningens materiella komponenter och fysiska gestaltning i kombination med dess 

”diskursive og strategiske komponenter”.7 Grundfrågorna i Gades utställningsanalys presenteras i fyra 

punkter8: 

1. Hvilke genstande (föremål) er udvalgt til den givne udstilling? 

2. Hvordan er genstandene organiseret/præsenteret på udstillingen? 

3. Hvor præsenteres genstandene? 

4. Hvilken offentlighed har udstillingen? 

   Gade tillägger dock att det inte är tillräckligt att bara se till detta utan att utställningen måste förstås som 

ett komplext nätverk av olika komponenter men att dessa frågor ändå utgör grunden i utställningsanalysen 

och kan användas som ett verktyg oavsett vilket perspektiv som sedan appliceras. 9

 
6 Rune Gade är Ph.d., adjunkt vid Institut for Kunsthistorie, Dans & Teatervidenskab, Köpenhamns universitet.  
7 Gade s. 2-9 
8 ibid. s. 10 
9 ibid. s. 16, 22-25 
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Utställningsspråk  

I utställningsanalyser tas ofta hänsyn till museets och utställningens historia och förändring något som 

endast kort berörs i den här uppsatsen, och då handlar det framförallt om dess utveckling sedan slutet av 

1800-talet och det som hör ihop med de bildnings- och utställningsideal som var gällande under 

modernismen och vidare post-modernismen senare in på 1900-talet. Ofta görs olika modeller och 

uppdelningar för att beskriva denna utveckling, ett exempel på detta är artikeln ”Museiväsendets väsen - 

om en institutionens identitet”10 av Svante Beckman11 och Magdalena Hillstöm12. De presenterar en 

modell med fyra olika idealbilder; skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och teatern, som innefattar olika typiska 

drag som varit mer och mindre framträdande i olika musei- och utställningsideal under olika perioder. 

Genom idealens kännetecken föreslås även hur dessa påverkar synen på utställningens syfte och funktion, 

föremålen och besökaren vilket kan påvisa de grundläggande motsättningarna inom museivärlden och 

skillnader mellan olika typer av museer där de menar att det kulturhistoriska museet är det mest 

”kameleontiska och vacklande i sin identitet”. Den främsta skillnaden eller likheten mellan de olika idealen 

är förhållandet till de två huvudsakliga områdena när det gäller museernas verksamhet; ”en 

kunskapsbetonande lärdomskultur å ena sidan, och i en känslobetonande märkvärdighets-, spektakel- eller 

upplevelsekultur å andra sidan”.  

 

  

 

Mellan modellens fyra områden bildas ett antal ”grundmotsättningar” som återseglas i debatten kring 

museets och utställningens roll: 

Mot den äldre traditionens samlingsorienterade betoning av museet som arkiv 
och skattkammare står den sentida publikorienterade betoningen av identiteten 
som folkhögskola och teater. Mot den kunskapsbetonade lärdomskulturens ideal för 
museet som sakarkiv och folkhögskola står den känslobetonade upplevelsekulturens 
bild av museet som skattkammare och teater. De närstående idealen har något 

 
10 Beckman & Hillström, s. 34-42, ”Museiväsendets väsen  - om en institutionens identitet”, Tvärsnitt 2001:4 
11 Svante Beckman är professor i kultur- och samhällsanalys och arbetar vid tema Q, Linköpings universitet. 
12 Magdalena Hillström är doktorand vid TEMA Q, Linköpings universitet. 
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gemensamt och kan lättare kombineras. Över diagonalerna hittar vi de starkaste 
motsättningarna.13  

   Ett annat exempel på museets och utställningens förändring återfinns i en artikel i Nordisk Museologi av 

Lennart Palmqvist14, där både konst-, kulturhistoriska-, och naturvetenskapliga museer berörs. Palmqvist 

presenterar och förklarar tre ”museologiska modeller” (en föremålscentrerad, en kunskapsförmedlande 

och en brukarrelaterad) som påvisar hur museers utställningsverksamhet har förändrats. Centralt för 

Palmqvists resonemang kring ”utställningsspråkets” (och museets) konventioner, förändring och möjliga 

framtid är museets behandling och uppvisande av objekten och texten.15

   Att tala om utställningen som ett språk genom vilket man kommunicerar med mottagarna är frekvent 

förekommande, ett exempel på det är Museologisk grammatik – perspektiv på historia i museer (1999) av Bengt 

Lundberg16. I boken presenteras en analysform för museiutställningar i fyra steg; intention, innehållsanalys, 

reception och samhällsanalys. Lundberg talar tydligt om utställningen som ett språk och använder begrepp 

som substantiv, verb och adjektiv när han talar om föremålen, dess funktion(er) och beskrivningen av 

dessa. Genom att översätta utställningen till ”text” menar Lundberg att den även kan analyseras som en 

sådan. Gundula Adolfsson17 menar istället i Människa och objekt i smyckeskrin (1987) (inriktad på 

arkeologiska utställningar), att utställningsspråket är ett objektspråk och talar för att utställningen som ett 

”kulturmedium” närmare är jämförbart med t.ex. teatern.18 Likt Eilean Hooper-Greenhill19 trycker 

Adolfsson på att föremål inte är det samma som ord, föremålens kommunikativa förutsättningar måste 

därför analyseras annorlunda än ordets och språkets. (Även om Adolfssons studie är från 1987 finns det 

många beröringspunkter och fortfarande aktuella frågor och problem som därmed gör den 

undersökningen intressant och relevant för den här uppsatsen.) 

   I Att ställa ut kultur – om kulturhistoriska utställningar under 100 år (1990) av Staffan Carlén20 sätts den 

kulturhistoriska utställningen in ett ”större ideologiskt, socialt och etnologiskt sammanhang”, för att 

”spegla sambandet mellan utställningens utformning och de yttre faktorer av skilda slag som påverkat 

den”. Det som gör Carléns studie intressant här är att han skiljer på och definierar ”utställningsform” och 

”utställningsspråk”, där det först nämnda avser det konkreta innehållet, platsen, tingen, texten etc. medan 

det senare är något mer abstrakt, något som skapar atmosfär, ett ”landskap”. Detta menar Carlén ligger 

hos utställaren och de val denne gör i utställningsarbetet och exponeringen av ämnet.21 Carlén föreslår 

därigenom en möjlig avgränsning och nyansering av utställningens innehåll, något som senare i den här 

uppsatsen behandlas under ”Innehållsbegrepp”. 

 
13 Beckman & Hillström, 2001, s. 37 
14 Lennart Palmqvist är arkeolog och museivetare vid Stockholms universitet, universitetsadjunkt vid Historiska institutionen. 
15 Palmqvist, Lennart, ”Utställningskonst i förändring”, Nordisk Museologi 2002:1, s. 3-26 
16 Bengt Lundberg är universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
17 Gundula Adolfsson är etnolog och författare. Människa och objekt i smyckeskrin är Adolfssons doktorsavhandling. 
18 Adolfsson, Gundula, s. 32-51, Människa och objekt i smyckeskrin – en analys av arkeologiska utställningar i Sverige, 1987.  
19 Hooper-Greenhill, Eilean, s. 4, 103, 115,  Museums and the Interpretation of Visual Culture, 2000. 
20 Staffan Carlén är etnolog. Att ställa ut kultur – om kulturhistoriska utställningar under 100 år var Carléns doktorsavhandling. 
21 Carlén, Staffan, s. 12, Att ställa ut kultur – om kulturhistoriska utställningar under 100 år,  1990,  
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PERSPEKTIV 

I den här undersökningen är avsikten att utgå ifrån hantering av utställningen och dess komponenter som 

ett ”språk”. Ett sätt att göra detta är att likt Visual Culture-teorier och –metoder utgå från den här typen 

av kommunikation som visuella praktiker. Det har tidigare gjorts av bl.a. Eilean Hooper-Greenhill22 för att 

studera museer och museiutställningar, men hon påpekar även att begreppet måste ”omförhandlas” en del 

för att vara användbart i utställningssammanhang. Visual Culture ser traditionellt till ”artefacts and 

practices that have formed the basis of art history (paintings, sculpture, architecture)”23 och detta menar 

hon måste breddas vid studier av museer och utställningar. I den här uppsatsen handlar det inte så mycket 

om att applicera ett Visual Culture-perspektiv utan om att visa på en definition av utställningsmediet som 

fokuserar på det visuella. Centralt i detta är att se till hur ”mening” skapas i och genom utställningen och 

vad det är som påverkar hur framställningen uppfattas av besökaren. Visual Culture-perspektivet innebär 

en fokusering på relationen mellan det sedda och den som ser och det som händer i den 

kommunikationen, d.v.s. mellan utställningen och besökaren/betraktaren, varför här en avvikelse blir 

nödvändig som istället fokuserar på intentionerna bakom urvalet och exponeringen av det sedda, d.v.s. 

mellan avsändaren/utställaren och utställningen.24 Det viktiga blir inte hur föremål/objekt uppfattas av 

betraktaren utifrån dennes bakgrund och perspektiv, utan hur framställningens innehåll och ”budskap” 

styrs av den som arrangerar och försöker skapa något med dessa komponenter i utställningen.  

However, experience of the visual is not the same as experience of the text, it is 
more open, and at the same time more difficult to talk about.25

   Då det verkar vara vanligast att prata om utställningen som ett språk likt det vi skriver och talar kan den 

här typen av ingång om möjligt bidra med något nytt till diskussionen. Kanske kan det även vara ett sätt 

att föra in ”adjektiven” i utställningen som Bengt Lundberg menar annars ofta går förlorade (se Museologisk 

grammatik s.16). Det kan vara en fördel att fokusera på bilder och föremål som kommunikationsmedel 

utan att skriva om dem till ”text” när utställningens innehåll och komponenter undersöks. 

Intentionsbegrepp 

Avsikten är, som tidigare klargjorts, att fokusera på intentionerna bakom utställningsarbetet. 

Intentionsbegreppet tas bland annat upp av Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren26 i Historiebilder – om 

intention och reception i museer (1999). Undersökningen som gjorts på fyra svenska museer har fokus på 

innehållet i utställningarna utifrån begreppen intention och reception. Kort sammanfattat kommer de fram 

till att det råder en ”bristande överensstämmelse mellan intention och reception i utställningsmediets 

funktion som historieförmedlare.” I den här uppsatsen utelämnas trots det den typen av djup 

 
22 Eileen Hooper-Greenhill är professor vid Department of Museum Studies, University of Leicester. 
23 Hooper-Greenhill, 2000, s. 16 
24 ibid. s. 8, 14-16 
25 ibid. s. 4 
26 Per-Uno Ågren är professor i museivetenskap och har arbetet vid Umeå universitet 

12  



Linköpings universitet, Campus Norrköping 
Kultur, Samhälle och Mediegestaltning 2003/2004 
Emma Engstad 

 

                                                     

receptionsanalys som Lundberg och Ågren genomfört och intentionsbegreppet appliceras på hur 

innehållet i utställningen förhandlas fram.  

   Producentens och formgivarens intentioner med sitt utställningsarbete bör lyftas fram då det i mångt 

och mycket är deras idéer och åsikter kring ämnet som utställningen i själva verket vittnar om, och som 

Rune Gade påpekar är det snarare de som ”berättar” än föremålen i sig. Han menar att skilda intentioner 

hos producenter och formgivare blivit tydligare i och med att exempelvis tematiska utställningar blivit 

vanligare och där intentionerna med hur man använder t.ex. föremålen i sammanhanget kan skilja sig åt. 27 

Samtidigt kan resonemanget kring vems ”berättelse” som egentligen förs fram självklart diskuteras, för 

exempelvis skulle berättelse-skapandet lika väl kunna hävdas ligga i kommunikationen mellan utställning – 

besökare och då vara beroende av dennes kunskaper och erfarenheter mer än t.ex. utställarens intentioner. 

Trots det kvarstår att utställaren har avsikter med urvalet och framställningen av utställningens innehåll, 

oavsett om dessa kan uppfattas i slutprodukten. 

UTSTÄLLNINGSSINNET 

Eftersom det återkommande i diskussioner kring utställningar handlar om att utställningsbesöket ska 

kunna uppfattas och betraktas som en upplevelse ska det tilläggas att det inte bara är det visuella som 

skapar besökarens upplevelse av utställningen. En sammantagen förståelse och upplevelse hos besökaren 

kan till viss del bygga på en idé om att utställningen ska attrahera besökarens ”utställningssinne”, alltså 

tilltala flera olika sinnen hos mottagaren, vilket innebär att utställningen måste ge mer än ett visuellt 

intryck. Hooper-Greenhill skriver om museers användning av “pedagogic style”, alltså hur museers 

samlingar kan ”kommuniceras” i utställningar på olika sätt.  

Pedagogic content refers to what is said, […] in museums this means the 
statements made by the museum with its collections, […] Pedagogic style refers 
to the style of communication in displays, which includes the way objects are 
used or placed, the way the text is written, the provision within the exhibition 
for various forms of sensory engagement (including visual, tactile, auditory 
senses), the use of light and colour, the use of space, and so on.28

   Detta återfinns även hos Gade som skriver att utställningsanalysen bör sträva efter att visa hur den 

rumsliga formen och organiseringen påverkar besökarens förståelse för och upplevelse av utställningen 

och dess delar: 

…analysen må skærpe opmærksamheden omkring andre oplevelse- og 
erfaringsmodi end den rent visuelle. Vi ser ikke udstillinger, vi oplever eller erfarer 
dem med alle vores sanser, med hele vores krop, og naturligvis via vores 
bevidsthed og hele vores individuelle ballast af erindringer.29

   Utifrån en sådan ståndpunkt bör det vid beskrivningen och analysen av utställningen tas i beaktande att 

betraktaren inte bara är ”et par seende øjne, men måske snarere som en sansende, bevægelig krop, der er 

 
27 Gade s. 19 
28 Hooper-Greenhill, 2000, s.5 
29 Gade s. 23 
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på en form av rejse gennem udstillingen”30. Detta reser frågor kring utställningen som medium och hur 

utställningar utformas, något som även leder in på vilken funktion utställningen ska ha och frågan ”vad gör 

en utställning?”. 

Utställningens form och funktion 

För den här uppsatsen begränsas diskussionen, som tidigare omnämnts, till att kort beröra idéer bakom 

det modernistiska och det postmoderna utställningsidealet som även är det centrala i Eilean Hooper-

Greenhills studier. I det modernistiska museet är rollen att vara en upplysare och utbildare klar, det har ett 

didaktiskt förhållningssätt till verksamheten med klara distinktioner mellan lärare och elev. 

Kommunikationen ses som en form av överföring av faktisk, objektiv och värdeneutral kunskap, något 

som bland annat bygger på en tanke om att föremålen är bärare av någon slags objektiv kunskap.31 Detta 

resonemang kan kopplas till det som Beckman & Hillström kallar ”arkivet” och till viss del 

”skattkammaren” i sin modell (se s.10). ”Arkivet” kännetecknas av en hållning till föremålen studieobjekt 

och innehavare av ”informationsvärde” och något som ”utgör en kollektiv kunskaps- och minnesbank” 

oavsett om samlingarna visas eller används. Föremålens autenticitet blir i ”arkivet” reducerat till dess 

källvärde tillskillnad från i ”skattkammaren” där just autenticiteten är det utmärkande.32 Hooper-Greenhill 

menar: 

Pedagogy in the modernist museum can be summarised as based on objects 
which, if properly disposed, spokes for themselves.33

Kopplat till begreppet ”arkivet” speglar detta även hur besökaren betraktas, där denne helst ses vara en 

områdesexpert och forskare och där fallet inte är så betraktas den besökande allmänheten som ”klienter 

för bildande omsorger”.34 Precis som i ”skattkammaren” är förhållandet lärare – elev gällande, och 

föremålen står i centrum (om än med lite olika fokus). 

  Hooper-Greenhill påpekar att vad som anses vara kunskap omförhandlas allteftersom föremålen 

”betraktas” på ett nytt sätt av museet och i hur utställningar presenteras. I det postmoderna museet blir 

därav en annan typ av kommunikationsteori som bygger på hermeneutiska och konstruktivistiska idéer 

gällande.35  

Many cultural and communication theorist agree that communication is best 
understood as series of processes and symbols whereby reality is produced, 
maintained, repaired and transformed.36

Meanings are understood to be negotiated through cognitive frameworks, 
interpretive strategies and interpretive communities.37

 
30 ibid. s. 24 
31 Hooper-Greenhill, 2000, s.125-136 
32 Beckman & Hillström, 2001, s. 38-41 
33 Hooper-Greenhill, 2000, s. 131 
34 Beckman & Hillström, 2001, s.41 
35 Hooper-Greenhill, 2000, s.125-141 
36 ibid. s.138 
37 ibid. s. 139 

14  



Linköpings universitet, Campus Norrköping 
Kultur, Samhälle och Mediegestaltning 2003/2004 
Emma Engstad 

 

                                                     

I det postmoderna museets verksamhet betonas upplevelsen snarare än utlärandet. Det som upplevs och 

förstås bygger inte på att det finns en avsändare och en mottagare utan på olika processer och 

omständigheter kring den kommunikationen. (Kommunikationsteorier i samband med utställningsanalyser 

är inte helt okomplicerat, det finns flera olika ståndpunkter vad gäller utställningars ”förmåga” att 

kommunicera och därigenom ifrågasätts även utställningens roll som medium. Bland annat Gundula 

Adolfsson tar upp detta med utställningens mediala förutsättningar.) För att visa på en större nyansering i 

det postmoderna idealet gör Beckman & Hillström en åtskillnad i det de kallar ”folkhögskolan” och 

”teatern”, där det sista är det som är mest upplevelse- och publikbetonat. ”Folkhögskolan” har mer en 

betoning på lärandet än upplevelsen men är mer publikorienterad än t.ex. ”arkivet” (se modell s. 10). Dock 

är föremålen inte intressanta i första hand för sin autenticitet och sitt samlingsvärde utan får ett ”värde 

som exempel och illustrationer av det kunskapsstoff museet vill förmedla”. I besökarhänseende handlar det 

om att lyfta fram den ”museipedagogiska kompetensen” och att skapa ”kunskapsrika möten mellan utställda 

föremål och besökarna”. Teateridealet däremot uppfyller i allra högsta grad kraven på att vilja skapa en 

upplevelse och där definieras besökaren som ”en konsument på den upplevelseindustriella markanden” 

där föremålens autenticitet eller ”dokumentariska” värde är underordnat dess dragningskraft och 

”lämplighet för lustfylld dramatisering och iscensättning”.38   

   Även Bengt Lundberg talar för att ett mer pedagogiskt utställningsideal fått ge vika för ett 

upplevelsebetonat, något som Lundberg kallar ett ”postmodernt estetiserande” ideal; 

Den grundläggande skillnaden i pedagogiskt förmedlande avseende ligger i 
modernitetens strävan efter en förnuftsstyrd klarhet, entydighet i sättet att 
skildra. En tro på möjligheten och en vilja att visa en genomskinlig värld. 
Grundläggande är att det finns sanningar och att det är möjligt att skildra något 
som sant. Det postmoderna förhållningssättet är det motsatta. Världen är ett 
mångtydigt språkspel – om den finns är den ett kaos som inte kan förstås.39

Lundbergs hållning speglar en del av problematiken som även påtalas av Beckman & Hillström: 

Museet i sin auktoritära, romantiska, nationalistiska 1800-tals kontext är något 
helt annat än i den demokratiska, post-moderna upplevelseindustriella samtiden, 
även om byggnader, samlingar och t.o.m. publik och personal är sig rätt lika.40

Även om den grundläggande konflikten må ligga i detta å ena sidan traditionellt vetenskapliga 

utställningsideal och å andra sidan det upplevelsebetonade, framför Beckman & Hillström även att 

distinktionerna inte alltid är så klara. De fyra idealtyper som de beskriver återfinns sällan så renodlat inom 

museerna men är som de menar ett sätt att ”identifiera de mest grundläggande inre spänningarna i 

museiväsendet och på deras grund utsöndra ett antal konkurrerande idealbilder om vad museerna 

`egentligen är´ eller borde vara”.   

 
38 Beckman & Hillström, 2001, s. 39-41 
39 Lundberg, Bengt, s.52, Museologisk Grammatik, 1999. 
40 Beckman & Hillström, 2001, s. 34 
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Innehållsbegrepp 

Kommunikationen i utställningssammanhang (oavsett hur den menas gå till), utgår från utställningens 

innehåll. En viktig del i den här uppsatsen är därav uppdelningen och definitionen av innehållet i 

utställningarna. Oavsett vilket perspektiv och tillvägagångssätt som används i utställningsanalysen blir 

innehållet på alla plan det som står i centrum för analysen. Likt Rune Gade föreslår är formen för 

utställningsanalysen avhängigt undersökningen och samtidigt grund för den samma. Utifrån teorier som 

presenterats i den här teoretiska bakgrunden och materialet i samtalen som förts görs en egen uppdelning 

av tre sorters innehåll som nu slutligen kommer att definieras. Definitionen av utställningens innehåll är 

således både ett resultat av den här undersökningen samtidigt som det är en utgångspunkt för 

beskrivningen av den, uppdelningen blir både ett analysverktyg och ett presentationsverktyg. 

 

• Konceptuellt innehåll avser de idéer, perspektiv, tankar och koncept som ligger bakom själva 

utställningen men som av varierande grad uttrycks i den färdiga gestaltningen. Det kan handla om 

högre mål och syften som t.ex. producenten har och den uppdelning och avgränsning som görs 

av ämnet, men även tankar till vad utformningen ska representera etc. Det konceptuella innehållet 

tangerar det som Staffan Carlén benämner som ”utställningsspråk”, alltså något mer abstrakt som 

snarare utgör en slags teoretisk/filosofisk grund för utställningen och som Carlén menar ligger 

helt och hållet hos den som skapar den. Ett avsändarperspektiv som även i den här definitionen 

är gällande då det konceptuella innehållet avser det som utställarna skapar som ram för 

utställningen oavsett om detta uppfattas annorlunda av besökarna.  

 

• Narrativt innehåll innebär det som berättas i och med utställningen, de historier och eventuella 

ställningstaganden som kan utläsas eller uppfattas. Det syftar till att på något sätt ringa in det 

konceptuella innehållet som samtidigt är en ram för det som berättas. Narrativt innehåll skapas 

genom det materiella innehållet (se nedan) men av både de som gör utställningen och de som 

besöker den. (Vilket är en skillnad mot det konceptuella innehållet som bara handlar om 

utställarnas intentioner.) Det narrativa innehållet är de berättelser som producenten mer eller 

mindre uttryckligt försöker få fram genom sin gestaltning, här kan t.ex. en guide vara en 

betydelsefull länk för att förtydliga vissa berättelser i utställningen för besökaren. Samtidigt blir då 

även guiden en del i kedjan för att skapa det narrativa innehållet, precis som besökaren är en del i 

den med dennes bakgrund, förväntningar och kunskaper (för att inte glömma fantasi). Här 

koncentreras dock det narrativa innehållet i första hand till de berättelser som utställarna har som 

ambition att lyfta fram och som de har förhoppning om ska skapas hos besökarna vid mötet med 

utställningen. För genom avgränsningen att inte göra någon receptionsstudie utesluts de 

berättelser som besökarna uppfattar eller genererar genom gestaltningen, vilka kan vara andra än 

de av utställarna avsedda p.g.a. besökarens bakgrund, kunskaper och erfarenheter.  
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• Materiellt innehåll är det som på sätt och vis möjliggör övrigt innehåll, och framförallt det narrativa. 

Det inbegriper sånt som rum, föremål, ljud, bilder, texter, färger, material, etc. Men även hur detta 

exponeras, placeras och accentueras (med t.ex. belysning), här betraktas alltså även själva den 

fysiska delen som ett innehåll i utställningen. Det materiella innehållet är snarlikt det som av 

Staffan Carlén omnämns som ”utställningsform”, men som flertalet andra gör Carlén en skillnad 

mellan form och innehåll vilket inte görs här. Detta för att även tydliggöra alla de delar och 

komponenter som utgör själva formen, och på så sätt göra både delarna och helheten viktigt.  
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Utställningarna 

I det närmaste kommer en presentation av de två utställningarna ”Memento mori” och ”Hästen – tyglad, 

piskad, älskad” som den här uppsatsen utgår ifrån. Detta för att ge en bakgrund till syften och 

målsättningar med utställningarna och för att ge en bild av hur utställningarna formmässigt är uppbyggda. 

”MEMENTO MORI” 

Den här utställningen är ett led i en vilja från museets sida att;  

utvidga museets utställningskoncept och annan verksamhet till att omfatta ”hela 
historien”, inte bara forntid och medeltid. […] Vårt mål är att aktivt gå in för att 
undersöka vad det innebär att vara människa i detta tidevarv – genom det 
förflutna. Genom att i våra utställningar och vår programverksamhet följa upp 
både existentiella, filosofiska och politiskt brännbara frågor som människor 
ställer sig idag, och undersöka dessa i ett historiskt perspektiv, kan SHM 
[Statens Historiska Museer] bli en verklig aktör i samhällsdebatten.41

 

   Målet med ”Memento mori” uttrycks vidare i synopsis vara att både väcka insikt i och ”diskussion om 

etiska och politiska frågor i samband med död” utifrån en idéhistorisk utgångspunkt och ett 

”impressionistiskt” anslag.  

Genom historiska inblickar och utflykter i tid, samt i olika trosuppfattningar 
och världsåskådningar väcka insikt om hur människan både har orsakat och 
allmänt hanterat döden, hur vi lever, eller låter bli att leva, med den idag…42

 

  Utställningen börjar 

(som jag har sett den 

och som jag kommer 

att beskriva den) i 

trappan till höger om 

entrén på Historiska museet med en textvepa43 som inleder till ämnet. (Till 

utställningen finns tre olika ingångar, den ovan beskrivna, en på mitten och en i andra 

änden.) Vidare fortsätter ”Memento mori” genom Romanska hallen på andra våningen 

och vidare förbi hissuppgången och in i salen bredvid. Totalt förfogar den över ca. 

600kvm som är uppdelade i mindre rum av olika storlek, dessa sammanfogas av en 

gång (livets väg) kantad av tunna vepor med tryckta delar av målningen ”Dödens ö” av 

Arnold Böcklin. I Romanska hallen ”avslutas” gången med en dubbelt så lång vepa 

med samma tryck. Det finns oftast även möjlighet att röra sig mellan två angränsande 

rum, mittgången är inte det enda sättet. 

                                                      
41 Ur synopsis till ”Memento mori” 
42 Ur synopsis till ”Memento mori” 
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   Utställningen fokuserar på ”den västerländska människans förhållande till döden” och är uppdelad i åtta 

temata:  

1. Media in vita morte sumus - mitt i livet stå vi i döden 

2. Vanitas – fåfänglighet 

3. Nascentes morimur – vi dör i och med att vi föds  

4. Post mortem (1) – att bevaras efter döden  

5. Post mortem (2) – att förintas efter döden 

6. De terra factus terra fies – av jord gjord blir du åter jord 

7. Fuga mortis – flykten från döden 

8. Ars moriendi – konsten att dö 

   Dessa rubriker på latin finns tryckta över inledningstexten till varje rum i Romanska salen. Rummen är 

målade i starka färger som går i liturgiska kulörer44, även om ingen hänsyn tagits till färgens koppling 

gentemot ämnet rummet berör. Utställningen består av mycket (ohyvlat) trä och har genomgående en 

dämpad belysning.  

      I rummen presenteras både gamla och nya föremål och tavlor på olika sätt i och utanför montrar. I 

närhet till föremålen finns en text av olika längd som på något sätt berättar om föremålet. En annan typ av 

text som finns är av mer poetisk karaktär och består av citat från olika verk, gamla som nya. 

 

   Det första som besökaren möts av ovanför trappan är en uppförstorad bild av när tornen som utgjorde 

World Trade Center rasar. Rubriken till utställningen presenteras på en starkt röd vägg till höger om detta 

tillsammans med målningen ”Mordet på Andreas Baader” av Odd Nerdrum. I det första rummet (till 

vänster om gången), Media in vita morte sumus - mitt i livet stå vi i döden, även det med röda inslag, berörs 

det idag så aktuella terroristtemat med föremål från WTC, brevbomber, manifest, krucifix och berättelser 

om läget mellan israeler och palestinier. I det följande ”Vanitas”–rummet finns t.ex. en vanitasmålning 

från 1600–talet, LP-fodral, dödskallar och andra nya som gamla symboler över död och förgänglighet. 

Nascentes morimur – vi dör i och med att vi föds (till höger), presenteras mot mörkgröna väggar, med texter 

kring frågor som Vad är livet? och Vad är döden? tillsammans med en respirator och votivgåvor45. 

   Därefter kommer de två rummen med rubriken Post mortem. Det första (till vänster), som går i en mörkt 

grönblå kulör och har underrubriken ”att bevaras efter döden”, behandlar hur människor har handskats 

med det döda, den döda kroppen. I samband med egyptiska mumier, urnor och virtuella resor i kroppen 

på tv-skärmar diskuteras i det första rummet bland annat balsamering och kryoteknik. Här finns även en 

digital avklädning av en mumie, linda för linda. Vid det första besöket var detta en tänkt interaktiv del där 

besökaren med hjälp av en penna och en form av touch-screen kunde genomföra avklädningen, pennan 

 
43 En vepa är ett upphängt, ofta tunt, tyg med en tryckt text och/eller bild på. 
44 De olika liturgiska färgerna markerar kyrkoårets budskap vid olika tider. Färgerna kan ses på prästens kläder, altarets 
antependium (textil som hängs framför altaret) och i nattvardens textilier. (vitt: glädje, svart: sorg, grönt: växande i tro, 
blått/violett: lidande, rött: Ande). Uppgifter hämtade från Svenska kyrkans hemsida. 
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saknades dock och vid det andra besöket hade det interaktiva ersatts av en ”film” av samma förlopp. 

Nästa del (till höger) med underrubriken ”att förintas efter döden” går i trävitt och visar urnor, bilder med 

anknytning till kremering och äldre skelettfynd. Mittemot detta kommer rubriken De terra factus terra fies – 

av jord gjord blir du åter jord, även det ett trävitt temata, som handlar om begravningen med föremål som 

gamla och nya kistor, svepningar, bilder på historiska lit-de-parade etc.  

   Det lilla mörkblå rummet därefter berör åldrandet med en målning och fotografier under rubriken Fuga 

mortis – flykten från döden. I slutet av Romanska salen, bakom den långa vepan, öppnar det klarblå 

rummet för Ars moriendi upp sig och visar till vänster bl.a. bilden ”Livets ström” av Hugo Simberg (1896-

1897) och i en monter finns några mynt. Rakt fram står en ”påskkista” och ovanför på väggen ringlar sig 

en kopia av en version på ”Dödsdansen” av Berndt Notke (originalet är från 1400-talet och finns i 

Niculiste kyrka, Reval). 

 

   ”Memento mori” fortsätter sedan i slutet av Romanska hallen förbi hissuppgången, som även den är 

presenterad med Memento mori-rubriken som en ingång, vidare in i det angränsande rummet. Här 

presenteras i tre egna delar tre underrubriker, till de tidigare presenterade åtta latinska temata;  

• Himmel och helvete 

• Sorg  

• Döden i media 

     Den här delen av utställningen kan upplevas som ljusare än den förra. Det första har ljusblåa väggar 

och ger en kavalkad av änglar i olika utformning och material. Mitt i rummet står museets säkraste 

säkerhetsmonter på glänt med texten ”Fan är lös!” och med en skulpterad liten djävul uppflugen ovanpå. 

Här finns även fem akvareller av Susanne Berglind med titlarna: ”Himlens portar står vidöppna”, ”Du kan 

inte följa mig dit jag går”, Vid gränsen tar resan slut”, ”Alla har gett sig av för alltid” och ”I ingenmansland 

är hon”. (Även publicerade i boken ”Flickan och förintelsen”).  

  Det efterföljande sorg-rummet går i vitt och här finns alltifrån porträtt av döda och hårlockar till ett 

mexikanskt altare. Till skillnad från tidigare temata är inledningstexten till Sorg inte en särskilt för 

utställningen skriven text utan en dikt av Werner Aspenström. 

  Det sista rummet går i svart. Döden i media består av föremål som brev från Göteborgsbranden och 

flytvästar och bilnycklar från Estonia. På den bortre väggen finns ett kollage av tidningsurklipp upphängt. 

Här blir även ljud i större utsträckning en del av utställningen, i Romanska salen finns ett ljudspår till en 

installation kallad ”the death of Barbie” som står i början direkt bredvid Odd Nerdrums målning ”Mordet 

på Andreas Baader”. Här i Döden i media hörs från högtalare hängandes från taket nyhetsuppläsningar från 

Göteborgsbranden och Estoniaolyckan. 

 

 
45 Votivgåvor är avbildningar av sjuka kroppsdelar gjorda i syfte att be om dessas tillfrisknande. 
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  Efter dessa avslutas utställningen med ett s.k. ”paradisrum”, ett rum, mest för barn, med möjlighet att 

sitta ner för att spela, rita, läsa, m.m. dock ska även detta ses som en ingång till utställningen om man som 

besökare kommer från det hållet.   

 

   Det ska även nämnas att det till utställningen går att köpa en utställningskatalog med olika artiklar, dikter 

etc. Tanken är att, precis som med utställningen, göra tematiska nedslag ”i vissa frågor kring döden, både 

dagsaktuella och eviga” där katalogen tar upp de frågor som ”inte fick plats i utställningen”. Katalogen är 

dock mer som en fristående kommentar till utställningen än en fördjupande förklaring till föremål, bilder 

och andra objekt i den. 
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”HÄSTEN – TYGLAD, PISKAD, ÄLSKAD” 

I syftet till utställningen på Nordiska museet poängteras att de vill; 

belysa och visa samspelet mellan människa och häst men också människans 
exploatering av hästen genom tiderna. Vi vill visa människans sammansatta, 
mångfacetterade och djupa relation till hästen. Denna relation är motsägelsefull, 
hästen är å ena sidan ett djur som vi dresserar, tyglar och pryglar, å andra sidan 
är den en lojal arbetskamrat och förtrogen vän som vi tillskriver mänskliga drag. 
Vi vill tränga bakom det uppenbara, vi vill läsa mellan raderna och göra det 
osynliga synligt.46  

   De skriver även att de inte bara riktar sig till hästintresserade, utan menar att utställningen ska kunna 

”ställa frågor, väcka nyfikenhet, tankar, förundran och intresse” även hos andra besökare;  

De som är ointresserade av hästar kommer att uppleva civilisationshistoria ur 
ett nytt perspektiv. Moraliska och etiska frågor, manligt och kvinnligt, status 
och makt, människans drömmar och fantasier, önskningar, förhoppningar och 
livsvillkor, speglas genom människans relation till hästen.47

 

   ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” står till vänster från det att besökaren kommer upp en halvtrappa på 

första våningen på Nordiska museet, utställningen har en golvyta på 360kvm och möjlighet till en enorm 

takhöjd tre våningar upp.  

   Utställningsrummet är avgränsat med en byggnadsställnings-

konstruktion men förfogar även över de valvmontrar som är 

insprängda i väggarna längs med sidorna (de som på planskissen är 

ljusgrå). Det är en öppen utställning som i princip går att få en 

överblick över redan från ingången. Genomgående i utställningen 

finns en symbol av en häst som syns på alla textskyltar, ovanpå 

många av montrarna samt som en stor neonslinga ovanpå hela 

byggnadsställningskonstruktionen. (De två sistnämnda syns när 

man går upp på de övre våningarna och ser ner i utställningen.) På 

golvet runt om i utställningen projiceras ett antal bilder från 

hällristningar. Den har genomgående en dämpad punktbelysning 

och går i grund och botten i färger av stål och rost. 

   I själva utställningen finns ingen direkt antydning till hur 

besökaren ska röra sig i utställningen, utan det är möjligt att röra 

sig fritt mellan sex olika områden som representeras med var sitt 

föremål som sitter på en högre höjd i utställningen, ca tre meter 

upp. Varje område representeras även med en eller flera 

                                                      
46 synopsis 25/10 – 02 
47 synopsis 25/10 – 02 
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övergripande texter på skyltar, (dock utan områdets ”rubrik”, se nedan). Andra texter som återfinns är av 

karaktären beskrivningar och berättelser till föremålen samt några citat. De sex områdena uttrycks inte 

specifikt med ord i själva utställningen däremot skiljer sig färgerna på vissa saker i de olika delarna, t.ex. 

piedestaler, monterkanter/sarger och bakgrunder till text- och bildskyltar. Områdesindelningens 

”rubriker” är något som återfinns i arbetsmaterial och pressinformation, här presenteras de för att 

underlätta beskrivningen av utställningen (och för att de var en viktig utgångspunkt i utställningsarbetet);  

1. Moral  

2. Mytologi 

3. Symbolik 

4. Genus  

5. Status 

6. Psykologi 

      Framför utställningen står först en hästhuvudskulptur48 av Carl Milles på en piedestal och till vänster 

utanför själva ingången till utställningen finns en inledande text bredvid en monter med ett s.k. lokträ i trä, 

till vänster i en monter återfinns föremål som har använts för att hålla ondska borta från stallet, tex. en 

död orm och en s.k. marsten. På porten till utställningen återfinns fler sådana föremål som t.ex. hästskor, 

knivar, pentagram, lieblad och en uppstoppad duvhök. Det första området innanför porten ingår inte i de 

tidigare presenterade områdena utan är mer en inledning till utställningen, rakt fram står mitt i en fyrkant, 

bildad av flertalet ”visste-du-att-texter” och byggställning, en ”cykelhäst” (leksakshäst på hjul). På var sida 

om detta finns vardera tre stora fotografier på sex utmärkande hästar eller hästraser. Efter detta 

presenteras i två montrar dels hästens ursprungliga föregångare med bilder, tänder och käkben 

tillsammans med en text med rubriken ”Gryningshästen”, och i den andra med textrubriken ”Vildhästen” 

återfinns en videoproduktion (av Mats Aronsson) med islandshästar samt i nedre delen av montern tre 

träskulpturer av galopperande hästar. 

 

   Moral symboliseras på en högre nivå av en gipsskulptur av Carl Milles föreställande ”Sten Sture på sin 

trötta krigshäst” Det här området går åt färgen turkosblått och betong och inbegriper textrubrikerna: 

”Kurirer, forbönder och resandefolk”, ”Vård och vanvård” och ”Krigets hästar”. Till den sista hör bland 

annat den högra valvmontern innehållandes föremål som tennsoldater, en gunghäst, en mobilhäst och 

skyddsutrustning för polishäst mm. Till ”Krigets hästar” hör även två montrar mittemot valvmontern, den 

ena med sadlar och den andra med föremål som stigbyglar, sporrar, beslag och dylikt från olika 

utgrävningar. Mellan dessa hänger målningen ”Trojanska hästen” från 1600-talet. 

   I vänster valvmonter återfinns föremål som klövjesadlar, seldon och kopparbunkar, samt ett 

bildmontage med fotografier på mjölkdiligens, hästar och resandefolk (från 1930-talet) och bongar 

(travspelskvitton). Utanför montern står en kappsläde. Efter detta står en monter med två snidade 

 
48 Detalj från Folkungabrunnen på Stora torget i Linköping 
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trähästar på ett bildmontage med fotografier av slaktransporter och vanskötta/misshandlade hästar, varpå 

det kommer ett galler med upphängda föremål som kan förknippas med vård och vanvård av hästar. 

 

   Mytologitemat som sedan kommer på vänster sida representeras av ett enhörningshorn (egentligen en 

narvalstand) upphängt framför valvmontern som föremålsymbol. I valvmontern finns mangelbräden med 

handtag skurna som hästar, selbågar och hästskulpturer (typ dalahästar) från 1800-talets andra hälft och 

omkr. 1900, mm. Textrubriken ”Myternas och legendernas hästar” sammanfogar mytologitemat med den 

närliggande symboliken som representeras av en liten målad träskulptur föreställande ”S:t Göran och 

Draken” och en kopia av ett brakteat49, detta finns även i original i en liten monter nedanför. Dessa 

områden har vit som färg. Det bör nämnas att symbolik återkommer på fler ställen i utställningen inom de 

andra olika områdena, men i den här delen av utställningen finns föremål som en bildsten med 

hingsthetsning, två skulpturer av Carl Milles; ”Kentaur med fåglar” och ”Människan och Pegasus”, i 

montern bredvid finns diverse skelettdelar från häst. I mitten av utställningen finns här en hästskoformad 

sittplats där det ska gå att lyssna på berättelser av bland annat Astrid Lindgren med hjälp av audioguiden. 

Denna består av en liten dosa med hörlurar och kan lånas precis innanför porten till utställningen. I ett 

antal olika delar finns sedan små runda ”mottagare” med hörlurar-symboler mot vilka dosan riktas mot, 

varpå en knapptryckning leder till att just den delens audiokapitel spelas upp.  

 

   Till höger om sittplatsen återfinns det röda genusområdet. Dess stora symbol är en kopia av en målning 

föreställande Drottning Kristina till häst (originalet finns på Pradomuseet i Madrid), med denna skapas en 

treenighet tillsammans med gipsskissen ”Amazon” av Carl Milles och videon ”Vänd rätt upp” av Pernilla 

Zetterman med bilder från en ridlektion. Bakom detta fylls en valvmonter med damsadlar, hästtidningar, 

ryktborstar, grimma, ridspön m.m. samt ett bildmontage med bilder på rester av en sadel, Heliga Birgitta  

och Drottning Kristina till häst. Textrubriken är ”Kvinnors och flickors hästar”. 

 

   Härefter kommer det stora statustemat som i mitten representeras av den enorma praktvagnen, som 

tillhört den adliga familjen Bielke, i en stor glasmonter. Ovanför finns det egentliga symbolföremålet för 

området; en kopia av Bielkes vapensköld, som likt övriga symbolföremål är placerat ca. tre meter upp. 

Framför till höger finns en liten monter med en silverskål med en infälld hästsko och till vänster en 

monter med två par sporrar i silver resp. förgyllt silver. Textrubriken till den här första delen är ”Praktens 

hästar” och går i mörkblått, men statusområdet har även textrubrikerna: ”Bröllopsritten” i en gul/vit 

nyans, ”Vardagslitets hästar” mot en ljusgrå färg, ”Den sista färden” i svart och ”Hästen som mat och 

råvara”. Den sista finns till höger om vagnen och fogar över en monter med en korv av hästkött, den här 

delen har ingen specifik färg utan t.ex. är nederdelen av montern klädd i päls från häst, och valvmontern 

med olika föremål tillverkade av tagel, ett schabrak, en sopkvast, fiolstråke, mjölksil etc. I nästa valvmonter 

 
49 Svenska Akademiens ordlista: ”forntida tunt mynt el. hängsmycke med prägling på ena sidan”. 
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till höger finns t.ex. en liksadel samt pomponger till en likvagn, utanför valvmontern finns en gravsten 

över en vagnshäst och i en monter mittemot visas föremål som används vid slakt. 

   I mitten ”bakom” praktvagnen finns ”Vardagsslitets hästar” med en malmsläde, ett projicerat bildspel 

och på de vinklade väggarna finns citat om män och deras hästar. Till detta hör även en monter tre 

bronsskulpturer av Carl Milles; ”Hästen vattnas”, ”Efter dagens arbete” och ”Hovsmederna”. 

  I tre montrar till höger bakom praktvagnen visas föremål som hör samman med ”Bröllopsritten”, här 

finns mangelbräden, skäkteträn, en brudsadel, en brudkrona, vigselring, ett brudfölje av små träskulpturer 

och vidare dryckeskärl i trä och lokträn m.m. 

 

   Det sista området i den här beskrivningen blir psykologiområdet, vars föremål består av en projicering 

av målningen ”Mardrömmen” av Heinrich Füssli på ett svart tyg till höger. Till vänster handlar temat om 

”Läkandets och botandets hästar” (går i en gulaktig ton) och presenteras med två sadlar för handikappade 

och fotografier på hippoterapi, i en monter finns föremål som en akupunkturhäst och nålar, kosttillskott, 

örtpreparat m.m. Till höger om detta finns ett mer avgränsat rum som benämns som ett ”hemligt rum” i 

rött. Detta har textrubriken ”Drömmar, fantasier och erotik”, och här finns en oljemålning av hästen 

”Tott” (en av Karl XI:s livhästar) av David Klöcker Ehrenstrahl, videon ”Close” av Pernilla Zetterman 

med en kvinna tillsammans med en häst, samt en divan med en uniformsjacka och byxor, stövlar med 

sporrar, mössa, sabel m.m. Ovanför hänger på en rödmålad vägg, i föremålsförteckningen omnämnda 

som ”sexrelaterade” föremål, t.ex. tyglar, ansiktsskydd och ridspö.  
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I museets och utställningens värld 

Det finns redan en påbörjad diskussion kring vad som är museernas roll och vad deras verksamhet ska 

präglas av. Vad gäller utställningsverksamheten kan det handla om huruvida utställningarna ska vara 

underhållande, undervisande, intresseväckande och faktaspäckade, men även om utställningens själva 

utformning och utseende och hur detta mottas av besökaren. Avsikten med det här kapitlet är att ge en 

bild av diskussionsklimatet då de två utställningarna, som står i fokus i den här uppsatsen, gjordes. 

DEBATTEN OM MUSEERNA 

Det är ju en intressant värld, det här att komma in och jobba med institutioner, för det 
fungerar ju rätt annorlunda än… ute i andra livet. Det är väldigt mycket bevakande av 
saker, och föremål. Man har bokat lampor ett år innan en utställning…50

Vid årsskiftet 2002/2003 fördes en debatt i Svenska Dagbladet (SvD) kring frågan: Vad ska museerna vara 

till för? Utgångspunkten i den debatten är hur chefen för Historiska museet, Kristian Berg, sköter ”sitt” 

museum. Mest antyder debatten att det finns meningsskiljaktigheter i hur resurser och tid ska fördelas och 

prioriteras mellan museets huvuduppgifter; ”samla, vårda och visa”. Det finns en oro hos vissa av 

debattörerna att delen samla och vårda ges för lite resurser och kommer i skymundan bakom 

utställningsarbetet vid museet, vilket de menar i sin tur leder till att museernas spetskunskaper inom sina 

samlingsområden går förlorade och att utställningarna på det viset även blir sämre. Detta bemöts av bl.a. 

Kerstin Smeds (utställningsproducenten för ”Memento mori”) med att kunskap om samlingarna självklart 

ska finnas på museerna men att forskning till stor del bör läggas ut till och beställas av forskare på 

universiteten runt om i landet. Detta är tvärtemot vad som rekommenderas efter en utredning som 

presenterats i en rapport från Statens kulturråd, där Stefan Bohman51 framhåller vikten att ha kvar 

forskningen vid museerna och inte förlägga allt till universiteten. Att en avveckling av forskningen på 

museerna föreslås menar Bohman kommer av museernas ökade krav på att ”möta en större och bredare 

publik som i resursknapphetens tidevarv gjort att forskning ifrågasatts. Kulturförmedlingen bör enligt flera 

prioriteras mycket mer än kulturforskningen.”52 Bohman presenterar i rapporten fyra anledningar som 

talar för att forskningen bör vara kvar på museerna, var av en motivering kan härledas till museers 

utställningsverksamhet:  

På museer finns en naturlig koppling mellan forskning och förmedling. 
Forskningsresultat kan kopplas till utställningar eller andra förmedlingsformer 
vilket bidrar till att sprida dem. […] Det är inte uttryck för någon sorts dammig, 
publikfrånvänd museikonservatism att vilja stödja forskning på museer. Skälen 

 
50 Hahne, Agneta, samtal 2003-12-12 
51 Stefan Bohman är docent i museivetenskap och tidigare chef för dokumentations- och forskningsavdelningen vid Nordiska 
museet. 
52 Bohman, Stefan, s.15, ”Museiforskningen – onödigt eller nödvändigt? Om forskning på museer i allmänhet och på Nordiska 
museet i synnerhet” ur: Tingen som kunskapskälla – om forskning på museer, rapport från Statens kulturråd, 2000:2. 
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som angivits ovan handlar huvudsakligen om att det gagnar själva forskningen 
om den också sker på museer.53  

Om nu forskningen kan tjäna på att den bedrivs i närhet till där den även ska presenteras kan det vara värt 

att fundera på om även det omvända kan ha ett fruktsamt utslag… Hur påverkar eller gagnar den 

kopplingen utställningen? Kerstin Smeds påpekar att liknande argument, ”att museitjänstemäns 

ämnesforskning är viktig uttryckligen för att utveckla museet som institution, samt utställningarna som 

medium”, även tidigare framförts men hävdar att det är felaktigt. Detta utifrån att ämnesforskare, enligt 

Smeds, sällan har kunskaper om vad en utställning är eller ”museets publika uppgifter”. Smeds menar 

vidare att:  

Det saknas kunskap och forskning i just utställningen som medium, i vad 
kunskapsförmedling genom materiella ting egentligen betyder, vad som sker 
mellan intention(manuskript) och gestaltning. […] Det är dylik forskning och 
experiment man bör satsa på för att museerna någonsin skall utvecklas vidare 
som medium.54

   Debatten i SvD är på intet sätt en ny diskussion utan tar upp frågor som redan tidigare med jämna 

mellanrum behandlats. (Kerstin Smeds hävdar i ett debattinlägg att museets roll som ”i främsta rummet en 

forskningsinstitution” eller ”en samhällsinrättning med publika funktioner” har pågått i mer än hundra år, 

”sedan Arthur Hazelius dagar”.55) Just de två museer som behandlas i den här uppsatsen omnämns till 

exempel av Svante Beckman56 som hänvisar till en artikel i Dagens Nyheter 28/9 1990: 

Det estetiska och underhållande bruket av historia och kulturarv tillväxer 
snabbt så väl i formgivning som museiverksamhet i hägnet av 
upplevelseindustrins våldsamma expansion. […] `ut med historikerna ur 
museerna´ deklarerar chefen för Statens Historiska Museum i nådens år 1990. 
Det gäller att vädja till känslorna – inte intellektet, menar chefen för Nordiska 
museet samma år.57

Beckman nämner i citatet även en annan aspekt kring museets roll, en roll som inbegriper att museer idag 

måste förhålla sig till och mäta sig med andra verksamheter i samhället som tävlar om människors 

uppmärksamhet och intresse. Museet står inte längre lika ensam som förmedlare av t.ex. historia till en 

”bredare massa”, konkurrensen mellan olika medier ökar. Kan detta vara något som återspeglas i museets 

och utställarnas övergripande intentioner med utställningen och vilken funktion den avses ha, i samhället 

och i förhållande till besökarna?  

 

   Nu finns det emellertid beskrivningar från regeringen av museernas uppgifter och frågan är kanske hur 

dessa efterlevs på museerna. I regleringsbreven för både Historiska museet och Nordiska museet är tre 

”verksamhetsgrenar” definierade; bevarande, förmedling och kunskapsuppbyggnad. Utifrån dessa ställs 

 
53 Bohman, 2000 s. 15-16 
54 Smeds, Kerstin, SvD, ”Låt universiteten sköta forskningen”, 2003-01-14 
55 ibid. 
56 Svante Beckman är professor i kultur- och samhällsanalys och arbetar vid tema Q, Linköpings universitet.  
57 Beckman, Svante, s. 28, ”Oreda i fornsvängen” ur: Modernisering och kulturarv, 1993 
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sedan krav på museet för återrapportering kring vissa punkter i verksamheten inom den grenen. Till 

exempel är ett mål för bevarande (gäller båda museerna) att: 

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. 
[…] skall redovisa policy för insamling respektive gallring av föremål, 
samlingarnas omfattning och innehåll, arbetet med registrering, dokumentation, 
digitalisering och vård av samlingarna, magasinsituationen.58  

Vidare finns mål om att ”samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv” så som ”kön, klass, 

kulturell bakgrund och generation”. Vad gäller målen för ”kunskapsuppbyggnad” är beskrivningarna för 

båda museerna: ”målet är att uppnå ökad kunskap inom det område museet verkar”.  

   (Inför år 2004 har detta förtydligats för Historiska museet och anges:  

Målet är att Statens historiska museer genom kunskapsuppbyggnad grundad på 
forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt 
verksamhetsområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med 
universitet och högskolor, skolor och andra museer.59

Under ”övriga mål och återrapportering” kan, med tanke på chefen Kristian Bergs kritiserade avskedande 

av personal vid debatten i SvD 2002/2003, nämnas att det, i regleringsbrevet avseende 2004, anges att 

”myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten 

ändamålsenlig kompetens”.) 

   När det kommer till förmedling gäller för båda museerna att de ska ”öka tillgängligheten till samlingarna 

och nå fler och nya besökare” och att de ska redovisa ”prestationer som syftar till att ge perspektiv på 

verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell 

bakgrund och generation”. Samt redovisa hur samlingarna gjorts tillgängliga t.ex. ”genom presentationer 

på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån”. 60

   Oavsett tonvikt har museerna ett ansvar både i förhållande till samlingarna och till museets ”publik”, 

vilket innefattar både forsknings- och utställningsverksamhet där det ena inte kan/bör utesluta det andra, 

men där utställningsverksamheten verkar kräva allt större plats och resurser. Det handlar inte bara om att 

visa upp utan som det anges i regleringsbreven handlar det om förmedling, diskussionen om museets roll 

övergår till att lika mycket handla om utställningens roll. 

 
58 Ur Regleringsbrev för Stiftelsen Nordiska museet avseende 2002, 2001-12-13 
59 Ur Regleringsbrev för Satens Historiska museer avseende 2004, 2003-12-11 
60 Ur Regleringsbrev för Stiftelsen Nordiska museet, avseende 2002, 2001-12-13 
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Vad gör en utställning? 

I slutet av 1980-talet skriver Gundula Adolfsson om den arkeologiska utställningen:  

den har möjlighet att lösa sig från modetrender och kortsiktiga kulturpolitiska 
mål och bör istället ge ett historiskt perspektiv på människornas liv. Den 
arkeologiska utställningen skulle kunna ge liv åt tanken på människans 
fundamentala existentiella problem och hennes livsvillkor genom tiderna.61  

Adolfsson efterlyser ”ett innehållsmässigt genombrott” där arbetet med utformningen av innehåll och 

teman tar steget bort från påståenden om objektivitet och orubbliga sanningar.62 Adolfssons ståndpunkt i 

frågan då ligger mycket nära det som Historiska museet idag vill med ”Memento mori”, men visar 

samtidigt att diskussionen inte antagit någon märkbar förändring då de, bland annat, får kritik för just den 

viljan att belysa mer existentiella frågor. Samtidigt är det den här typen av ämnesmässigt innehåll (det 

konceptuella och i viss mån det narrativa innehållet) som det ändå finns målbeskrivningar för genom t.ex. 

regleringsbreven. Detta till skillnad mot det som utgör själva den fysiska utställningen och dess utseende 

(det materiella innehållet). Vad gäller utställningens utformning berättar t.ex. Tove Faye-Wevle att det 

under arbetet med utställningen fördes många diskussioner kring vad de skulle visa men framförallt hur, 

något som mycket handlade om oenighet inför olika typer av utställningsideal men även 

meningsskiljaktigheter vad gäller synen på besökaren.  

   Många olika estetiska och pedagogiska ideal ska mötas och förhandlas i arbetet med utställningens 

utformning, hur når man på bästa sätt flest besökare med uppnådda önskade syften och mål? Ett kanske 

nödvändigt tillägg till frågan är; just nu, idag, för knappast är dessa ideal något som kan hållas statiskt när 

tiderna förändras i övrigt. Gundula Adolfsson menade vid tiden för hennes avhandling, 1987, att: 

Utställningsspråket är inte uttömt, knappast upptäckt. Det slumrar fortfarande 
sin törnrosasömn bakom museets trygga murar. Den dag det blir frisläppt 
kommer en och annan sten i murverket att vackla.63

I övrigt ges inte så stora uttryck för utvecklingen vad gäller det materiella innehållet, tydligare beskrivs 

istället förändringar och tankar kring det konceptuella och narrativa innehållet. Kerstin Smeds efterlyser, 

likt Gundula Adolfsson, en ”innehållsmässig” utveckling, där det enligt Smeds inte handlar om att göra 

tekniskt häpnadsväckande eller effektfulla utställningar.  

…tekniken är alltid ett hjälpmedel, det kan fördjupa utställningen men det är 
inte utställningen. Uttrycksmedlena blir alldeles för dominerande, den 
raffinerade tekniken blir mer framträdande än vad de berättar, berättelsen 
kanske inte är nåt nytt… man experimenterar inte med utställningen i det fallet 
utan med själva medlen.64

Kanske handlar det om det som Bengt Lundberg skriver; ”Möjligen kan de två kulturerna – 

historieforskningens textbundna makthistoria och museernas visuellt tecknade kulturhistoria – mötas inför 

                                                      
61 Adolfsson, 1987, s. 33 
62 ibid. s. 221 
63 Adolfsson, 1987, s. 50 
64 Smeds, Kerstin, samtal 2003-12-01 
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de hot och möjligheter vår tid erbjuder.”65 Något som trots den dramatiska formuleringen eftersöker ett 

samarbete och en överenskommelse mellan museets verksamhetsområden. Samtidigt kan detta sättas i 

relation till den ideal-uppdelning som Svante Beckman och Magdalena Hillström presenterar (se modell 

s.10). De gör tydligt att det även inom museerna finns olika sidor av hur ”historia” ska/bör presenteras i 

utställningar, något som snarast skulle vara styrt av olika kultur- och ”utbildnings”politiska mål som 

resulterat i olika utställningsideal. Ideal som alltjämt inom museernas verksamhet förhandlas och i olika 

grad görs gällande.66

 

   Frågan är vad utställningens olika innehåll ska utgå ifrån och i vilket syfte utställningens innehåll 

förhandlas fram och tar form. Vilka museer ska till exempel berätta om vad och hur ”nära” detta bör ligga 

respektive museums samlingsområde? Kristian Berg skriver i ett debattinlägg:  

Historiska museet vill skapa en samtidsrelation, vilket innebär att vi arbetar med 
historia som betyder något nu och här. Det handlar om att förstärka 
historiemedvetenheten. Då använder vi självklart våra stora samlingar, det vill 
säga arkeologiska och andra föremål får illustrera vad vi vill säga. Den viktiga 
skillnaden idag är att vi inte enbart använder våra egna samlingar, utan 
koncentrerar oss på vad som är viktigt att berätta. Vi vill ge perspektiv på 
samhällsutveckling och samtid.67

Det uttalandet stämmer väl överens med vad som sägs i samtalet med Kerstin Smeds och vad som 

uttrycks i målen med ”Memento mori”. Samtidigt är det även den typen av uttalanden som möter kritik 

och skapar diskussion och vid sidan av omfördelning av personalstyrkan på Historiska museet är det som 

utpekas som tecken på att chefen inte arbetar för museets ”bästa”. Sten Rentzhog68 hävdar t.ex. att det är 

många ”som vill ha mera samtidsdebatt och bredare historiesyn inom museerna” men att detta måste vara 

kopplat till varje museums samlingsområde.  

Det vore en underbar utveckling om Historiska museet började spegla vår egen 
tid i det etnologiska materialet, men vill man göra det ska man naturligtvis inte 
minska sin arkeologiska kompetens utan tvärtom stärka den.69

   När det gäller museets och utställningens möjlighet att ta del i ”samhällsdebatten” kan en skillnad 

skönjas mellan utställningsarbetet på Historiska museet och på Nordiska museet. I regleringsbrevet står 

det uttryckligen att museet ska ”ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt”. I de 

kulturpolitiska målen som finns i samma dokument står även; ”att ge kulturen förutsättningar att vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”. Utställningsproducenten för ”Hästen – tyglad, 

piskad, älskad”, menar att det är viktigt att med utställningen kunna ställa saker på sin spets och att det är 

viktigt att i viss bemärkelse kunna ta ställning. Faye-Wevle menar att det handlar om att visa på något som 

gör att besökaren får tänka till och på så vis våga vara lite provokativ, utan att det därmed handlar om att 

 
65 Lundberg, Bengt, 1999, s. 41. 
66 Beckman & Hillström, 2001, s.34-36. 
67 Berg, Kristian, SvD, ”Vi vill skapa en samtidsrelation”, 2002-12-22 
68 Sten Rentzhog är landsantikvarie och tidigare chef för länsmuseet Jamtli i Östersund. 
69 Rentzhog, Sten, SvD, ”Historiska sviker sitt uppdrag”, 2002-12-18 
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utge sig för att visa på någon objektiv sanning.70 Konstnären Pernilla Zetterman, som deltar i utställningen 

med några av sina videoverk, påpekar skillnaden mot konstutställningen som ofta har för avsikt att just 

väcka debatt och vara provokativ, något som hon inte uppfattar är en ambition med den här typen av 

utställningar. Återigen tycks oenigheten handla om vad som ska vara det kulturhistoriska museets uppgift 

eller roll, samtidigt menar utställningsproducenten för ”Memento mori” att det beror på att det 

”kulturhistoriska museet är för ängsligt inför sin publik […] det ska vara så tillrättalagt allting”71. Smeds 

föreslår t.ex. att Historiska museet bör utvecklas ”till ett medium och ett forum för djupa samtal med 

allmänheten kring frågor om forntid och nutid […] en tidsport som utnyttjar sina samlingar, men som 

också kan omfatta hela historien”72. 

 

 
70 Faye-Wevle, samtal 2003-12-04 
71 Smeds, samtal 2003-12-01 
72 Smeds, SvD 2003-01-14 
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Samtalen 

I det här kapitlet presenteras material från samtalen med producenterna och formgivarna för de två 

utställningarna ”Memento mori” och ”Hästen – tyglad, piskad, älskad”. Fokus ligger på hur de har arbetat 

fram innehållet och de syften och intentioner de ger uttryck för har legat till grund för de val som gjorts. 

För att få en nyansering och bredare grund för en diskussion kring olika spörsmål sätts även delar ur 

samtalsmaterialet i samband med olika mer teoretiska diskussioner.  

UTSTÄLLNINGENS SYFTE OCH FUNKTION 

I det som uttrycks vara övergripande syfte med respektive utställning görs en skillnad mellan det som i 

utställningssynopsis presenteras som mål och syfte och det som uttrycks vara ett önskvärt utslag av 

besökarens möte med utställningen. Målen i utställningssynopsis (som presenterats i kapitlet 

”Utställningarna”) är snarare vad som önskas uppnås med ämnet och urvalet i det medan syftet med själva 

presentationen och gestaltningen uttrycks annorlunda. När det gäller det senare betonas i samtalen att 

upplevelsen av utställningen är det viktiga och att det ”estetiska” intrycket har en funktion i att locka 

besökaren att titta vidare, bli intresserad och gärna ta reda på mer. Tillvägagångssättet för att ge besökaren 

denna upplevelse skiljer sig dock något mellan de två utställningarna något som återspeglas i intentionerna 

med den övergripande utformningen och vad som önskas uppnås med denna.   

  Utställningsproducenten för ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” arbetade med att skapa olika ”nivåer” i 

utställningen för att nå många olika besökare. Något som återspeglas i inte bara det konceptuella och 

narrativa innehållet utan även i det materiella. Faye-Wevle menar att på det viset ska även den mer 

ointresserade museibesökare kunna ta till sig något i utställningen. Exempel på detta är intentionen att 

konsten, skulpturerna, etc. ska kunna betraktas enbart för att de är ”vackra att se på, ytan, formen 

färgerna”. Medan besökare som vill gå mer på djupet ska beredas den möjligheten genom att kunna hitta 

samband och röda trådar efter sitt intresse. (T.ex. ”titta på sadlarna som finns genomgående, titta på 

fordon, osv. Eller se det psykologiska”). Intentionen tycks därav vara att ge det materiella innehållet och 

dess utformning, placering och exponering (utställningens utseende) ett slags egenvärde som en fristående 

del från det övriga innehållet, med förhoppningen att besöket därigenom kan väcka ett intresse även för 

ämnet eller någon del i det. Formgivaren till ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” hävdar att en viktig 

utgångspunkt var att den direkta anblicken skulle vara anslående och få besökaren att tänka ”oj vad fint 

eller spännande, dit vill jag gärna gå!”. Mats Aronsson ger en bild av att upplevelse och estetiskt intryck av 

utställningen har ett starkt samband och säger sig inte kunna göra en utställning som ”inte är vacker eller 

som inte berör”. Trots det är utseendet inte enbart ett självändamål i utställningen där någonting bara kan 

ha ”en funktion att vara en upplevelse utan att delta i berättelsen”. En utgångspunkt som Aronsson menar 

ger besökaren kunskap ”på köpet”. Förskjutningen mot en tyngdpunkt på utställningens estetiska uttryck 

och fokus på det publika motsvarar väl det som Beckman & Hillström kategoriserar som teateridealet, en 
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fokusering som lika lite som någon annan undgår diskussion. Ett exempel är Lennart Palmqvist som talar 

för att vetenskapligheten på det viset hamnar i skymundan:  

 … tyngdpunkten på vetenskaplighet och objektivitet i utställningssamman-
hang alltmer fått vika för kravet på upplevelse och estetiserad underhållning. 
Det andra som hänt är dock, att utställandet har utvecklats till något som liknar 
en egen konstform.73

Citatet kan tyckas lite invecklat men belyser ändå idén om att vetenskaplighet och upplevelse på något vis 

är oförenligt med varandra och samexistens svåruppnådd om ens möjlig i en och samma utställning. (Att 

utställningen som ett andra alternativ kopplas samman med att vara en ”konstform” belyser på sätt och vis 

även det att upplevelseambitionerna med utställningen borde tonas ner och att konst och underhållning 

inte heller är lätt att förena, vilket landar i en helt annan diskussion.) 

   De estetiska ambitionerna i ”Hästen – tyglad piskad, älskad” uttrycks dock mer hänga samman med 

förhoppningen om att en tilltalande utställning ska gagna besökarens vilja och förmåga att lära sig något, 

mer än med det som Gundula Adolfsson hävdar:  

…genom att det förflutna antar estetisk gestalt uttrycker det också ett 
önsketänkande och en nostalgi om det förflutna.74

Adolfsson utgår från att ”utställningarna är till sin helhet estetiska i det att all kunskap presenteras på ett 

estetiskt tilltalande sätt [något som] uppstår ur artefaktisering, ur objektspekulation och ur utställarens 

historiesyn”75. Samtidigt påpekas att estetiken är nödvändig, och fungerar som ett verktyg, för att göra 

”föremålsraderna förståeliga, metodiskt användbara.”76 Ett tillvägagångssätt som överensstämmer i 

utformningen av ”Memento mori” där formgivarna ville att utställningen skulle ge en upplevelse där bild, 

text och rumslighet fungerar ihop. Formgivaren, Agneta Hahne, uttrycker att intentionen var att med 

gestaltningen ”skapa någon slags hoppfullhet […] ge någon slags värme i upplevelsen av det som bitvis är 

ganska tungt. Väcka frågor, våga ställa dem och våga prata om det…”. Avsikten med utformningen av 

”Memento mori” blir därmed mer en metod att skapa förståelse för innehållet än enbart en fråga om vad 

som är estetiskt tilltalande, en intention som tydligare uttrycks varit gällande vid utformningen av ”Hästen 

– tyglad, piskad, älskad”.  

 

   Utformningen och de estetiska ambitionerna tycks hänga samman med utställarnas hållning gentemot 

mottagandet, vilket för båda utställningarna uttrycks vara att besökaren ska finna intresse för åtminstone 

något och vilja lära sig mer. Dock påpekar samtliga att det inte är någon ambition att nå alla besökare med 

allting, snarare uttrycks intentionerna vara att erbjuda ett slags smörgåsbord av föremål, texter, bilder etc. 

för besökaren att själv kunna plocka från utifrån intresse och nyväckt nyfikenhet. 

  Utställningsproducenten för ”Memento mori” menar att museer har en för stor ambition att styra 

besökarna och att ”det beror på att man (på museet) betraktar det här som undervisning, museets 

 
73 Palmqvist, 2002, s.3 
74 Adolfsson, 1987 s. 123 
75 ibid. s. 176 

33  



Linköpings universitet, Campus Norrköping 
Kultur, Samhälle och Mediegestaltning 2003/2004 
Emma Engstad 

 

                                                                                                                                                                     

pedagogiska roll och det didaktiska…”. Vilket visar på ett, från museets sida, mer modernistiskt 

förhållningssätt och utställningsideal där massbildandet står i centrum. Något som, för att ge ett exempel, 

Eilean Hooper-Greenhill framhåller som otidsenligt när det idag är vanligare att det individuella lärandet 

betonas.77 En individualitet som även poängteras i samtalen i att det är de enskilda besökarna som man vill 

nå, t.ex. genom att skapa valmöjligheter inom utställningen. Det handlar inte om att nå ut med hela 

utställningen till en stor bred massa, utan att genom nyansering försöka nå så många olika besökare som 

möjligt. Detta utan att vara övertydlig och skriva folk på näsan, eller göra materialet ointressant i försöket 

att förmedla allt något som bl.a. Agneta Hahne menar kan vara en risk med ett rikt och omfattande 

material. Hahne menar att vill besökaren fördjupa sig går det att hitta de möjligheterna och att det är upp 

till varje besökare hur de vill förbereda sig och vad de gör efteråt. 

   Mats Aronssons avsikt var i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” att skapa luftighet och översikt för att 

besökaren redan från början ska kunna välja sin väg och röra sig fritt i utställningen. I en ytterligare 

motivering till ett sådant upplägg ställs familjen som besökare i centrum, alla ska kunna röra sig som de 

önskar och föräldrar ska ändå ha möjlighet att ha överblick. (Utifrån att utställningsideal redan tidigare i 

denna uppsats satts i relation till olika politiska mål, kan det diskuteras om en sådan anpassning till 

barnfamiljen som besökare även kan ha att göra med en förändrad besökarkategori samt vara ett led i 

samtidens familjepolitik?) Båda Aronssons förklaringar utgår från utställningens funktion gentemot 

besökaren något som även tas upp av Gundula Adolfsson som diskuterar kring den ”genomskinliga” 

utställningens framväxt: 

Nu har man emellertid konstaterat att besökaren alltid strävar efter att orientera 
sig i utställningslokalen. Besökaren vill veta var han befinner sig i förhållande till 
en fixpunkt i utställningen… […] Å andra sidan tar man bort alla väsentliga 
upplevelsemoment om utställningen görs genomskinlig eller totalt översiktlig.78  

Adolfsson hävdar, likt Aronsson, att överskådligheten är en anpassning till besökarens möte med och 

orientering i utställningen, men varnar samtidigt för att detta görs på bekostnad av det som hos utställarna 

uttrycks som av stor vikt – upplevelsen. Detta eftersom en allt för öppen planlösning minskar 

möjligheterna att skapa ”överraskningar och dramatik”.  

Utställningsproducenten måst (sic!) söka denna överensstämmelse mellan 
innehåll och form, måste finna en balans mellan det oväntade och väntade för 
att samtidigt väcka uppmärksamhet och bli förstådd. 79

Det handlar om hur utställningsrummet planeras och används för att, som Carlsson & Ågren uttrycker 

det, skapa ett utrymme för att synliggöra kunskap. Både det rum i museet som själva utställningen står i 

och det/de rum som utställningen skapar. 

 
76 Adolfsson, 1987, s. 128 
77 Hooper-Greenhill, 2000, s. 6-7 
78 Adolfsson, 1987,  s. 53 
79 Carlsson, Göran & Ågren, Per-Uno, s. 52,Utställningsspråk – om utställningar för upplevelse och kunskap, 1982. 
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Rummet och utställningsformen  

I det här fallet står båda utställningarna i arkitektoniskt speciella och spännande salar (även om de inte 

liknar varandra), samtidigt skiljer sig det skapade utställningsrummet åt. Stilen och tankarna med den 

övergripande utställningsformen är markant olika, trots en övervägande likartad uppfattning om det 

”magnifika” i respektive salar.  

   Smeds talar väldigt starkt för salen och tycker den är viktig, ”föremålens inbördes dynamik och 

rummets, det är ju rummet vi har…”, medan formgivarna menar att den Romanska hallen är ”ett så starkt 

rum”, och att de därför ville ”på något vis trolla bort det lite. Så att inte den hallen tog över”.  

   Faye-Wevle och Aronsson uttrycker stor samstämmighet i frågan om salen. Båda var från början på det 

klara med att salens höjd och rymd var något som måste utnyttjas, Aronsson lägger till att utställningens 

förhållande till salen, publiken och övriga delar av museet var viktigt. Faye-Wevle menar:  

Om det varit för minimalistiskt, ultramodernt, superkallt […] här är det mer 
blandat… rummet ramlar över en, och formen, ibland är rummet utan själ som 
i konsthallar… men då ser man tavlorna. I en museivärld tar byggnaden gärna 
överhanden, om då formgivningen också konkurrerar kan föremålen totalt 
försvinna, för rummet har ett så stort utrop.80

   Bakom de båda utställningarna finns en idé om vad den övergripande utformningen ska representera, 

Kerstin Smeds hade t.ex. en tanke om att skapa en ”stiliserad romantisk trädgård”, som besökaren kunde 

gå omkring i och ville uppnå en känsla av bersåer och buskage och en mittgång i utställningen. Agneta 

Hahne menar, likt Smeds, att intentionen framförallt var att skapa en mer känslomässig stämning och att 

stor vikt lades vid att inte skapa någon traditionell monterutställning. 

   Den övergripande idén med utformningen av ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” var att utställningen 

utseendemässigt skulle likna ett torg, och samtidigt en bur utifrån att innehållet ”handlar om frihet 

instängdhet”. På den tanken fortsätter även den ovanpåliggande neonhästen, där Faye-Wevle beskriver 

utställningen som hästens fängelse skapat av människan och som den flyr ut ifrån.  

   Det övergripande formmässiga konceptet väver på det viset samman det materiella och det konceptuella 

innehållet utan att så mycket handla om det narrativa innehållet. Detta genom att intentionen är att skapa 

både en fysisk ram och samtidigt en känslomässig och idémässig utgångspunkt för utställningen där det 

narrativa innehållet sedan kan presenteras och göras tillgängligt.  

 
80 Faye-Wevle, samtal  2003-12-04 
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ÄMNET OCH URVALET 

Uppdelningen av ett konceptuellt och ett narrativt innehåll kommer av att det i samtalen framkommer att 

det finns dels ett övergripande idémässigt utrymme för ämnet och dels det som görs för att belysa detta i 

utställningen. Det konceptuella innehållet återspeglas både i intentionerna bakom den övergripande 

utformningen och i hur ämnet avgränsas och delas upp. 

   Vad är det som avgör vad i ett ämne som ska gestaltas i utställningen? Kerstin Smeds arbetade under sin 

tid på Historiska museet även fram ett utställningsprogram med riktlinjer för utställningsverksamheten på 

museet. Smeds menar att huvudprinciperna ”i det här utställningsprogrammet är att man alltid måste utgå 

från en idé, inte att man råkar ha en kul sak och nu ska vi ställa ut den”. Vilket skulle betyda att det är det 

konceptuella innehållet som först bör ta form, något som uttrycks varit centralt i arbetet med båda de två 

utställningarna. Samtidigt kan de övergripande perspektiven även vara relaterade till t.ex. det materiella 

innehållet som i fallet med ”Hästen – tyglad, piskad, älskad”. Utifrån att Nordiska museet har en 

kulturhistorisk inriktning fanns ingen ambition att göra en utställning om hästen som zoologisk varelse. 

Samtidigt beskriver producenten en ambition om att bredda ramen för utställningen från att enbart ta upp 

ett rent etnologisk perspektiv, ett val som bland annat medgav en möjlighet att låna in föremål utifrån och 

inte bara koncentrera sig till Nordiska museets samlingar, som mest innehåller etnologiska föremål. 

Perspektivförskjutningen kan även vara ett tecken på en vilja att bredda utställningens beröringsområde 

något som kan jämföras med det som Sten Rentzhog skriver i sitt debattinlägg i SvD i sin kritik mot 

Kristian Berg och Historiska museet:  

Det är med anknytning till samlingsområdet som museets utställningar, 
publikationer och skolverksamhet skapas. Bara inom detta område har museet 
föremål att visa och kunskap att erbjuda. Så snart man rör sig utanför det fältet 
har man inte mer trovärdighet än vilken debattör som helst.81

Dock är båda utställningarna som här står i fokus båda exempel på hur innehållet tenderar att gå ifrån det 

egna museets samlingsområde. 

Konceptuellt innehåll 

Det konceptuella innehållet lade i båda utställningarna grunden för ett antal rubriker, eller områden, som 

fungerade som riktlinjer när det narrativa och materiella innehållet arbetades fram. Det som, när det gäller 

det konceptuella innehållet, skiljer de båda utställningarna åt är hur synligt det presenteras i utställningen 

och för besökaren. I ”Memento mori” finns det kvar som textrubriker i varje del medan det i ”Hästen – 

tyglad, piskad, älskad” inte finns lika uttryckligt representerat. 

   Rubrikerna och presentationsordningen i ”Memento Mori” kom ur utställningsproducentens idé och 

intention att gå in och undersöka vad döden innebär för och ”hur vi förhåller oss till den idag” samt visa 

på detta genom tematiska nedslag, samtidigt var Smeds ambition att i alla dessa ingångar (som rubrikerna 

 
81 Rentzhog, SvD 2002-12-18 
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utgör) studera ämnet historiskt och även göra nedslag genom olika tider. (Stor vikt läggs vid att poängtera 

att nedslagen inte är kronologiska). De åtta huvudrubrikerna presenteras i utställningen på latin och med 

svensk översättning, och ordningen som rubrikerna kom att presenteras i avgjordes av hur ”rytmen” i 

utställningen blev. Detta resulterade i att det blev tre underrubriker, på enbart svenska, för sig. (se rubriker 

s. 19-20) 

   Ambitionen att skapa rytm i utställningen kan jämföras med det som Gundula Adolfsson tar upp kring 

den genomskinliga utställningen och om att skapa överraskningar och dramatik i utställningen, samt 

Carlsson & Ågren om att hitta ”balans mellan det oväntade och väntade”.82 Kerstin Smeds påpekar att en 

del inte tycker om början med terrorism, men utställningen är dock medvetet upplagd så att det finns tre 

olika ingångar till den, där de två andra är menade att upplevas som lite lugnare än den ingång som börjar i 

terrorism. Eftersom det konceptuella innehållet i ”Memento mori” finns med som textrubriker i 

utställningen flyter det mer ihop med det narrativa innehållet än vad som är gällande i ”Hästen – tyglad, 

piskad, älskad”.  

    Utställningsproducenten för den utställningen beskriver de valda områdena som riktlinjer och en ram 

för att lyfta fram relationen mellan människa och häst inom, och inte som rubriker för att presentera 

materialet i utställningen under. Ambitionen i var att skapa områden som innebar en öppen och bred 

ingång i ämnet, detta dels för att inte begränsa möjligheterna med utställningen i för hög grad och riskera 

”stå där på slutet och känna att det här skulle varit med…” och dels för att utställningsarbetet mycket 

handlar om sökande, både vad gäller föremål och berättelser. De sex utstakade rubrikerna (se s.22) som låg 

till grund för utställningen påpekar Faye-Wevle samtidigt hade kunnat utvecklats till fler om det hade varit 

en större utställning. De gällande områden blir dock inte med säkerhet lika tydliga i utställningen som i 

fallet med ”Memento mori” då de inte existerar i den genom skrivna rubriker. De representeras istället av 

särskilda föremål som utmärks genom deras höga placering och genom olika färger på t.ex. podier.83 

Dessutom går många områden ihop i varandra genom t.ex. gemensamma texter och föremål vilket 

ytterligare bidrar till att blanda samman områdena. I ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” läggs större tonvikt 

vid de berättelser som ska belysa olika aspekter inom områdena och gör på så vis det narrativa innehållet 

synligare än det konceptuella. 

Narrativt innehåll 

Det narrativa innehållet handlar i båda utställningarna om ett berättande, att genom de texter, föremål och 

komponenter som utgör den fysiska utställningen skapa berättelser inom ramen för den övergripande 

indelningen av ämnet. Ulrika Kullenberg84 skriver om berättelsens funktion i utställningen:  

Berättelser ger en känsla av magi, de har kraften att förflytta oss till andra tider 
och världar, föra oss in i andra människors liv och försätta oss i situationer vi 
annars kanske inte skulle möta. Berättelser med historia binder samman 
människor med det förflutna och framtiden. Erfarenheten och upplevelsen, 

 
82 Adolfsson, s. 53, Carlsson & Ågren s. 52, se även föregående kapitel i denhär uppsatsen “Utställningens syfte och funktion”  
83 Se beskrivning i kapitlet ”Utställningarna” – ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” 
84 Ulrika Kullenberg är museipedagog och chef på Rydals museum i Kinna. 
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oberoende av tid och rum kan kläs i ord och överföras från århundrade till 
århundrade. 85

   Skillnaden i intentionerna med det narrativa innehållet mellan de båda utställningarna tycks ligga i hur 

det avses belysa det konceptuella innehållet, något som även återspeglas i utställningarnas utformning. I 

”Hästen – tyglad, piskad, älskad” avses flera ganska skilda berättelser tillsammans spegla ett område, där 

även vissa berättelser till viss del kan verka överlappande och därigenom väva samman områdena. En 

intention som syns i den öppna och mer ”flytande” utformningen. Detta tillskillnad mot ”Memento mori” 

där berättelserna tydligare speglar det temat och den rubrik som just det avgränsade rummet avses handla 

om.  

   Tove Faye-Wevle säger sig ofta utgå från att hitta de föremål som kan berätta en historia som passar in i 

och belyser den övergripande tanken. Vilket innebär att det narrativa innehållet i mångt och mycket styrs 

av vilka föremål som påträffas under förutsättning att berättelsen (som objekten avses förmedla) belyser 

det konceptuella innehållet. Berättandet handlar dock inte i första hand om att, som i modernistiska 

tankebanor, lära ut kunskap om varje föremål utan om att låta föremålen i ett visst sammanhang stå för en 

”större” tanke och berätta något i ett visst syfte, utifrån utställarens intentioner. Något som i fallet 

”Hästen – tyglad, piskad, älskad” kännetecknas av en ambition att berätta om människans och hästens 

relation till varandra genom olika tider och därtill med ett genusperspektiv. Den relationen avses speglas 

med flertalet olika berättelser inom varje område, ett exempel på det kan ges med statusområdet som 

bland annat innefattar berättelser om: prakt genom Bielkevagnen, sporrar m.m., arbetshästens avgörande 

roll för lant- och skogsbrukaren, kvinnans relation till hästen i den här kontexten genom berättelser kring 

bröllopsritten etc.  

   De temata som utgör uppdelningen i ”Memento mori” avser inte på samma sätt spegla olika innebörder 

av området utan intentionen med berättelserna är mer att visa på olika förhållningssätt vid en viss tid för 

att dra paralleller till andra tider. Detta för att, som Smeds menar, visa på både det dagsaktuella och det 

eviga i varje tema som tas upp. Berättelserna menas även kännetecknas av en kristen hållning till ämnet 

(med vissa avvikelser), en intention som redogörs i inledningstexten till utställningen. Ett exempel från 

utställningen är rummet Vanitas. Det narrativa innehållet uttrycks sammanfattat i huvudtexten till rummet:  

Traditionen att avbilda döden och påminna om livets förgänglighet har sina 
rötter i Bibeln, som framhåller att livet inte varar för evigt, och att det därför 
måste levas väl: ”Vanitatum! - Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet”, 
utropar Predikaren (1:2). 

Fåfänglighet, Vanitas, är det samlande namnet för en genre inom konsten som 
växte fram under 1600-talet i Europa. Avsikten var att påminna människor om 
att inte bli alltför högfärdiga och hängivna det materiella i takt med det 
”moderna livets” insteg och vetenskapernas och världshandelns uppsving. Det 
är fåfängt att försöka glömma Döden, eller kämpa mot den, eftersom vi alla en 
dag skall gå den till mötes. Döden finns mitt bland oss. 

Människan har i alla tider låtit konsten och litteraturen avspegla sina innersta 
tankar om döden. Barocken på 1600-talet kryllade av skelett och grinande 

 
85 Kullenberg, Ulrika, s.18 ”En historia värd att berätta”, ur: När röken lagt sig – handbok för arbetslivsmuseer, 2000. 
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dödsskallar. Fram till upplysningstiden på 1700-talet frossade man gärna i 
avbildningar också av den fysiska döden, förruttnelsen.86

Berättelserna i rummet är, som texten också gör gällande, fokuserade på förgänglighet och hur det tar sig 

uttryck i olika tider. Detta visar på ett sätt att använda det narrativa innehållet som är genomgående i 

utställningen, där ett tydligt tema presenteras i ett avgränsat rum och belyses utifrån olika förhållningssätt, 

vilket så leder in på hur det materiella innehållet väljs ut, behandlas och arrangeras för skapa de önskade 

berättelserna. 

 

 

 

 
86 Utställningstext till temat Vanitas i ”Memento mori”, skriven av Kerstin Smeds. 

39  



Linköpings universitet, Campus Norrköping 
Kultur, Samhälle och Mediegestaltning 2003/2004 
Emma Engstad 

 

                                                     

FÖREMÅL OCH BILDER 

Föremål och bilder utgör i utställningarna, utöver texterna, ett av de viktigare sätten att förmedla 

berättelserna genom. I alla samtalen talas för en idé om att de historiska föremålen och bilderna har en 

förmåga att ge något mer till utställningen än det som faktiskt är synligt.  

Känslan som man får inför ett föremål som man vet har funnits, som man vet 
har använts av någon människa för flera hundra år sedan, det är någon slags 
tidsmaskin.87

Berättandet med föremål och bilder handlar dock inte enbart att berätta om det enskilda objektet. 

Utställningsproducenterna ger i samtalen uttryck för att de söker föremål som kan ge utrymme för 

berättelser vidare än själva beskrivningen av det specifika föremålet och dess enskilda historia.  

   Sökandet och urvalet av föremål och bilder syftar till att skapa det narrativa innehåll som ska belysa det 

konceptuella innehållet, vilket i arbetet med båda utställningarna inneburit att det egna museets samlingar 

inte räckt till. Tove Faye-Wevle menar till exempel att det i Nordiska museets samlingar inte finns föremål 

som kunde representera ”kvinnor och flickors hästar” (ett perspektiv som redan från början genomgående 

skulle belysas och inte bara finnas i en del av utställningen) och att Nordiska museets samlingar innehåller 

material som ”bara” sträcker sig från 1500-talet vilket skulle försvåra möjligheterna att ha tidsaxlar. 

Formgivaren påpekar att kombinationen av enormt föremålsrika magasin och en policy om att så mycket 

som möjligt ska fram kan vara svårt att bemöta då till exempel intentionerna med utställningen sträcker sig 

utanför museets samlingsområde. Detta är inte något som är specifikt för just den här utställningen utan 

en problematik som även tidigare tagits upp i diskussioner kring museers samlande och visande. Svante 

Beckman skriver till exempel:  

Kvalitetskraven på ett museiföremål för att det skall visas upp har ökat. Bergen 
av artefakter som förmodligen aldrig kommer att visas för någon annan än 
möjligen lagerarbetarna växer i dammiga källare.88

I en artikel beskriver Beckman och Hillström museisamlingarnas framväxt och varande, där 1800-talets 

mer flytande former för samlingar och uppvisandet av dessa vid sekelskiftet kom att stramas upp vilket 

innebar en uppdelning av samlingarna och etablerandet av olika samlingsområden:  

Strävan efter seriös vetenskaplig legitimitet hamnade på kollisionskurs med 
1800-talmuseets rötter i den växande hungern efter eggande visuell stimulans i 
populärkulturens och den gryende upplevelseindustrins hägn.89

Något som visar på en slitning mellan museernas samlingsorientering och publikorientering som alltjämt 

gör sig gällande.90 Detta kan inte minst ses i det som diskuteras i debatten i SvD 2002/2003, där flera av 

debattörerna menar att det är samlingsområdena som ska stå i centrum vid urvalet i utställningsmaterialet 

(dock inte nödvändigtvis med avkall på upplevelsebetoningen) medan andra förespråkar att samlingarna 

 
87 Aronsson, Mats, samtal 2003-12-10 
88 Beckman, 1993, s. 37-38 
89 Beckman & Hillström, 2001, s.36 
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kan vara underordnade utställningen och dess publika funktioner. Kanske är detta ett ställningstagande 

som måste tas då utställningsidealen förändras, ska idealen anpassas till de redan givna ramarna som t.ex. 

samlingsområdena utgör?  

Äkthet, kopior och egenvärde 

Föremålsurvalet i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” präglas även av en förhoppning att det till viss del ska 

kunna stå för sig själv. Något som ställer krav på dess utseende och ”äkthet” och som återspeglas i en 

strävan att låna ”originalföremål” hellre än kopior. Tove Faye-Wevle påtalar att det finns en känsla hos det 

historiska materialet som ger ett annat utrop än en kopia (även om dessa kan vara nog så vackra), att 

originalet ”talar” till besökaren på ett annat sätt när man vet att det är t.ex. 2000 år gammalt. Att hitta just 

det föremål som önskas blir därav ett detektivarbete. Faye-Wevle ger exemplet med en staty av S:t Göran 

och draken. Ambitionen var att hitta en målad medeltida version i trä, något som ingen kyrka ville låna ut 

istället fanns möjligheten att låna en bronsstaty. Faye-Wevle menar att en trästaty är ”mer levande, man ser 

tidens tand, den har fått patina, färgen har flagnat, de är skurna på ett visst sätt, det blir ett annat utrop 

från föremålet än om det är en slät yta”.91 Det tycks därmed inte så mycket handla om kunskapen kring 

själva föremålet utan det som föremålet genom sitt utseende ger uttryck för att bära med sig. 

   Även formgivaren menar att det inte enbart handlar om att ta hänsyn till det som berättas, utan 

framhäver vikten av att föremålen även måste planeras in i själva utformningen. Mats Aronsson 

förespråkar vikten av att först ”ha en genomgående formidé för att utställningen inte ska bli för splittrad, 

och då kan det ju krocka ibland med föremålen”, varför kännedom om för utställningen viktiga föremål 

redan när grovskissen på en formgivning görs bör finnas.  

De viktigaste föremålen bör man ha koll på ganska tidigt så man vet att de ska 
vara med, som Bielkevagnen. Den står för något väldigt praktfullt, någon slags 
överhet, i en ganska skräpig eller rå miljö, så det blir en bra kontrast, man kan 
jobba för eller emot…92   

Allt som berättelsemässigt passar inom det kognitiva innehållet passar inte med säkerhet i sammanhanget 

och kan av estetiska skäl väljas bort. Detta kan hänga samman med intentionen att besökaren 

”åtminstone” ska kunna ta till sig någon del av utställningen, något som kräver att föremålen även ska 

kunna ha ett slags egenvärde och som formgivaren uttrycker det ”inte bara visas för att det finns”, både 

det estetiska intrycket och objektets originalitet väger tungt.  

   Det här är ett ställningstagande som inte är helt självklart. En del teoretiker hävdar istället att strävan 

efter äkthet eller autenticitet är överdriven. Gundula Adolfsson skriver till exempel att ett föremåls 

originalitet endast är av vikt där den faktiskt framhävs eller betonas i utställningen, annars skulle en kopia 

vara en fullvärdig ersättare speciellt som dess egenskap av kopia, om det inte påtalades, förmodligen inte 

skulle uppmärksammas av andra än ”en liten krets initierade fackmän”. Adolfsson menar även att 

 
90 Beckman & Hillström, 2001, s. 34-37 
91 En trästaty av S:t Göran och draken hittades sent om sidor i Nordiska museets egna arkiv. 
92 Aronsson, samtal 2003-12-10 
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”producenterna utgår ifrån att originalobjekt har en ”medfödd” betydelse, en särskild laddning. Just därför 

”överlåter” man i utställningen så mycket åt objekten, de förväntas kunna förmedla sig själva”.93 Även 

tanken kring föremålens utseendemässiga förmedlingsvärde kan kopplas till idén om det självförmedlande 

objektet. Att få originalföremålet att förmedla den eftersökta känslan av tidsresa bygger på att betraktaren 

faktiskt har, eller i samband med betraktandet får, kunskap om föremålet. En uppfattning om föremålets 

historia grundad på enbart dess utseende, utan större förkunskaper, borde bli föga kunskapsmässig. 

   Kerstin Smeds tycks här stå för något mellanting, för samtidigt som det spännande med föremålen och 

möjligheten att genom dem berätta något poängteras, menar Smeds inte att föremål på något sätt kan 

”tala” för sig själva. Smeds menar att då för stor tillförlit läggs till det enskilda föremålets förmåga att 

berätta något blir upplevelsen så avhängigt betraktarens kulturella kapital, men påpekar samtidigt den svåra 

balansgången i att förklara men ändå lämna vissa saker öppna. 

   Eileen Hooper-Greenhill hävdar snarast att det är en lögn att föremål kan tala för sig själva, och menar 

att en sådan uppfattning bygger på en idé om att föremål har en enhetlig, fast och oföränderlig mening. 

Snarare än att föremålen talar för sig själva menar Hooper-Greenhill att det skapas mening genom t.ex. 

deras placering, föremålen talar inte utan blir talade igenom.  

I suggest that objects are made meaningful within diverse interpretive 
frameworks, and that making is at least in part due to the purposeful sensibility 
of the meaningmaking subject.94  

Samtidigt som ny mening skapas beroende på den ”miljö” som föremålet sätts in i, finns spår kvar av 

tidigare mening, t.ex. den patina som Faye-Wevle hävdar bidrar till föremålets ”utrop”. Hooper-Greenhill 

talar för att idén om att originalföremål (primär källa) ligger närmare en ”sanning” än en bok (sekundär 

källa) är felaktig och bygger på en tro om att föremålen är en del av en icke-medialiserad verklighet. Detta 

trots att det kan hända föremål så mycket. 95

   En del i dessa diskussioner kring äkthet, originalitet eller autenticitet leder till att det görs en åtskillnad 

och definition av föremål, eller ”objekt”. Adolfsson sammanfattar det med artefakt/fynd, samlingsobjekt och 

utställningsobjekt.  

Den arkeologiska forskningen arbetar med artefakter/fynd och deras källvärde för 
vetenskapen. En artefakt, ett fynd som har skilts från sin historiska kontext och 
som magasineras (bevaras, konserveras) på museet kan närmast betecknas som 
samlingsobjekt. Samlingsobjekt som används för framställning i utställningen och 
som får accentuera ett bestämt förmedlingsvärde är ett utställningsobjekt.96

Adolfsson menar vidare att terminologin inte är en ”formsak” utan har betydelse för hur utställningen 

kan/bör uppfattas. Detta genom att objektets dignitet och ”berättelse” skiftar beroende på vilket det 

betraktas som, ett utställningsobjekt som i utställningen behandlas som en artefakt eller ett samlingsobjekt 

medverkar till att ge utställningen en mer redovisande karaktär.97

 
93 Adolfsson, 1987, s. 74-76 
94 Hooper-Greenhill, 2000, s. 51 
95 ibid. s. 49-51, 106, 114 
96 Adolfsson, 1987, s. 76-77 
97 Adolfsson, 1987, s. 76-78 
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Exponering och placering 

Rune Gade skriver att det kan vara vanskligt att i en utställningsanalys bara se till det enskilda föremålet 

eller verket då dessa uppträder som en del av helheten och i ett sammanhang med de övriga 

komponenterna, och som på det viset bildar en ”kommunikativ situation”.  

Udstillingsanalysen anderledes forpligtet på at undersøge relatioen mellem den 
enkelte genstand og det samlede genstandsfællesskab som er etableret i 
udstillingen, og herunder også den måde, hvorpå en række i sig selv 
”umælende” genstande sættes i stand til at materialisere eksempelvis en historie 
eller en udvikling. 98

Ett sådant resonemang gör det här intressant att se till hur föremålen exponeras och placeras i rummet.  

   Kerstin Smeds efterlyser större medvetenhet i utställningar vad gäller kombinationen av föremål och 

andra komponenter, och vill arbeta mer med föremålens inbördes dynamik och dess förhållande och 

placering i rummet. Exempel på en sådan ambition ger Tove Faye-Wevle flera uttryck för, exempelvis när 

det gäller tre föremål i delen Kvinnors och flickors hästar. Treenigheten med målningen föreställande 

Drottning Kristina till häst, gipsskissen ”Amason” och Pernilla Zettermans videoverk ”Vänd rätt upp” 

menar Faye-Wevle tillsammans ger en historisk bild av kvinnan och hästen, vilket gör att föremålen 

tillsammans får en djupare innebörd. Detta är även ett led i ambitionen att nå fler besökare genom att 

arbeta med flera ”nivåer” och att försöka ge något på djupet likaväl som på ytan.  

 

   Ett dilemma i utställningarna när det gäller föremål och bilder är användningen och nödvändigheten av 

montrar, som anses vara en oerhörd begränsning för utställningsmediet. Begränsande i det att montrar 

påverkar möjligheterna kring utställandet av objekten och hur dessa sedan uppfattas. Problemet tycks ligga 

i att montrarna anses ha för stor inverkan på utställningens utformning utan att det i någon högre grad går 

att påverka för utställarna. Det finns en ambition att undvika att ställa montrarna utmed väggarna utan 

istället arbeta med variation både vad gäller placering och förändring av de enskilda montrarnas utseende 

genom att ge dem olika färger och klä dem med socklar, galler etc. 

   Formgivaren till ”Memento mori” berättar att de för att komma runt monterproblemet något, själva ritat 

de flesta podier och montrar till utställningen. För att det ska vara möjligt krävs vetskap och kunskap om 

de föremål som ska ingå, som t.ex. storlekar, men även under vilka förhållanden dessa ska förvaras. 

Föremålen kommer med en kravlista som måste uppfyllas för att man ska få låna föremålen, något som 

Agneta Hahne beskriver först kunde vara väldigt vagt medan det senare kom att ”det måste ha en 

säkerhets monter, den ska vara ventilerad, fuktighet…” Något som kastade om deras arbete och tankar i 

vissa delar och resulterade i att en del montrar från museet fick byggas om lite medan andra färdiga 

säkerhetsmontrar inte gick att förändra även om så önskats. Montern kan samtidigt, som i fallet med 

”Memento mori”, vara ett sätt att uttrycka något. I rummet ”Himmel och helvete” står en av museets 

säkraste montrar på glänt med texten ”Fan är lös!” och en djävulsstaty på taket. 

 
98 Gade, s. 23 
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   Valet att använda originalföremål framför kopior innebär därför en konflikt i att detta även för med sig 

krav kring säkerhet, belysning, klimat etc. Tove Faye-Wevle påpekar att det ibland är så höga krav på 

säkerhet etc. att vissa saker nästan blir omöjliga att ställa ut, samtidigt som det i magasinen finns så enormt 

mycket föremål vilka så långt som möjligt bör kunna ställas ut och visas upp. Avvägningen står mellan 

originalets, om än omstridda, värde och förmåga att stå för något mer än kopian och monterkravets 

påverkan på utställningen och helhetsintrycket. Något som berör diskussionen kring utställningens 

tredimensionella anspråk och en annan aspekt på den inverkan som montrar har på utställningens 

utformning, vilket bland annat ifrågasätts av Gundula Adolfsson:  

Trots den stora mängden material är det faktiskt inte lätt att upptäcka 
tredimensionella objekt. Det mesta ligger i montrar – placerade längs väggarna 
ger dessa hur som helst ett platt intryck. Besökaren passerar montrar och 
föremål som tavlorna på ett galleri. I det enskilda fallet är det valigast att 
objektet i montern presenteras i en lexivisuell kombination, dvs. en kombination 
av text och bild, men även av text och objekt, då objektet registreras av 
mottagaren som ett bildmässigt intryck.99

Den lexivisuella framställningen syftar till att i utställningen framhålla ett föremåls eller en bilds lexikaliska 

innebörd, och byggs upp genom användandet av ofta fackspråksmässiga och vetenskapliga (i Adolfssons 

studie avses arkeologiska-) beskrivningar till objekten. Vilket så gör att diskussionen övergår till hur 

utställarna ser på och använder texter i utställningen. 

  

 

 

 
99 Adolfsson, 1987, s. 58 
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TEXTER 

Olika texter används i utställningarna utifrån olika intentioner, allt ifrån övergripande texter för hela 

utställningen och för de olika rubriker/områdena i utställningen till de texter som fungerar som en 

beskrivning av objekt till citat och mer poetiska texter. Det finns en klar tanke om att texterna är ett sätt 

att förtydliga det konceptuella och narrativa innehållet, men även att t.ex. de mer poetiska texterna ska 

kunna ha ett ”egenvärde”. Detta genom att de mer betraktas som objekt likt de historiska föremålen och 

bilderna och inte som en förklaring eller berättelse om något annat som presenteras i det materiella 

innehållet. Dock går åsikterna ofta isär kring texternas mängd, utformning och placering.  

   I ”Memento mori” är det t.ex. tydligt att utställningsproducenten gärna ser att det finns mycket text 

medan formgivarna gärna håller nere på texter. Smeds åsikt kring texterna hänger bland annat samman 

med att nå många olika besökare och menar att de som vill läsa och på det sättet ta in utställningen ska 

kunna göra det.  

Det är ett missförstånd det där med att man ska lägga texten på bara tre rader… 
ett missförstånd hela ambitionen att alla ska kunna läsa alla texter, varför det 
säger jag?! Alla behöver inte förstå alla texter.100

Idéer kring små mängder text menar Smeds beror på att utställningen från museets sida betraktas som 

undervisning i mer klassisk didaktiskt bemärkelse där museets pedagogiska roll är alla ska lära sig allt i 

utställningen. Formgivaren till ”Memento mori” beskriver istället textfrågan ur ett mer estetiskt perspektiv 

där de i första hand ville arbeta med mindre mängder text och de stora veporna p.g.a. utseendemässiga 

aspekter. Deras tanke om att hålla nere på texten var även för att undvika att besökaren går runt och ”läser 

på små små lappar” där besökaren lätt kan tappa tråden och helheten. Textanvändningen och placeringen 

kan på så vis sättas i samband med såväl pedagogiska som estetiska ideal och aspekter, där båda ställer sig 

kritiska till modernistiska bildningsideal men ändå har olika idéer kring hur och varför texter kan 

användas. 

Exponering och placering 

Producentens positiva inställning till en större mängd text kombineras även med en ambition att arbeta 

mer med exponeringen och placeringen av den i förhållande till t.ex. olika föremål eller bilder. Smeds 

arbetade till ”Memento mori” med att skriva och samla ihop fler olika kategorier av texter där tanken var 

att en del skulle placeras nära föremålet och en del längre ifrån, vissa texter skulle exponeras större än 

andra osv. Intentionen var att experimentera med storlek och placering av olika typerna av texter för att 

försöka spela med dynamiken mellan text och föremål, en dynamik som försvinner om texten är placerad 

långt bort på väggen med en siffra när tanken var att de skulle ses ihop. (Smeds medger att det till viss del 

”säckade ihop”, och beskriver att hon uppfattade att formgivarna inte ville att det skulle vara texter inne i 

 
100 Smeds, samtal 2003-12-01 
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montrarna, något som var svårt att diskutera då Smeds i praktiken hade slutat. En ytterligare förklaring var 

även tidsbristen som en följd av att hon själv levererade texterna till formgivarna så sent.) 

   Poängen var att leta ett sätt att arbeta med kombinationen objekt-text, inte för att beskriva varandra utan 

för att skapa dynamik mellan utställningens olika uttrycksmedel (något som även katalogen till ”Memento 

mori” kan sägas vara en del av). Intentionen är att med olika typer av texter skapa ett större utrymme för 

besökaren att ta till sig utställningens konceptuella innehåll och även bredda det narrativa. Detta kan 

jämföras med Gundula Adolfssons efterfrågan på ett alternativ till kombinationen objekt-text där den ena 

inte tillskrivs fullt förmedlingsvärde utan den andre.  

Den enklaste formen av en lexivisuell kombination är en typ av detta-är-
budskap. Texten förklarar bildens eller objektets innehåll, objektet illustrerar 
texten. Texter av denna typ har karaktär av etiketter, de talar om vad föremålet 
heter, anger fyndplats, ålder eller kulturgrupp.101

utan text skulle besökaren knappast förstå objektens innebörd alls. Man utgår 
alltså inte först och främst från objektet, utan från den verbala förklaringen till 
objektet. […] En duktig utställare borde utgå från objektet i syfte att göra 
utställningen till något mer än ett antal illustrerande texter.102

Gundula Adolfsson eftersöker ett tydligare arbete med ”objektspråk” istället för den textberoende 

framställningen vilket syftar till att sätta objekten och deras sammanhang i fokus. Skillnaden mellan det 

Kerstin Smeds vill uppnå och det som Gundula Adolfsson efterfrågar ligger i synen på och användningen 

av texten. Adolfssons objektspråk bygger på att objektens exponering och placering kan skapa ”associativa 

bibetydelser” vilket gör att utställningens tredimensionella egenskaper utnyttjas, något som även skulle 

kunna uppnås med den typ av texter som Smeds avser och i båda fallen skulle göra de 

föremålsbeskrivande texterna överflödiga. Texter som genom sin utformning, enligt Eileen Hooper-

Greenhill, återigen är exempel på hur den modernistiska andan finns kvar, där texterna är vetenskapligt 

betonade och många gånger kräver stor förkunskap och förmåga hos besökaren att t.ex. själv placera in en 

periodbenämning i en viss tidsålder.103 Den typen av texter beskrivs även av utställarna som något de 

försöker undvika då dessa enbart berättar vad det är för föremål besökaren har framför sig och inte 

egentligen berättar något om varför de visas i det givna sammanhanget.  

Katalog 

Utöver de texter som på olika sätt syns och representeras i utställningen finns det idag till många 

utställningar även en katalog. Frågan är vad syftet med katalogen är, ska den fungera som en påminnelse 

om utställningen eller vara mer som en fristående del för ytterligare tankar i ämnet? Vad gäller de två 

utställningarna som här fokuseras på är det endast till ”Memento mori” som en katalog producerats, men 

även till ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” har detta diskuterats. Mats Aronsson menar att en katalog är 

önskvärd som ett komplement till utställningen och ser den som ett sätt att erbjuda besökaren möjlighet 

att fördjupa sig. Aronsson menar att intresset hos den som ser en utställning ligger i att få veta vad som 

 
101 Adolfsson, 1987, s. 58 
102 ibid. s. 61-62 
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ses, en kort text, och för att det inte ska bli för mycket att ta in kan sen katalogen ta vid. Syftet med 

katalogen blir därigenom mer av karaktären att berätta vidare kring det narrativa innehållet som 

presenteras i utställningen.  

   Syftet med katalogen till ”Memento mori” är istället att berätta vidare inom ramen för det konceptuella 

innehållet utan att ha någon egentlig koppling till det narrativa eller materiella innehållet. Smeds 

experiment med att arbeta med dynamiken mellan objekt-text fortsätter, där utställningen kan sägas vara 

objektet och katalogen i sin tur texten. Smeds skriver i inledningen till katalogen:  

Utställningen består av tematiska nedslag i vissa frågor kring döden, både 
dagsaktuella och eviga. Detsamma gäller denna lilla katalog. Här tar vi upp 
sådant som inte fick plats i utställningen.104

Formgivaren till ”Memento mori” är dock inte helt överens om att det är den ämnesbetonade 

fortsättningen som är viktigast. Agneta Hahne menar att ”katalogen är det där minnet man har med sig 

fem år senare när man tittar vad var detta, […] inte bara innehållet. Det blir bara ämnet som är viktigt 

medan, det är lika mycket utställningen, man kan gå tillbaka… så såg det ut, det var det rummet…”. 

Hahne efterfrågar en koppling till den fysiska utställningen även i katalogen, t.ex. i form av bilder eller 

planritning.  

Sparas till sist 

Texter uttrycks i alla samtalen vara något som blir lite som det blir och i regel är ett hastverk i själva 

utställningsarbetet. För utställningar i den här storleken handlar det, oavsett önskemål om förhållandevis 

lite text, ändå om stora mängder text som i regel tar lång tid att bearbeta. Agneta Hahne framhåller att 

mängden text i kombination med att de fick tillgång till den sent gjorde att tiden blev knapp när den skulle 

upp, och det som de fick vänta till sist med. Samma typ av problematik uttrycker Mats Aronsson:  

Texterna i den här utställningen är något av ett olycksbarn, därför att det tog så 
lång tid och jag hade nog velat göra det lite annorlunda. De har oftast en 
naturlig placering till föremålen som de ska beskriva… […] Allting är ju 
formgivning, allt som syns är ju formgivning, någon måste ju formge det, då 
tycker jag att det passar bra om det är formgivaren. 

Även i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” var det mycket text att arbeta med, då den kom sent blev 

Aronssons arbete med den ganska hastigt och ytligt, istället var det Maria Rapp på Nordiska museet som 

Aronsson uppfattar fick en del av ansvaret för texternas utformning och placering.  

    

 

                                                                                                                                                                      
103 Hooper-Greenhill, 2000, s. 136 
104 Utställningskatalogen till ”Memento mori” s. 7 
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LJUD, RÖRLIG BILD OCH ANDRA PRODUKTIONER 

Tidigare i den här uppsatsen har inom området ”materiellt innehåll” diskuterats kring förmedlingsverktyg 

som föremål, bilder och texter. Samtidigt är det allt vanligare att även använda andra uttrycksmedel i 

utställningar för att förmedla, presentera och gestalta ett konceptuellt och narrativt innehåll. Det kan 

handla om olika former av ljud, videoverk och andra, genom mer datorbaserad teknik framförda, 

produktioner. Hur ser utställarna på att arbeta med dessa typer av uttrycksmedel i utställningarna? 

 

   I ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” finns förutom audioguiden inget särskilt producerat ljud. Ändå 

beskriver formgivaren att användandet av olika former av ljudillustrationer är att föredra för att förstärka 

eller sätta besökaren i en form av stämning. Ljudet betraktas som ett sätt att ytterligare förstärka en 

upplevelse av utställningen men utan tyngdpunkt av att vara för berättande.   

Om jag får välja så är ljuden inte så intellektuellt baserade, alltså om det är så att 
det finns utställningstexter, så tycker jag inte att man ska ha en audioguide som 
är så pratig. Som återigen beskriver vad det är man tittar på.105

Audioguiden uttrycks av både producenten och formgivaren som något mindre lyckad (även om de 

förstått att den varit mycket uppskattad av besökare). Tove Faye-Wevle beskriver den som ett sätt att 

ytterligare öka möjligheterna för olika besökare att ta till sig olika saker i utställningen, ”de som bara vill 

läsa texter kan göra det, de som bara vill höra audioguiden får göra det”. Faye-Wevle upplevde dock 

audioguiden som något som kom att avvika från den övriga gestaltningen, tanken och önskemålet var att 

producera något som ”skulle passa ‘själen’ i utställningen, stämningen och innehållet […] när det pendlar 

mellan yta och väldigt djup”. Intentionen var att producera ett ljudspår med en mer en poetisk och 

filosofisk betoning, istället beskriver Faye-Wevle audioguiden som något ”scoutaktig” och ”hurtig”. 

(Audioguiden blev inte beslutad förrän i februari och erbjöds då till producenten som inte kunde åta sig 

den vid den sena tidpunkten utan den ”las ut till en redaktör som museet bestämde, en som gjort sånt 

tidigare på Historiska och Livrustkammaren…” vilket gjorde att kontrollen över den, från producentens 

sida, minskade.) Användning av musik i utställningen uteslöts i första hand på grund av kostsamma STIM-

avgifter och upphovsrätt.  

   Även i arbetet med ”Memento mori” fanns ett önskemål om att ha ljud i utställningen. Kerstin Smeds 

menar att intentionen var att ha musik i utställningen, rekviem av olika slag med samma funktion som de 

mer poetiska texterna att ge en ytterligare ”dimension”. En användning av ljud som inte överensstämmer 

med något av de två ställen det faktiskt finns ljud, varken musiken som ingår i installationen ”The Death 

of Barbie” eller de nyhetsuppläsningar om katastrofer i delen Döden i media har en funktion av att vara av 

det mer poetiska slaget, vilket Smeds menar fattas i utställningen.  

   Användning av ljud tycks generellt i båda utställningarna ses som ett sätt att skapa stämning och känsla 

för det som i övrigt berättas, alltså mer syfta till att, likt tankarna med den övergripande formgivningen, 

 
105 Aronsson, samtal 2003-12-10 
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belysa det konceptuella innehållet än det narrativa. Trots det återfinns inte den användningen av ljud i 

någon av utställningarna, utan har mer den berättande karaktären vilket i högre grad annars verkar vara 

syftet med videoverken. (En ytterligare anledning som uttrycks tala mot användning av ljud i båda 

utställningarna är den akustik som museirummet medför.) 

 

   Intentionen med videoinslag i utställningarna kan närmast jämföras med den för föremål och bilder. 

Verken innehåller inte någon berättelse i den bemärkelse att de beskriver ett händelseförlopp eller som 

audioguiden i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” en berättarröst som besökaren ska lyssna till. Videoverken 

används mer som ett objekt vars rörliga innehåll överlåts att friare tolkas och förstås som enskilt verk och i 

sitt sammanhang, precis som andra föremål och bilder i utställningen.  

   I ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” finns flertalet videoverk presenterade på tv-monitorer runt om i 

utställningen. Dels är det de två filmerna av Pernilla Zetterman i och dels flera mindre monitorer med 

filmer av Mats Aronsson placerade högre upp i byggnadsställningskonstruktionen. Dessa senare filmer 

beskriver producenten kom att ta över för mycket i utställningen och konkurrerade med t.ex. det stora 

Drottning Kristina porträttet, vilket resulterade i att de fick utesluta några monitorer. ”Det är hela tiden ett 

avvägande, obalans måste vara välplanerad, det kan vara mycket spännande, men det måste var syftet från 

början”. Runt om i utställningen finns även projicerade bilder på golvet samt Füsslis målning 

”Mardrömmen” på ett tyg som utgör en avdelning till det mer avgränsade ”hemliga rummet”. De 

projicerade bilderna är exempel på ett annat sätt att visa föremål och bilder på än genom att använda 

original eller kopior, i en mer traditionell bemärkelse. 

   I ”Memento mori” var planen från början att ha en filmsal där olika, framförallt äldre, filmer kring 

ämnet döden skulle visas. Formgivaren beskriver att det hade varit ett sätt att erbjuda besökaren något mer 

än själva utställningen, men ändå i samband med den. Hahne menar att filmsalen på ett mer direkt sätt än 

katalogen också kunde ha fungerat som en uppföljning till själva besöket och det som då tas in, som ett 

sätt att få besökaren att stanna upp en stund innan de lämnar utställningen. I utställningen finns det dock 

bara kvar två filmer i temat Post mortem (1), där även den från början interaktiva ”mumieavklädningen” 

återfinns vilken senare kom att visas som en film även den.  

 

   En av anledningarna till den här typen av materiellt innehåll till viss del utelämnas uttrycks vara 

kostnadsfrågan. Dessutom har framställningar som är teknikberoende en hög gå-sönder-faktor, vilket även 

det gör att utställarna förhåller sig något skeptiska. Icke-fungerande moment i utställningar kan ha en 

tendens att dra ner helhetsintrycket vilket gör att den typen av teknik på sätt och vis försöker undvikas, 

detta särskilt när det handlar om datorbaserad teknik. Smeds framhåller även att det är viktigt att inte de 

multimediala verktygen får överhanden i utställningen och varnar för att museer lägger pengar till detta 

medan den innehållsliga utvecklingen glöms bort. Gundula Adolfsson hävdar:  
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För utställningens framtid kan det faktiskt vara mera radikalt att utestänga 
multimediala finesser för att (åter)upptäcka uttrycksmöjligheterna hos det 
tredimensionella objektet.106

Även om innebörden i ”multimediala finesser” förmodligen har förändrats sedan detta skrevs kan det 

konstateras att en liknande inställning fortfarande är gällande. Ingen av utställarna lägger någon större vikt 

vid att själva tekniken skulle ha något egenvärde i utställningen, det är ett verktyg som inte anses ha något 

eget förmedlingsvärde utan att det är det som presenteras genom tekniken som är det viktiga. Vilket 

stämmer väl överens med det som Gundula Adolfsson menar: 

Karakteristiskt för multimedia i utställningar är att de, liksom färgbilden i 
filmen, knappast anfäktar innehållet, de har bara en direkt inverkan på formen. 
Multimediala inslag behöver därför knappast bli ett fundamentalt hot mot 
utställningens identitet. Använt som kompletteringsmedel blir de inget 
störningsmoment – men när utställningens väsentligaste budskap förpassas till 
video eller diabildsföredrag blir det ganska snart fråga om att tränga ut de 
utställningstypiska uttrycksmedlen.107

 

 

 

 

 
106 Adolfsson, 1987, s. 57 
107 Adolfsson, 1987, s. 56 
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MATERIAL, FÄRG OCH LJUS 

Ytterst verkar det handla om att med valet av material och färg, samt arbetet med ljussättningen, göra en 

inramning av utställningen för skapa balans och samtidigt dynamik. Material- och färgvalet syftar till att ge 

både en bra balans mellan övrigt materiellt innehåll och för att skapa ”rätt” känsla hos besökaren och 

därmed lyfta fram något av det konceptuella innehållet.  

 

   Formgivaren till ”Memento mori” beskriver att materialen bör användas för att förstärka vissa delar, 

både rent känslomässigt och för att t.ex. lyfta fram föremålen. Det handlar om att skapa stringens i 

helheten men även se till de olika delarna. Trä är t.ex. ett material som används genomgående i 

utställningen för att, som Hahne menar, ”koppla till något ganska påtagligt, som finns i alla fall i Sverige, 

den här furu-känslan”. Många väggar består därav av horisontellt lagda ohyvlade bräder medan andra 

består av släta skivor vilket skapar ett spel mellan olika strukturer och ytor. Ett annat slående inslag i 

utställningen är användandet av färg, där kulörerna beskrivs hämtade från liturgiska färger108 för att knyta 

an till det västerländska och kristna anslaget, dock tas i utställningen ingen hänsyn till färgernas budskap i 

kyrkans mening. Hahne beskriver även att de valda färgerna påverkar uppfattningen av föremålen, som 

med den starkt gröna färgen i Nascentes morimur (i rummet finns bl.a. på ena väggen hyllor med flertalet 

uppställda votivgåvor109);  

där förstärks föremålen, de laddas lite mer, de blir någonting annat också… de 
blir inget annat men de får ett annat uttryck än om de står i en glasmonter, som 
de kunde göra, och bli väldigt stiliga… 

Färg används även i ”Hästen – tygla, piskad, älskad” för att avgränsa olika områden, även om det i den 

utställningen inte är lika tydligt som i ”Memento mori” där hela rummen är målade. Istället kan färgerna 

ses på skyltarna som texterna sitter på, samt på vissa kanter eller delar av montrar och podier. Färgerna är 

valda efter utställarnas associationsbanor, t.ex. går Praktens hästar i mörkblått, Den sista färden i svart osv, 

och avgränsar samt samlar genom användandet det område som de tillhör.  

   Materialen som används i utställningen, betong, stålrör m.m. är valda för att skapa luftighet och kontrast 

både i förhållande till museirummet och till utställningens innehåll (framförallt materiellt och 

konceptuellt). Formgivaren menar att det är viktigt att inte arbeta med ”fuskmaterial” och poängterar att 

det inte handlar om att bygga kulisser som ska ses från avstånd, ”på en teater kan man fuska, det gör inget, 

plus att publiken inte kommer nära”. Aronsson menar att det är viktigt för känslan och intrycket och att 

utställningen ska kunna ses nära och ändå kännas ”äkta”. I samtalen med både formgivaren och 

utställningsproducenten framhålls ofta vikten av att skapa ett estetisk tilltalande uttryck. Detta gäller i alla 

högsta grad färgerna och materialen som mest uttrycks vara valda med intentionen att de ska bryta och stå 

                                                      
108 De olika liturgiska färgerna markerar kyrkoårets budskap vid olika tider. Färgerna kan ses på prästens kläder, altarets 
antependium (textil som hängs framför altaret) och i nattvardens textilier. (vitt: glädje, svart: sorg, grönt: växande i tro, 
blått/violett: lidande, rött: Ande). Uppgifter hämtade från Svenska kyrkans hemsida. 
109 Skulpturer i lera föreställande kroppsdelar som fötter, händer etc. 
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i kontrast till det övriga materialet. Tove Faye-Wevle är samtidigt noga med att påpeka att det inte fick ge 

intryck av att vara minimalistiskt eller kliniskt med t.ex. byggnadsställningen, något som Faye-Wevle menar 

i sig är ganska dominant men i utställningen bryter fint mot det medeltida och forntida materialet, 

målningarna etc.  

 

   När det kommer till ljuset menar utställarna att detta i hög grad överlåts till ljustekniker, men uttrycker 

att de ändå lägger stor vikt vid även ljussättningen. Faye-Wevle menar att ljuset är precis lika viktigt som 

allt annat, där fel ljus kan förstöra intrycket av utställningen i övrigt. I ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” var 

intentionen att framkalla känslan av en skattkammare med en allmän dunkel belysning men med punktvis 

upplysta delar eller föremål. Dock handlar ljussättningen inte enbart om hur de i utställningen faktiskt 

skulle vilja ha det, en viktig aspekt är att många föremål är mycket ljuskänsliga och inte får belysas hur som 

helst, vanligast är att det får vara en maxbelysning upp till endast femtio lux.  

   Valet av färg och ljus är som Carlsson & Ågren uttrycker det, heller inte enbart en estetisk fråga.110 Det 

handlar återigen om att skapa en känsla hos besökaren som lockar till att titta och bli intresserad, och ge 

en upplevelse. Dock kan här återknytas till resonemanget om att estetik och upplevelse inte nödvändigtvis 

är synonymt med varandra (se kapitlet ”Utställningens syfte och funktion”). Estetiska ambitioner kan ses 

syfta till flera olika saker och på det viset alltså vara ett verktyg, precis som färg och ljus, att skapa t.ex. 

upplevelse som sin tur mer handlar om vad utställningen ska ge besökaren.  

 
110 Carlsson & Ågren, 1982, s. 55 
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Sammanfattning och diskussion 

Något av kärnan i diskussionen om vad som idag är museets roll tycks ligga i oenigheter kring ansvaret när 

det gäller museets verksamhetsområden ”samla, vårda, visa”. Den relativt förlegade parollen om att de 

svenska museerna bara är gamla och mossiga håller inte, utan är som Stefan Bohman påpekar mest en 

myt. I allt högre grad strävar många museer efter att kunna vara en aktuell arena för både 

kunskapsinhämtning och upplevelse, det som skiljer museerna åt och skapar debatt är framför allt i olika 

åsikter om vad detta ska innebära och hur det ska uppnås. Vilket genererar en konflikt som nog knappast 

kan lösas här och nu och är en långt större diskussion än vad som ligger inom ramarna för den här 

uppsatsen. (Men ett problem kan nog skönjas i att det hela tiden är vad museerna ska arbeta med som står i 

centrum och inte varför, vad ska vara målet med museets verksamhet?) Dock är det denna debatt och dessa 

åsikter kring vad som arbetet med de två utställningarna ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” och ”Memento 

mori” är färgat av. Fokuseringen i den här sammanfattande diskussionen hamnar därav på museets 

publika verksamhet, utställningen och problemet i vad detta ”visa” innebär och kan innebära.  

   Den uttryckta viljan att vara en mötesplats och i viss mån ett upplevelsecentra kan kanske ses som en 

nödvändig anpassning för att inte gå under i en tid när informationsflödet och -kanalerna ständigt 

eskalerar, men att därtill uppfylla rollen som en aktiv samhällsdebattör är mer omstritt. Får museet (genom 

t.ex. utställningarna) ta ställning? I samtalen antyds att det finns en hårfin gräns där det är tillåtet att visa 

och peka på problem och frågor men däremot inte att riktigt ställa det på sin spets och välja sida. Detta 

trots att det klart och tydligt i kulturpolitiska mål anslås att ”kulturen” ska kunna vara en ”dynamisk, 

utmanande och obunden kraft i samhället” och att de ska ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa 

debatt. Men självklart går allt att tyda och tolka på olika sätt vilket även det kan ligga till grund för livlig 

debatt som när chefen för Historiska museet av vissa anses tolkat för mycket efter eget tycke och smak.  

   Utifrån en annan aspekt vad gäller dessa direktiv till museerna som presenteras i regleringsbreven kan en 

koppling göras till utställningen på Nordiska museet. I regleringsbrevet ställs krav på att de i verksamheten 

ska betona frågor kring kön, klass etc. något som kan jämföras med ambitionen att anlägga ett 

genusperspektiv till ”Hästen - tyglad, piskad, älskad”.  

Utställningsideal och upplevelsebetoning 

Den övergripande intentionen med utställningarna som ingått i den här uppsatsen var att skapa ett 

utrymme för att berätta kring vissa delar ur ämnena människans förhållande till döden respektive 

relationen mellan människa och häst och med detta gärna säga något som väcker nyfikenhet och 

eftertanke. Centralt var att ge besökarna en upplevelse både på det ämnesmässiga och på det estetiska 

planet samt att försöka nå olika besökare på olika nivåer i utställningen. En individanpassning som bygger 

på att inte alla, om ens någon, förväntas att ta till sig allt i utställningen, vilket kanske kan ses som en 

tidstypisk ambition med tanke på hur bildningsideal i övrigt ser ut runt om i samhället. Samtidigt kan det 

finnas vissa betänksamheter kring detta, något som t.ex. Eileen Hooper-Greenhill tar upp och hävdar att 
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det mer ”massbildande” utställningsidealet är lämpat just för museer. Detta utifrån dess egenskap av att nå 

ut till många vilket skulle belysa en motsättning mellan utställningsmediet och ett samtida bildningsideal 

som framhåller ett individuellt lärande och på så vis en motsättning mellan ett modernistiskt och ett 

postmodernistiskt ideal. (Dock kan nog utställningens massbildande funktion även ifrågasättas även 

genom att jämföra och sätta den i relation till andra informationskanaler i samhället. Har 

museiutställningen fortfarande samma genomslagskraft i att nå ut till många, i förhållande till t.ex. TV?) 

För en mer nyanserad bild kan förändrade utställningsideal sättas in i modellen som Beckman & Hillström 

föreslår, utställningarnas upplevelse- och publikbetonade karaktär stämmer där väl överens med det som 

beskrivs som teateridealet. Samtidigt uttrycks hos utställarna värdet hos originalföremålen, något som ger 

en viss skattkammar-touch till idealet. Vilket även leder in på andra aspekter kring upplevelsebetoningen 

vad gäller utställningsidealen, exempelvis diskussionen kring relationen mellan upplevelsen och 

vetenskapligheten eller objektiviteten, eller den som kretsar kring upplevelsen och estetiska anspråk. Där i 

många fall när upplevelse, form och estetik i utställningar kommer på tal antyds att det på något sätt 

ersätter ”vetenskapligheten”, objektiviteten och autenticiteten i utställningen och enbart är ett led i en 

underhållningsfokusering. Något som även Beckman & Hillström med sin modell belyser som en 

grundläggande motsättning inom museerna.  

 

   Klart är i alla fall att en övergripande intention från utställarnas sida är att ge besökaren en upplevelse. 

För att skapa den åtråvärda upplevelsen kan utställningsarbetet ytterst sammanfattas till att handla om att 

göra val och avväganden i innehållet, en förhandling i utarbetandet av alltifrån ämnet, berättelserna och 

föremålen till helheten och den övergripande utformningen. Innehållet består därmed i sin tur av flera 

olika delar där uppdelningen som här har gjorts är ett sätt utkristallisera utställningens innehåll och då 

även, som Rune Gade också menar, definiera vad är en utställning är. Uppdelningen är dock inte bara ett 

verktyg för, utan även ett resultat av den här undersökningen, vilket skapar ett ofrånkomligt 

cirkelresonemang som dock inte setts som något problem då det ändå var en utgångspunkt att både göra 

en innehållsuppdelning och samtidigt prova den genom undersökningen. Frågan är då: Hur har det 

fungerat att betrakta allt som ”innehåll” och inte göra uppdelningen innehåll-form?  

   I uppdelningen innehåll-form syftar innehållet till att beskriva det ämnesmässiga innehållet och formen 

det fysiska innehållet vilket jag menar gör det svårt att se utställningens komplexitet och att väva in dess 

kommunikativa aspekter. En poäng är att den tredelade innehållsuppdelningen kan belysa att utställningen 

inte bara är det som är visuellt uppfattbart utan även tar fasta på andra dimensioner med utställningen fast 

som en del av det som är, eller gör, själva utställningen och inte som ett fristående fenomen vid mötet 

med den. Utställningen är inte bara det som står på museet, att tro det vill jag mena verkligen är att 

underskatta utställningen och besökaren. Därtill ses i min uppdelning de mer estetiska aspekterna, som 

formgivningen ändå innebär, som ett verktyg i utställningsarbetet och som en del av innehållet vilket 

kanske kan underlätta distinktionerna mellan åtminstone upplevelse och estetik. 

   Tydligt med de två utställningarna som här har undersökts är att utgångspunkten har legat i det 

konceptuella innehållet, det ska dock påpekas att modellen konceptuellt – narrativt – materiellt inte 
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nödvändigtvis måste komma i den ordningen. En utställning kan mycket väl tänkas utgå ifrån något 

föremål som sedan en berättelse och ram byggs upp runt omkring, eller en historia som gestaltas genom 

ett materiellt och konceptuellt innehåll. Relationen mellan de olika innehållstyperna är på det viset mycket 

flytande och individuellt från utställning till utställning.  

Konceptuellt innehåll 

Benämningen konceptuellt innehåll avser de för utställningen bakomliggande tankar, idéer och koncept, vilket 

påverkar både vad i ämnet som presenteras och t.ex. den övergripande utformningen av utställningarna. 

   Intentionen med ”Memento mori” var att skapa en utställning som ämnesmässigt kretsar kring 

människans förhållande till döden ur ett, i inledningstexten, uttalat kristet perspektiv, även om detta 

perspektiv sedan inte hålls konsekvent genom utställningen som även visar t.ex. judiska ikoner. 

Ämnesmässigt är det konceptuella innehållet formulerat i flertalet rubrikerna som även presenteras i 

utställningen genom de texter som beskriver de olika ”rummen”. Därigenom har det konceptuella 

innehållet även påverkat själva utformningen i det att rummens följd har varit avhängig den ämnesmässiga 

rytmen. Vidare har detta innehåll påverkat utställningen formmässigt genom tankarna kring vad det ska 

representeras av, t.ex. ”bersåerna” och färgerna.  

   Intentionen med ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” var att skapa en utställning som ämnesmässigt speglar 

människans och hästens förhållande till varandra genom olika tider, där den viktigaste utgångspunkten för 

utställningen var genusperspektivet. Formmässigt återspeglas det konceptuella innehållet i en tanke om att 

spela med känslan av öppenhet kontra fängelse genom t.ex. användandet av byggnadsställningen, detta 

utifrån en vilja att poängtera det mångfacetterade i förhållandet.  

  Något som skiljer de båda utställningarna åt är hur tydligt dessa övergripande tankar och idéer med 

utställningarnas ämnen görs gällande som t.ex. i ”Memento mori” där , i alla fall en del, av det 

konceptuella innehållet blir mycket tydligt med rubriksättningen på rummens huvudtexter kanske just 

därför att det i den utställningen faktiskt fyller en funktion att presentera det för att sedan kunna samla det 

narrativa och materiella innehållet under detta. Medan de områdesmässiga rubrikerna i ”Hästen – tyglad, 

piskad, älskad” om de hade presenterats må hända snarare skulle ha skapat mer frågetecken än verkat 

förtydligande då utställningen är upplagd på ett annat sätt. 

Narrativt innehåll 

En stor och viktig del i utställningsarbetet är att arbeta fram de berättelser som kan påvisa, spegla och 

förmedla något av det konceptuella innehållet. Dessa berättelser hamnar under benämningen narrativt 

innehåll. Men det narrativa ligger inte enbart i de intentioner som utställarna har, alltså vilka berättelser de 

skapar och vill att besökaren ska uppfatta, utan inbegriper egentligen även de berättelser som besökaren 

skapar vid sitt möte med utställningen. Det är därmed inom det här området som resultatet från en 

receptionsanalys skulle ha presenterats, något som kunde ha inneburit en möjlighet att jämföra utställarnas 

intentioner med hur besökaren faktiskt uppfattat utställningen och vilka berättelser som denne skapat 
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genom framställningen. Vilket säkerligen hade givit den här undersökningen en djupare dimension och på 

sätt och vis saknas här. För visst undrar man vad och hur mycket av utställarnas intentioner som går fram 

och vad händer med utställningen i mötet med besökaren? Det är lika mycket en del av utställningen som 

det som presenteras här och gör analysen av det narrativa innehållet ofullständigt, men så var det också 

den här undersökningens avgränsning. 

   Det att det narrativa inte enbart ligger i utställarnas händer borde göra den här typen av innehåll mycket 

svårt att styra för avsändaren eftersom besökares olika erfarenheter och kunskaper kan skapa väldigt skilda 

berättelser och associationsbanor. Önskan från utställarnas sida att därtill skapa olika nivåer i 

utställningarna ökar ytterligare möjligheterna till olika tolkningar och berättelser och gör på så vis det 

narrativa innehållet än mer svårt att styra. Generellt kan dock sägas att eftersom berättelserna i ”Memento 

mori” tydligt är ämnesmässigt avgränsade till de olika rummen och därmed även till det konceptuella 

innehållets rubrikuppdelning blir tolkningen mer styrd av detta än vad som är fallet med ”Hästen – tyglad, 

piskad, älskad” där berättelserna kan spegla flera olika områden.  

   De båda utställningarna ger därmed två exempel på hur ett narrativt innehåll kan användas i 

utställningen, där den ena modellen innebär ett förtydligande och belysande av ett särskilt avgränsat tema 

medan den andra användningen mer syftar till att vidga och visa på olika aspekter kring ett större begrepp 

eller område. 

   För att kunna påvisa de olika berättelserna, som utställarna (och då framförallt producenten) vill få fram, 

eftersöks ett materiellt innehåll som kan vara den ”Berättaren” i utställningen. I det sökandet efter t.ex. 

föremål, bilder och texter kan så ”nya” berättelser hittas som fogas in i utställningen och på det viset är det 

narrativa inte enbart kommet ur det konceptuella innehållet utan även beroende av det som påträffas 

under arbetets gång.  

Materiellt innehåll 

Det materiella innehållet utgör medel och verktyg för att visa på idéerna och berättelserna och skapa den 

fysiska utställningen. Övergripande tendenser i utformningen av de två utställningarna är att den ska ge ett 

spännande och tilltalande intryck där dynamik, komposition, färg- och ljussättning är av stor vikt. 

Utställningen ska vara vacker att se på, både i sin helhet och i delarna. Det materiella innehållet är annars 

mycket omfattande och intentionerna med det av olika karaktär, där stora frågor kretsar kring 

användandet av och intentionerna med föremålen (original/kopior), montrar, texter, teknik, etc. 

   Vissa delar i det materiella har mer karaktären av att enbart vara verktyg och nödvändigheter för att 

kunna visa eller ha med annat materiellt innehåll, dit hör olika former av teknik och montrar. Ett annat typ 

av verktyg är t.ex. ljussättning, färg och olika material som både kan syfta till att skapa olika känslor och 

atmosfärer och att samla, lyfta fram eller avgränsa olika delar i utställningens utformning och innehåll. I 

dessa utställningar ligger intentionen i arbetet med detta att mer belysa det konceptuella innehållet och att 

”ordna” det narrativa och delar av annat materiellt. 
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   Utmärkande för användandet av t.ex. text, bild och föremål i utställningarna är att dessa dels har en 

funktion av att vara berättare och dels har en funktion eller snarare ett värde genom sin yta eller sitt 

utseende. Överhuvudtaget läggs stor vikt vid den här typen av materiellt innehåll, som ska kunna ha 

många funktioner både som enskilda objekt och som delar i sitt sammanhang. Exempel på detta är 

Kerstin Smeds ambition att arbeta med dynamiken mellan text, bild och föremål och experimentera med 

förhållandet emellan dessa. Vilket speglar en tanke om att varje objekt enskilt kan uppfattas på ett sätt men 

få andra betydelser och innebära andra tolkningar när det sätts samman med andra objekt. Detta kan även 

ses som ett sätt att använda det tredimensionella i utställningen som en del menar lätt går förlorat när 

föremål ses i montrar och därmed snarare blir som tavlor i ett galleri. Ett exempel på ett arrangemang där 

flera objekt sätts i samband med varandra återfinns i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad”, där man har 

försökt skapa en treenighet mellan målningen föreställande Drottning Kristina till häst, skulpturen 

Amazon och videoverket ”Vänd rätt upp” detta för att skapa en vidare berättelse kring relationen mellan 

kvinnor/flickor och hästen än vad varje objekt för sig kan ge. Genom exponering och placering av bilder, 

föremål och texter är även intentionen hos utställarna att göra det möjligt för besökaren att kunna ta till 

sig utställningen på flera olika nivåer och på det viset skapa individuella möjligheter i upplevelsen av 

utställningen medan stor vikt läggs vid att poängtera att det inte är meningen att alla behöver eller ska ta 

till sig, förstå eller intressera sig för allt. 

    Nästan som ett komplement till föremål, texter och bilder används även olika former av videoverk i 

utställningarna, de finns med som en rörligbild och tycks även komma ur en intention att få in en annan 

och ytterligare berättare i utställningen. En vanligtvis tillhörande del till videomediet är ljudet, vilket inte 

finns till någon film i utställningarna. Videoverket har som ”bild” en narrativ funktion och ett 

utseendemässigt värde men tekniken i sig är endast ett presentationsverktyg precis som montrar. Liknande 

resonemang förs kring användandet av mer multimediala produktioner, något som av olika anledningar 

inte ges någon större plats i utställningarna. Adolfsson uttrycker redan 1987 att den typen av produktioner 

(vilket ändå innebar något annat då än nu) inte ”hotar” utställningsmediet så länge det inte används annat 

än som kompletteringsmedel, samtidigt kan tyckas att det borde ha hänt så pass mycket med tekniken att 

läget skulle kunna vara annorlunda idag. Må hända finns nya tänkbara användningsområden och, 

framförallt, möjligheter med även den typen av inslag i utställningen för att föra fram ”budskapet” utan att 

tekniken för den skull ses som något annat än just ytterligare ett verktyg. Det handlar inte om att 

utställningen tvunget ska förändras med ”sin tid” för att inte bli omodern och av den anledning slänga in 

multimediala stationer, utan snarare att se möjligheter i att kunna hitta nya sätt för att uttrycka saker som 

kanske inte tidigare varit möjligt och på så vis hitta vidare vägar för utställningen som medium. 

   Ljudet tycks generellt vara något som utställarna gärna skulle vilja arbeta med men som av olika 

anledningar mer eller mindre uteblir. En viktig aspekt som utställarna framhåller som talar mot ljud i 

utställningarna är problemen med att begränsa det i de stora akustik-rika salarna. Önskan är ändå att 

kunna använda ljudet för att skapa stämning och känsla för det som i övrigt berättas, alltså mer syfta till att 

belysa det konceptuella innehållet än det narrativa. Ändå är audioguiden i ”Hästen – tyglad, piskad, älskad” 

mer av den berättande karaktären än den stämningsskapande, likaså nyhetsuppläsningen i ett av rummen i 
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”Memento mori”. Varför ljud inte i någon större utsträckning använts framhålls framförallt som beroende 

av tidsmässiga och ekonomiska aspekter, något som ofta används som ursäkt i utställningsarbetet, 

framförallt när det gäller det materiella innehållet. Tidsbrist gäller i synnerhet som bortförklaring när det 

gäller arbetet med texterna, något som kan tyckas vara en lam ursäkt när detta är något av de få redan i 

förväg givna ramarna för utställningsarbetet. (Självklart skulle arbetet och utställningen se annorlunda ut 

om tid och pengar var något som fanns i större mängder, och detta kan tyckas naivt att påstå, men en del 

av utställningsarbetet borde handla om att förhålla sig till dessa givna ramar och planera där efter, utan att 

skylla på resursbrist när denna planering inte håller.) 

Upp till besökaren 

Vad är det då för ett utställningsideal som kan skönjas bakom dessa olika intentioner som gör sig gällande 

i utställningsarbetet? För att återknyta till det modernistiska och postmodernistiska så lutar det mer åt det 

senare idealet där upplevelsen står i centrum framför det massbildande, men samtidigt finns det spår av 

det modernistiska t.ex. i synen på originalföremålen som genom sin historia är bärare av något mer än det 

för ögat synliga. I Beckman och Hillströms modell skulle utställningarna hamna någonstans som 

”skattkammarteatrar” där upplevelsen och det tilltalande intrycket kombineras med fascinationen för det 

historiska och ”autentiska”. En viktig del i idealbeskrivningen är hur besökaren betraktas och förväntas 

agera i utställningen och då ses nog besökaren snarare som en deltagare än en åskådare. Stor vikt läggs vid 

att nå den individuella besökaren (och inte som i arkiv- och folkhögskoleidealen en bredare massa) som 

ska kunna sortera och plocka godbitar efter tycke och smak av det som erbjuds i utställningen.  

   Frågan är om museibesökarna är redo för avsändarnas avsikter att de inte måste ta till sig allt och inte 

behöver förstå allt. En tanke är att man som besökare gärna tror att det förväntas att man ska förstå och 

vilja lära sig en massa av utställningarna, är det så gäller det att lära sig stänga av känslan av att vara en 

dålig besökare när man upplever att man inte förstår eller orkar ta till sig allt. Visst ska man inte 

underskatta besökarna men kanske handlar det även om vilka krav man ställer på dem? 
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Bilagor 

SAMTALSFRÅGOR 

Jag lånar Peter Aronssons (min handledares) ord när han sammanfattar mitt arbete och konstaterar att ”det 

är frågan om hur kognitivt innehåll förhandlas mot estetisk form”. Samtidigt ställer jag mig frågan varför på det 

viset, vad tar man hänsyn till? I samtalet vill jag få fram hur man som professionella personer ser på sitt 

uppdrag och sina redskap. Det jag i huvudsak vill prata om är: 

 

Hur uppkom utställningsidén och vad innehåller den? 

Hur organiserades arbetet med att realisera utställningen? 

Hur har innehåll gestaltats? Med vilka medel? Vilka formmässiga övervägande har gjorts? 

 

Jag tycker det är viktigt att poängtera att det snarare är ett samtal än en intervju, och att frågorna nedan 

inte kommer att följas slaviskt utan att de är stöd och vägledning för samtalet. (De fetstilta frågorna är 

mina ledfrågor i uppsatsen och inte några samtalsfrågor.) 

 

Vad är det de ska förmedla/visualisera?  

Uppdrag?  

Vad var uppdraget? Vad skulle ni göra?  

Vad var bakgrunden till utställningsidén? 

Varifrån kom uppdraget? Museet? 

Hur kom du att arbeta med den? 

Varför ville du göra den utställningen? 

Vad var dina förhoppningar med den? 

Budget/Finansiering? 

 Vilka ekonomiska ramar fanns? 

 Var kom resurserna ifrån? (Pengar, arbetskraft m.m.) 

Arbetsprocessen? 

 När inleddes arbetet? 

 Hur förlöpte det? (övergripande tidsplan) 

 Problem? 

Idé/innehåll? 

Vad var idén till utställningen? Innehåll? Form? 

 Vems idé? Vilka arbetade fram den? 

Fanns några begränsningar? Vilka? Varifrån? 

Fanns det några krav? Vilka? Varifrån? 
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Hur utvecklades idén under arbetets gång? 

Fanns det något särskilt viktigt i innehållet? Något särskilt ni ville få  

fram? 

Material/föremål? 

 Fanns det från början något särskilt historiskt material att utgå ifrån? 

 

Hur gör de det? Vilka medel/verktyg använder man sig av?  

Form/miljöer? 

 Hur har du arbetat med själva utställningsmiljön? 

 Hur arbetades utställningsformen fram? 

 Vad ville du skapa? (Känsla, upplevelse… etc.) Varför? 

 Vad tyckte du var viktigt att arbeta med för att skapa detta? Varför?  

Föremål?  

Vad ville/vill du att de historiska föremålen skulle ”ge” utställningen?  

Vad tycker du är viktigt med dessa? Varför?  

Hur tycker du att dessa ”förhåller” sig till innehållet och formen? 

Vad tänker och tycker du om att arbeta med originalföremål?  

Finns det några kopior?  

Vad tänker och tycker du om att arbeta med kopior? 

Material? 

 Vad för material används i utställningen? (glas, trä, metall etc.) 

 Vad är tanken med dessa? Vad grundar sig materialvalet i? 

Färg? 

 Hur har ni jobbat med färger i utställningen? 

 Vad är tanken med färgvalen? 

 Hur tycker du att färger påverkar utställningsformen? 

Ljus? 

Hur har ni jobbat med ljus i utställningen? 

 Vad tycker du att ljuset har för funktion? 

Ljud? 

Hur har ni jobbat med ljud i utställningen? 

 Vad tycker du att ljudet har för funktion? 

Text? 

 Hur har du jobbat med historiska texter i utställningen? 

 Vilken funktion vill du att dessa ska ha? 

 Hur har du jobbat med nyskrivna texter? 

 Vilken funktion vill du att dessa ska ha? 
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Rörliga bilder? 

 Vad tillför film (eller dylikt) utställningen? 

Guide? 

Vad kan en guidning ge utställningen? 

Vad tänker du om det? 

 

Vilket förhållningssätt har de till det historiskt autentiska respektive till utställningen som 

gestaltning? Hur ser de på de historiska föremålen och bilderna i relation till det de berättar och 

på det sätt de berättar detta? 

Anser du att det finns något ”äkta/autentiskt” i/med utställningen? Vad skulle det vara? Är det viktigt? 

Vad tänker du om det? 

Finns det någon hierarki mellan form och innehåll? Är något överordnat det andra? Varför (inte)? 

 

Hur ser de på sitt uppdrag? Vad tänker de om det de gör? 

Vad var viktigt i utställningsarbetet? 

Vad är den här utställningens styrka resp. svaghet? Vad tycker och tänker du om den nu när den står 

färdig? 
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