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One morning 
the fox came down the hill, glittering and confident,  

and didn’t see me – and I thought: 

so this is the world.  
I’m not in it.  

It is beautiful.1 

Mary Oliver, ur October

 
1 Mary Oliver. New and selected poems Vol. 1. Beacon Press, Boston, 2004:62. 



 

 





 

i 

Innehåll 

Abstract iv 

1 Inledning 1 
1.1 Introduktion 1 
1.2 Centrala premisser med språkliga konsekvenser 2 
1.3 Det antropocentriska & meränmänskliga 3 
1.4 Materiell-diskursivt museum 5 
1.5 Museum & miljö knyts samman 7 
1.6 Syfte, mål & frågeställningar 9 
1.7 Något om vägen in 10 
1.8 Metod 12 
1.9 Material 15 
1.10 Källor 18 
1.11 Etiska ställningstaganden & den egna rollen 20 
1.12 Teori, en introduktion 22 
1.13 Konservator, museum & modernitet 24 
1.14 Tidigare forskning: museum & modernitet 34 
1.15 Forskningsfältet 38 
1.16 Disposition 44 

2 Teoretiska perspektiv på museet 45 
2.1 Posthumanism & miljöhumaniora 47 
2.2 Nymaterialism, dualism och agentisk realism 51 
2.3 Den antropocentriska ordningens gränser 54 
2.4 Ting & rörelse 57 
2.5 Oordning, entropi & det flytande museet 58 
2.6 Blivandets teori 60 
2.7 Deleuzeoguattarisk begärsmaskin 61 
2.8 Schizoanalys 62 
2.9 Flyktlinje 63 
2.10 Sammanfattning 64 

3 Museimaskiner 66 
3.1 Behovet av en konservatorutbildning 67 



 

 ii 

3.2 Föremålens instabilitet 70 
3.3 Mellanrummen & museet som blivande ting 72 
3.4 En tekniker i kulturvårdens tjänst 74 
3.5 Begär på museet 76 
3.6 Varande & blivande i museum & bevarande 78 
3.7 Rhizom 80 
3.8 Museets maskiniska & mekaniska strukturer 81 
3.9 Etiken som riktande kraft 84 
3.10 Bevarandepraktik som flyktlinje 85 
3.11 Sammanfattning 86 

4 Konservatorerna tar plats 88 
4.1 Museologisk relevans 89 
4.2 Mötet med informanterna 89 
4.3 Konservatorn i centrum på modernitetens museum 91 
4.4 Föremålens skiftande roll & bevarandets varierande betydelse 94 
4.5 Självbilder & fördomar 96 
4.6 Blev det som du tänkt? 98 
4.7 Tvär & multi 100 
4.8 Resonanser & meningsskapande materialiteter 102 
4.9 Med museet i kroppen 107 
4.10 Sammanfattning 109 

5 Låta sig föras av tingen 110 
5.1 Det oförändrade som konstruktivt hinder 111 
5.2 Omslutandets & uteslutandets etik 112 
5.3 Intra-aktivt bevarandearbete 115 
5.4 Utmanande empati 119 
5.5 Föremålens rytmiska erbjudanden 122 
5.6 Omsorg & uppmärksamhetens ödmjukhet 126 
5.7 Materiell & intra-generationell 129 
5.8 Livets fukt & dödens torra ben 133 
5.9 Sammanfattning 136 

6 Silverfisken från Silur 137 
6.1 Dödbara djur 138 
6.2 Museala temporaliteter 144 
6.3 Temporala konflikter 145 
6.4 Produktionstid & omsorgstid 148 
6.5 Alternativa tidsligheter 150 



 

iii 

6.6 Pulserande materia på museet 153 
6.7 Giftagens som anordningskonverterare 155 
6.8 Sammanfattning 158 

7 Nedbrytning pågår 160 
7.1 Det kanske lämpade museet 162 
7.2 Möjliga möjligheter & alternativa alternativ 165 
7.3 ”Men HUR?” 167 
7.4 Svans (coda) 172 

Tack 173 

Summary 176 

Referenser 189 
Texter 189 
Film, musik & radio 202 
Webbplatser 202 

Bilagor 204 
Bilaga 1 204 
Bilaga 2 205 
Bilaga 3 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

Abstract 

The More-Than-Human Museum 

The conservator’s practice as a line of flight in the museum of modernity 

This thesis takes the conservator as a starting point to explore more-than-human aspects of 

the museum of modernity. Assuming that built-in obstacles impinge when museums today 

deal with environmental issues‚ it investigates new and alternative perspectives on the enga-

gement with our immediate surroundings, in this case the museum objects.  

The objective of this study is to map museum processes hidden in the anthropocentric mu-

seum of modernity. The aim is to broaden the perspective on the museum to include what 

the museum structures of modernity have pushed aside: ongoing processes and becomings, 

and the myriad of energetic more-than-human agencies and temporalities constantly at work 

in a museum.  

The main empirical material consists of interviews with conservators working in different 

departments and museums in Sweden. This material also includes my own experiences of 

working as a conservator and as an exhibition producer in various museums. There is a par-

ticular focus on the care of objects performed by conservators. The material also includes 

Swedish Government Official Reports (SOU) and from the Ministry Publications Series 

(Ds). Furthermore, more-than-human agency play an important role: enacted through the 

museum apparatus in shape of humidity and silverfish. Posthuman theory, environmental 

humanities and material feminism form the overarching theoretical framework as well as 

provide the analytical tools. Three main themes from these theoretical areas run throughout 

the entire thesis: anthropocentrism, more-than-human agency, dualistic thinking and dicho-

tomies. All of which are applied to the empirical material.  

To conclude, museums have been part of modernity’s ambitions and ideals since they were 

established just over 100 years ago. This thesis shows how, in the structures of the museum, 

modernity’s ideas have persisted. Furthermore, these structures of thought appear and inter-

fere, inter alia, in the conservator’s experiences of, and thoughts about their work and pro-

fessional identity. However, when working intimately with the museum objects more-than-

human relational processes, and other productive connections emerge, whereby structures, 

derived from modernity’s thinking, are challenged in productive ways. This forms the line of 

flight that the title refers to; here perceived as a possibility for change, in a direction that 

could promote new ways for museums to tackle complex more-than-human issues, such as 

climate change and environmental matters. 
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1 

Inledning 

1.1 Introduktion 

När jag som konservator såg museisamlingarna, uppställda i magasin, de utställda före-

målen, de privata samlingarna, skulpturer i stadsmiljön och kulturskyddade byggnader, 

såg jag inte döda ting, utan levande material i kontinuerlig förändring.  

Jag såg också miljön som omgav dem, ofta uttryckt som hot eller nedbrytningsfaktorer. 

Men framför allt såg jag samverkan mellan omgivningen och föremålen: hur det ena på-

verkade det andra. Där var järnnålen som i det arkeologiska bronsspännet korroderat 

kraftigt och som, likt en offeranod, brutits ned och oavsiktligt förbrukats medan kop-

parlegeringen förblivit mer intakt.2 I korrosionsprodukterna syntes också avtryck av för 

längesedan försvunna textilier. De aktiva processerna som föremålet visade upp påskyn-

dades av luftfuktigheten i rummet och accelererades ytterligare av saltet från mig, min 

handsvett. Allt detta och mer pågick: oxidation och reduktion i ett förlopp mellan mig, 

föremålet och omgivningen. Järnets strävan efter att uppnå en större stabilitet i den lägre 

energinivån som korrosionen erbjöd och mina ansträngningar för att hejda förloppet. 

Där var fuktigheten i luften, aldrig konstant, som än torkade ut min hud, än krympte 

träet i förvaringsskåpets luckor och gjorde dem lätta att öppna. Eller fick fukten träet att 

svälla och göra motstånd när jag ville slå upp skåpsluckorna och sätta in föremålet för 

dagen. Där kondenserades fukten på vinterkalla fönster när jag hettade upp vatten för 

urlakning av järnet och immade mina glasögon så att rummet blev suddigt. Att vara 

konservator är att befinna sig där: i processer och transformation. Det har ingenting med 

stagnation att göra. Det är inte ett dödläge. 

Efter hand som jag arbetade praktiskt med föremålen förstod jag att för att kunna göra 

ett bra jobb var jag tvungen att underkasta mig tingens och materialens ordning. Det är egentli-

gen något helt självklart i allt hands-on-arbete, att färg måste få tid att torka när vi målar 

eller att ett stycke trä inte kan hyvlas åt vilket håll som helst. Men också i det praktiska 

 
2 Offeranoder är metaller som används för att förhindra att en annan yta korroderar. De utgörs av metaller med en 
mer negativ elektrokemisk potential än den andra metallen den kommer att användas för att skydda. Offeranoden 
bryts ned (och offras) i stället för metallen den skyddar, varför den kallas en offeranod. 
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arbetet med föremålen, som utförs inom museet, och som är en så viktig del av museets 

identitet, möter man på olika sätt materialets motstånd och måste förhålla sig till det. 

Museets ting lever. Det är saker som gråter, likt de besvärliga Kungsholmsglasen eller 

angrips av pest, som tennföremålen ibland gör. De kristalliseras i vackra formationer, 

rinner i långsamt amorfa strukturer eller smetar och klibbar som plasternas mjukgörare,  

på väg ut och bort från ett en gång modernt objekt. Som föda passerar fibrer och adhe-

siver av olika slag genom pälsängerns kropp, genom silverfiskens och malens kropp. 

Nedbrytning pågår, oavbrutet. Men museiföremålen är mer än sitt material. De är också 

representanter för människor och liv som levts, förr i tiden och på annan plats. De är 

både tagna ur bruk och satta i arbete, nu i en helt ny roll som museiföremål. I denna nya 

funktion är materialen, föremålen eller objekten, av betydelse endast i sin förmåga att 

spegla oss själva: människan. Eller, som vi säger i museisammanhang: i vad de förmår be-

rätta, om oss människor. Dessa olika museiaspekter, de högst materiella och de diskur-

siva eller språkliga, skapar spänning och dissonans, även i det vardagliga arbetet. Jag ska 

utforska den här motsättningen, dess ursprung och konsekvenser, samt vilka möjligheter 

den rymmer och hur alternativa alternativ kan ta sig uttryck. 

1.2 Centrala premisser med språkliga konsekvenser 

Konserveringen, yrkesutövandet och dess specifika förhållningssätt har utvecklats i det 

där fältet av motsättningar, mellan å ena sidan museets krav på föremålens bevarande 

och å andra sidan de villkor materialen ställer, eller det motstånd de gör. I avhandlingen 

undersöks hur museets ambition att bevara föremålen skapat stora praktiska svårigheter, 

vilket i sin tur har format konservatorernas praktik. Jag menar att det ur dessa förutsätt-

ningar samtidigt har uppstått en nisch i museet: en spricka, en flyktlinje eller en läcka. Det 

är en yta av möjligheter som öppnar sig i modernitetens människocentrerade museum, där 

nu annat, oavsiktligt, kan bli synligt. Det som framträder genom dessa möjligheter ska 

jag i avhandlingen beskriva som det meränmänskliga.  

Flyktlinjen, den där ytan, platsen,  utrymmet eller potentialen av möjligheter är emellertid 

inte bevarandet i sig, inte heller konserveringen eller professionen, i sin etablerade form. Det 

är de möjligheter som öppnas i detta arbete, potentialen som ligger (dold) i samverkan 

med materialen och miljön. Genom hela texten kommer jag att behöva poängtera detta 

och därför, när så krävs, använda andra ord än just konservator eller konservering, framför 

allt för att undvika att falla in i förgivettagna idéer om vad dessa begrepp omfattar. Jag 

kommer till exempel hellre att referera till informanterna och bevarandearbetet, som jag ser 

som mer neutrala begrepp. Det är också en praktisk fråga för att kunna leda resone-

mangen vidare, utan att jag själv, eller du som läsare, faller in i givna tankespår. Ambi-
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tionen är snarare att tänka om på ett nyfiket och tentativt sätt, ifrågasätta det som stag-

nerat och kanske hitta utvägar ur låsningar, både i tanken och i det praktiska arbetet.  

Konservatorerna är ibland katalysatorer, reaktioner, projektionsytor eller annat som inte 

nödvändigtvis har enbart med bevarande att göra. Terminologi är något som diskuteras 

återkommande inom konserveringsvetenskap. Det kan handla om viktiga skillnader mel-

lan konservering och restaurering, eller mellan konservator och andra närliggande professio-

ner. Den diskussionen måste emellertid lämnas därhän i den här studien, såvida det inte 

är något kontexten kräver.  

Den här (försiktiga eller vaksamma) inställningen till ord och begrepp är också en del i 

de teoretiska perspektiv som används i avhandlingen, som handlar om att undvika att 

låsa fenomen i frysta formar. När vi väl formulerar något så stängs samtidigt möjligheten 

för det som benämns och beskrivs att ta andra uttryck; något som även kan appliceras 

på institutioner och professioner. Trots detta språkliga dilemma måste jag i avhandlingen 

kunna beskriva museet och konservatorernas arbete, samt alla dessa perspektiv och för-

hållningssätt som träder fram, ger sig tillkänna och manifesterar sig genom bevarandear-

betet. Genom hela avhandlingen ifrågasätts upprätthållandet av tankestrukturer, alltså en 

form av bevarande. Samtidigt är det i bevarandearbetet jag ser öppningar och möjliga 

möjligheter. Liksom museet bör också konserveringen och konservatorerna utmanas, 

menar jag. Det är emellertid av stor vikt att poängtera att det inte handlar om att provo-

cera och bryta ned i syfte att omintetgöra eller avfärda det som är, utan att nyfiket un-

dersöka potentialer, alternativ och tänkbara möjligheter, som uteslöts då formuleringen 

tog gestalt. 

1.3 Det antropocentriska & meränmänskliga 

Museiföremålens påträngande materialitet och deras påtagliga agentskap är en del av det 

jag kallar det meränmänskliga museet. I begreppet ryms flera av museets olika fenomen och 

företeelser. De framträder, menar jag, som anomalier i modernitetens museum och utgör 

en opposition till värden och idéer inbyggda i själva museistrukturen, både bokstavligt 

och bildligt. De ger sig också tillkänna genom det fysiska arbetet, som av nödvändighet 

är intimt sammanlänkat med föremålets kroppsliga närvaro. Ett objekt av skört glas 

framtvingar till exempel vissa rörelser hos den som hanterar det, en vattendränkt trästock 

helt andra. Bevarandearbetet sätter sig i kroppen, både konservatorns och föremålets.  

Det meränmänskliga handlar i avhandlingen också om (oinbjudna) levande djur i musei-

samlingarna och den avsky de väcker (vilket motiverar dödandet av dem). Silverfisken, 

pälsängern och malen är genom sin metabolism närmare museiföremålen än någon an-

nan. De rör sig på en gränsyta mellan natur och kultur, så som museet kategoriserar dem. 
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Konservatorer måste emellertid skaffa sig kunskap om och bli väl förtrogen med dem, 

för att sedan kunna eliminera dem eller på andra sätt hålla dem borta.3 Dessa oönskade 

djur förstås i avhandlingen som ytterligare en av modernitetens museiprodukter. Genom 

insamlingen av föremålen, liksom förvaringen och icke-användningen av samlingarna 

har livsförutsättningar och habitat tagit form.   

Det meränmänskliga förstås i avhandlingen både som något helt konkret, men det utgör 

också ett perspektiv. Det är en breddad blick, som samtidigt omfattar och på olika sätt 

sträcker sig bortom det mänskliga. När jag i avhandlingen utforskar entiteter som männi-

ska/ting, positionerna subjekt/objekt och tillstånden dött/levande förstår jag dem också 

som kontinuerligt konstruerade. Gränserna mellan dem, mellan mänskligt och merän-

mänskligt, eller mellan ting och individer är fabricerade och tillfälliga. Meränmänskligt, 

skriver Tehseen Noorani och Julian Brigstocke i More-Than-Human participatory research, 

“can refer to realms or entities beyond the human, or to larger ensembles that include the 

human”.4 När jag i avhandlingen använder begreppet meränmänskligt för att förstå museet 

och bevarandearbetet är detta en viktig aspekt. Syftet är att bredda blicken på museet 

genom att synliggöra ytterligare aspekter av den komplexitet som museet (och vi själva, 

som involverade i museet) i sin helhet redan utgör. Detta manar till nyfikenhet och upp-

täckarglädje inför det som redan är, snarare än till anspråk på att rasera det gamla och ersätta 

det med nya (museala) kategorier, gränser och strukturer.  

När jag så riktar blicken bort från det människocentrerade museet är det likväl från mig, 

en människa, som blicken utgår. Vad menar jag då med detta omvända, icke-antropo-

centriska perspektiv på museet? Antropocentrism beskriver hur vi tar människan som 

utgångspunkt, men detta kan göras på olika sätt. Ben Mylius, författare och politisk teo-

retiker, föreslår hur begreppet kan benas upp i en varseblivandets, en deskriptiv och en nor-

mativ antropocentrism.5 Den första omfattar just det jag och andra individer av män-

niskosort gör: upplever världen genom den mänskliga kroppens sinnen. I det andra tar 

vi människan som referenspunkt, organiserar oss utifrån och fokuserar på människan. 

Vore museet en etiskt och politiskt neutral plats är det där museet passar in. Men ett 

museum, som uttryck för kulturella tankestrukturer, kan aldrig vara värdeneutralt. Där-

för passar museet snarare in i det Mylius kallar normativ antropocentrism. Denna delar Mylius 

i sin tur in i två olika former: passiv och aktiv. Passivt normativ antropocentrism fungerar 

 
3 Om museet, samlingsvården och skadedjuren se: Monika Åkerlund. Ängrar - finns dom-?: om skadeinsekter i museer och 
magasin. Svenska museifören. i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 1991; Scarlett Szpryngiel. 
Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige. Riksantikvarieämbetet, 2018; Monika Fjæstad (red). Tidens tand: 
förebyggande konservering: magasinshandboken. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1999; Pia Christensson & Viveka 
Overland (red). Textilkonservering: att vårda ett kulturarv. Bohusläns museums förlag, Uddevalla, 2012. 
4 Tehseen Noorani & Julian Brigstocke. “More-Than-Human participatory research”. I Connected Communities 
Foundation Series. Keri Facer & Katherine Dunleavy (red). Bristol, University of Bristol/AHRC Connected Com-
munities Programme, 2018:39, min kursiv. 
5 Ben Mylius. “Three Types of Anthropocentrism”. Environmental philosophy, 15, s 159–194, 2018. 
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begränsande på sätt som gynnar människan som kategori.6 Aktiv normativ antropocen-

trism antingen antar att människan är överordnad andra (förmår mer, är värd mer och 

har en viktigare plats i världen) eller föreskriver att det bör vara så.7 Jag menar att museet, 

så som det formats av moderniteten, intar ett aktivt normativt antropocentriskt förhållningssätt 

till människan och världen. Det är detta antropocentriska perspektiv jag ska ifrågasätta här. 

I avhandlingens resonemang kring bevarandearbetets vård och omsorg spelar María Puig 

de la Bellacasas bok Matters of Care. Speculative Ethics in a More Than Human World en central 

roll.8 Puig de la Bellacasa, feministisk teoretiker och miljöhumanist med anslutning till 

STS (science technology studies) förklarar att hon, bland de posthumanistiska begreppen, valt 

just ”more than human worlds” eftersom detta begrepp förmår omfatta ”det icke-män-

skliga och andra än mänskliga såsom ting, objekt, andra djur, levande varelser, organis-

mer, fysiska krafter, andliga krafter och människor”.9 Hon menar emellertid att begrep-

pet har sina begränsningar då det är oprecist, har en ”moralisk underton som inbjuder 

oss att ’transcendera’ det mänskliga för något ’mer än’”.10 Ordet utgår dessutom fortfa-

rande från människan, the human, även då det används för att beskriva något som sträcker 

sig bortom det mänskliga. Jag menar att Ben Mylius’ nyansering av antropocentrismen 

bidrar till att skärpa också begreppet meränmänniska och att tona ned dessa ”moraliska 

undertoner”. 

1.4 Materiell-diskursivt museum 

Museet kan beskrivas som samtidigt materiellt och diskursivt i det att det omfamnar både 

kropp/materia och tanke/språk. I avhandlingen undersöker jag detta med den teoretiska 

fysikern och feministiska tänkaren Karen Barads ontologin agentisk realism.11 Denna be-

skriver en tät materiell-diskursiv sammankoppling som, menar jag, har relevans för ett 

museologiskt utforskande av konservatorers bevarandepraktik, men också för att förstå 

museet i stort. Centralt för detta baradska perspektiv och teoretiska ramverk är “a strong 

commitment to accounting for the material nature of practices and how they come to 

 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 María Puig de la Bellacasa. Matters of care: speculative ethics in more than human worlds. Minneapolis, University of Min-
nesota Press, 2017.  
9 Ibid:1.  
10 Ibid:2. 
11 Agentisk realism beskrivs i Karen Barad. Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and 
meaning. Duke University Press, Durham, N.C, 2007; Peta Hinton. “The Quantum Dance and the World's ‘Extra-
ordinary Liveliness’: Refiguring Corporeal Ethics in Karen Barad's Agential Realism”. Somatechnics, vol 3, nr 1, s 169-
189, 2013; Malou Juelskjær, Helle Plauborg & Stine W Adrian. Dialogues on agential realism: engaging in worldings through 
research practice. Routledge, Abingdon, Oxon, 2021. För Barads materiell-diskursiva perspektiv se t ex Karen Barad, 
“Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”. Signs: Journal of Women 
in Culture and Society, 28, 2003:822. 
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matter”.12 Att sammanföra teori, praktik, materialitet och etik, ontologi och epistemologi 

låter sig väl göras i en beskrivning av museet och i synnerhet bevarandearbetet som sam-

tidigt styr och styrs av materialiteter vilka ger upphov till teorier som utmynnar i prakti-

ker med etiska implikationer.  

Karen Barads sammanskrivningar, ontoepistemologi, ethico-onto-epistemology och onto-etisk-epis-

temologi förefaller självklara i den museikontext jag ska beskriva.13 Gränsen mellan att veta 

och att vara är flytande. ”Vi inhämtar inte kunskap om världen utanför. Vi är en del av 

den och dess ständiga tillblivande.”14 Också i museipraktikerna är vi sammanflätade, inte 

neutrala, objektiva betraktare och förmedlare, utan på alla sätt involverade i museiska-

pandet. Museet, denna materiell-diskursiva verksamhet, rymmer dels idéer och ideal som 

styr verksamhetens mening, betydelse, innehåll och roll, vilka alla står under ständig om-

förhandling i dialog med sin tid. Så finns där i museet också föremålssamlingarna; otymp-

liga i sin omfattning ger de museerna tyngd och legitimitet i kraft av sin (förmodade) 

beständighet.15 Att skilja epistemologi från ontologi är en uppdelning av samma slag som 

mellan människa och icke-människa, subjekt och objekt, kropp och sinne, materia och 

diskurs. Dessa dualistiska och dikotoma gränsdragningarna tycks skära djupt in i världen, 

hur vi förstår och tar oss an den. Tanken om ande och materia som två åtskilda substan-

ser utgör själva essensen av ett komplext medvetandefilosofiskt problem i västerländsk 

tanketradition.16 Formuleringen av kropp-själ-problematiken härleds till filosofen René 

Descartes (1596-1650). Dualismen, skriver filosofen Svante Nordin, ”är så skarp, att de 

två halvorna av hans värld omöjligt kan sättas samman till en helhet”.17 

Idéen om dessa två oförenligheter fungerar både som en öppning och som en fälla. Likt 

en självkatalyserande kraft bryter den väg för en till synes oändlig räcka av andra mot-

satspar: kropp/själ, ting/språk, natur/kultur, ursprungligt/skapat, sinnligt/intellektuellt, 

kvinnligt/manligt, mjukt/hårt, svagt/starkt, materiellt/immateriellt, dött/levande och så 

vidare. I en skenbart oåterkallelig process skapas nya, till synes självklara och logiska 

föreställningar, om ömsesidigt uteslutande motsatspar. Dessa dikotomier, eleganta i sin 

enkelhet, tycks näst intill omöjliga att upphäva när de väl etablerats. Spänningen mellan 

dem utgör en viktig startpunkt för mitt avhandlingsarbete. Genom att förstå museet som 

materiell-diskursivt öppnas för möjligheten att undersöka på vilka sätt ”motsatsparen” 

 
12 Barad 2007:45. 
13 Om ontoepistemologi och ethico-onto-epistemology se Barad 2007:409n10.   
14 Barad 2003:829. 
15 Enligt museiorganisationen ICOM:s definition är ett museum en permanent institution som har samlingar, men 
idag finns det museer som varken har samlingar eller en permanent lokal. Se webbplats ICOM Sweden: definition. 
16 Se t ex John Mullarkey & Beth Lord (red). The Bloomsbury companion to continental philosophy. Bloomsbury, London, 
2013; Rosi Braidotti & Rick Dolphijn (red). Philosophy after nature. Rowman & Littlefield, Lanham, 2017; Henrik 
Hallgren. Det gröna skiftet: från industrialism till ekologism. Reciton, Norsborg, 2009. 
17 Svante Nordin. Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Studentlitteratur, 
Lund, 2017. 
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är sammanlänkade. De kanske skaver mot varandra eller framstår de som oskiljaktiga, 

till exempel i konservatorernas kunskapande som är samtidigt intellektuellt och sinnligt, 

eller museets samlingar vilka kan förstås som både natur- och kulturhistoriska. 

1.5 Museum & miljö knyts samman 

Statliga offentliga utredningar från tidigt 1900-tal och framåt visar att den snabba acku-

muleringen av föremål, som så småningom skulle bli museisamlingarna, skapade stora 

praktiska svårigheter.18 Situationen spetsades till ytterligare genom att museets roll som 

beskyddare av spåren/bevisen från en snabbt försvinnande värld etablerades, jämte 

tingens förviktigande genom musealiseringsprocessen: omvandlingen från ett ”vanligt” 

föremål utanför museet till ett objekt i museisamlingarna. Samtidigt som föremål om-

vandlades till museiobjekt begränsades vem som hade tillgång till dem. Restriktionerna 

kring hur föremålen används och hanteras kan förstås som en del av strävan efter veten-

skaplighet och ordning. Detta har också skapat förutsättningarna för hur museibyggna-

der utformats och använts.19 Museernas uppgift var att samla in och förvalta föremålen, 

likväl har museer aldrig byggts med bevarandet i fokus.20 Förbehållen för föremålshan-

teringen har även utgjort en del av professionaliseringen av museiarbetet. I processen, 

skriver etnologen Kerstin Arcadius, stärktes ”både museets och museimannens status. 

Det innebar också att man kunde dra sig innanför institutionens väggar och arbeta i 

enlighet med de regler för rätt och fel som den egna gruppen ställde upp.”21  

Till denna museiblivandets process bör fogas det faktum att vart och ett av de objekt, 

som skulle införlivas i de många nybildade museernas samlingar, var tillverkat av material 

som reagerade på olika sätt i förhållande till den omgivande miljön. Den fysiska hante-

ringen, väderlek, årstider, val av packmaterial, transportsätt, luftföroreningar och andra 

faktorer påverkade föremålen, hela vägen till museet. Väl på plats fortsatte det och gör 

så än idag. Förändringarna i materialen är av olika slag och i varierande omfattning, men 

är unik för det enskilda föremålet enligt vad som skulle kunna kallas tingens logik. Varje 

föremål utgörs jämlikt denna tingens logik inte enbart av sin kulturhistoriska proveniens, 

sina olika tillverkningsmaterial, mått och vikt, utan också av sina möjligheter att påverkas 

av och själv påverka omgivningen; det vill säga föremålens, materialens och den omgi-

 
18 Detta beskrivs i flera statliga utredningar, men i Museiutredningen. Ny museipolitik (SOU 2015:89). Wolters Klu-
wer, Stockholm, 2015, görs en överskådlig framställning av utvecklingen. 
19 Museibyggnadens utformning och användning behandlas i Anders Bergström & Victor Edman. Folkhemmets mu-
seum: byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar. Byggförlaget, Stockholm, 2005. Sigurd Curman. Museibyggnader: 
några principiella synpunkter rörande deras planläggning. Skandinaviska museiförbundet, Stockholm, 1933; Britta Zetter-
ström Geschwind. Publika museirum: materialiseringar av demokratiska ideal på Statens historiska museum 1943-2013. Diss., 
Stockholms universitet, 2017. 
20 Garry Thomson. The museum environment. Butterworth Heinemann in association with The International Institute 
for Conservation of Historic and Artistic Works, Oxford, 1994:265. 
21 Kerstin Arcadius. Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien. Diss., Lunds universitet, 1997:124. 
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vande miljöns möjlighet till agens.22 Agens ska inte förstås som ett attribut eller en egen-

skap hos någon/något. Det är med Karen Barads ord görande/varande i sitt intra-age-

rande.23 Synliggörandet av agens som något utöver mänsklig intention och påverkan är en 

viktig ingång till det meränmänskliga museet. 

Museiföremålen kan sägas balansera på ett smalt fält mellan representation och material. 

De brukar beskrivas som ”minnesbärare” eller ”bevismaterial” från det förflutna, men 

detta är i stor utsträckning våra uttolkningar av föremålen, som alltså utgör essensen i 

dessa minnen och bevis. Materialen i sig kan istället upplevas som stumma eller döda. 

Filosofen Silvia Benso lyfter emellertid fram hur mötet med och vården av materiella 

ting kräver att vi är uppmärksamma på den/det vi vill ta hand om och vad den/det 

behöver.24 Vår ödmjukhet och vördnad väcks då vi låter oss påverkas av och ledas av 

någon/något annat, utanför oss själva. ”Tenderness” (jfr tending i betydelsen skötsel), skri-

ver Benso, ”is the access to the ethical place in which an encounter with things may 

happen”.25 Benso leder resonemangen vidare till människans relation till sin omvärld i 

ett bredare perspektiv och till klimatfrågan.26 För att undvika en miljökatastrof, skriver 

hon, är det nödvändigt att vi utforskar hur vi relaterar till tingen, att vi inte reducerar dem 

till objekt, utan betraktar dem i sin egen rätt: deras möjligheter, betydelser, skillnader och 

skiftningar.27 I avhandlingen vecklas tingen ut till sina omfattande materialiteter, hur de 

är sammanflätade och står i relation till oss och till omgivningen. Att förstå museet med 

Silvia Benso möjliggör för etiska perspektiv som länkar samman bevarandearbetet på 

museet med klimatkrisen, det lokala med det globala, den lilla kuggen i en större mekanik. 

Museet har kommit att bli en alltmer central del av samhället och av människors tid och 

liv. De är skapade av och för människan och är per definition en antropocentrisk institu-

tion, som sätter människan i centrum. Under årtionden har museerna arbetat med att 

hitta konstruktiva sätt att både belysa och väcka aktivt engagemang i frågor som rör 

klimat och miljö. I en för varje år (månad) ytterligare tillspetsad klimatsituation diskuteras 

detta också allt oftare i museisammanhang. Men är museernas människocentrerade per-

spektiv hållbart som utgångspunkt då världen i sin komplexitet och meränmänskliga 

mångfald ska beskrivas och problematiseras?  

Idag höjs kritiska röster som menar att museerna, i sin nuvarande form och tankestruktur, 

inte är lämpade att förmedla kunskap om, och på andra sätt ta sig an, vår tids mest pres-

sande frågor som rör jordens klimat och miljö. Museologen Fiona Cameron menar att 

 
22 Barad 2003:826-827.  
23 Ibid. 
24 Silvia Benso. The face of things: a different side of ethics. State University of New York Press, Albany, N.Y, 2000. 
25 Ibid:172. 
26 Ibid:xxiv. 
27 Ibid:xxxiv. 
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museets grundtankar, hämtade ur modernitetens världsbild, står i vägen.28 Föreställnin-

gen om människan som alltings centrum utgör ett sådant hinder liksom låsta natur/kul-

tur-dikotomier och idéen om människans exklusiva roll i och exkluderande hållning till 

en mer eller mindre passiv omvärld. 

1.6 Syfte, mål & frågeställningar 

I avhandlingen sammanlänkas två i sig tvärvetenskapliga discipliner: museologin  och, 

genom konservatorerna, kulturvården. Det är två ämnen som både kan förstås som sma-

la och avgränsade i det att de tar sig an en specifik del av samhällets och kultursektorns 

verksamhetsområden. Men de kan lika väl användas som noder eller knutpunkter utifrån 

vilka intensiva och komplexa relationer och förhandlingssituationer mellan människan 

och omvärlden kan undersökas. Museologin har, skriver museologen och historikern 

Kerstin Smeds, utvecklats från att studera museet som institution till att utforska museet 

som fenomen.29 Smeds visar hur utvecklingen av museologin breddats till att omfatta 

både en i vardagen förankrad museipraktik och -organisation och de existentiella och re-

lationella frågor museiarbetet väcker.30  

Jag ansluter mig till denna produktiva och sammanflätade museologiska mångfald för att 

i avhandlingen utforska det samlingsbevarande arbetet. Studien fokuserar på museets 

materialiteter och hur dessa relaterar till verksamhetens praktiker, i synnerhet de som på 

olika sätt hänger samman med och syftar till bevarande. Jag undersöker vidare vad be-

varandearbetet inbegriper utöver det förgivettagna: att vårda museiföremålen för fram-

tiden. Mina frågor rör sig både kring vilken kunskap som krävs för att utföra föremåls-

arbetet, och vilka insikter och förhållningssätt som genereras i och genom detta. 

Syftet  

med avhandlingen är att med utgångspunkt i konservatorns bevarandearbete kartlägga 

museala processer som dolts i modernitetens antropocentriska museum. Med hjälp av 

miljöhumanistiska och posthumanistiska teorier utforskas meränmänskliga aspekter av 

museet både som ett resultat av och en motkraft till museets bevarandedrömmar. Kon-

servatorn betraktas i avhandlingen som skapad av och för museet, som en del av ett 

bevarandesystem. Samtidigt framhåller konservatorns bevarandearbete också museima-

terialens, nedbrytningsfaktorernas och museiklimatets agens och alternativa tempora-

 
28 Fiona Cameron. “Ecologizing Experimentations, A Method and Manifesto for Composing a Posthumanist Mu-
seum”. I Climate Change and Museum Futures. Fiona Cameron & Brett Neilson (red). Routledge, London, 2015a. 
29 Kerstin Smeds. ”Vad är museologi?”. RIG - Kulturhistorisk tidskrift, vol 90 nr 2, 2007:69. 
30 Ibid:73. 
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liteter. I arbetet med föremålen synliggörs relationella processer och produktiva kopp-

lingar mellan mänskligt och meränmänskligt.  

Målet  

med avhandlingen är att bredda perspektivet på museet till att omfatta också det som 

modernitetens museistrukturer trängt undan: oavlåtligt pågående processer och blivan-

den, och myllret av energisk meränmänsklig agens och temporaliteter verksamma i det 

högst obeständiga museet.  

Frågeställningar  

Hur, och genom vilka teoretiska perspektiv och begrepp, kan meränmänskligheter syn-

liggöras i modernitetens museum ?  

Vilka svårigheter att tydligt definiera och avgränsa konservatorns roll kan utläsas i statliga 

museiutredningar, och vad kan denna problematik säga om det instabila och tillfälliga i 

modernitetens museum?  

På vilka sätt kan konservatorers erfarenheter bidra till att betydelsebärande kopplingar 

och friktioner i modernitetens museum framträder, och knytas till antagandet om museet 

som meränmänskligt? 

Hur kan bevarandearbetet, med dess omsorg och uppmärksamhet, restriktioner och hin-

der, få meränmänsklig agens och temporalitet, samt relationell etik och praktik att fram-

träda i modernitetens museum?  

Hur kan en breddad förståelse av museet, med dess meränmänskliga aspekter, vara en 

del av utvecklingen mot en museiverksamhet som bättre förmår spegla vår samtid, sär-

skilt i frågor som rör klimat och miljö?  

1.7 Något om vägen in  

Ämnet för min studie har sin upprinnelse i ett par avgörande upplevelser i samband med, 

eller som utkomst av, mitt arbete som museikonservator. Dessa kan beskrivas i termer 

av ett till professionen knutet relationsskapande, mellan mig som konservator och museets 

material och miljö, alternativt som anknytningar och sammankopplingar till meränmänsklig-

heter i och utanför museet. Mina upplevelser handlar också om erfarenheter av hur, en 

för mig situerad, förkroppsligad eller tyst kunskap från ett specifikt område har kunnat 

läcka över i något helt annat. Arbetet med en stor samling glasföremål skolade till exem-

pel in min kropp i en övertydlig försiktighet. Det gav mig en förhöjd kroppslig medve-

tenhet och kroppsuppfattning eller proprioception; det gällde att exakt känna av den 

egna kroppens utsträckning, placering och position i rummet för att inte skada föremå-
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len. Till denna min rörelsernas kropp fogades också mina kläder, skor, smycken och 

verktyg. Jag blev en konservatorcyborg sammansatt av både kroppslig vävnad och tek-

nisk eller materiell struktur.31  

Min konservatorkropp utsträcktes på rumsligt när jag hanterade museiföremålen, till att 

omfatta inte bara kroppen och föremålet, men också dörrkarmar, trösklar och andra 

potentiella hinder och risker. Kroppen förstärktes vidare med hjälp av olika redskap som 

skalpell eller mikroskop. Kroppens gränser förflyttades förbi och utanför det jag annars 

skulle beskrivit som ”mig själv”. Detta är något som också får etiska konsekvenser då 

jag inte klart och tydligt kan dra gränsen för var jag, min kropp och mitt ansvar egentligen 

börjar eller tar slut. Innan den här studien tog form började jag mer och mindre struk-

turerat söka efter en teoretisk vokabulär för att beskriva det jag upplevt. Vilka teoretiska 

perspektiv skulle kunna tillåta, begripliggöra och, inte minst, ta på allvar intrycket av att 

ha trätt in i olika slags onto-epistemologiska mellanrum i det vardagliga museiarbetet? 

En del av detta undersökte jag under masterutbildning och skrev om i uppsatsen Konser-

vatorns kropp. Betydelsen av sinnesförnimmelser och känslor vid arbetet med föremålen.32 De teoretis-

ka perspektiv som jag kom att använda handlar alla om kropp, relation till det merän-

mänskliga, upplösning av gränsen mellan jaget (subjektet) och icke-jaget (objektet) eller 

mellan andra förgivettagna entiteter och dualiteter som natur/kultur, känsla/intellekt, 

vetenskap/irrationalitet och så vidare. Då stod perceptionsprocessen i fokus för mitt 

intresse och jag fördjupade mig även i texter om neurologi, neuropsykologi, perceptions-

psykologi, gestaltpsykologi vilket ledde vidare till kroppsfenomenologi. Så snart kroppen 

och den subjektiva upplevelsen tilläts träda fram (snarare än att den upplevande stude-

rades utifrån, som i de förstnämnda teoretiska infallsvinklarna) var det också möjligt att 

utveckla tankar kring olika förhållningssätt i konservatorns bevarandearbete som beto-

nar det relationella. Jag läste om ekologi och miljöpsykologi innan jag slutligen nådde 

fram till de posthumanistiska perspektiven. I posthumanistisk forskning tillåts och upp-

muntras det prövande, det tentativa, eller för att tala med vetenskapsteoretikern och den 

feministiska tänkaren Donna Haraway: det tentakulära.33 Haraways sinnrika begrepp leder 

tankarna till en för min studie betydelsefull sinnlighet: att med tentakler sträcka ut, känna 

sig fram, beröra och bli berörd. 

De frågor som väckts ur mitt eget arbete som konservator har oavlåtligt sökt sin teori 

vilket katalyserat ytterligare frågor. Insamlingen av material för den här undersökningen 

har tillåtits vara brett sökande och intuitivt. Jag har försökt undgå att alltför snabbt låsa 

 
31 Begreppet cyborg har använts extensivt inom science fiction, men lyftes fram av Donna Haraway i essän "A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology, and Socialist - Feminism in the Late Twentieth Century". I Simians, Cyborgs and 
Women: The Reinvention of Nature. Donna Haraway. Routledge, New York, s 149-181, 1991.  
32 Caroline Owman, Konservatorns kropp. Betydelsen av sinnesförnimmelser och känslor vid arbetet med föremålen, masterupp-
sats, Göteborgs universitet, 2015. 
33 Donna Haraway. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene. Duke University Press, Durham, 2016. 
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mig i föreställningar om vad det är jag vill komma åt. Detta har varit krävande och jag 

har tvingat mig inta en slags naiv position där jag sökt bortse från djupt liggande förför-

ståelse till exempel om vad ett ting är, eller ett museum. Det här är ett centralt förhållnings-

sätt inom fenomenologin, som beskriver ett sätt att möta och förstå världen, en ”distan-

serad närhet”.34 Det innebär att vara öppen för alla intryck som kan komma, närvarande 

för allt som dyker upp och samtidigt hålla ett visst avstånd, för att samtidigt kunna notera 

det som händer, och sedan bearbeta det.35 Det intressanta här är att det skulle kunna 

vara en beskrivning av hur konservatorer förhåller sig till ett nytt och okänt föremål. Det 

kräver en särskilt medveten närvaro att hantera något som man inte tidigare har haft för 

händerna och därför inte vet hur det hänger ihop (bokstavligen) eller hur det ska reagera 

vid mötet med luften i ateljén, de egna händerna, rengöringsmaterialet och så vidare. 

Detta är ett exempel på hur teorin för mig har kunnat fungera som en artikulering av 

tidigare oformulerade händelser och upplevelser. Fenomenologin, ekologin, miljöpsyko-

login och posthumanistisk teori har visat sig väl lämpade att så att säga framkalla och 

förtydliga det intuitiva eller ”känslan-av-något” i bevarandearbetet, men framför allt att 

göra det hanterbart och inte minst kommunicerbart.  

1.8 Metod 

Materialiteter, museum, modernitet, miljö, konservator, kropp samt det meränmänskliga 

utgör de grundläggande delarna i avhandlingen. Litteraturen om vart och ett av dessa 

områden är idag omfattande, men det saknas texter där de möts. Redan så närliggande 

fält som museologin/museet och kulturvården/konservatorn har få beröringspunkter i 

litteraturen. Jag har haft med mig alla enskilda delar i mina litteraturstudier och sökt 

knutpunkter där de möts. Den initiala delen av mitt arbete blev därför en bred läsning 

av ett varierat urval facklitteratur. Även skönlitteratur, film, tidningsartiklar och hemsi-

dor om konservering och museer sammanfogades i detta bricolage, enligt etnografisk me-

tod med just det namnet.36  

 
34 För perspektiv på och tillämpningar av fenomenologin, som (också fungerat som mina) vägar in i de teoeretiska 
fälten post- och miljöhumanism se Maurice Merleau-Ponty. Kroppens fenomenologi. Daidalos, Göteborg, 1999; Maurice 
Merleau-Ponty. Phenomenology of perception. Routledge, London, 2002; Taylor Carman & Mark B N Hansen (red). The 
Cambridge companion to Merleau-Ponty. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005; Jan Bengtsson. Fenomenologiska 
utflykter: människa och vetenskap ur ett livsvärldsperspektiv. Daidalos, Göteborg, 1998; Jan Bengtsson. Sammanflätningar. 
Daidalos, Göteborg, 2001; Peter Cornell. Saker: om tingens synlighet. Gidlund, Hedemora, 1997; Jonas Frykman. Berörd: 
plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Carlsson, Stockholm, 2012; David Abram. The spell of the sensuous: per-
ception and language in a more-than-human world 1. Vintage Books ed, Vintage, New York, 1997; Christopher Tilley. A 
phenomenology of landscape: places, paths, and monuments. Berg, Oxford, 1994; Christopher Tilley. Body and image: explorations 
in landscape phenomenology 2. Left Coast, Walnut Creek, Calif, 2008. 
35 Bengtsson 1998. 
36 Billy Ehn. ”Att fånga det undflyende: kulturanalytiskt bricolage som metod”. I Många möjliga metoder. Katrine 
Fangen & Ann-Mari Sellerberg (red). Studentlitteratur, Lund 2011. 
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För mitt projekt skulle jag utforska verksamheter som syftar till bevarande, vilket van-

ligtvis sker bakom kulisserna på museet. Insikten om hur svårt det är att definiera ”mu-

seet” och hur komplex institution det faktiskt är, var paradoxalt nog klargörande. Jag 

sökte tydliga strukturer för att kunna beskriva museet och kontexten för min studie, men 

fann lager av ”oförlösta paradigmskiften”.37 En studie om ledarskap på museer utförd 

av fackförbundet DIK visar hur det inom ett och samma museum kan finnas flera olika 

organisationstyper, vilka etablerats i takt med att museerna utvecklats.38 Problemet är att 

en organisationsform inte alltid avlösts av nästa utan fortfarande kan vara verksam, in-

byggd i museets övergripande struktur. Istället sammanflätas i museet den expertorien-

terade organisationen, ”den kollegiala organisationen” och den produktionsinriktade va-

rianten, samt en kundorienterad form, vilken sätter besökaren i centrum.39 Samtal med 

forskaren Katja Lindqvist, som särskilt studerar kultursektorns organisation och ledar-

skap, gav nya insikter.40 Men var det museets organisation jag skulle undersöka?  

Jag ville förstå konservatorernas arbete som funktion i ett större organisatoriskt perspek-

tiv. Därför började jag samla intervjumaterial: för att få bättre inblick i konservatorers 

situation idag, vad de haft för förväntningar när de sökte sig till yrket, hur de såg på sin 

roll i arbetslaget, vilka möjligheter till utveckling och karriär de upplevde. Majoriteten av 

de konservatorer jag intervjuade är utbildade vid institutionen för kulturvård på Göte-

borgs universitet. Flera av dem återkom till hur djupt konservatorutbildningen format 

deras syn på yrket men också präglat dem som personer. Detta trots att det förlöpt 20-

30 år sedan de tog sin examen. Jag behövde undersöka hur utbildningen tagit form, vilka 

drivkrafter som låg bakom och i vilken kontext den utarbetats.  

Med museologisk blick undersökte jag därför arbetet som ledde fram till konservatorut-

bildningen och hur det hängde samman med utvecklingen av museerna i Sverige från 

tidigt 1900-tal till idag. Betänkandet av Konservatorsutredningen, Konservatorn i centrum, ledde 

vidare till andra statliga utredningar, från 1922 och framåt, som på olika sätt berör mu-

seernas verksamheter.41 Jag ville veta var i dessa utredningar konservatorerna framträdde 

och hur bevarandearbetet presenterades för att få insyn i yrkesrollens formering.  

Jag fann material till olika perspektiv på konservatorernas arbete i mina intervjuer, men 

inte alltid som svar på mina direkta frågor utan ofta i mellanrummen, i bisatser eller 

antydningar. Det kunde till exempel handla om hur konservatorer förhåller sig till natur-

vetenskap visavi humanvetenskap. Informanterna skojade gärna vänligt om det jag syss-

 
37 Här har samtalen med museolog och idéhistoriker Richard Pettersson varit vägledande. 
38 Olof Stroh. Tankar kring museet som organisation och arbetsplats: [rapport från en arbetsgrupp inom Sveriges musei-
mannaförbund]. DIK-förb., Nacka, 2001. 
39 Ibid. 
40 Katja Lindqvist, verksam på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. 
41 Konservatorsutredningen. Konservatorn i centrum: förslag till grundutbildning för konserveringsverksamhet: betänkande (DsU 
1981:22). LiberFörlag/Allmänna förl, Stockholm, 1982. 
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lar med nu, som museolog: något diffust och oformligt humanistiskt. De medgav emel-

lertid samtidigt att konservatorer ibland utesluts ur sammanhang, som hade varit givande 

både för dem och de andra, på grund av sin naturvetenskapliga tillhörighet.  

Jag har haft anledning att gång på gång återvända till frågorna: vad är konservering och vad 

gör en konservator? De visar sig lika svåra att fånga och ringa in som det är att definiera 

museet. Å ena sidan är de båda konkreta verksamheter, museer och konservering, men 

samtidigt undflyende. Litteratur inom aktuell kulturteori samt texter med anslutning till 

miljöpsykologen James J Gibsons affordanceteori har bidragit till att öppna för nya per-

spektiv ur vilka bevarandearbetet kan betraktas.42 Mycket summariskt kan affordance be-

skrivas som de erbjudanden vi får av miljön, tingen och världen omkring. Dessa erbju-

dande uppfattas olika beroende på vilken slags varelser vi är. Vi rör oss i denna vår värld 

av erbjudanden eller affordances och styrs av omvärlden i olika riktning. Den som prome-

nerat med en hund eller ett litet barn vet hur dessa individer, olika oss själva, drar i andra 

riktningar än vi eftersom de mottar skilda erbjudanden av miljön omkring oss, som både 

är samma och annorlunda. Affordanceteori används till exempel i designforskning vid 

framtagandet av produkter som är tänkta att kunna styra oss att agera på specifika sätt.43  

Kulturteoretiska texter från ett brett fält har på olika sätt varit hjälpsamma i att hitta fram 

till mitt ämne och hur det skulle utforskas. Kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmeds 

queer phenomenology, materiell-feminist och miljöhumanist Stacy Alaimo och feministiska 

teoretikern och statsvetaren Susan Hekmans material feminisms, sociologen Bruno Latours 

ANT, forskare i etnografi Philip Vanninis Non-Representational Methodologies, musiket-

nologen/folkloristen Harris Bergers teorier kring begreppet stance/hållning, samlingsvo-

lymen Posthumanistiska nyckeltexter med flera.44 Samtliga teorier genererar nya öppningar. 

Jag återupptäckte Karen Barads perspektiv på matter (materia/mening) och onto-etiska 

epistemologi, filosofen och politiska teoretikern Jane Bennetts vibrant matter, filosofen 

och feministiska teoretikern Elizabeth Grosz aktiva, provocerande ”ting” och läsning 

med filosofen Henri Bergsons tankar om gränslösheten mellan vår egen kropp och om-

världen, filosofen Hannah Arendts natur/kultur-diskussioner och filosofen och genus-

vetaren Rosi Braidottis problematisering livsbegreppen zoe och bios.45  

 
42 James J Gibson. The ecological approach to visual perception. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J., 1986. 
43 Don Norman. The design of everyday things. Revised and expanded edition. Basic Books, New York, NY, 2013; Rob 
Withagen et al. “Affordances can invite behavior: Reconsidering the relationship between affordances and agency”. 
New ideas in psychology, 30, s 250–258, 2012. 
44 Sara Ahmed. Queer phenomenology: orientations, objects, others. Duke University Press, Durham, N.C, 2006; Stacy Alai-
mo & Susan  Hekman (red). Material feminisms. Indiana University Press, Bloomington, IN, 2008b; Bruno Latour. Re-
assembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford University Press, Oxford, 2007; Harris Berger. Stance: 
ideas about emotion, style, and meaning for the study of expressive culture. Wesleyan University Press, Middletown, Conn., 
2009; Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee (red). Posthumanistiska nyckeltexter. Studentlitteratur, Lund, 
2012:206. 
45 Barad 2003; Jane Bennett. Vibrant matter: a political ecology of things. Duke University Press, Durham, NC, 2010; 
Elizabeth Grosz. ”Tinget”. I Koreografier. Cristina Caprioli & Sven-Olov Wallenstein (red). Raster, Stockholm, 2008; 
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Läsningen av arbeten i kritiska djurstudier ledde mig vidare till Gilles Deleuze och Félix 

Guattaris schizoanalys (ett begrepp, en process och metod som beskrivs utförligt längre 

fram), via forskaren inom kritiska djurstudier, Helena Pedersens studie av utbildnings-

verksamheters utnyttjande av djur.46 Samtidigt öppnades möjligheten att studera vid den 

nyetablerade forskarskolan i Environmental Humanities på Stockholms universitet. I miljö-

humanioran och med ett tydligare fokus på de posthumanistiska teorierna sammanföll 

allt. Det som tidigare i bästa fall kunnat kallas eklektiskt fick där en logisk form, i all sin 

inkonsekvens. Nyckeln till mitt fortsatta arbete har varit att utforska det oavbrutna bliv-

andet och de sammanlänkande processerna, som kontinuerligt pågår i museiverksamhe-

ten och särskilt i bevarandearbetet. Detta ställs i opposition till de fasta kategorier som 

utgör grunden i museets struktur. Mer om detta i avsnitten om avhandlingens teoretiska 

perspektiv nedan, samt i kapitel 2 Teoretiska perspektiv på museet. 

1.9 Material 

Konservatorn, en av de yrkesgrupper som funnits längst på museet, utgör min utgångs-

punkt för att utforska det meränmänskliga, och hur detta perspektiv kan knytas till och 

appliceras på museet. Konservatorn spelar därmed en central roll, men är samtidigt inte fokus för 

min studie, utan fungerar snarare orienterande, in i ämnet. Genom att utforska hur yrket tar form 

synliggörs behov och svårigheter att hantera bevarandefrågan i modernitetens museum. 

Det praktiska engagemanget i ett i princip omöjligt bevarandearbete utgör i sin tur en 

nyckel in i materiell-relationella aspekter på museet.  

Det är, varken idag eller historiskt, enbart konservatorer som hanterar museiföremålen. 

Det praktiska arbetet med samlingarna har sin egen utvecklingslinje. En återetablering 

av sinnenas betydelse i museiarbetet drivs sedan ett antal år av flera forskare. Museologen 

Sandra H Dudley framhåller i antologin Museum Materialities betydelsen av att fördjupa 

förståelsen och beskrivningen av museiföremålen med deras sensoriska egenskaper.47 

Antropologen David Howes har skrivit utförligt om sinnenas historia och betydelse och 

även om sensorisk museologi.48 I The Book of Touch utforskar kulturhistorikern Constance 

 
Henri Bergson. Matter and Memory. Dover, Mineola, N.Y., 1913; Hannah Arendt. Människans villkor: vita activa. Rev. 
utg, Daidalos, Göteborg, 1998:190; Rosi Braidotti. ”Feminist Philosophy”. I The Bloomsbury companion to continental 
philosophy. John Mullarkey & Beth Lord (red). Bloomsbury, London, 2013a; Rosi Braidotti hämtar begreppen zoe/bios 
från filosofen Giorgio Agamben, men utvecklar dem i en ”radikalt” annan riktning se Rosi Braidotti. “Posthuman 
Critical Theory”. Journal of posthuman studies, 1, 2017: 22n5. 
46 Helena Pedersen. ”Att rädda en hotad värld: Schizoanalytisk kritik av djurens funktion i naturbruksutbildningar”. 
Pedagogisk forskning i Sverige, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, Göteborg, årg 23, nr 3-4, s 192-213, 
2018; Helena Pedersen. Schizoanalysis and animal science education. Bloomsbury Academic, London, 2019. 
47 Sandra H Dudley. “Museum materialities: objects, sense and feeling”. I Museum materialities: objects, engagements, 
interpretation. Sandra H Dudley (red). Routledge, London, 2010. 
48 Se t ex David Howes (red). Empire of the senses. Berg, Oxford, 2005a; David Howes. “Skinscapes: embodiment, 
culture and environment”. I The book of touch. Constance Classen (red). Berg, Oxford, 2005b. 
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Classen bland annat tabun kring beröring på museet.49 Konsthistorikern och museolo-

gen Fiona Candlins Art, Museums, and Touch ger en historisk översyn av sinnenas bety-

delse med utgångspunkt i konstmuseerna.50  

Jag har valt konservatorernas arbete som inlopp till bevarandets meränmänskliga flöden 

och meandrar av flera olika skäl. Det faktum att jag själv arbetat som konservator spelar 

givetvis in, men jag har också mångårig erfarenhet som utställningsproducent, vilket i så 

fall vore ett lika rimligt alternativ att utgå ifrån. Det som emellertid gör konservatorerna 

särskilt intressanta är, menar jag, deras i flera avseende mångtydiga position, vilket pla-

cerar dem i för studien fruktbara mellanlägen. De är både kultur- och naturvetare, både 

hantverkare och teoretiker, både fysiskt och intellektuellt engagerade i museiföremålen, fun-

gerar både som subjekt och objekt, framträder som både natur (kropp) och kultur (museum) 

och så vidare. Genom konservatorn framstår det därför tydligare än för någon annan 

museiperson hur godtyckliga och tillfälliga gränserna mellan till exempel dessa förgivet-

tagna motsatspar är. 

För studien, som ligger till grund för avhandlingen, har jag intervjuat tolv konservatorer 

och två konservatorstudenter. 13 av intervjuerna genomfördes under april-maj och sep-

tember 2017 och jag träffade informanterna på deras arbetsplatser. Ytterligare en intervju 

gjordes per telefon i februari 2019. Intervjuerna följde en frågelista som går att läsa som 

bilaga i slutet av avhandlingen.51 Jag ska också återvända till ett tidigare insamlat material. 

Det utgörs av 17 så kallade dagboksintervjuer insamlade under våren 2014 samt fyra 

observationer utförda under samma tidsperiod. Samtliga informanter i båda studierna 

var vid tillfället verksamma i Sverige. Vid kontakten med dem har jag understrukit att 

uppgifterna om dem skulle komma att anonymiseras. då jag använder materialet framför 

allt eftersom jag i stor utsträckning efterfrågat deras personliga upplevelser av sitt arbete 

och av rollen som konservator. När jag refererar till empirin i texten skriver jag intervjuerna 

eller samtalen, dagboksintervjuerna eller dagböckerna samt observationerna.  

För intervjuerna gjorde jag ett urval som syftade till att ge en bred representation vad 

gäller möjliga arbetssituationer, erfarenheter och perspektiv från personer utbildade till 

konservator. Informanterna i den här gruppen var vid tillfället verksamma på statliga 

museer, i privata företag, lärare vid universitetet eller i annan statlig tjänst. Till dessa 

kommer de två studenterna. Informanterna är geografiskt fördelade över ett område från 

Stockholm och söderut. Jag valde platser där jag kunde träffa flera konservatorer vid 

samma tillfälle, men på olika arbetsplatser och där materialinsamlingen på så sätt kunde 

göras effektivt vid de tre fältstudierna. Intervjuerna gjordes utifrån frågelistan som under 

 
49 Constance Classen. “Control”. I The book of touch. Constance Classen (red). Berg, Oxford, 2005a; Constance 
Classen. “Touch in the museum”. I The book of touch. Constance Classen (red). Berg, Oxford, 2005c.  
50 Fiona Candlin. Art, museums and touch. Manchester University Press, Manchester, 2010. 
51 Se Bilaga 1. 
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samtalets gång modifierades något för att passa respektive informants specifika yrkesroll. 

Frågorna rörde den egna och andras syn på och förståelse för konservatorsyrket, den 

egna rollen på arbetsplatsen, yrkesstolthet, kunskapssyn, samhällsfunktion med mera. 

Varje intervju tog drygt en timme. 

Dagböckerna (eller dagboksintervjuerna) samlades in under våren 2014. Jag gjorde en 

förfrågan om att delta i min studie via ett utskick i Nordiska Konservatorsförbundet 

svenska sektionens (NKF-S) mejllista som nådde cirka 350 medlemmar.52 17 personer 

deltog i studien som innebar att informanterna skulle föra dagbok under ett antal dagar 

då de ägnade sig åt föremålsarbete. Jag var överraskad att så många ville ställa upp 

eftersom detta var en ganska udda uppgift i arbetsvardagen (flera kommenterade just 

detta då de svarade på min mejlförfrågan). Dessutom skulle den ta en del tid att genom-

föra i ett ofta pressat arbetsschema. Jag bifogade instruktioner om att de i dagboksan-

teckningarna skulle dokumentera sina upplevelser, både fysiska och emotionella, av mö-

tet med föremålen.53 Jag fick både korta noteringar och långa, utförliga beskrivningar.  

När jag nu återvänder till dagböckerna tar jag mig an materialet med nya teoretiska per-

spektiv. Dessutom får dagböckerna nu en något annorlunda roll då de ställs i relation till 

intervjuerna. Samtalen/intervjuerna berör vad som skulle kunna beskrivas som en yttre 

verklighet formade av kollegor, arbetsplats, yrkesroll och tankar kring den egna place-

ringen i kontexten. Dagböckerna å andra sidan ger inblick i det personliga och ofta intima 

mötet med föremålen. Denna dubbelhet var inte möjlig att se tidigare vilket ytterligare 

stärker argumentet att återvända till dagböckerna. Personerna som deltagit i intervjuerna 

respektive bidragit med dagböckerna är inte desamma, med ett undantag.  

Observationerna gjordes på fyra platser i Skåne där de konservatorer som jag studerade 

arbetade med föremål av olika slag. De fyra personerna hade också deltagit i dagboks-

intervjuerna och valdes utifrån möjligheten att göra observationen; dels att de faktiskt 

arbetade med föremål under den aktuella tidsperioden, dels att jag hade praktisk möj-

lighet att ta mig till deras arbetsplatser (inte alltid på museet). Observationerna var en 

timme långa och jag dokumenterade dem genom att föra anteckningar. Eftersom jag 

också är konservator var det inte svårt för mig att själv erfara, nästan fysiskt, det jag såg 

informanterna göra: hanteringen av verktygen, föremålen, arbetsställningarna, skydds-

kläderna och så vidare. Detta stärker min medvetenhet om betydelsen av att jag som 

konservator har ett inifrånperspektiv på mitt material genom hela studien, inkluderat 

avhandlingstexten. 

Slutligen återvänder jag i avhandlingen till egna erfarenheter, både som verksam konser-

vator, men också med de kunskaper, perspektiv och muskelminnen som dessa erfaren-

 
52 Se Bilaga 2. 
53 Se Bilaga 3. 
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heter lämnat i mig. Anteckningar från min egen arbetsdagbok, loggbok samt fältdagbok 

utgör det mer konkreta materialet som jag använder. I övrigt handlar det om reflektioner 

utifrån min position som konservator, vilket också skrivs fram i texten. 

Modellen för en (museologisk) studie och akademisk avhandling är formad på ett sätt 

som gör det svårt att infoga de/t meränmänskliga, annat än som objekt att betrakta och 

analysera på behörigt avstånd. Hur bör jag till exempel förhålla mig etiskt då jag disku-

terar fuktens agens, eller silverfisken? Jag lämnar frågan öppen här. 

1.10 Källor 

Jag har läst ett urval av betänkanden av statliga offentliga utredningar, SOU och DsU, 

samt propositioner och motioner från 1922-2017 som alla på olika vis berör vården och 

hanteringen av museernas samlingar.54 Syftet med att använda utredningarna har varit 

att få insyn i hur konservatorn som yrkesgrupp tar plats som en del av de svenska mu-

seerna under 1900-talet. I hundra år har frågan om museisamlingarna vänts och vridits 

på. Två tydliga spår löper genom utredningarna: dels samlingsvården, dels museets for-

mering, utveckling och relation till omvärlden. Det förra rör i stor utsträckning praktiska 

frågor, det senare ideologiska och politiska. En statlig utredning genomförs i Sverige på 

uppdrag av regeringen i de fall det visat sig finnas behov att särskilt undersöka en fråga. 

En särskild utredare eller en kommitté tillsätts och utredningens slutsatser publiceras 

som betänkanden i serien SOU (Statens offentliga utredningar) eller, om det rör sig om 

en departementsutredning, i Departementsserien (Ds). Totalt har under 1900-talet resul-

taten av 5600 utredningar publicerats i Sverige. Redan en av de första, SOU 1922:11, 

berör kulturminnesvård och konservering. Innan regeringen tar ställning till utrednin-

 
54 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården 1 & 2 (SOU 1922:11 & 
12). Stockholm, 1922; Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen avgivet av därtill 
utsedda sakkunnige, I & II (SOU 1924:26 & 27). Stockholm, 1924; 1935 års museisakkunniga. Betänkande med utredning 
och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna och 
Främre Orienten (SOU 1936:44). Nord. bokh. i distr., Stockholm, 1936; Nationalmuseiutredningen. Betänkande angåen-
de statens konstsamlingars organisation och lokalbehov (SOU 1949:39). Stockholm, 1949; Betänkande med utredning och förslag 
angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna, Främre Orienten 
och Östasien avgivet av Sigurd Curman (SOU 1951:55). Stockholm, 1951; Sverige 1948 års konstutredning. Konstbildning 
i Sverige: förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran (SOU 1956:13). Kihlström, Stockholm, 1956; Antikvarie-
utredningen. Antikvitetskollegiet: centralorgan för svensk kulturminnesvård: betänkande (SOU 1965:10). Esselte, Stockholm, 
1965; Konstärsutbildningssakkunniga. Högskolor för konstnärlig utbildning, Betänkande avgivet av Konstnärsutbildningssak-
kunniga (SOU 1970/66 ). Stockholm, 1970; 1965 års musei- och utställningssakkunniga. Kulturminnesvård: betänkande 
(SOU 1972:45). Liber förl., Stockholm, 1972; 1965 års musei- och utställningssakkunniga. Museerna: betänkande (SOU 
1973:5). Sv. reprod.-ab, Stockholm, 1973; Konstnärsutbildningssakkunniga. Utbildning för konstvård och konservering vid 
Konsthögskolans institut för materialkunskap: betänkande (SOU 1976:52). LiberFörlag/Allmänna förl., Stockholm, 1976; 
Museiutredningen. Minne och bildning: museernas uppdrag och organisation: slutbetänkande (SOU 1994:51). Fritze, Stock-
holm, 1994; Kulturutredningen. Kulturpolitikens inriktning, Slutbetänkande av Kulturutredningen (SOU 1995:84). Stock-
holm, 1995a; Kulturutredningen. Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, En rapport från Kulturutredningen (SOU 1995:85). 
Stockholm, 1995b; Museikoordinatorn. Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat: [slut]betänkande från Museikoordinatorn 
(SOU 2009:15). Fritze, Stockholm, 2009; Museiutredningen 2015. 
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gens förslag skickas betänkandet ut på remiss varefter regeringen antingen väljer att följa 

förslaget i sin helhet, delar av det alternativt bordlägger det. Statliga utredningar kan läsas 

som en ”statens röst” där de generella trenderna i den svenska statens natur, intressen 

och attityder över tid formuleras.55  

De offentliga utredningarna har utgjort en viktig grund för studien, men det är framför 

allt Konservatorsutredningens betänkande Konservatorn i centrum som tar plats i texten och 

som mer grundligt analyseras.56 Detta är en departementsutredning, publicerad i De-

partementsserien (Ds) och inte som en SOU, men det är likväl en statlig utredning. Jag 

utgick från denna utredningen och nystade mig bakåt till det första publicerade betän-

kandet som berör museiverksamhet: Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård 

samt organisation av kulturminnesvården från1922.57 I det omfattande betänkandet av Musei-

utredningen 2014/15, Ny museipolitik, görs en gedigen tillbakablick på nära 100 år av 

statliga utredningar med museer i fokus.58 I samtliga av de utredningar jag har läst har en 

sökning på konservator och konservering gjorts. Samlingsbevarandet i stort är en åter-

kommande fråga även om konservatorerna ofta endast nämns sporadiskt. 

 

Facklitteratur för konservatorer och om konservatoryrket eller -utbildningen mer gene-

rellt, liksom ett rikt urval titlar inom för avhandlingen (i alla dess olika stadier) relevanta 

områden tillhör också avhandlingens källor. Facklitteraturen är insamlad med sökfokus 

på materialitet, museum, modernitet, miljö, konservator, kropp och det meränmänskliga. 

Jag har även återvänt till litteratur som jag som konservator är väl förtrogen med och 

sökt ny konserveringsrelaterad litteratur i litteraturlistor för kurser i kulturvård. Skönlit-

teratur och film om konservatorer har jag samlat in under många år, av eget intresse. Det 

finns inte mycket, men materialet ger intressanta inblickar i föreställningen om konser-

vatorers arbete och närmast en mytologisering av sådant som konservatorers sinnlig-

het.59 Även litteratur om och av museipersonligheter från förra sekelskiftet hör till denna 

kategori: Georg J:son Karlin, grundare av Kulturen i Lund som skriver om Nordiska 

Museets och Skansens grundare Artur Hazelius, som i sin tur skriver om Karlin och så 

riksantikvarien Sigurd Curman, som kanske är den som starkast påverkat utvecklingen 

 
55 Fredrik Norén. ”Information som lösning. Information som problem”. I ”Framtiden tillhör informatörerna”: samhälls-
informationens formering i Sverige 1965–1975. Fredrik Norén. Diss., Umeå universitet, 2019. 
56 Konservatorsutredningen 1982. 
57 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. 1, Förslag och motiv (SOU 
1922:11). Stockholm, 1922. 
58 Museiutredningen 2015. 
59 Några exempel på detta är Niklas Rådström. En Marialegend: roman. Bonnier, Stockholm, 2016; Donna Tartt. Steg-

litsan. Bonnier, Stockholm, 2013; Libus ̌e Moníková. Fasaden: M.N.O.P.Q. Bonnier, Stockholm, 1989; filmen Don’t 
look now. Nicolas Roeg, regi (Casey Productions Eldorado Films) 1973, efter en bok av Daphne Du Maurier med 
samma namn, Daphne Du Maurier. Don't look now and other stories. Penguin books, 1973 (1971) och filmen A Month 
in the Country. Pat O'Connor, regi (Euston Films Channel Four Films, PfH Ltd.) 1987, efter en bok av Joseph 
Lloyd Carr med samma namn, Joseph Lloyd Carr. A month in the country. Harvester P, Brighton, Sussex, 1980. 



 

 20 

av svensk kulturminnesvård.60 Hazelius och Karlin har valts ut då de initierade och ge-

nomförde stora insamlingsprojekt vid tiden kring förra sekelskiftet. De var båda musei-

amatörer vars arbete professionaliserades parallellt med museiutvecklingen i Sverige. De 

är namnkunniga och betydelsefulla individuella representanter för en epok och i littera-

turen kan spåras en kapprustning mellan dem i fråga om att bygga det bästa och största 

museet i sitt slag. Båda företräder en helt ny typ av kulturhistoriskt museum, Nordiska 

museet och Skansen respektive Kulturen. 

Genom läsningen och tolkningen av de olika materialkategorierna (intervjuer, dagböcker 

och observationer, samt betänkanden av statliga utredningar respektive facklitteratur och 

slutligen:  meränmänskliga agens) får jag en mångdimensionell bild av både museet och 

konservatorn. Särskilt intressanta för min studie är de svårigheter som bevarandeambi-

tionerna, etablerade vid förra sekelskiftet, har fört med sig. Utredningarna återkommer 

gång på gång till olika idéer och förslag som ska lösa problemen med föremålsförvalt-

ningen. Samtidigt ser jag konservatorsyrket ta form, utbildningen, förvetenskapligandet 

och den förändrade rollen på museet allt eftersom professionen etableras. 

1.11 Etiska ställningstaganden & den egna rollen 

Vid samtliga kontakter med konservatorerna har jag varit mån om att de ska kunna ut-

trycka sig fritt och ledigt. Konservatorer är, som sagt, en begränsad krets och jag ville 

komma under ytan på det givna. Därför har överenskommelsen varit att de ska förbli 

anonyma och inte kunna identifieras om jag citerar dem eller refererar till dem. Detta 

kan också sätta spår i analysen om jag måste undanhålla ett specifikt föremål eller mate-

rial som kan kopplas till en särskild konservator. Alla har erbjudits möjligheten att dra 

tillbaka intervjun eller dagboken de bidragit med, men ingen har valt detta.  

När jag återvänder till det tidigare insamlade materialet har jag på nytt kontaktat delta-

garna för att be om deras medgivande. Ett undantag rör en dagbok och observation där 

informanten inte längre är i livet, men givet våra många samtal kring min masterstudie 

vågar jag lita på att det inte skulle möta några hinder att använda materialet på nytt, 

givetvis anonymiserat i enlighet med det övriga. 

 
60 Se t ex Richard Pettersson. Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering, Diss., Umeå 
universitet, 2001; Nils-Arvid Bringéus. Karlin och kulturen. Kulturen, Lund, 1992; Nils-Arvid Bringéus. ”Artur Haze-
lius och Nordiska museet”. I Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok 1978, Nordiska museet, Stockholm, 1978; 
Georg J:son Karlin. Kulturhistoriska museet i Lund 1882-1910. Lund, 1910; Magdalena Hillström. Ansvaret för kulturarvet: 
studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919. Diss. 
Linköpings universitet, 2006; Hans Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (red). Nordiska museet 
under 125 år. Nordiska museet, Stockholm, 1998. 
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I mitt material spelar även meränmänsklig agens en viktig roll; vilka etiska ställningsta-

ganden gäller då? Filosofen Michelle Bastian beskriver i artikeln ”Towards a more-than-

human participatory research” ett projekt som genomfördes i Storbritannien 2013: In 

conversation with...: co-designing with more-than-human communities.61 Kan en studie med mer-

änmänsklig agens involverad använda etablerade modeller för deltagarstudier, som an-

passats för människor? Jag stannar vid att lyfta frågan här då diskussioner genom hela 

avhandlingen berör denna problematik. 

Som konservator, utbildad och tidigare verksam i Sverige, tillhör jag en liten yrkeskår. 

Många konservatorer, som jag inte känner, tillförs stadigt gruppen. Flera av de konser-

vatorer som bidragit med sin tid, sina kunskaper och erfarenheter till studien är jag emel-

lertid bekant med. I vissa fall har detta varit avgörande för att de alls ska delta. Jag har 

tack vare mina erfarenheter en unik inblick i konservatorns verksamhet, men den är 

också begränsad. Så som jag hoppas visa är arbetet som konservator mångskiftande och 

allsidigt. Min kännedom om det faktiska arbetet täcker endast en bråkdel. Till detta kom-

mer att jag tog min examen för drygt 25 år sedan och jag har sedan dess arbetat med 

mycket annat än konservering. Jag har inte längre ”arbetet i kroppen” och jag ser mina 

egna erfarenheter närmast som ingångar till studien.  

Trots att jag inte längre arbetar som konservator eller är verksam på ett museum innehar 

jag i många avseenden en så kallad insiderposition. Detta kan ge både för- och nackdelar. 

Etnologen Evelina Liliequist pekar på hur insiderpositionen kan fungera förtroendebyg-

gande i en intervjusituation: att vi delar erfarenheter, jag och informanten.62 Men den 

kan också leda till en slags ”kulturblindhet” vilket gör att delar av informanternas berät-

telser lämnas outtalade.63 Det var troligtvis just detta som blev synligt för mig när jag 

mötte en person som inte visste att vi delade erfarenheter och som därmed beskrev 

konservatorsfältet utförligare än andra.64 Liliequist framhåller också hur begränsade er-

farenheter kan placera en i en outsiderposition.65 Min daterade kunskap om konservato-

rers arbete gör att jag också kan inordnas där, liksom det faktum att det finns  områden 

av bevarandearbetet som jag helt saknar erfarenhet av. I studien framhåller jag konser-

vatorers perspektiv som en tidigare oanvänd och outforskad tillgång för museet. Detta, 

tillsammans med min roll som tidigare yrkesverksam konservator med alla de kollegiala 

nätverk det medfört, ger oundvikligen förtur till en av många yrkesgrupper verksamma 

inom museet och kulturvården. Jag kan inte undvika att identifiera mig med gruppen jag 

också studerar. Min förhoppning är emellertid att materialet och analyserna är tillräckligt 

 
61 Michelle Bastian. “Towards a more-than-human participatory research. I Participatory Research in More-than-human 
Worlds. Michelle Bastian et al (red). Routledge, London, s 19-37, 2017b. 
62 Evelina Liliequist. Digitala förbindelser: rum, riktning och queera orienteringar. Diss., Umeå universitet, 2020:35. 
63 Ibid:36. 
64 Intervju med Hanna, april 2017. 
65 Liliequist 2020:36-37. 
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breda och tydliga så att mitt eget engagemang som konservator blir en tillgång, trots att 

jag är part i målet.  

1.12 Teori, en introduktion  

I avhandlingen utgår jag från posthumanistisk teori som övergripande perspektiv, samt 

dess anslutningar till miljöhumaniora. I kapitel 2 Teoretiska perspektiv på museet kommer de 

olika teorierna att presenteras utförligt, relevanta begrepp att förklaras, samt hur dessa 

relaterar till museet och bevarandearbetet. Posthumanistisk teori erbjuder perspektiv 

som, menar jag, förmår att i grunden utmana museets (tanke-)konstruktioner. Museet 

som effekt av och redskap för modernitet berättar om människan och i museet systema-

tiseras föremålen, fakta kring samlingarna, utställningarna och så vidare enligt en rad 

kategorier och olika dikotomier. Samtidigt utvecklas i bevarandearbetet olika förhåll-

ningssätt till föremålen som knyter an till perspektiv inom posthumanistisk teori: som 

följer det meränmänskligas temporalitet och logik. Eller som skulle kunna sägas utöva 

ett motstånd mot eller alternativ till framstegs- och modernitetstänkande i museet. Gemen-

samt för de teoretiker jag återkommer till genom hela avhandlingen är processontologis-

ka perspektiv där världen, eller här, museet och tingen, betraktas som ett kontinuerligt 

blivande, i självklar rörelse och transformation. Detta, menar jag, skapar en konstruktiv 

friktion mot idéen om ett stabilt, konstant, permanent museum med samlingar och 

föremål som på olika sätt hålls på plats i önskvärd form. 

I de olika kapitlen är ett urval tänkare mer tongivande än andra. Kapitel 3 Museimaskiner 

inleds med filosofen Elizabeth Grosz tankar om tinget för att därpå gå vidare till filoso-

fen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattaris maskinbegrepp och schizoanalys.66 

I kapitel 4 Konservatorerna tar plats träder empirin med konservatorernas berättelser fram 

och den mer teoristyrda analysen får stå tillbaka en stund. Tre författare utan omedelbar 

anknytning till posthumanism - filosofen Hartmut Rosa, sociologen Fernando Domín-

guez Rubio samt kulturhistorikern Constance Classen - introduceras i kapitlet och kan 

sägas slå en brygga mellan bevarandearbetets verklighet och den abstraktion de posthu-

manistiska teorierna kan upplevas framhålla.67 De har, menar jag, en berättigad plats här 

då Domínguez Rubio och Classen i de citerade texterna resonerar kring arbetet med att 

hantera museiföremål och Rosa belyser aspekter av modernitetens tänkande. Kapitel 4 

 
66 Grosz 2008; Gilles Deleuze & Félix Guattari. Kapitalism och schizofreni Tusen platåer. Tankekraft, Hägersten, 2015; 
Pedersen 2019. 
67 Se Hartmut Rosa. Acceleration, modernitet och identitet: tre essäer. Daidalos, Göteborg, 2014; Fernando Domínguez 
Rubio. “On the discrepancy between objects and things: An ecological approach”. Journal of material culture, 21, s 59–
86, 2016; Constance Classen (red). The book of touch. Berg, Oxford, 2005b. 
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landar i ett breddat perspektiv på materialitet och kroppslighet vilket bäddar för kom-

mande kapitels mer teoretiska fördjupning. 

I kapitel 5 Låta sig föras av tingen utforskas empirin med María Puig de la Bellacasas tankar 

om care eller omsorg.68 Detta knyts till Silvia Bensos relationella och etiskt orienterade 

tingfilosofi.69 Inte heller Benso räknas veterligen till posthumanistisk teori. Hon tar emel-

lertid, liksom ovan nämnda tänkare, plats här som en länk mellan teori och empiri i det 

att hon tecknar en tydlig kausal kedja, som jag menar väl beskriver förhållningssätt i 

föremålsarbetet. Den börjar i beröringen (som i hanteringen av föremålet) och går vidare 

till uppmärksamhet, tålamod, ”att låta sig föras av tingen”, ödmjukhet och ömhet, som 

Benso semantiskt sammanflätar i tenderness och tending to things.70 I kapitel 5 sätts även 

Karen Barads agentiska realism i arbete med begrepp som intra-aktion, agentiska snitt och 

apparatus vilka förmår veckla upp och ut det empiriska materialet på nya sätt.71 Kroppens 

engagemang och arbetets rytm belyses också. Stacy Alaimos trans-korporealitetsbegrepp bid-

rar till att ytterligare nyansera den högst konkreta och förkroppsligade kunskapen och 

engagemanget i föremålsarbetet.72 Genom Stacy Alaimo och Susan Hekman förs reso-

nemangen in på en materiell etik ur ett materiell-feministiskt perspektiv.73  

I kapitel 6 Silverfisken från Silur står museets meränmänskliga agens, såsom olika så kallade 

nedbrytningsfaktorer, i centrum och med dem alternativa museala temporaliteter. Med Mi-

chell Göransson, etnolog och genusvetare, öppnas för djuriska perspektiv som utfors-

kats av bland andra feministen och djurrättsaktivisten Carol J Adams och Thom van 

Dooren, miljöfilosof och antropolog.74 Omsorg och tidsligheter i bevarandearbetet un-

dersöks med bland andra kulturgeografen Caitlin DeSilvey och Puig de la Bellacasa.75 

Michelle Bastian bidrar med ytterligare perspektiv som berör olika aspekter av tid, liksom 

arkeologen och miljöhumanisten Christina Fredengren, som i artikeln ”Unexpected En-

counters with Deep Time Enchantment. Bog Bodies, Crannogs and Otherworldly sites. 

The materializing powers of disjunctures in time” knyter samman djuptid med arkeologi, 

 
68 Puig de la Bellacasa 2017. 
69 Benso 2000. 
70 Benso 2000:xxxvii. 
71 Begreppen introduceras/utvecklas i Barad 2007. 
72 Trans-korporealitet beskrivs i Stacy Alaimo. Bodily natures: science, environment, and the material self. Indiana University 
Press, Bloomington, 2010 och i Stacy Alaimo. ”Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space Of Nature”. I 
Material feminisms. Stacy Alaimo & Susan Hekman (red), Indiana University Press, Bloomington, IN, 2008. Se även 
Christina Fredengren som använder begreppet för att diskutera dissonanser och möjliga sammankopplingar mellan 
humaniora och naturvetenskap inom arkeologin i “Posthumanism, the transcorporeal and biomolecular archaeolo-
gy”. Current Swedish archaeology, 2013 (21), s 53-71, 2013. 
73 Ett brett urval författare beskriver materiell-feministiska perspektiv i Alaimo & Hekman 2008. 
74 Michell Göransson. Ätbara andra. Makadam förlag, Göteborg, 2017b; Carol J Adams. “The War on Compassion”. 
Antennae: the journal of nature in visual culture, London, Antennae Project, 14, 2010; Thom van Dooren. “Invasive 
Species in Penguin Worlds: An Ethical Taxonomy of Killing for Conservation”. Conservation and society, 9, s 286–298, 
2011. 
75 Decay respektive care utforskas i Caitlin DeSilvey. Curated decay: heritage beyond saving. University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 2017 och i Puig de la Bellacasa 2017. 



 

 24 

kulturarv, samt museala och etiska praktiker.76 I kapitel 6 spelar också Jane Bennetts 

vibrant matter en viktig roll liksom fortsatt Alaimos trans-korporealiteter.77 Grosz, Deleuze 

och Guattari återkommer i kapitlet, nu i samspel med museologen Fiona Cameron.78 

Avhandlingen avslutas och sammanfattas i kapitel 7 Nedbrytning pågår; här förs också av-

handlingens slutdiskussion och sammanförs de huvudsakliga teoretiska perspektiven.  

1.13 Konservator, museum & modernitet 

Här följer en kort bakgrund till och beskrivning av konservator, museum och moderni-

tet, hur dessa är sammanlänkade och hur de förstås i avhandlingen. 

Konservator. Konservatorn och professionaliseringen av bevarandearbetet betraktas i 

avhandlingen som en produkt av det jag kallar modernitetens museer: de museer som etab-

lerades i Sverige vid tiden kring sekelskiftet 1900. I museiorganisationen ICOMs (Inter-

national Council of Museums) etiska regler beskrivs konservatorer som personer anställ-

da på museet eller i fristående verksamhet ”med kompetens att företa teknisk undersök-

ning, bevarandeåtgärder, konservering och restaurering av kulturarvsföremål”.79 I sam-

ma dokument beskrivs huvudsyftet med konservering som att stabilisera föremålet. Arbetet 

ska dokumenteras, åtgärderna vara möjligt att identifiera i relation till originalet och i så 

stor utsträckning som möjligt vara reversibla.80 2011 sammanfattades och förklarades 

flera kulturvårdsbegrepp i SIS, Svenska institutet för standarder.81 Enligt vedertagen 

praxis delas konservering här upp i aktiv respektive förebyggande konservering. Den förra 

avser ”åtgärder som utförs direkt på ett objekt i syfte att stoppa nedbrytning och/eller 

begränsa skador” och den senare ”åtgärder och insatser som syftar till att undvika eller 

minimera framtida skador, nedbrytning och förluster samt påföljande ingrepp”.82   

Svenska konservatorer är en liten yrkeskår (Nordiska Konservatorförbundets svenska 

sektion har cirka 350 medlemmar), men de axlar ett stort ansvar, inte bara i att praktiskt 

bevara ”vårt kulturarv”, utan kanske ännu mer i att formulera vad som motiverar och 

rättfärdigar att det görs och hur. Frågor om varför en utställning måste vara så mörk när 

 
76 Se t ex Michelle Bastian. “Inventing Nature: Re-writing Time and Agency in a More-than-Human World”. Austra-
lian humanities review, 47, s 99-116, 2009, samt Christina Fredengren. “Unexpected Encounters with Deep Time En-
chantment. Bog Bodies, Crannogs and Otherworldly sites. The materializing powers of disjunctures in time”. World 
archaeology, 48:4, 482-499, 2017. 
77 Bennett 2010; Alaimo 2010. 
78 Fiona Cameron & Brett Neilson (red). Climate Change and Museum Futures. Routledge, London, 2015; Cameron 
2015a; Fiona Cameron. “Introduction Climate Change and Museum Futures”. In Climate Change and Museum Futures. 
Fiona Cameron & Brett Neilson (red). London, Routledge, 2015b 
79 ICOMs etiska regler, 2. uppl., ICOM, Stockholm, 2011:29. 
80 Ibid:29. 
81 Swedish Standards Institute, Bevarande av kulturarv – Generella termer och definitioner (SS-EN 15898:2011), Svenska 
institutet för standarder, 2011:11, i originaltexten är begreppen fetstilade. 
82 Ibid:11. 
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känsliga textilier eller pappersdokument visas brukar skickas vidare till konservatorerna. 

De utgör de ett slags bevarandets ansikte utåt, trots att det är museerna som institution 

och till dels lagstiftningen som avgör att och vad som ska bevaras.  

Att jobba på museum som konservator är något alldeles speciellt. Det skulle kunna be-

skrivas som ett oändlighetsuppdrag utan mål för en anonym evighet. Det är inte underligt, menar 

jag, att det kräver specifika förhållningssätt och ett aktivt meningsskapande för att inte, 

som konservator, tappa fotfästet. Samtidigt är det ett mycket konkret och jordnära jobb; 

rengöra, laga, stabilisera, packa och transportera är knappast sysslor som väcker associa-

tioner till det översinnliga. Så länge föremålet existerar fortgår förfallet och konserve-

ringsarbetet har därför inget slut. Avnämare för detta uppdrag utan slut är till råga på allt 

alla människor i (den högst oklara) framtiden, eller som det brukar heta; vi bevarar för 

kommande generationer. Kanske ska det visa sig att de här okända framtida individerna 

inte bryr sig om museisamlingarna på samma sätt som vi gör idag och som konservato-

rerna ägnat sitt yrkesliv åt att vårda. Om mänskligheten själv alls existerar i materialens 

framtid är också det högst oklart. 

I de offentliga museernas samlingar är föremålen vanligtvis av vitt skilda slag. De kan 

vara till synes enkla och trasiga, men unika i sitt slag. De kan verka dyrbara och extrava-

ganta, men vara ett i mängden. Att som känna sig trygg i bevarandearbetets syfte genom 

att hävda föremålens höga värde och djupa betydelse är därför inte alls självklart. Det en 

privat kund kan framhålla som ett föremåls affektionsvärde eller höga pris på en auk-

tionsmarknad saknar i princip täckning i museets magasin. Vi vet aldrig om något kan 

visa sig vara av värde senare, till exempel för framtida forskning, varför alla föremål 

måste behandlas som potentiellt värdefulla och betydelsebärande i samtliga sina delar. 

Museisamlingarnas värde är därmed inte entydigt utan alltid sammansatt av många olika 

värdekategorier: estetiskt värde, historiskt, informations- eller bruksvärde och så vida-

re.83 Den för oss idag kanske begripligaste värdeparametern, ekonomiskt värde, hålls 

oftast aktivt undan vad gäller museisamlingar, utom när det kommer till mer praktiska 

frågor som försäkringsvärde vid transport eller prioriteringsordningen vid en brand eller 

översvämning. Det är sällan museiföremål i Sverige säljs varför priset på ett föremål 

nästan aldrig diskuteras. Det är dessutom en närmast tabubelagd fråga att undra: vad är 

det där värt?  

Föremålen rör sig på en laddad skala mellan ovärderligt och värdelöst. De är utvalda, 

unika representanter visserligen, men skulle informationen om ett föremål gå förlorad 

riskerar det att helt tappa sin mening. Och sitt värde. Det där med föremålens tysta 

penningvärde och faktiska mening är ett av museets många trassliga spörsmål. Konser-

 
83 Se t ex Chris Caple. Conservation skills: judgement, method and decision making. Routledge, London, 2000:20-21. 
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vatorer, som är så intimt involverade med samlingarna, är själv del av härvan. Kostna-

derna för arbetsinsatsen är till exempel oftast högre för ett trasigt föremål tillverkat av 

billiga material. Skulle ett föremåls värde bedömas utifrån nedlagd arbetstid och omsorg 

i ateljén blir ett objekt av guld betydligt ”billigare” än en korroderad sak av järn. Utöver 

detta signalerar blotta hanteringen av ett föremål, varsamt och med vita handskar: vär-

defullt. På samma sätt som museer tydligt visar vad som är tänkt ska betraktas som vär-

defullt genom att samla in och förevisa vissa (gruppers) objekt och inte andras. 

Om museets ambition är att bevara vissa föremål så är det resultatet av subjektiva beslut; 

någon har bestämt att detta ska bevaras och (i bästa fall) motiverat varför. När konser-

vatorer å andra sidan arbetar med att bevara föremålen är det utifrån naturvetenskapligt 

objektiva bevekelsegrunder; luftfuktigheten har påskyndat mögelangreppet, salthalten i 

järnet har fått kniven att korrodera och så vidare. Antikens och medeltidens värld var 

fysikalisk och moralisk på en och samma gång men i det moderna medvetandet finns 

den fysikaliska och den moraliska världen vid sidan av varandra eller i konflikt med va-

randra, intrasslade i varandra.84 Genom hela avhandlingen ska jag återkomma till liknan-

de motsättningar som ryms inom museet och som bevarandearbetet kan vara en ingång 

till att synliggöra och förstå. 

Museum. Vid en första anblick kan museet, och den verksamhet som pågår där, före-

falla okomplicerad och konkret. De flesta kan föreställa sig ett museum och hur det är 

att göra ett besök där. Bakom kulisserna arbetar personalen med det museispecifika: att 

producera utställningar, ta hand om samlingarna (som ofta är större än någon besökare 

kunnat ana) eller genomföra pedagogiska verksamheter för skolbarn och andra. En 

museichef leder och fördelar arbetet och på olika sätt samverkar museets personal med 

kulturpolitiker och civilsamhället i stort. För att förstå vidden av hur svårfångat museet 

faktiskt är kan arbetet med en (ny) museidefinition framhållas som exempel. Medlem-

marna i ICOM, världens sannolikt mest inflytelserika museiorganisation, möttes hösten 

2019 i Kyoto, Japan för den stora internationella generalkonferensen som genomförs 

vartannat år. Det var den 25:e konferensen i sitt slag sedan organisationen inrättades 

1946. Redan 2018 hade en grupp, Standing Committee For Museum Definition, Pro-

spects and Potentials (MDPP), ledd av den före detta museichefen Jette Sandahl, påbör-

jat förarbetet med den nya museidefinitionen, som skulle ersätta den väl etablerade, men 

i viss mån utdaterade, förra. Denna hade endast genomgått mindre revideringar sedan 

den skrevs 1974. Den lyder såhär: 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som 

främjar samhället och dess utveckling. Museet är öppet för allmänhe-

ten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiel-

 
84 Nordin 2017:288-289. 
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la och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i 

utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.85 

Motivet för att ta fram en ny definition var att den förra inte upplevdes spegla de om-

fattande förändringar museer genomgått sedan den formulerades. Bland annat menade 

kommittén att en ny museidefinition skulle erkänna och lyfta fram den akuta klimatkri-

sen och framhålla vikten av att museer utvecklar och implementerar hållbara lösningar.86 

En av frågorna kring definitionen är om den ska betraktas som normativ eller deskriptiv. 

Den nya versionen är mångordig, bildrik. Här ett kort utsnitt: 

Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for 

critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and 

addressing the conflicts and challenges of the present(…) aiming to 

contribute to human dignity and social justice, global equality and pla-

netary wellbeing.87 

Förslaget på en ny definition fick emellertid stark kritik och något beslut om en ny defi-

nition kunde inte tas i Kyoto. Ärendet har skjutits på framtiden. Diskussionerna, eller till 

och med konflikterna, inom ICOM visar hur också medlemmarna, som förutsätts vara 

väl förtrogna med museiverksamheter av olika slag, hade svårigheter att enas kring en 

gemensam syn på vad museet är eller bör vara.  

En annan museidebatt fördes i svenska medier 2016-2017. Initiativtagaren och journa-

listen Ola Wong har själv kallat ordväxlingen ”den stora museidebatten”.88 Där synlig-

gjordes hur det även bland de som har ett djupt intresse och stort engagemang för mu-

seer i Sverige finns vitt skilda åsikter om vad ett museum är och ska vara. Vid samma 

tidpunkt utformades Sveriges första museilag, vilken föregicks av en omfattande utred-

ning publicerad i Ny museipolitik 2015.89 Betänkandet vittnar också om oenighet i frågan 

om museidefinitionen och vilken formulering museilagen skulle anamma. Majoriteten av 

tillfrågade remissinstanser var för denna, som tätt följer ICOMs nuvarande: 

 
85 ICOM Swedens webbplats. 
86 Jette Sandahl, ”ICOM Standing Committee For Museum Definition, Prospects and Potentials (MDPP)”, 
December 2018, ICOM. Webbplats ICOM: Jette Sandahl. 
87 Webbplats ICOM Sweden. 
88 Se t ex Ola Wong. ”Kapten Kuhnke styr mot dumhetens isberg”. Svenska Dagbladet, Krönika, 170324. För utförlig 
genomlysning se Mika Handelsman-Nielsen. Museer i skottgluggen. Om kulturarvsdebatten 2016 – 2017. The Unstraight 
Museum, 2018. 
89 Museiutredningen 2015. 
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Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för 

allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och 

ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och 

människans omvärld.90 

Perspektivet i museidefinitionerna är tydligt antropocentriskt. När människan och hen-

nes meningsskapande på det här sättet placeras i centrum hamnar annat i periferin vilket, 

som Christina Fredengren formulerar det, förminskar att/hur materialiteterna bidrar 

med en mängd olika ”capacities and action possibilities”.91 Vad ett museum är och vad 

en konservator gör tycks å ena sidan ganska enkelt att ringa in och förklara, samtidigt 

förefaller det vara komplext och svårt att begripa. Detta glapp eller denna motsättning 

utgör en drivkraft för mitt arbete att försöka bredda blicken på museet och bevarande-

verksamheten genom att försöka sätta annat än just människan i fokus. 

Modernitet & museum. Vad museer representerar och kommunicerar, både avsiktligt 

och omedvetet, är alltid avhängigt av, och påverkat av, sammanhanget där det framträder 

och initialt utvecklas. För att kunna förstå ett museum måste därför olika aspekter av 

dess tillblivelse synliggöras. Museerna skapas av och för människor. Bakom finns indi-

vider som är mer eller mindre starkt knutna till en profession, en övergripande organi-

sation eller ideologisk övertygelse. Verksamheten byggs upp med hjälp av det stycke 

värld som finns omkring dem och museerna kan vidare komma att upprätthållas eller 

motarbetas av det omgivande samhället. Museer händer på specifika platser och vid sär-

skilda tidpunkter, men inte av egen kraft.  

Museernas etablering i Sverige är tätt sammanflätad med omfattande moderniserings- 

och industrialiseringsprocesser kring sekelskiftet 1900. Det ”moderna epistemet”, med 

dess fokus på ursprung och förändring möjliggjorde framväxten av museer och arkeologi, 

skriver arkeologen Jes Wienberg.92 Museet är på så sätt en konkret materialisering av 

modernitetens idéer. ”Alla museer är egentligen moderna”, påpekar Kerstin Arcadius, 

och en ”studie av museer handlar därför också om moderniteten”.93 Samtidigt var mu-

seerna och den omfattande föremålsinsamlingen kring förra sekelskiftet en reaktion mot 

det moderna. ”Moderniseringen [av samhället] frammanade som sådan ett förändrings-

 
90 Museilag (Svensk författningssamling 2017:563). Sveriges Riksdag, 2017. 
91 Christina Fredengren. “Nature-cultures: heritage, sustainability and feminist posthumanism”. Current Swedish ar-
chaeology, (23), s 109-130, 2015:115. 
92 Jes Wienberg. ”Ljusets arkeologi: att bejaka moderniteten”. I Modernitetens materialitet: Arkeologiska perspektiv på det 
moderna samhällets framväxt”. Anna Lihammer & Jonas M Nordin (red). The Museum of National Antiquities, vol 17, 
Statens historiska museum, Stockholm, 2010. 
93 Arcadius 1997:11. 
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medvetande och en bevarandereaktion”, skriver museologen och idéhistorikern Richard 

Pettersson.94  

Modernisering kan beskrivas som de förändringar av samhällssystem och -näringar, som 

västvärlden genomgått med utgångspunkt i moderniteten.95 Detta omfattar den politiska 

utvecklingen mot demokratiska samhällssystem, vetenskapliggörande av vardagen, seku-

larisering och industrialisering.96 Modernitet, skriver etnologen Katarina Ek-Nilsson, är 

något vi både erfar och själva skapar. Centralt för denna upplevelse (denna livsvärld eller 

detta tankemönster) som vi kallar modernitet är rationalitet, utvecklingsoptimism och in-

dividualism.97 Ek-Nilsson lyfter fram det sociologen Peter Berger kallar ”modernitetens 

fem dilemman”: framtidsinriktning, frihet, individualism, förnuft och rationalitet samt 

abstraktion.98 Tankarna var inte nya men slog rot när de nådde ut till större folkgrupper 

och därigenom fick ”en dynamisk påverkan på samhällsutvecklingen och kunskapspro-

duktionen”.99  

Bergers fem begrepp kan knytas till modernitetens museum, som, även om det är en 

institution som intresserar sig för det förflutna, har en självklar framtidsinriktning. I en-

lighet med tidens insamlingsnarrativ måste det som höll på att försvinna räddas för fram-

tida forskning och framtida generationer. Samtidigt som museerna räddade och tog hand 

om det gamla (i samhällets tjänst) kunde också utvecklingen (mot framtiden) fortskrida, 

med det förflutna i tryggt förvar. Själva insamlingen hade den kommande museiverk-

samheten för ögonen; man samlade för att bygga. Utan perspektivet framåt skulle före-

målsinsamlingen förefallit meningslös. 

Katarina Ek-Nilsson framhåller frihetsperspektivet som en av modernitetens starka tan-

kefigurer, vilken sätter individen i centrum. Den moderna människan var fri från klass 

och ursprung. Hen var med och skapade sig själv i den nya tiden. Jag vill också poängtera 

den frihet från ”naturen” moderniteten utlovade. Med modern teknik kunde inte bara 

maten utan allt vi önskade förvaras längre; nedbrytningen bromsades allt effektivare med 

kylskåp och korrosionsinhibitorer. Oönskade nedbrytningsfaktorer kunde bekämpas 

med DDT och annan modern kemi.  

Sociologen Henri Lefebvre, beskriver det moderna projektet som en rörelse från kon-

kretion till abstraktion.100 Lefebvre använder begreppet absolut rum (absolute space) och 

 
94 Pettersson 2001:14. 
95 Katarina Ek-Nilsson. ”Det moderna och det postmoderna. En introduktion”. Nätverket: kulturforskning i Uppsala. 
Etnologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 20, s 8–12, 2016:11.  
96 Ek-Nilsson 2016. 
97 Ek-Nilsson 2016; Peter Berger, Facing up to Modernity. Excursions in Society, Politics and Religion, Basic books, N.Y., 
1977:70ff. 
98 Berger 1977:70ff. 
99 Ek-Nilsson 2016:11.  
100 Henri Lefebvre. The production of space. Blackwell Publishing, Malden, Mass, 2011. 
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ställer detta mot det abstrakta rummet (abstract space). I det moderna bröt människan inte 

bara upp från en konkret miljö, skriver litteraturvetaren Andreas Hedberg, utan gjorde 

sig oberoende av rummet begränsningar och ”av den fysiska platsens lagar”.101 Det kan 

tyckas motsägelsefull att hävda att modernitetens museum, som ju de facto är materiali-

serat i fysiska rum, skulle kunna anslutas till en sådan frigörelseprocess, men med sam-

lingarna gör museet just detta. Föremålen hämtas in från olika tider och olika platser och 

samlas i utställningen, för att berätta om människan över tid och rum. Utställningarna kan 

skapa förtätade verkligheter med minimala geografiska avstånd. Det insamlade materia-

let, sådant som uppmätningar och anteckningar, utgjorde redan det ett steg bort från den 

fysiska verkligheten. I museerna representerades världen i behändigt format  till som ”de 

[museimännen] också själva bestämde över”.102 

Friheten eller frigörelsen från naturen var både en effekt av och en förutsättning för 

modernitet. För att till fullo kunna utnyttja ”naturresurserna” måste dessa vara synlig-

gjorda som objekt utanför människan.103 På så sätt försökte människor bemästra naturen 

och med ”en ovanligt envis beslutsamhet att tvinga civilisationsprocessen att slå rot en 

gång för alla”.104 Kring sekelskiftet 1900 fanns i västvärlden en stark strävan efter att 

med kulturen som vapen ”aggressivt, resolut och med våld tygla och underkuva” en 

natur, som upplevdes hotfull.105  

Förnuft och rationalitet ur Peter Bergers lista kan knytas till modernitetens museum, i 

strävan att rättfärdiga och legitimera den ännu vaga och ofärdiga museiverksamhet som 

vetenskaplig. Abstraktion är också det en förutsättning för att alls förstå hur insamlade 

föremål ska kunna fungera som bevarad tid, bevarade platser och bevarade människoliv.  

Att definiera museet, kulturvården, konserveringen och konservatorns arbete är i många 

sammanhang betydelsefullt. Inte minst är det viktigt vid samarbete med andra, att var 

och en är överens om innehållet i den gemensamma terminologin. Men detta att ringa 

in och alltför tydligt avgränsa kan också vara problematiskt. Vad händer med det som 

inte faller inom en av de givna kategorierna? Eller det som av olika anledning undandrar 

sig definition? Och slutligen, det vi inte i förstone ens förmår se eller uppfatta för att vi 

saknar orden som kan beskriva det upplevda; vad gör vi med det?  

Bevarandearbetet är nära och obönhörligen knuten till den fysiska verkligheten på mu-

seet. Genom det dagliga arbetet med tingen inkorporeras konservatorerna med musei-

 
101 Joel Halldorf & Andreas Hedberg (red). En annan riktning framåt: modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet. 
Norma, Skellefteå, 2017; Lefebvre 2011. 
102 Arcadius 1997:194. 
103 Detta diskuteras av bland andra Hallgren 2009 och Carolyn Merchant. Naturens död: kvinnan, ekologin och den 
vetenskapliga revolutionen. B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1994. 
104 Donald Worster. De ekologiska idéernas historia. SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1996:130.  
105 Worster 1996:130. Se även Braidotti & Dolphijn 2017. 
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föremålen, med kulturarvet och museet. Och omvänt. Kulturarvet och museet blir en 

del av deras kroppar, tänkande, medvetande och livsvärld. Museibyggnaden, rummen, 

trösklar och dörrkarmar införlivas i deras muskelminne. Som deras närmaste medarbe-

tare ser jag föremålen, materialen, verktygen och den omgivande miljön. Ur dessa mer-

änmänskliga relationer kan en teoretisk, etisk och affektiv ontologi utvecklas. Men detta 

är perspektiv som jag menar inte ryms varken i museets rationella modernitet eller i kon-

servatorernas naturvetenskapliga ontologi. Det icke-kategoriserbara, det undflyende, att 

”bara ha en känsla av” eller att referera till sin intuition, är närmast irriterande i museets 

och bevarandearbetets handfasta värld. Därför menar jag att det bör utforskas.  

Att tänka med är ett metodologiskt redskap som bland andra Donna Haraway, Stacy Alai-

mo och María Puig de la Bellacasa använder för att öppna för nya perspektiv och ut-

blickspunkter.106 Bevarandearbetet kan beskrivas som att tänka med material och miljö. Det 

är, menar jag, är ett fruktbart sätt att förstå hur arbetet med föremålen kan skifta position 

i museet: från ett strikt antropocentriskt till ett involverat, relationellt perspektiv. 

Modernitetens museum. Vi är vana vid att kategorisera museer som konstmuseer, 

naturhistoriska eller kulturhistoriska. De kan vara knutna till särskilda platser, personer 

eller händelser. Klassifikationer som designmuseer, tekniska museer eller arbetsmuseer 

berättar vad vi kan förvänta oss av dem. Uppdelningen i centralmuseer eller regionalmu-

seer är också informativ vad gäller styrningen och finansieringen av verksamheten, men 

också för att förstå utformningen av museets kontakt med civilsamhället. 

I Sverige kring sekelskiftet 1900 lades grunden till många av de museer vi känner väl 

idag. De är givetvis alla unika, men har också många liknande drag. För min studie är det 

fruktbart att försöka lyfta fram ett antal sådana gemensamma nämnare. På så sätt kan jag 

beskriva museet, men också laborera med det. För att kunna diskutera museiverksamhe-

tens etablering och utveckling i Sverige, utan att fastna i det specifika, kommer jag därför 

att avgränsa museet i avhandlingen till en reducerad museimodell; jag kallar den moderni-

tetens museum. Den är avsiktligt kondenserad och formad som en schematisering av mu-

seers mycket komplexa struktur. Museer i allmänhet och som enskild kategori (i förhål-

lande till andra verksamheter som har liknande drag) har visat sig vara svåra att tydligt 

avgränsa och definiera. Därför ska jag slå fast ett antal kriterier som gäller för att en 

verksamhet ska falla inom ramen för modernitetens museum. Utifrån detta hoppas jag 

tydligare kunna både problematisera och begripliggöra ett utsnitt av den omfattande 

verksamhet vi idag kallar ”museum”, men viktigast av allt, förmå bredda bilden av vad 

ett sådant museiutsnitt kan innehålla.  

 
106 Se t ex Alaimo 2010; Puig de la Bellacasa 2017; María Puig de la Bellacasa. “’Nothing Comes Without Its World’: 
Thinking with Care”. The Sociological Review, 60(2), s 197–216, 2012; Haraway 2016; Cecilia Chen, Janine MacLeod & 
Astrida Neimanis (red). Thinking with Water. McGill-Queen's University Press, Montreal, 2013. 
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Det jag kallar modernitetens museer utformades i Sverige vid sekelskiftet 1900 och är ännu 

verksamma museiinstitutioner, om än omarbetade till både innehåll och form. Tiden 

kring sekelskiftet var en tid för stora förändringar i samhället, som snabbt utvecklades 

mot något nytt och ännu okänt. Etableringen av modernitetens museum var både en 

reaktion mot och en aktiv del av denna utveckling.107 Vid formeringen var målet med 

moderniteten museum inte att passivt bevara föremål för framtiden, utan att med hjälp 

av det insamlade materialet skapa en egen värld i världen, en utopi av det förflutna i 

utställningarna (vilket skapade en vision av framtiden i besökarna), samt bygga upp ett 

forskningsmaterial ur vilket berättelsen om Sverige kunde beläggas.108  

Till den kategori jag kallar modernitetens museum hör alla institutioner som vi brukar 

kalla kulturhistoriska, naturhistoriska eller konst(historiska)museer. De är, enligt min defini-

tion, samtliga kulturhistoriska. Med det menar jag att de alla bygger på och reproducerar 

specifika kulturella föreställningar. Vidare verkar modernitetens museum idag, och har 

från början uttryckligen arbetat för det allmännas bästa. Folket i samtiden och framtiden 

var, tillsammans med vetenskapen tänkta målgrupper för insamlingen vid sekelskiftet 

1900 skriver etnologen Agneta Lilja i sin avhandling Föreställningen om den ideala uppteck-

ningen: en studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från Uppsala 1914-

1945, med särskilt fokus på arkivalierna.109 Insamlingen av föremål, arkivmaterial och 

dokumentationer på plats gjordes allt samtidigt, men med olika intensitet. När mängden 

föremål började bli övermäktig blev istället arkivhanteringen av dokument ett smidigare 

sätt att organisera materialet. Detta betraktades också som ett mer modernt förfaran-

de.110 Arkivalier och museisamlingar utkristalliserades så småningom till två parallella 

spår, och samlandet av båda fortskred.111 När modernitetens museer etablerades var de 

inte frukten av egennyttiga samlares verksamheter, utan syftade till något större, för fol-

ket eller till och med för mänskligheten.112 Därtill utformades museet, som en del av 

kulturen i stort, att fungera som ”a vehicle for the exercise of new forms of power”.113 

Detta gäller särskilt för modernitetens museum. Idag finansieras vidare modernitetens 

museer i olika utsträckning av svenska staten och den offentliga sektorn (region, lands-

ting och kommuner). Detta eftersom staten har (och tidigt hade) ett intresse i samlings-

förvaltningen, etablerad kring förra sekelskiftet.114 En avgörande och utmärkande egen-

skap för modernitetens museer är att de tog form som vetenskapliga institutioner.115 

Med ett vetenskapligt förhållningssätt skulle ordning skapas med rationella metoder. 

 
107 Se bland andra Agneta Lilja. Föreställningen om den ideala uppteckningen: en studie av idé och praktik vid traditionssamlande 
arkiv: ett exempel från Uppsala 1914-1945. Diss., Uppsala universitet, 1996; Pettersson 2001; Wienberg 2010. 
108 Om detta skriver bland andra Pettersson 2001; Fredrik Svanberg. Museer och samlande. Statens historiska museum, 
Stockholm, 2009. 
109 Lilja 1996, se särskilt s 53 vad gäller arkiven. 
110 Arcadius 1997:193f. 
111 Ibid. 
112 Jfr arkiven i Lilja 1996; Sandahl 2018. 
113 Tony Bennett. The birth of the museum: history, theory, politics. Routledge, London, New York, 1995:19. 
114 Hillström 2006:14. 
115 Ibid:17. 
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Modernitetens museum var, till skillnad från sina (högst ovetenskapliga) föregångare 

(kuriosakabinetten, kringresande wunderkammers och andra nöjen) ordnat, solitt och 

beständigt.116 Museets vetenskapliga status har diskuterats sedan dess.  

Det dagliga arbetet omvandlades, som ett led i moderniseringen och förvetenskapligan-

det av museiverksamheten, till professionell aktivitet. Kring sekelskiftet 1900, skriver 

forskaren i kulturhistoria Magdalena Hillström, var de professionella strävandena till mo-

dernisering och kontroll över det kulturhistoriska museiväsendet framträdande.117 Den-

na professionalisering gav struktur åt arbetet inåt men framför allt tyngd åt verksamheten 

utåt i relation till det omgivande samhället. Professionaliseringen, fortsätter Hillström, 

kom att påverka den museipolitiska retoriken på ett avgörande sätt.118 

På modernitetens museum ska ordning och reda råda bland samlingarna som i sig, bok-

stavligen, ger tyngd åt verksamheten och gör den i princip omöjlig att flytta. Det kaotiska, 

flexibla, efemära byggdes med kraft bort när modernitetens museer tog form.119 Också 

i sitt förhållande till tid kan modernitetens museer bestämmas. Det är ett museum som 

beskriver tid och utveckling i kronologier.120 Abstrakta tidsperioder materialiseras där till 

koncept som framstår som givna och förutbestämda. Sten-, brons- och järnålder, me-

deltid och framåt kan tar form i agentiska snitt genom museets apparatus, där de inte 

endast formuleras i ord utan byggs in i utställningsrum och -montrar, i magasin och 

professionella identiteter, vilket gör dem ytterligt svåra att förändra. Ett besök på museet 

är heller inte enbart ett tidsfördriv, utan en kunskapsinhämtande handling vars effektmål 

hos besökaren i bästa fall kan identifieras och mätas. 

Insamling av föremål och arkivalier samt dokumentation av ”den svenska folkkulturen” 

tog intensiv fart kring sekelskiftet 1900. Arbetet drevs framåt både av nationella, natio-

nalistiska krafter, som motiverades av viljan att skapa ett narrativ om ett starkt Sverige 

med djupa historiska rötter. Med utgångspunkt i akademiska ämnen som historia och 

arkeologi samlades bevis in för, och illustrationer till denna specifika berättelse. Före-

ställningen om de moderna nationalstaterna och de historiska vetenskaperna flätades tätt 

samman och museerna blev här effektiva verktyg. (Central)museerna användes för att 

legitimera (den riktade) insamlingen och praktiskt driva den. Och spelade vidare en viktig 

roll genom att erbjuda plats för samlingarna som forskningsmaterial, samt att i utställ-

ningar kommunicera och visa fram en från statlig nivå önskad beskrivningen av Sverige 

och svenskarna.121 Parallellt grundades fornminnesföreningar över hela landet och uti-

 
116 Bennett 1995:1. 
117 Hillström 2006:17. 

118 Ibid:17. 

119 Bennett 1995. 
120 Ibid. 
121 Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg. Älskade museum: svenska kulturhistoriska museer som kulturprodcenter 
och samhällsbyggare. Nordic Academic Press, Lund, 2016:28. 
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från dem kunde insamlingen organiseras lokalt. Kring det insamlade materialet byggdes 

efterhand museer där föremål och arkivmaterial kunde förvaras, visas upp och undersö-

kas. Agneta Lilja pekar på tre viktiga komponenter som bidrog till att sätta fart på detta 

insamlingsmaskineri: nationalismen som idé, vetenskapens ställning och moderniteten 

som fenomen.122  

Situationen var unik i sin intensitet; likt en kemisk process bidrog delarna, som var och 

en för sig inte kunnat föra händelseförloppet framåt lika snabbt, till att katalysera utveck-

lingen. Synergieffekten av de enskilda delarna drev insamlingen framåt vilket skapade 

förutsättningar för etableringen av museer och arkiv, nya institutioner vilka i sin tur le-

gitimerade den fortsatta insamlingen. Förvetenskapligandet och professionaliseringen av 

museerna pågick samtidigt som museerna etablerades och i växelverkan med denna ut-

veckling.  

1.14 Tidigare forskning: museum & modernitet 

För att kunna göra en schematiserad bild av museet till det jag kallar modernitetens museum 

har jag avgränsat sökljuset till svensk museiutveckling. För internationella perspektiv står 

sociologen Tony Bennetts mer övergripande The Birth of the Museum.123 Arkivens och 

museernas samlingar var till en början ett odifferentierat råmaterial som så småningom 

kom att delas upp i skilda kategorier, professioner och institutioner. Agneta Liljas be-

skrivning av hur arkivet i Uppsala tar form strax efter sekelskiftet 1900 kan också gälla 

för modernitetens museum. Lilja visar på arkivinsamlingens ensidiga fokus på ”allmo-

gen” och det medvetna urvalet och utsorteringen av andra perspektiv, i detta fall arbe-

tarnas. Lilja lyfter fram maktperspektivet i vetenskapens förhållande till sitt forsknings-

objekt: ”hur vetenskapen och västvärlden med hjälp av sin makt och via ett självpåtaget 

tolkningsföreträde” har objektifierat kulturer och människor de studerat”.124 

Agneta Lilja visar att arkiven (liksom museerna) ingår i modernitetens diskurs. Hon syn-

liggör en ”modernitetens paradox”: det institutionaliserande bevarandearbetet är inte en 

motkraft till modernitet utan tvärtom ”en nödvändig del av moderniteten”.125 Vidare 

undersöker hon arkivens professionalisering: hur yrken växer fram, skapar sig ett eget 

kunskaps- och kompetensområde och hur de, genom skilda strategier förhåller sig till 

och hävdar sig gentemot andra yrken, annan kompetens och kunskap.126  

 
122 Lilja 1996:40. 
123 Bennett 1995. 
124 Lilja 1996:14. 
125 Ibid:36. 
126 Ibid. 
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Formaliseringen av den (med djupa historiska rötter) svenska forn- och kulturminnes-

vården har beskrivits av Richard Pettersson i avhandlingen Fädernesland och framtidsland. 

Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering.127 Pettersson skriver om den statliga min-

nesvårdens nya organisation och breddade uppdrag efter sekelskiftet 1900. Fornminne 

blev kulturminne (och senare kulturmiljö). Det minnesvårdande arbetet drevs parallellt 

av fornminnesföreningar och den statligt sanktionerade minnesvården, vilka både sam-

arbetade med och stod i konflikt mot varandra.128 Vem hade befogenheter att välja ut 

vad som var viktigt? Vem fick samla in? Och vem skulle ansvara för samlingarna? Pet-

tersson visar att modernitet och fornminnesvård var tätt sammanlänkade. Den centrala 

fornminnesvårdens tidigare slagsida åt kulturkonservatism och modernitetskritik, skriver 

han, ”bytte (…) fokus för att bli en del av det moderna samhällsprojektet”.129 

Statens anspråk på de ackumulerade (materiella) föremålssamlingarna och de insamlade 

(immateriella) berättelserna, det som senare benämns ”kulturarvet”, undersöks av Mag-

dalena Hillström i avhandlingen Ansvaret för kulturarvet: studier i det kulturhistoriska museivä-

sendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919.130 Hillström 

belyser ansvarsfördelningen mellan stat, civilsamhälle och enskilda för historiebevaran-

det under ”det långa 1800-talet”. Med utgångspunkt i Arthur Hazelius och Nordiska 

museet visar hon hur museerna moderniserades och legitimerades: från samlande insti-

tutioner till ordnande. Liksom Richard Pettersson pekar Hillström på konflikten mellan 

å ena sidan de enskilda museientusiasterna eller de lokala initiativen och å andra sidan 

företrädare för den officiella organisationen.131 Det handlar i grunden om ”ansvaret för, 

utsträckningen av, meningen med samt kontrollen och tolkningsföreträdet över histo-

riebevarande”.132 Hillströms viktigaste poäng är att lyfta fram hur perioden och de två 

rörelserna framför allt karaktäriseras av en djupgående historie- och museipolitisk osäkerhet.133  

Också Wera Grahn, verksam inom genusforskning och kritiska kulturarvsstudier, tar i 

sin avhandling Nordiska Museet och dess devis ”Känn dig själf” som utgångspunkt för 

att diskutera genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer.134 

Hon genomlyser vidare kulturarvets demokratiska funktion i ett brett svenskt museiper-

spektiv.135 Särskilt intressant för mitt arbete är att hon i sin avhandling lyfter fram en 

diskussion kring föremålsinsamlingen som berör ett, ur konservatorernas perspektiv, 

mycket svårt objekt: en hemlös kvinnas boplats.136 Objektet, som omfattade en mängd 

 
127 Pettersson 2001. 
128 Ibid:9. 
129 Ibid:18. 
130 Hillström 2006. 
131 Ibid. 
132 Ibid:17. 
133 Ibid:19. 
134 Wera Grahn. "Känn dig själf": genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. Diss., Linköpings 
universitet, 2006. 
135 Ibid:7. 
136 Ibid:67. 
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olika föremål, bestod bland annat av en öppnad ask potatissallad som, skriver Grahn, 

”kan ses som en imploderad knutpunkt för striderna runt kvinnans föremål” då den 

ställde frågan om vad som får finnas på museet på sin spets.137 Ur ett bevarandeperspek-

tiv är frågan om vad som får/kan finnas på museet närmast knuten till materialitet, miljö, 

nedbrytning eller meränmänskligheter. 

Kerstin Arcadius beskriver i avhandlingen Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhisto-

rien den breda insamlingen vid sekelskiftet 1900 och svårigheterna att skapa ordning i 

massmaterialet.138 Fokus ligger på framväxten av länsmuseer i Sverige från 1850-1939. 

Svensk kulturhistoria, visar hon, tar form i växelverkan mellan vetenskap och ideellt ar-

bete, liksom mellan huvudstadens och landsortens museer.139 Arcadius påpekar hur nära 

sammanlänkade museets etablering respektive det moderna samhällets utveckling är med 

varandra och hur moderniseringen av museerna också innebar en professionalisering av 

museiarbetet.140 1900-talet har beskrivits som professionaliseringens århundrade och 

många av de nya professionerna förankrades i ett akademiskt ämnesområde.141 De yrken 

som däremot saknade akademisk förankring kunde inte utveckla professionalitet på sam-

ma sätt.142 Till dessa yrken hörde konservatorn, som först sedan 1980-talet får en akade-

misk utbildning. 

I etnologen Karin Gustavssons avhandling Expeditioner i det förflutna: etnologiska fältarbeten 

och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början står insamlingens (moderna) praktika-

liteter i fokus: den funktion som teknik och redskap hade för fältarbetet och för produk-

tionen av vetenskaplig kunskap.143 Hur gick insamlingen praktiskt till, vem begav sig ut, 

hur tog de sig fram och vilken utrustning hade de med sig?144 Gustavsson visar att den 

teknik industrialiseringen utvecklade också främjade utvecklingen av kulturvård och mu-

seer. Kameran, järnvägen och bilen är exempel på redskap som blev avgörande för hur 

insamlingen kunde göras och var.145 Gustavsson framhåller också hur den allmänt sprid-

da övertygelsen att bondesamhället hotade att försvinna ”tagit formen av sanning” och 

hur detta drev på insamlingen vilket i sin tur gynnade (musei)forskarna, som ville få in 

material för sitt arbete.146 

 
137 Ibid:97. Se även Anders Ekström. Representation och materialitet: introduktioner till kulturhistorien. Nya Doxa, Nora, 
2009, utvecklas vidare i kapitel 6. 
138 Arcadius 1997. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Hillström 2006. 
142 Gunnar Almevik. ”Ett annat hantverk”. I Kulturvård: En introduktion. Gunnar Almevik & Christer Gustafsson 
(red). Bokförlaget Korpen, Göteborg, 2021 (kommande publicering).  
143 Karin Gustavsson. Expeditioner i det förflutna: etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets 
början. Diss., Lunds universitet, 2014:13. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Ibid:16. 
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Hur förhåller sig dagens museer till värdesystem som upprättades vid sekelskiftet 1900? 

Strukturer vars syfte bland annat var att skapa och kommunicera ett (framgångs)narrativ 

om Sverige och ”svenskarna”. Detta undersöks av arkeologen Fredrik Svanberg i Museer 

och samlande.147 Museernas samlingssystem, visar han, fungerar som ett kunskapssystem. 

Snarare än att förvalta föremål bevarar de idéer och sätt att ordna världen. Svanberg 

menar att museisamlingarnas värdesystem och de praktiker som byggdes upp kring sam-

landet, då museerna etablerades, även idag spelar avgörande roller för vad museerna 

kommunicerar.148 Tillsammans med etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius undersöker 

Svanberg museernas roll som kulturskapare och samhällsbyggare i Älskade museum.149  

Författarna pekar på att det finns ett stort behov av analys av och ökad medvetenhet om 

museiverksamhetens menings- och kulturskapande aspekter.150  

Museologen och mångårige museichefen Stefan Bohman har skrivit ett flertal böcker 

om museer och kulturarv. Tillsammans med museologen Lennart Palmqvist var han re-

daktör för antologin med titeln Museer och kulturarv.151 Bohmans senast publicerade bok 

Skelett i garderoben. Svåra museer, samförfattad med Ana Luiza Rocha do Valle, utforskar 

museernas val av berättelser och tolkningar av historien.152  

Slutligen har sociologen och genusvetaren Anna Samuelsson med avhandlingen I naturens 

teater: kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska utställningar och filmer riktat en kri-

tisk blick mot ”vår relation till naturen” i samhällshistorisk kontext, med utgångspunkt i 

museet.153 ”Med sin historia av olika vetenskapssyner och utställningsideologier som 

format och satt spår i byggnader, samlingar och utställningar är museerna också källor 

till modernitetens skiftande världsbild och natursyn.”154 Samuelsson förstår museet som 

en materialisering av olika genrer och praktiker: konst, vetenskap, djur, växter och män-

niskor. Museet kan sålunda vara en källa till att se och förstå modernitetens skiftande 

världsbild(er) och natursyn(er): en verksamhet där olika klassificerings- och ordningsska-

pande praktiker kommer till uttryck.155 

 
147 Svanberg 2009. 
148 Ibid:10. 
149 Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:32. 
150 Ibid:32. 
151 Stefan Bohman & Lennart Palmqvist (red). Museer och kulturarv: en museivetenskaplig antologi. Carlsson, Sthlm, 1997. 
152 Stefan Bohman. Skelett i garderoben: svåra museer. Carlssons, Stockholm, 2019. 
153 Anna Samuelsson. I naturens teater: kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska utställningar och filmer. Diss., 
Uppsala universitet, 2008:11. 
154 Ibid:11. 
155 Ibid:11. 
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1.15 Forskningsfältet 

Museologi, den nya museologin, miljömuseologi & museologi inifrån 

Min egen väg in i museologin har gått genom det akademiska ämnet kulturvård och 

praktiskt museiarbete. I avhandlingen antar jag ett posthumanistiskt perspektiv som 

här även omfattar miljöhumaniora. Två fält inom museologin resonerar därför särskilt 

väl för mig: museologi inifrån (museology from within156) samt det växande fältet som sy-

nar museernas roll i en ny värld präglad av den globala miljökrisen.157 Detta skulle kun-

na sammanföras i en teoretisk praktik eller praktisk teori, en miljömuseologi verksam 

både inifrån och utifrån (med utgångspunkt från) museet. 

Etnologen Eva Silvéns artikel ”En performativ museologi” pekade redan för drygt 15 år 

sedan i en riktning mot en engagerad och diversifierad museologi.158 Detta skulle kunna 

antyda att museologin som ämne hade fått fäste och nu var fast nog i sin form för att 

provas konstruktivt, praktiskt och utforskande. Det här emotsägs emellertid i viss mån 

av Kerstin Smeds artikel ”Vad är museologi?”, som beskriver en ”pragmatisk och termi-

nologisk förbistring beträffande museologins innehåll och forskningsobjekt”.159 Museo-

logi är inte längre ett nytt ämne, men likväl pågår en debatt om vad ämnet ska omfatta. 

Detta menar jag hänger samman både med dess tvärvetenskapliga karaktär och korsdis-

ciplinära funktion. Det tangerar andra så kallade klassiska museiämnen som etnologi och 

konstvetenskap. Flera avhandlingar utanför museologin berör också museets utveckling 

från tiden kring förra sekelskiftet. Magdalena Hillströms Ansvaret för kulturarvet från 2006, 

Kerstin Arcadius’ Museum på svenska från 1997 och Karin Gustavssons Expeditioner i det 

förflutna från 2014 är några av de som varit av betydelse för mitt arbete.160  

Två klassiker: Tony Bennetts The Birth of the Museum och norska kulturhistorikern och 

museologen Anne Eriksens Museum, en kulturhistorie tar sig an museet från olika håll.161 

Bennett utgår från filosofen Michel Foucaults tankar för att bland annat avtäcka museets 

maktstrukturer. Det är dock i större utsträckning Bennetts beskrivning av museets ma-

terialisering från ambulerande utställningsunderhållning till permanent bildningsinstitu-

tion, och till denna transition kopplade förändringar, som varit viktigt för mitt arbete. 

Anne Eriksen skulle i sin bok kunna sägas göra museologi både utifrån och inifrån då 

hon beskriver utvecklingen av museiväsendet i Norge.162 Hon är dessutom en av få (i 

 
156 Se t ex Lotten Gustafsson Reinius. ”Museology from within. Thinking critically through and with museums.” 
Nordisk museologi, Institutionen för museologi, Umeå universitet, Umeå, nr 1, 2018. 
157 Ett för avhandlingen centralt exempel är Cameron & Neilson 2015. 
158 Eva Silvén. ”En performativ museologi”. Nordisk museologi, 2, 2004:3-8. 
159 Smeds 2007. 
160 Hillström 2006; Arcadius 1997; Gustavsson 2014. 
161 Bennett 1995; Anne Eriksen. Museum: en kulturhistorie. Pax, Oslo, 2009. 

162 Eriksen 2009. 
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sällskap med Kerstin Arcadius’ Museum på svenska) som skriver om museets professiona-

lisering och yrkesgrupper ur ett nordiskt perspektiv.163  

Professionaliseringen av museerna diskuteras ur ett internationellt perspektiv av Patrick 

J Boylan i antologin A Companion to Museum Studies som även innehåller artiklar av Tony 

Bennett samt museologen Eilean Hooper‐Greenhill.164 Redaktör är museologen Sharon 

Macdonald. Bland internationellt verksamma museologer bör Barbara Kirshenblatt-

Gimblett nämnas, som i Destination culture: tourism, museums, and heritage från 1998 bland 

annat diskuterar hur museet tagit form i ett samspel med det omgivande samhället och 

där museernas expertroll kommit att ifrågasättas och utmanas: ett museum som börjat 

som maktfaktor, men som i allt större utsträckning drivits till att gå i dialog med sina 

brukare.165 

Museologiska perspektiv i min avhandling har i huvudsak sitt ursprung i den nya museo-

login (new museology) från 1990-talet, som framför allt intresserar sig för museets menings-

skapande i en social, samhällelig och historisk kontext.166 Den gamla museologin, skriver 

konsthistorikern Peter Vergo, var “too much about museum methods, and too little about 

the purposes of museums”.167 Inom den nya museologin intas ett kritiskt förhållningssätt 

till museet och problematiseras museet som objektiv bildningsinstitution.168 Den nya 

museologins intresse för relationen mellan nya teoretiska perspektiv och museets prak-

tiker resonerar väl med mitt eget arbete och kan kopplas samman med såväl museologi 

inifrån som miljömuseologin. I artikeln ”Museology from within: Thinking critically 

through and with museums” visar Lotten Gustafsson Reinius, praktisk och teoretisk et-

nolog, verksam vid flera svenska museer, hur praktik och (museologisk) reflektion i ut-

ställningsarbetet flätats samman.169 Så gör även Mattias Bäckström, idé- och lärdomshi-

storiker, i boken Att bygga innehåll med utställningar: utställningsproduktion som forskningsprocess 

som beskriver forskning i och genom produktionen av museiutställningar.170 

Frågan om museet och kulturarvens funktion i en värld som präglas av klimatföränd-

ringar debatteras allt livligare. Museologins roll i detta diskuteras också, av bland andra 

museologen Arndís Bergsdóttir, som till detta anlägger ett feministiskt perspektiv.171 An-

tologin Curating the Future-Museums, communities and climate change ger rika uppslag till hur 

 
163 Ibid. 

164 Sharon Macdonald (red). A companion to museum studies. Blackwell, Malden, Mass., 2006a. 
165 Barbara Kirshenblatt-Gimblett. Destination culture: tourism, museums, and heritage. Berkeley, 1998. 
166 Peter Vergo (red). The New Museology. London, 1989.  

167 Ibid:3.  

168 Se t ex Sharon Macdonald. “Expanding Museum Studies: An Introduction”. I A companion to museum studies. 

Sharon Macdonald (red). Blackwell, Malden, Mass., 2006b. 

169 Gustafsson Reinius, 2018. 

170 Mattias Bäckström. Att bygga innehåll med utställningar: utställningsproduktion som forskningsprocess. Nordic Academic 

Press, Lund, 2016. 

171 Arndís Bergsdóttir. “Museums and Feminist Matters: Considerations of a Feminist Museology”. NORA - 

Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 24:2, s 126-139, 2016.  
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museet kan aktiveras för att möta klimatfrågans utmaningar, men förslagen följer gene-

rellt en traditionell linje; genom utställningar och annan museiverksamhet ska samtids-

frågorna genomlysas.172 Andra arbeten går djupare. Antologin Climate Change and Museum 

Futures editerad av museologen Fiona Cameron, liksom internetplattformen Heritage Fu-

tures banar nya vägar då de ifrågasätter nuvarande museistrukturerna och föreslår nya 

kulturarvsperspektiv.173 Det senare projektet, som inte bara omfattar publikationer utan 

även konferenser, workshops och utställningar, leds av kulturarvsforskaren Rodney Har-

rison och har genomförts i samarbete med bland andra i Sverige verksamma forskare: i 

arkeologi Christina Fredengren och Cornelius Holtorf samt i socialantropologi Anna 

Bohlin och Staffan Appelgren. Medverkar gör också kulturgeografen Caitlin DeSilvey 

och museologen Sharon Macdonald.174 Sarah Suttons artikel “The evolving responsability 

of museum work in the time of climate change” från hösten 2020 hämtar erfarenhet från 

museernas arbete under pandemin för att reflektera kring hur klimatfrågor kan mötas.175  

Konservering, kulturvård & miljöperspektiv 

I den här avhandlingen sammanförs forskning från konservering/kulturvård med texter 

som antar miljöhumanistiska perspektiv på närliggande ämnen. För mitt forskningsämne 

har begrepp och teorier inom det breda och tvärvetenskapliga ämnet miljöpsykologi ut-

gjort ett steg i den riktningen och de var vägledande i mitt mastersarbete.  

Arkeologen Christina Fredengrens gästföreläsning på kursen Conservation and Sustainable 

Development, mastersprogrammet i kulturvård 2013 blev en katalysator och öppnade för 

den riktning som mitt forskningsprojekt skulle ta. Hon berörde de kroppsliga och sinn-

liga upplevelserna av kulturarvet: hur kulturarvet påverkar inte bara människor utan ock-

så andra varelsers liv. Detta var något jag dittills saknat inom fältet kulturvård, kulturarv 

och konservering: perspektiv som sträckte sig bortom det mänskliga.176 I avhandlingen 

från 2002 och i ett flertal artiklar utforskar Christina Fredengren interaktioner mellan 

människa och det meränmänskliga och hur detta i sin tur öppnar för nya perspektiv: 

möten med sjöar, våtmarker och bog bodies, transformativa processer och blivande.177 

Fredengren synliggör också spänningen mellan humaniora och naturvetenskap inom ar-

keologi och vad detta får för konsekvenser, vilket resonerar med mina reflektioner kring 

 
172 Jennifer Newell, Libby Robin & Kirsten Wehner (red). Curating the future: museums, communities and climate change. 

Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2017 

173 Cameron & Neilson 2015; Webbplats Heritage Futures. 

174 Webbplats Heritage Futures. 

175 Sarah Sutton. “The evolving responsibility of museum work in the time of climate change”. Museum manage-

ment and curatorship, vol 35 (6), s 618-635, 2020. 

176 Ur Examination 2, Conservation and Sustainable Development/Introduction to the Master`s Programme in Conservation 7.5 

higher education credits, KUA400 -2013, Department of Conservation HT 2013, University of Gothenburg.  

177 Se t ex Christina Fredengren. Crannogs: a study of people's interaction with lakes, with particular reference to Lough Gara 

in the north-west of Ireland. Wordwell, Diss., Stockholms universitet, 2003; Christina Fredengren. “Becoming Bog 

Bodies Sacrifice and Politics of Exclusion, as Evidenced in the Deposition of Skeletal Remains in Wetlands Near 

Uppåkra”. Journal of Wetland Archaeology, 2018a. 
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konservatorns placering i skärningspunkten eller skarven mellan dessa discipliner.178 

Problematiseringen av antropocentriska perspektiv inom kulturarvspolitiken, -praktiken 

och -strategin pekar med hjälp av feministisk posthumanism i ny riktning framdrivet av 

de klimat- och miljöutmaningar vi nu lever i.179 Fredengren lyfter fram meränmänsklig 

agens bland annat i en artikel i arkeologi, som utforskar relationer mellan vatten, arkeo-

logiska lämningar, liv, död och offer, vilket samtidigt utmanar traditionella dikotomier 

så som natur/kultur.180  

Caitlin DeSilvey rör sig, även hon, inom en kulturarvskontext och utforskar materiell 

förändring och transformation, eller nedbrytning. I boken Curated Decay: Heritage Beyond 

Saving utmanar hon synen på ruiner som vitala platser, föränderliga och ofullständiga, 

och argumenterar mot det bevararfokus som dominerat hanteringen av kulturarven se-

dan slutet av 1800-talet.181 

I sitt tvärvetenskapliga forskningsarbete, i knutpunkten mellan naturvetenskap, STS 

(science and technology studies), feministisk teori och miljöhumaniora utforskar María Puig 

de la Bellacasa begreppet care, så centralt vid föremålshanteringen i bevarandearbetet. I 

Matters of Care. Speculative Ethics in More Than Human Worlds (2017) utgår Puig de la Bella-

casa från, och vidareutvecklar care enligt Joan Tronto och Berenice Fischer: 

[W]e suggest that caring be viewed as a species activity that includes 

everything that we do to maintain, continue, and repair our “world” 

so that we can live in it as well as possible. That world includes our 

bodies, ourselves, and our environment, all of which we seek to inter-

weave in a complex, life-sustaining web.182 

María Puig de la Bellacasa problematiserar och decentraliserar bland annat de positione-

rande perspektiven we/our i denna definition av care och riktar uppmärksamheten mot 

ett meränmänskligt life-sustaining web.183 Puig de la Bellacasa ställer vidare Bruno Latours 

formulering matter of concern mot matter of care.184 De är relaterade då de båda är affektiva, 

men care har starkare etiska konnotationer; skillnaden syns i uttrycken I am concerned ver-

sus I care.185 Dessutom upplevs de olika kvaliteterna i orden i det att care lättare kan om-

 
178 Fredengren 2013. 

179 Fredengren 2015. 

180 Christina Fredengren. “Personhood of water: depositions of bodies and things in water contexts as a way of 

observing agential relationships”. Current Swedish archaeology, (26), s 219-245, 2018b. 

181 DeSilvey 2017. 
182 Berenice Fisher & Joan Tronto. “Toward a feminist theory of caring”. I Circles of care: work and identity in women's 
lives. Emily K Abel & Margaret K Nelson (red). State University of New York Press, Albany, N.Y., 1990:40. 
183 Puig de la Bellacasa 2017:217. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 



 

 42 

vandlas till verb, ett görande: to care.186 To care, skriver Puig de la Bellacasa, är ”a material 

vital doing, and an ethico-political obligation”.187 Med Puig de la Bellacasas formulering 

thinking with care orienteras bevarandearbetet och föremålshanteringen mot miljöhuma-

nistiska idéstrukturer och göranden.  

I litteraturen och forskningen finns det en mängd texter om det praktiska konserverings-

arbetet men få studier som reflekterar kring yrket som sådant. Ett svenskt undantag är 

en etnologisk studie från 1985: Inger Marie von der Lippes avhandling Profession or occu-

pational culture?: an ethnological study of the textile conservators working conditions at the museums.188 

Marie Carlssons kandidatuppsats På konservatorsfronten intet nytt. Om konserveringsverksamhe-

tens utveckling i Sverige ger en heltäckande bild av hur yrket tagit form.189 En sociologisk 

masterstudie av konservatoryrket publicerades 1994: Bengt Larssons Konservatoryrkets so-

ciala dimensioner. En skiss av förhållandet mellan professionsteori och Pierre Bourdieus fältanalys – 

tillämpat på konservatoryrket i Sverige.190  

2017 års fördelning av föredrag och posters vid den största internationella konferensen 

för konservatorer, ICOM-CC (International Council of Museums, Committée for Con-

servation) visar på hur naturvetenskapliga och tekniska bidrag är i överväldigande majo-

ritet.191 Två sticker emellertid ut: Hanna B Höllings, konservator av samtidskonst och 

forskare vid the Department of History of Art, University College London, samt kon-

servatorn och konserveringsteoretikern Salvador Munoz Vinas’, en sedan länge etablerad 

kritisk röst i bevarandefältet.  

Hanna B Höllings arbete med konservering av nutida konst, performance och installa-

tioner har drivit fram intressanta publikationer som ifrågasätter och kritiserar konserva-

torarbetet.192 Hölling utforskar dimensioner av arbetet, som berör tid, temporalitet och 

durabilitet, med bland andra filosoferna Henri Bergson och Gilles Deleuze.193  

Salvador Munoz Vinas, författare till Contemporary theory of conservation, är kanske den som 

mest uttalat gått/går i fronten för de kritiska och reflekterande texterna om konserve-

ring, särskilt specifika aspekter, såsom reversibilitetsprincipen.194 Detta behandlas också 

 
186 Ibid. 
187 Ibid:90. 
188 Inger Marie Von der Lippe. Profession or occupational culture?: an ethnological study of the textile conservators working 
conditions at the museums. Stockholms universitet, 1985. 
189 Marie Carlsson. På konservatorsfronten intet nytt. Om konserveringsverksamhetens utveckling i Sverige. Kandidatuppsats, 
Göteborgs universitet, 2010. 
190 Bengt Larsson. Konservatoryrkets sociala dimensioner. En skiss av förhållandet mellan professionsteori och Pierre Bourdieus 
fältanalys – tillämpat på konservatoryrket i Sverige. Studentuppsats, Göteborgs universitet, 1994. 
191 Webbplats ICOM CC. 
192 Hanna Hölling. Paik's virtual archive: time, change, and materiality in media art. University of California Press, Oakland, 
California, 2017; Hanna Hölling, Francesca G Bewer & Katharina Ammann (red). The explicit material: inquiries on the 
intersection of curatorial and conservation cultures. Brill, Leiden, 2019. 
193 Hanna Hölling. “Time and conservation”. ICOM CC, Copenhagen, 2017b. 
194 Salvador Muñoz Viñas. Contemporary theory of conservation. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005. 
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i antologin Conservation: principles, dilemmas and uncomfortable truths där ett flertal artiklar tar 

upp etiska ställningstaganden, principer och praktiker. Här berörs frågor om minimal in-

tervention och autenticitet, och diskuteras konserveringen som kulturell konstruktion.195  

Konserveringsteoretikern Chris Caple, författaren bakom till exempel Conservation skills: 

judgement, method and decision making, skriver i huvudsak om det praktiska arbetet och om 

yrkets historik, men särskilt intressant är ett avsnitt som tar upp fördomar om konser-

vatorer.196 Detta är något som ofta diskuteras både bland konservatorer och andra på 

museet: olika idéer om vad konservatorer egentligen sysslar med. Detta är i sig uttryck 

för en slags formaliserad dissonans, som jag menar har sina rötter bland annat i de om-

fattande insamlingsprocesserna kring förra sekelskiftet, samt i hur museerna utvecklats 

från att vara i huvudsak samlande till att bli istället publika institutioner.  

Till den nyare kritiska forskningen hör konservatorn och konserveringsteoretikern Mi-

riam Clavir, som behandlat yrkets utveckling med fokus yrkesetiska aspekter.197 I artikeln 

”Reflections on Changes in Museums and the Conservation of Collections from Indige-

nous Peoples” samt i boken Preserving what is valued: museums, conservation, and First Nations, 

utgår Clavir från problematiken kring de etnografiska materialen (bevaras de genom att 

brukas eller genom att förbli orörda?) och hur detta påverkar konservatorns arbete.198 

Via föremålens material-realiteter öppnas för diskussioner om föremålens autenticitet 

och värde: ligger det i hur/om föremålen bevaras i oförändrat skick eller i deras använd-

ning och möjliga förfall? Miriam Clavirs bok från 2002 är särskilt aktuell då frågor om 

repatriering tar allt större plats i museidebatten.199 Clavir är kritisk till en alltför strikt 

hållning hos konservatorer och diskuterar, utifrån brukares perspektiv, vad det får för 

konsekvenser och hur det kan förändras.200 

Mitt bidrag till forskningsfältet är att låta museologi och kulturvård överlappa och mötas. 

Jag gör museologi både inifrån min egen erfarenhet av museiarbete och utifrån, nu som 

 
195 Alison Richmond & Alison Lee Bracker (red). Conservation: principles, dilemmas and uncomfortable truths. Else-

vier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2009; Simon Cane. ”Why Do We Conserve? Developing 

Understanding of Conservation as a Cultural Construct”. I Conservation: principles, dilemmas and uncomfortable truths, 

Alison Richmond & Alison Lee Bracker (red). Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2009. 

196 Caple 2000:184. 
197 Miriam Clavir. ”Social Contexts for Conservation: Time, Distance, and Voice in Museums and Galleries”. 

Journal of the Canadian Association for Conservation (J. CAC), Volume 34, 2009; Miriam Clavir. “The Social and Histo-

ric Construction of Professional Values in Conservation”. Studies in Conservation, 43, s 1–8, 1998 . 

198 Miriam Clavir. Preserving what is valued: museums, conservation, and First Nations. UBC Press, Vancouver, 2002; Mi-

riam Clavir. ”Reflections on Changes in Museums and the Conservation of Collections from Indigenous Peo-

ples”. Journal of the American Institute for Conservation, 35, s 99–107, 1996. Ett intressant exempel i en svensk kontext 

där museets bevarandeimperativ ställs på sin spets diskuteras utförligt i Anders Björklund. Hövdingens totempåle: om 

konsten att utbyta gåvor. Stockholm, Carlsson, 2016. 

199 Se t ex Webbplats RAÄ: repatriering. En författare som argumenterar emot återlämnande av museiföremål är 

Tiffany Jenkins. Keeping their marbles: how the treasures of the past ended up in museums - and why they should stay there. Ox-

ford University Press, Oxford, 2016. 

200 Clavir 2002. 
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museolog. För mig har musei- och kulturvårdspraktiken alltid varit produktivt intrasslade 

med ett brett urval teoretiska perspektiv. Frågor om bevarandets mening och museets 

undermedvetna har präglat mitt museiarbete. Tack vare kulturvården och konserverin-

gen har kropp, miljö och annat meränmänskligt tagit självklar plats i min museologi. 

Dessa entanglements har bidragit till att öppna en dörr rakt in i miljömuseologi, miljöhu-

maniora och posthumanistisk teori. 

1.16 Disposition 

1. Introduktion 

 

2. Teoretiska perspektiv på museet  

I kapitlet presenteras utförligt avhandlingens teoretiska perspektiv 

 

3. Museimaskiner  

Kapitlet rör sig kring en statlig offentlig utredning, Konservatorsutredningen, för 

att utforska hur konservatorsprofessionen i Sverige tar form ur modernitetens 

museum.  

 

4. Konservatorerna tar plats  

Här framträder informanterna och berättar om sin syn och sina förväntningar 

på yrket och på arbetsuppgifternas utformning. De beskriver glädjen i arbetet 

med materialen, men även upplevda fördomar kring professionen.  

 

5. Låta sig föras av tingen  

Konservatorernas berättelser om sitt arbetet med materialen utforskas med 

hjälp av agentisk realism och begrepp som intra-aktivitet, agentiska snitt och 

apparatus. Föremålens inbyggda koreografier och bevarandearbetets om-

sorg/ödmjukhet presenteras. 

 

6. Silverfisken från Silur  

Temporala konflikter i museet synliggörs liksom vibrant matter och merän-

mänsklig agens uttryckt som fukt, silverfisk och gifter.  

 

7. Nedbrytning pågår  

Modernitetens museum som kunskapsaktör i klimatfrågan undersöks. Det 

meränmänskliga museet framträder. Detta är avhandlingens sammanfattning 

och slutdiskussion. 
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2 

Teoretiska 

perspektiv 

på museet 

Allt oftare föresvävar det mig att vi lever i två verkligheter, en fysisk, materiell, 
biologisk, kemisk, det är tingens och kropparnas värld som vi kanske kan kalla 
verkligheten av första graden, och en abstrakt, immateriell, språklig och tanke-
mässig, det är relationernas och det socialas värld som vi kan kalla verkligheten 
av andra graden.  

Den första verkligheten styrs av oeftergivliga lagar, som inte lämnar något ut-
rymme åt tvivel (..) medan den andra verkligheten är relativ och förhandlings-
bar. Det här hade varit enkelt och överskådligt om världarna hade existerat 
sida vid sida, men så är det ju inte. Den ena världen existerar inne i den andra, 
så att ett föremål, till exempel en röd hink, både är en röd hink i sin egen rätt 
(..) och samtidigt är en röd hink i sinnet hos den som betraktar den.201  

               Karl Ove Knausgård, ur Om våren 

How did language come to be more trustworthy than matter?202  

              Karen Barad, ur Meeting the universe halfway 

I det här kapitlet presenteras avhandlingens teoretiska perspektiv och begrepp, samt re-

dogörs i korthet för ursprung, sammanhang och gemensamma nämnare för dessa. I ka-

pitel 1 Inledning, avsnitt Teori gjordes en kort översikt över varje kapitels tongivande teori. 

Innan teorierna sätts i arbete i respektive kapitel kommer jag dessutom att beskriva dem 

ytterligare om/då sammanhanget kräver. Teoretikerna Karen Barad, Elizabeth Grosz, 

Jane Bennett, Stacy Alaimo, María Puig de la Bellacasa, Gilles Deleuze och Félix Guattari 

intar framträdande roller, men lika betydelsefulla är andra tänkare som i mitt arbete knyts 

till dessa på olika sätt. De presenteras löpande med information om vilket ämnesområde 

eller vetenskaplig disciplin de representerar (utifrån det urval av deras texter som görs i 

 
201 Karl Ove Knausgård. Om våren. Norstedts, Stockholm, 2017:69f  
202 Barad 2007:132. 
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avhandlingen). Mer eller mindre påtagligt företräder de processontologiska idéer och kan 

samtliga knytas till de posthumanistiska perspektiv som utmanar antropocentrism, unikt 

mänsklig agens samt dualistiska hierarkier och dikotomier. 

Modernitetens museum, så som det beskrevs i föregående kapitel, liksom i den gängse 

museidefinitionen (ICOM), framhåller museet som permanent.203 Den definition av mu-

seet som skrivits in i Sveriges Museilag saknar emellertid denna formulering. Den fram-

ställer dock museet som en institution, ett begrepp som också det signalerar stabilitet, 

regelmässighet och tradition.204 I båda definitionerna framträder museet som en antro-

pocentrisk verksamhet: om människan och för (den mänskliga) allmänheten.205 Jag menar 

emellertid att museet samtidigt är både tillfälligt och meränmänskligt, att det omfattar en 

mängd olika pågående processer liksom en mångfald agentiska uttryck och temporalite-

ter, inte enbart de mänskliga. Att spåra och framhålla dessa, och att därmed bredda 

blicken på vad (vi tänker oss att) museet omfattar, menar jag har betydelse för museets 

samhällsrelevans i frågor som rör klimat och miljö. Detta utforskas genom hela avhand-

lingen med de teoretiska perspektiv och begrepp som introduceras i det här kapitlet.  

Det finns strukturer i modernitetens museum och hur det förstås och definieras, som 

står i vägen och närmast omöjliggör uttryck för det meränmänskligas signifikans. Till 

detta kommer grundläggande idéer om vad ett museum är och ska göra (till exempel att 

samla, bevara, visa, dokumentera och på andra sätt använda samlingarna206). De teore-

tiska redskapen som används för att studera museet måste därför vara kraftfulla, närmast 

provocerande. De måste kunna bryta igenom lager av förförståelser som kapslat in mu-

seet i nuvarande form. Jag har valt just dessa teorier och begrepp eftersom jag anser att 

de förmår lyfta fram nya aspekter ur/av modernitetens museum. Med utgångspunkt i 

bevarandearbetet och med hjälp av teorierna kan det meränmänskliga museets komplexi-

tet synliggöras: dess mångfald av anslutningar, annars osynliga, osynliggjorda och out-

forskade. Betoningen på teoriernas processontologiska perspektiv får också det instabila 

i museet att framstå, men inte som ett hot utan som en möjlig möjlighet.  

Genom att nyansera hur vi ser på och förstår museet kan sådant vi upplever som be-

svärligt, besvärande eller oönskat i museet träda fram; det som dolts i modernitetens 

antropocentriska museum. Det kan handla om något så enkelt som att synliggöra att 

nedbrytning pågår, även på museet och trots att man föresatt sig att bevara samlingarna, 

samt att det krävs omfattande resurser för att förhindra detta. Det försiggår på museet 

 
203 Webbplats ICOM Sweden. 
204 Museilag 2017. 
205 Ur ICOMs definition: ”Museet är öppet för allmänheten (…) vittnesbörd om människan och hennes omvärld 
(…)”. Ur Museilag: ”(…) en institution som är öppen för allmänheten (…) vittnesbörd om människan och männi-
skans omvärld”. Se webbplats ICOM Sweden: definition. 
206 Om museernas samlingsförvaltning och uppdrag se t ex Kulturutredningen 1995b: 315-316; Webbplats Väster-
bottens Museum: vårt uppdrag; webbplats RAÄ: samlingsförvaltning  
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ett intensivt arbete för att, så att säga, hålla föremålen ”på plats” (se kapitel 5 Låta sig 

föras av tingen och 7 Nedbrytning pågår).  

Samtidigt kan vi få syn på hur vi, som arbetar på museet eller som på olika sätt nyttjar 

det, förhåller oss till dessa meränmänskliga sidor av museet. Är de något vi välkomnar, 

vill kontrollera eller rent av utplåna? Det kan också vara sådant som på olika sätt undan-

drar sig vår makt och myndighet eller som, ur vårt mänskliga museiperspektiv, tycks 

irrelevant och ointressant. Detta vårt förhållningssätt till det meränmänskliga begränsar 

sig sannolikt inte till enbart museet, utan kan också ha betydelse för att förstå hur vi 

betraktar och/eller relaterar till världen i stort. 

2.1 Posthumanism & miljöhumaniora  

Inom begreppet posthumanistisk teori samlas idag ett stort antal teoretiker med en omfat-

tande produktion av ständigt förnyad kunskap. Gemensamt för teoribildningarna är 

bland annat att de ifrågasätter och utmanar det antropocentriska perspektivet, och fö-

reställningen om människan som ett ensamt agerande subjekt.207 

Rötterna till den första vågens posthumanism kan spåras i den postmodernitet som före-

gick, men det är först tack vare ett antal feministiska teoretiker verksamma på 1990-talet 

som man kan tala om en posthumanistisk vändning, vilken senare kom att benämnas 

kritisk posthumanism.208 Så småningom utvecklades en mer filosofiskt inriktad teoribild-

ning uppbackad av en allt större medvetenhet om begränsningarna för en humanism 

grundad i hierarkiska sociala konstruktioner och med ett starkt människocentrerat per-

spektiv.209 Posthumanismen har beskrivits som både post-antropocentrisk och post-ute-

slutande (post-exclusivism).210 

Att definiera posthumanism är i sig en (kreativ) motsägelse eftersom den motsätter sig 

”disciplinär hygien och essentialism”.211 Teorier inom posthumanism kan beskrivas i ter-

 
207 Rosi Braidotti & Simone Bignall (red). Posthuman ecologies: complexity and process after Deleuze. Rowman & Littlefield 
International, Lanham, 2019; Rosi Braidotti & Maria Hlavajova (red). Posthuman glossary. Bloomsbury Academic, 
London, UK, 2018; Rosi Braidotti.The Posthuman. Polity Press, Cambridge, 2013b; Åsberg, Hultman & Lee 2012:9; 
Fredengren 2013; Fredengren 2015; Francesca Ferrando. "Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Meta-
humanism, and New Materialisms: Differences and Relations". Existenz: an international journal in philosophy, religion, 
politics, and the arts. Boston, Mass, Karl Jaspers Society of North America, 8/2, s 26-32, 2013; Johan Fornäs. Defending 
culture: conceptual foundations and contemporary debate. Palgrave Macmillan, London, 2017; Barad 2003; Patricia MacCor-
mack. Posthuman ethics: embodiment and cultural theory. Ashgate, Burlington, 2012; Michell Göransson. ”Posthumanis-
tiska perspektiv”. I Tillämpad kulturteori. Jenny Gunnarsson Payne & Magnus Öhlander (red). Studentlitteratur, Lund, 
2017a. 
208 Ferrando 2013; se även Fredengren 2014. 
209 Ferrando 2013. 
210 Ibid:29. 
211 Åsberg, Hultman & Lee 2012:16. 
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mer av pågående förskjutningar, flöden och transformationer. Tre centrala förhållnings-

sätt, som är sinsemellan sammanlänkade, är av betydelse för hur teorierna arbetar. För 

det första  ifrågasätter eller kullkastar posthumanismen idéen om människan-i-centrum, 

antropocentrismen.212 Därmed tillerkänner den inte bara människan agens; allt merän-

mänskligt utgör agentiska möjligheter. Detta för fram till mängder av nya subjektsposi-

tioner vilket väcker frågor om makt, etik och ansvar.213 Till detta knyts även avvisandet 

av den för västerländskt tänkande grundläggande motsättningen mellan kropp och tanke 

(the mind-body complex) och dylika dikotoma föreställningar.214 I många avseenden står 

dessa perspektiv i stark kontrast till eller motsätter sig helt de grundläggande idéer ur 

vilka modernitetens museum växt.  

Jag ser konservatorers perspektiv som oavsiktligt posthumanistiskt eftersom det i många 

avseenden är icke-antropocentriskt; föremålet och dess materialitet står i centrum. De 

fysiska föremålen beskrivs inte sällan som viktigare än dem själva, något som också har 

stöd i vedertagen konserveringsetik.215 Materialen i museiföremålen, deras nedbrytnings-

grad, giftighet och så vidare utgör dessutom påtagliga agentskap då de i stor utsträckning 

styr och bestämmer konservatorernas arbete, möjliga rörelser och nödvändiga klädsel. I 

avhandlingen lyfts meränmänsklig agens, högst påtagligt verksam i det kulturvårdande 

arbetet, in i narrativet om museet. 

När gränsdragningen mellan kropp/tanke eller natur/kultur ifrågasätts inom posthuma-

nismen framhålls istället process och förändring så som t ex kropp-tanke- respektive 

natur-kultur-kontinuum.216 Bevarandearbetet balanserar ständigt mellan natur och kultur. 

Kultur-tingen/krafterna hotas av natur-krafterna/tingen och båda måste beaktas, sam-

tidigt. Dessutom är (kultur)tingen skapade av (natur)material, mer eller mindre förädlade, 

och reagerar i samklang med den omgivande naturen: allt sammantaget utgör dessa vä-

sentliga delar av konservatorernas arbetsfält. Att erkänna gränserna som permeabla eller 

helt enkelt obefintliga kan kasta nytt ljus över mötet mellan människa och ting. Kanske 

är där, ur ett sådant perspektiv, inte något möte alls, när kroppen betraktas som en 

oskiljaktig del av sin omgivning? 

Envar som under lång tid arbetat praktiskt och fysiskt vet att den egna kroppen ordlöst 

lär sig nya rörelser och förkroppsligar mängder av tyst kunskap. Många av informanterna 

gör en gest med fingrarna, som om de kände på ett stycke tyg, när de ska beskriva hur 

deras arbete sitter i fingrarna. Till och med arbetslusten finns där: känslan av materialet 

 
212 Ibid:9. 
213 Fredengren 2013:55; MacCormack 2012. 
214 Se t ex Fredengren 2013:55; Rosi Braidotti. ”A Theoretical Framework for the Critical Posthumanities”. Theory, 
Culture & Society, 36 (6), s 31–61, 2019; Göransson 2017a. 
215 Om konserveringsetik se Hanna Jedrzejewska. Konserveringsetik. Prelim. utg., Kungl. konsthögskolan. Inst. för 

materialkunskap, Stockholm, 1980. 

216 Fredengren 2013:55; Braidotti 2019; Rosi Braidotti. Nomadic theory: the portable Rosi Braidotti. Columbia Univer-

sity Press, New York, 2011. 
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mot händerna och omvänt. Till vardags är gränsen mellan handen och föremålet högst 

godtycklig, eller i alla fall tillfällig, men ibland måste den definieras och synliggöras. Ge-

nom att dra på sig handskar av bomull eller nitril upprättas till exempel en slags gräns. 

Även den är emellertid arbiträr. Känslan av tyngd, volym eller temperatur hos föremålet 

hindras inte av handsken. 

Om människan inte längre står i centrum, så som posthumanistisk teori föreslår, öppnas 

för alternativa, mångfaldiga hjärtpunkter, som inte är fixerade utan förstås som förän-

derliga, nomadiska och flyktiga. Det kan illustreras med luftfuktigheten i ett museimaga-

sin. Beroende på temperatur skiftar den relativa luftfuktigheten i ett rum. Temperaturen 

växlar i sin tur beroende på vädret utanför och på förhållanden inomhus: finns det till 

exempel klimatanläggningar, inredningsmaterial som fungerar som buffert eller fönster 

som släpper in solljus? Givet att luftfuktigheten kan skada föremålen i magasinet så fram-

träder fuktigheten, i ett posthumanistiskt perspektiv, som agens. Kort sagt: den gör saker. 

Men eftersom den är sammanlänkad med en mängd andra entiteter eller fenomen (in-

redningsmaterialet i montrar, konservatorns hud och hygrometerns hår) så är den inte 

stabil och fixerad. Fukten och dess verkningar flyttar sig, förändras och försvinner kan-

ske helt. De posthumanistiska perspektiven är, som exemplet ovan visar, alltid pluralis-

tiska och i flera skikt, och hellre inkluderande än utestängande (därmed post-exclusivism). 

Posthumanismen, vilket exemplet ovan visar, förespråkar en relationell materialism som 

synliggör kopplingar och sammanvävda komponenter. Ontologi, epistemologi, etik och 

politik kan inte längre beskrivas som fristående fenomen, utan pågår kontinuerligt i intim 

samverkan.217 Meränmänsklig agens är även det ett centralt drag för posthumanistiska 

teorier.218 Luftfuktighet, museiföremål, konservator, museum, kulturpolitik och kultur-

arvsetik är sinsemellan sammanflätade och förstås, ur ett sådant perspektiv inte som en-

skilda entiteter. Detta kan illustreras med den händelse tidigt 2000-tal då Moderna Museet 

i Stockholm drabbades av svåra mögelangrepp bland annat till följd av en för möglet 

gynnsam luftfuktighet. Museiledningen beslutade att utlokalisera föremålen över landet 

i så kallade c/o Moderna Museet-utställningar.219 Fukt och mögel var därmed del i att bringa 

kulturupplevelser till en helt ny publik,  eftersom både mögel och modern konst visade 

sig ha potential att verka agentiskt. I den posthumanistiska forskarens verktygslåda ingår 

slutligen också kreativa processer: performativa, världs-skapande (worldings220) och arti-

kulerande (wording eller med Gilles Deleuze och Félix Guattari: enunciation221).222 Det hade 

lika väl kunna vara en beskrivning av museets verksamhet, som i grunden är alstrande 

och produktiv till exempel genom sina performativa uttalanden och handlingar: att utse 

 
217 Åsberg, Hultman & Lee 2012:11. 

218 Ibid:14.. 

219 Webbplats Moderna Museet. 

220 “Matter isn't situated in the world; matter is worlding in its materiality”, i Barad 2007:180-181, min kursiv. 

221 Anne Sauvagnargues. Artmachines - Deleuze, Guattari, Simondon. Edinburgh University Press, 2016. 

222 Åsberg, Hultman & Lee 2012:15. 
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föremål som inkorporeras i kulturarven, eller att i utställningar skapar nya materiella 

världar och narrativ. Det kreativa inslaget innebär också att den posthumanistiska forsk-

ningens lägger större vikt vid det prövande, utforskande, kartläggande än det avslöjan-

de/avtäckande.223 Betoningen av process och transformation bidrar till att rikta blicken 

mot rörelser och flöden. Särskilt intressant blir det då att utforska modernitetens mu-

seum vilket skapades bland annat som en motvikt till förändring. De stora föremålssam-

lingarna, placerade i monumentala museibyggnader, borgade för stabilitet. Därutöver har 

museet genom sin bevarandeambition en komplex relation till just förändring. Konser-

vatorer är skolade att upptäcka och bromsa föremålens nedbrytning, en transformativ 

kraft som är inskriven i föremålet från stunden då det tillverkades. Samtidigt måste fö-

remålen i museets samlingar användas, visas och beforskas för att inte förlora i relevans. 

Att museet samtidigt ska använda och vårda föremålen är en svår uppgift. Redan en såhär 

summarisk uppställning låter ana flera fall av friktion, men också möjliga öppningar, i 

förhållande mellan posthumanistisk teori och museet, så som vi känner det.  

Avhandlingen intar miljöhumanistiska (environmental humanities) perspektiv, som knyter 

an till och överlappar med nymaterialism (se nedan) och kan inordnas i det posthuma-

nistiska, men det utgör också sitt eget fält från vilket jag hämtar teoribildningen kring 

frågor som det meränmänskligas roll och alternativa temporaliteter i ett antropocentriskt 

historienarrativ.224 Miljöhumaniora förankrar dessutom, som jag ser det, teorierna i en 

akut verklighet: klimatförändringar, pandemier, katastrofer.225 Ämnet har expanderat 

kraftigt och i Sverige etablerar det sig allt starkare bland annat genom en helt ny interna-

tionell forskarutbildning i Environmental Humanities på Stockholms Universitet som star-

tade hösten 2018. Utbildningen utformades i ett samarbete mellan tre forskare inom 

arkeologi, idéhistoria och litteraturvetenskap: Christina Fredengren, Karin Dirke och 

Claudia Egerer, vilka samtliga involverar miljöhumaniora i sina respektive ämnen. Via 

den internationella samarbetsytan The Seed Box på Linköpings Universitet sträcker sig 

ämnet miljöhumaniora allt längre utåt och på Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) 

environmental laboratory sammanlänkas vetenskapshistoria, teknologi och miljö. 
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2012. 
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Cambridge, Massachusetts, London, 2017; Astrida Neimanis, Cecilia Åsberg & Johan Hedrén. “Four Problems, 

Four Directions for Environmental Humanities: Toward Critical Posthumanities For the Anthropocene”. Ethics 

& Environment 20.1, 2015; Matthew Chrulew et al. “Thinking through the Environment, Unsettling the Humani-
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2.2 Nymaterialism, dualism och agentisk realism  

Alla museer omfamnar både kropp och tanke (eller, som Knausgård uttrycker det i det 

inledande citatet: verkligheter av både första och andra graden); de rymmer dels idéer och ideal 

som handlar om museets mening, betydelse, innehåll och roll, vilka alla står under ständig 

omförhandling i dialog med sin tid. På museerna finns också föremålssamlingarna. De 

två perspektiven kropp/tanke är sammanlänkade i museiföremålen som blir ett locus för 

konflikt mellan två till synes motstridiga perspektiv: föremålens materialiteter versus 

idéer och föreställningar om föremålen och vad de kan berätta. Detta bidrar till att skapa 

både dissonans och resonans i det praktiska museiarbetet. Kulturhistoriska museer häm-

tar, menar jag, sin energi ur friktionen mellan de två illusoriska/skenbara verkligheterna: 

den immateriella och den materiella, berättelsen och föremålet. Begreppet kulturarv skulle 

kunna beskrivas som ett försök att foga samman motsatserna; tinget som idé eller tänkt 

minne och tanken som omvandlas till ting.  

Nymaterialism kan förstås som ett kritiskt svar på den språkliga vändningen inom hu-

maniora och samhällsvetenskaperna.226 Det används som en forskningsmetodologi för 

att utforska ”den icke-dualistiska världen inom, bredvid och ibland oss, världen som 

föregår, inkluderar och överstiger oss”.227 När man inom postmodernismen tog avstånd 

från modernitetens materialism riktades fokus till den diskursiva (mot)polen. Språket 

kom på så vis att bli (den enda) vägen till natur, samhälle och verklighet. Därmed avvisa-

de postmodernismen ena sidan av kropp/tanke-dikotomin för att istället omfamna den 

andra.228 Feministisk nymaterialism eller materiell feminism är även den en reaktion på 

den språkliga vändningens fokus på diskurs och språk. Kroppen hade, menade man, 

blivit osynliggjord och diskursen, språket, kulturen upplevdes som ett hinder.229 

Materialitet, särskilt kroppens och naturens, var länge ”en utomordentligt instabil plats 

för feministisk teori”.230 Stacy Alaimo och Susan Hekman visar i antologin Material Fe-

minisms vägen till teorier som inte ställer kropp mot intellekt.231 Att fjärma sig från krop-

pen till förmån för diskurs, språk och representation har dock varit särskilt viktigt inom 

feministisk teori, då det funnits ett behov av att skriva fram analytisk mark som är hållbar 

ur ett icke-biologistiskt perspektiv.232 Språk och diskurs erbjöd teoretiska verktyg bort-

om laddade områden som kropp och natur, segt fastklibbade vid ”kvinnan”.233 Detta  bi-

drog emellertid också till att naturen gjorts abstrakt och kroppen livlös. Nu, menar Alai-

 
226 Iris van der Tuin.“Neo/new materialism”. I Braidotti & Hlavajova 2018:277; Rick Dolphijn & Iris van der Tuin. 
New materialism: interviews & cartographies. Open humanities press, Ann Arbor, 2012. 
227 van der Tuin 2018:277. 
228 Stacy Alaimo & Susan  Hekman. “Introduction: Emerging models of Materiality in Feminist Theory”. I Alaimo 
& Hekman 2008a:2. 
229 Alaimo & Hekman 2008a. 
230 Ibid:1. 
231 Alaimo & Hekman 2008b. 
232 Alaimo & Hekman 2008a. 
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mo och Hekman, har detta avstånd från kropp/natur givit om inte en backlash så i alla 

fall en längtan efter att införliva korporealiteten i den språkliga verkligheten; istället för 

att lämna diskursen därhän vill man sammanfoga delarna till ett helt.234  

Den fysiska kroppen skulle kunna sägas utgöra alla museers utgångspunkt: de som arbe-

tar på museet, deras kroppar, och besökarnas, vilka rör sig kring tingens kroppar i ut-

ställningsrummet eller bakom kulisserna på museet. Där i museimagasinen finns de mil-

jontals dolda objektens fysiska kroppar, som var och en, på ett eller annat vis, utgör 

produkten av och bevisen på (mänskliga) kroppars aktiviteter; de är märkta av kropp, 

formade för kropp, insamlade, uppackade, rengjorda, inskrivna, fotograferade, organise-

rade, utlånade, omflyttade, kringburna och betraktade av kropp efter kropp. 

Samtidigt som museet nästan sprängs av mängden kroppar är kroppen på museet ute-

sluten, instängd och förmodat besmittad, ett hot. Detta gäller både de mänskliga och de 

icke-mänskliga eller meränmänskliga kropparna. Kroppen spelar en central roll, men hur 

synlig, eller medvetandegjord, eller ens medveten är kroppen på museet: kroppen som 

sinnlig och påtagligt materiell, närvarande i sin nedbrytning, fullkomlig i sig och ändå 

bristfällig, aldrig perfekt? Av museets kropps-realiteter är samlingarna de centrala, kring 

vilka museet byggts och utvecklats. Men de utgör varken start- eller slutpunkt för det nät 

av kroppar som i sig är museet. Genom nymaterialismen synliggörs meränmänsklig 

agens, som påverkar såväl människor som den meränmänskliga världen. Vi behöver, 

skriver Stacy Alaimo och Susan Hekman, nya sätt att förstå världens transformativa kraf-

ter.235 Där människan inte står som ensam aktör utan endast är en del i kraften som upp-

står ur det myller av möten mellan materiella, diskursiva, mänskliga, meränmänskliga, 

kroppsliga och teknologiska fenomen.236  

Som en följd av att människan och det icke-mänskliga omdefinieras etableras nya etiska 

och politiska perspektiv.237 Fokus förflyttas från etiska principer till etiska praktiker.238 Ett 

(ny)materiellt tänkande innebär att tänka med det materiella. Detta engagemang får i sig 

etiska implikationer.239 Med begreppet onto-etisk epistemologi framhåller Karen Barad hur 

varande, vetande och etiska förhållningssätt är sammanlänkade.240 ”Onto-epistem-ology”, 

skriver Barad, är “the study of practices of knowing in being”.241 Vi människor står inte 

utanför världen och inhämtar kunskap; vi är obönhörligen nedsänkta eller intrasslade i 

den. Vidare påverkar vårt varande dess konstitution och därför, menar Barad, kan det 
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236 Ibid. 
237 Alaimo & Hekman 2008b. 
238 Alaimo & Hekman 2008a:8. 
239 Astrida Neimanis. “Material Feminisms”. I Braidotti & Hlavajova 2018:242ff. 
240 Barad 2003:829. 
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inte finnas någon gräns mellan att veta och att vara; de implicerar varandra.242 Bevaran-

dearbetet kan, menar jag, beskrivas som en praktik av att-veta-genom-att-vara. Den egna 

kroppens fysiska varande i museivärlden är en så väsentlig del av hur föremålen och 

omgivningen förstås, liksom hur kunskapen kring dessa produceras/genereras. Moder-

nitetens museum kan sägas förespråka åtskillnader som dessa, mellan ontologi respektive 

epistemologi, vilket bevarandearbetets onto-etiska epistemologi skaver mot. Konserva-

torernas position är i sig inte något unikt, utan högst mänskligt; vi får inte kunskap om 

världen genom att titta på den; vi vet och kan saker eftersom vi själva är i/av världen: 

”we are of the world”.243 Skillnaden ligger inte i vad som görs, eller inte och av vem på 

museet, utan vad som synliggörs, framhålls och tillåts definiera det: museet som en plats 

där (mänskliga) subjekt samlar, vårdar och visar (materiella) objekt. 

Genom Karen Barad introduceras vi, skriver Peta Hinton, till ett universum i flux där 

”kroppar är insnärjda i en värld som ständigt framträder i sin dans av urskiljanden: det 

begripliga från det obegripliga”.244 Med Barads ontologi agentisk realism utmanas sub-

jekt/objekt-dikotomier och idéer om människocentrerad agens.245 I agentisk realism är 

agens inte ett mänskligt privilegium utan snarare något som uppstår och blir till i alla 

tänkbara händelser, nu och nu och nu.246 Agentisk realism omfattar för avhandlingen 

effektiva begrepp: agentiska snitt, apparatus och intra-aktivitet.247 Intra-aktion, skriver Karin 

Sjöstrand och Sara Åhs, är ett centralt begrepp inom agentisk realism och beskrivs i 

egenskap av de relationer som uppstår mellan mänskliga så väl som meränmänskliga 

kroppar och fenomen; dessa inte går att separera från varandra då de oavbrutet befinner 

sig i en påverkan av varandra.248 Ingenting, varken diskursiva praktiker eller materiella fe-

nomen finns till, ontologiskt eller epistemologiskt, innan de intra-agerar.249  

Karen Barads begrepp apparatus används i avhandlingen för att synliggöra hur specifika 

fenomen framträder genom agentiska snitt. Ur detta perspektiv blir såväl konservator som 

föremål till vid de intra-aktiviteter som pågår i ateljén, på en arkeologisk utgrävning eller 

var arbetet för stunden försiggår. Det är apparatus’ särskiljande, urskiljande aktivitet jag 

vill framhålla, samt det etiska ansvar detta medför. Forskare inom sociologi Gregory 

Hollin et al menar att de som använder Karen Barads perspektiv tenderar att rikta alltför 

stor uppmärksamhet mot frågan om entanglement och missa det som utesluts ur dessa in-
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trasslingar.250 De agentiska snitten är inte enbart gränsdragande, fortsätter de; ett mått 

av kontroll är också involverat och därmed ett ansvar, både för de världar som tar form 

och de som utesluts.251 ”Accountability must be thought of in terms of what matters and 

what is excluded from mattering”, skriver Barad.252 I museet pågår alltid urvalsprocesser: 

vad ska samlas in, bevaras och visas? Detta kan beskrivas som agentiska snitt där någon-

ting kapas bort och annat införlivas. 

2.3 Den antropocentriska ordningens gränser 

Att anlägga ett posthumanistiskt icke-antropocentriskt perspektiv på museet är ett sätt 

att bredda blicken på museet, både som idé och som materiell realitet. Konservatorer 

konfronteras ständigt med det meränmänskliga i museet, även om det inte beskrivs i 

dessa termer. Sammanstötningen uppstår i kontakten med föremålen, men också i mötet 

med allt som bidrar till, eller hotar att, förändra föremålen genom (för museet oönskade) 

nedbrytningsprocesser. I arbetet med att bevara museisamlingarna måste man lära sig 

förstå fukt, mögel och silverfiskar och hur dessa tar sig uttryck eller agerar. I museiarbetet 

betraktas detta som tekniska förfaranden i syfte att vidmakthålla museet som en beva-

rande institution, men jag menar att det är betydligt mer än så. 

I museet finns inbyggda idékomplex från tiden då modernitetens museer etablerades i 

Sverige. Nationalismens påverkan på materialinsamlingen och museernas grundande vid 

förra sekelskiftet och hur det ännu genomsyrar verksamheten har genomlysts av bland 

andra Stefan Bohman, Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg och Richard Pet-

tersson.253 Men de två andra grundelementen i idékonstruktionen bakom museerna som 

Agneta Lilja identifierar, vetenskapens ställning och moderniteten som fenomen, bör 

också diskuteras.254 I avhandlingen problematiseras museets antropocentriska perspek-

tiv, vilket kan knytas till museets anspråk på både modernitet och vetenskaplighet. Ett 

exempel ur mitt eget arbete som utställningsproducent för ett medicinhistoriskt museum 

kan vara belysande.255 Ett medicinhistoriskt utställningsinnehåll kan rymma både ett ut-

vecklingsnarrativ (från äldre läkekonst till modernare) samt olika vetenskapsperspektiv. 

Det aktuella utställningsavsnittet berättade om utvecklingen av dialysbehandling för pa-

tienter med njurproblematik. I en monter visades en prototyp av teknisk utrustning som 

använts på kaniner. Detta hade, menar jag, varit en möjlig plats för att synliggöra det 
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oändliga antal ”försöksdjur”, som offrats för och med sina liv bidragit till den medicinska 

utvecklingen. Vårt (mitt eget och mina kollegors) fokus på människans förmåga som 

forskare, liksom människors behov av vård gjorde emellertid att vi inte såg de andra djuren. 

Hur hade ett medicinhistoriskt museum sett ut med utgångspunkt från dem? I en artikel 

om samlingarna på Naturhistoriska museet i Göteborg (och specifikt det medicinska 

preparatet med tvillingparet) ställer Mattias Hagberg frågan vad som händer om det 

antropocentriska perspektivet i museet och i debatten i stort utmanas.256 ”Om man i 

stället för att betrakta människan från det humanistiska arvets utsiktspunkt betraktar 

henne från det utstöttas synvinkel, från de siamesiska tvillingarnas horisont?”257 Hagberg 

vänder sig till filosofen Gilles Deleuze och till tankefelet vi gör då vi föreställer oss att 

det är möjligt att upprätta klart urskiljbara kategorier.258 ”Det enda som existerar är istäl-

let en monstruös mångfald, ett oändligt antal olika sätt att vara mänsklig på.”259  

Ett icke-antropocentriskt perspektiv utmanar bland annat frågan om människans ”kon-

turer”. Var börjar och slutar en människa egentligen? Frågan länkar vidare till människan 

som cyborg, en organism sammanfogad av både biologiska och syntetiska element (så som 

jag beskrev min konservatorgestalt i inledningskapitlet). Kropp, kläder, rummet, ljuset, 

verktygen formar helheter som kontinuerligt kopplar ihop oss med olika delar av om-

världen. I Donna Haraways A Cyborg Manifesto från 1985 avfärdas de skarpa gränsdrag-

ningarna mellan människan och omvärlden.260 När vi accepterat att gränserna mellan oss 

och omvärlden, och mellan alla påstådda entiteter, är arbiträra, pågående och föränder-

liga kan det icke-antropocentriska perspektivet fungera för att diskutera relationen mel-

lan människan och hennes omvärld. Samt hur och varför de olika gränserna utformas 

och upprätthålls.  

Museet är så fullt av gränser att det, i sin mest grundläggande form skulle kunna sägas 

utgörs av mer eller mindre synliga skiljelinjer. Själva musealiseringsprocessen, när ett före-

mål omvandlas och omförhandlas, från att ha varit ”ett objekt i världen” till att bli ”ett 

föremål på museet”, sker när tinget inregistrerats i samlingarna. Det har då passerat en 

av museets viktigaste gränser. Museets kategoriseringar och systematiseringar är också 

de former av gränsdragningar, vars funktion är att identifiera, synliggöra och kommuni-

cera enheter eller komponenter, som kan användas för att bokstavligen bygga utställnin-

gar, eller bildligt, i nya narrativ. I modernitetens museum var målet att skapa nya berät-

telser om Sverige och svenskarna. Fenomen ringades in, kategoriserades och gavs nya 

namn; det för tiden nya begreppet ”allmogen” var just ett sådant användbart element. 
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När regissören Wes Anderson bjöds in till Kunsthistorisches Museum i Wien för att, utifrån 

samlingarna, göra en utställning bad han museipersonalen ta fram listor på gula respek-

tive gröna föremål. Men någon sådan förteckning kunde de inte erbjuda, eftersom mu-

seet inte valt att dela in föremålen i färgkategorier, utan enligt andra typologier.261  

One senior curator said that some of museum staff were skeptical of 

the project at first. We would get an email from Wes asking, ‘Do you 

have a list of green objects? Could you send us a list of everything you 

have that is yellow?’ Our data system does not have these categories.262  

”Det finns inte och har aldrig funnits några naturliga samlingar”, skriver Fredrik Svan-

berg i Museer och samlande.263 Samlingarna, påpekar han, är uppbyggda ur museets eller 

andra samlares värderingar och val. Utan detta urval skulle samlandet vara ”rätt och slätt 

ackumulering.”264 Med ett icke-antropocentriskt perspektiv skulle alla samlingar som 

sammanställs av människor kunna beskrivas som ”naturliga för människan”. Men vad vore 

en ”naturlig samling” ur ett icke-antropocentriskt perspektiv? I boken Curated Decay lyfter 

Caitlin DeSilvey fram meränmänskliga samlare och producenter, samt hur svårt vi har 

att kategorisera deras produkter.265 Olika former av upplösning utgör ett av de främsta 

hoten för museet. Museiföremål som förlorar sin form och mening är ett konkret 

exempel. Om ett museiföremål tappar sitt registreringsnummer eller ställs på fel plats i 

museimagasinet, kan dess innehåll och mening också gå förlorad. Även arbetet med att 

definiera museet kan ses som en strävan efter att hålla samman museet och särskilja det 

från snarlika verksamheter: att skapa en gemensam, sammanhållen idé om vad ett mu-

seum är och ska vara. På museet skapas ordning genom att systematisera och kategori-

sera. Där skrivs antropocentriska hierarkiska strukturer fram för att till exempel begrip-

liggöra historiska skeenden som utvecklingsprocesser. Ordningsskapandet ingår i såväl 

de grundläggande museipraktikerna (samla, vårda, visa/använda) som i museets organi-

sation; det definierar professioner, kunskapsfält och ansvarsområden. Det syns också i 

museibyggnadens rumsliga strukturer som visar vem som har tillträde var och till vilka 

rum. Även sinnenas hierarkier genomsyrar museet, av olika anledning och med skiftande 

idéhistorisk bakgrund: på museet tittar vi på saker idag, snarare än känner, smakar och 

luktar på dem.266  
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Results Are Enchanting”. Artnet News, 181107. 

262 Ibid. 

263 Svanberg 2009:10. 

264 Ibid. 

265 DeSilvey 2017. 

266 Om museet och sinnena se t ex David Howes. “Introduction to Sensory Museology”. The Senses and Society, 

9:3, 259-267, 2014; Howes 2005a; Classen 2005c. 



 

 57 

2.4 Ting & rörelse 

I antologin Koreografier, sammanställd av dansaren och koreografen Cristina Caprioli till-

sammans med filosofen Sven-Olov Wallenstein, läste jag ”Tinget”, en text av Elizabeth 

Grosz, som kommit att bli central för avhandlingsarbetet.267 Men varför hade redaktö-

rerna valt att publicera en artikel om föremål - till synes, fasta, orörliga och livlösa objekt 

- tillsammans med texter om och av Trisha Brown, Merce Cunningham och William 

Forsythe, alla namnkunniga koreografer? Efter mina drygt 20 års av nära fysiskt arbete 

med museiföremål framstod det trots allt som logiskt. Tänker jag ”ting” tänker jag ”rö-

relse”: tingens och min egen. Eller som ”transformation”, i den ständiga förändrings- 

eller nedbrytningsprocessen.  

De museets ting som jag hanterat genom åren finns etablerade och samlade som muskel-

minnen i mig, förkroppsligade i rörelser, förnimmelser och fysiska upplevelser, mer eller 

mindre angenäma. Lyfta, hålla, bära, hantera. De sitter som trötthet i nacke, ländrygg, 

händer och knän. Som frustration över ögonens förargliga oförmåga till skärpa och när-

seende, förändringen över tid, med ålder, min ålder, inte tingens. Fingrarnas stelhet, 

otymplighet och nästan komiska klumpighet under mikroskopets förstoring som avslö-

jar sprickor i min hud, linjerna, smutsen och slitaget, också i tingets yta: krackelyrer, 

lakuner och korrosionsprodukter öppnar sig där som landskap.  

När jag antar/intar rollen som konservator är ingenting någonsin stilla. Tingen är inte 

livlösa; de är alltid på väg, fast jag försöker förmå dem att stanna längre, få dem att sänka 

pulsen och hibernera, på hyllor och i lådor. Det är min vädjan till tingen om tålamod i 

deras otålighet och orubbliga transformation. I en intervju beskriver konservatorn James 

Coddington, Museum of Modern Art i New York, sitt arbete med ett åtgärda en målning 

av Jackson Pollock, en konstnär ofta beskriven som action-painter.268  

–So did you try to re-create a particular painting or did you try to re-create the 
movements?  
–The movements. And we used the different devices that he was recorded to 
have used, and that we saw him use in the photos and films.269 

Vägen in i förståelsen av Jackson Pollocks målning gick via rörelserna. Genom att efter-

likna dem kunde konservatorn James Coddington också kopiera målningen. Pollocks 

kropp och rörelser kan också sägas ha överförts via målningen till Coddingtons kropp 

 
267 Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein (red). Koreografier. Skriftserien Kairos nr 13, Raster Förlag, 2008. 
Caprioli är initiativtagare till numret och står för bokens texturval. 
268 Anna Hammond, & James Coddington. “‘No Chaos, Dammit.’: An Interview with James Coddington, Chief 
Conservator”. MoMA (New York, N.Y.), 1, s 6–11, 1998:8. 
269 Ibid. Se även Berger 2010. 
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och instruerat rörelserna likt en koreografisk transkription. Med posthumanistiska, icke-

antropocentriska perspektiv kan alternativa kartor på samma sätt ritas över museet: 

kopplingar och strukturer där meränmänsklig agens och för museiverksamheten oavsikt-

liga stråk och färdriktningar framträder. En museisamling ordnad efter hur föremålen 

smakar för en silverfisk eller en sprängskiss över fuktens vandringsvägar i en utställning 

vore tekniskt rimligt för en konservator, men vad mer skulle ett posthumanistiskt per-

spektiv kunna bidra med?  

2.5 Oordning, entropi & det flytande museet 

En låda med böcker, som med tiden också blivit ett musbo var ett av många fynd Caitlin 

DeSilvey gjorde vid inventeringen av en övergiven bondgård i Montana, USA, men hur 

skulle hon kategorisera lådan?270 Å ena sidan kunde hon se den som resterna av en sam-

ling mänskliga minnen, men å andra sidan utgjorde den bevis för meränmänsklig an-

passning.271 Hur skulle hon kunna omfatta båda tolkningarna samtidigt när det hon såg 

var så tvetydigt? Kategorierna förblev oförenliga; var det hon såg egentligen en artefact 

eller en ecofact?272 För att kunna uppfatta hela föremålet i, all dess komplexitet, krävdes en 

slags ”double vision, attuned to uncertain resonances and ambivalent taxonomies”.273 

Samma dubbla blick krävs för att kunna se till exempel silverfisken som både skadedjur, 

som riskerar att förstöra något museerna vill bevara, och som fascinerande urtidsdjur.  

Jag har upplevt en liknande motstridighet också då jag arbetat med föremål som ska 

ställas ut på museet. Objekten riskerar att skadas vid transport och montering, och det 

nya klimatet i en monter är, om inte direkt skadligt så ett nytt som de nu ska anpassa sig 

efter. Samtidigt ska föremålen användas för att de och museet överhuvudtaget ska ha 

relevans idag. Museet ska både bevara och använda samlingarna och i det praktiska arbetet 

är det svårt, ibland närmast omöjligt, att ha båda dessa krav för ögonen. Det är också en 

situation som synliggör temporala konflikter i museet: mellan det långa tidsperspektivet 

som museet värnar (bevara för framtiden) och det korta (visa föremålen här och nu). 

Tinget kan omöjligt låsas i den ena, nutida, eller den andra, framtida, formen utan att 

konflikt uppstår, en dissonans som är inbyggd i museet. Detta behöver diskuteras, inte 

som en konflikt mellan yrkesgrupper (mellan de som ska använda respektive de som ska 

bevara) utan som en intressant strukturell spänning värd att utforska.  

Socialantropologen Anna Bohlin har studerat vår relation till second handföremål och 

bland annat dragit slutsatsen att vi inte har samma motstånd mot att loppisprylar för-

 
270 DeSilvey 2017:26f. 
271 Ibid:28. 
272 Ibid:28. 
273 Ibid:28. 
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ändras som att nya ting gör det.274 De förra är på ett sätt mer öppna, mer flytande till sin 

karaktär. Det intressanta, visar Bohlin, är att vi därmed förhåller oss på samma sätt till 

kulturarvsobjekten som till nya saker, trots att loppisföremål och museiobjekt skulle kun-

na tyckas falla inom samma kategori av ”gamla saker”.275 Nya saker, liksom museiföre-

mål, förväntar vi oss ska vara stabila och oföränderliga.276 Museiföremålen representerar 

något från förr och denna kopplingen ska hållas intakt.277 Bohlin ser, med bland andra 

DeSilvey, secondhandföremål som pågående och blivande istället för fixerade i ett sta-

tiskt varande.278  

När Caitlin DeSilvey utforskar kulturarvens nedbrytning och transformation använder 

hon begreppet entropi.279 Ordet används vanligen för att beskriva kaos, stigande grad av 

oordning, desorganisation och sönderfall. Men DeSilvey menar att entropi snarare bör 

definieras som “a measure of the multiplicity of potential arrangements of matter within a 

given system”.280 Om ett system har hög entropi innebär det att det omfattar fler möjliga 

möjligheter, eller med deleuzoguattari, möjliga maskiner, eller Barad: intra-aktiviteter. 

När föremål konsolideras eller konserveras innebär det, i enlighet med DeSilveys reso-

nemang, att föremålens möjliga uttryck och gestaltningar begränsas. Strukturen hejdas i sin 

process och entropin sjunker. Skulle man istället sluta underhålla föremålen ökar entro-

pin och föremålen blir mer oförutsägbara. DeSilvey utforskar glappet mellan ”abandon-

ment and attention”; förändring, process och transformation kan, istället för att förstås 

som hot, erbjuda öppningar.281 Vad händer om museiföremålen tillåts större rörlighet, 

likt en ”rewilding” av materialiteterna? Att erkänna och acceptera nedbrytningen, hindra 

förfallet med färre insatser, eller helt undvika åtgärder som syftar till bevarande bör, me-

nar jag, diskuteras på samma sätt som frågor om repatriering eller försäljning av musei-

föremålen. Det skulle kunna betraktas som möjliga former av de-accession och gallring. 

Kanske förfaller föremålet långsamt och vi, men inte framtida generationer hinner upp-

leva det. Kanske erfar vi en lättnad när det försvunnit, sorg; vi vet inte förrän det är ett 

faktum. Upplevelserna och känslorna är ännu inneslutna i de konserverade objekten.  

När Fiona Cameron söker efter framkomliga alternativa museivägar, som bättre knyter 

samman verksamheten med omvärlden, tar hon bland annat sociologen Zygmund Bau-

mans idéer om det flytande (the liquid) som utgångspunkt. Bauman har skrivit om flytande 

modernitet, rädsla och kärlek, och om kultur, utbildning och ledarskap i en flytande 

 
274 Anna Bohlin. “The Liveliness of Ordinary Objects: Living with Stuff in the Anthropocene”. I Deterritorializing 
the future: heritage in, of and after the Anthropocene. Rodney Harrison & Colin Sterling (red). Open Humanities Press, 
London, 2020 
275 Ibid. 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 DeSilvey 2017. 
280 Ibid:10, min kursiv. 
281 Ibid:17. 
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tid.282 Så varför inte ett flytande museum eller en flödande, processorienterad museologi? Skiftet 

från ett museum med ett modernitetens mindset till ett flytande och processorienterat 

omvandlar museet till en kreativ och produktiv kraft som inte bara påverkar utan som 

själv påverkas i dynamisk interaktion.283 Just så som informanterna i mitt arbete beskri-

ver att de låter sig föras av materialen de möter. I detta kraftfält omvandlas museiföre-

målen från statiska objekt till pulserande materia.284 Museet blir ett kollektiv, skriver Ca-

meron, ”där såväl mänskliga som icke-mänskliga samspelar i de framväxande processer-

na”.285 Silverfisk, pälsänger, mal och människor, dödbara och/eller inte; alla får ta plats 

på museet. 

Det flytande museialternativet bryter mot bilden av museet som solitt, med dess ”hårda, 

disciplinära, auktoritära makt och agenda”, skriver Cameron.286 Jag menar vidare att kon-

servatorrollen har en flytande form: en nödvändig spegling av formen hos material och 

miljö. Detta skulle kunna öppna för resonans med det flödande, med miljön, det mer-

änmänskliga, om det erkändes som meningsfulla aspekter av bevarandearbetet, både av 

museet och av konservatorerna själva. Informanterna ger visserligen uttryck för detta i 

dagböckerna: den av föremålen koreograferade arbetsrytmen eller i upplevelser av me-

ditativt flow i samklang med föremålen, men det är inget som annars kommuniceras eller 

ges betydelse. Ur ett posthumanistiskt perspektiv syns museets flytande karaktär fram-

träda genom bevarandearbetet, som i sin tur manifesteras genom materialen och det 

meränmänskliga. 

2.6 Blivandets teori 

Posthumanism kan beskrivas som teorier om blivanden: att vara öppen för möjligheter, 

för det nyskapande och tentakulära, snarare än det som ringas in och fixeras. Detta är 

verksamt hos såväl Karen Barad, Gilles Deleuze och Félix Guattari, som Jane Bennett 

och Elizabeth Grosz.287 Det kreativa blivandet som möjlighet och (modet) att göra an-

norlunda är också en viktig del av miljöhumanistiska perspektiv och göranden: poetiska 

 
282 Se t ex Zygmunt Bauman. Culture in a liquid modern world. Polity Press, Cambridge, 2011; Zygmunt Bauman. 
Liquid modernity. Polity Press, Cambridge, 2000; Zygmunt Bauman. Liquid times: living in an age of uncertainty, Polity 
Press, Cambridge, 2007. 
283 Cameron 2015a. 
284 Ibid. 
285 Ibid:28. 
286 Ibid:26 
287 För översiktliga texter om Gilles Deleuze med eller utan Félix Guattari, samt om schizoanalys och maskinbegreppet 
se: Ian Buchanan. “Assemblage theory and schizoanalysis”. Panoptikum, 13 (20), 115-125 (felaktig sidangivelse, 126-
134 är den korrekta, min kommentar), 2014; Ian Buchanan. “Schizoanalysis: an incomplete project”. I The Edinburgh 
Companion to Poststructuralism. Benoît Dillet, Iain McKenzie & Robert Porter (red). Edinburgh University Press, Uni-
ted Kingdom, 2013; Ian Buchanan. Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: a reader's guide. Continuum, London, 2008; 
Eugene W Holland. Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus: Introduction to Schizoanalysis. Routledge, 2002; Claire Cole-
brook. Gilles Deleuze: en introduktion. Korpen, Göteborg, 2010; Sauvagnargues 2013; Fredrika Spindler. Deleuze: tän-
kande och blivande. Glänta Produktion, Göteborg, 2013. 
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texter, konstnärliga utställningar och interaktiva arrangemang bidrar till att nyformulera 

det vi ständigt tycks bortse ifrån: människans del i klimatkrisens upprinnelse och even-

tuella inbromsning. I posthumanistiskt tänkande är det själva transformationen, inte dess 

produkt, som är det viktigaste: att kullkasta, undergräva, destabilisera det stabila. Post-

humanistisk teori kan sägas utforska det ögonblickligt korta fria fallet mellan en sanning och 

nästa.  

Museet är en del av samhället och står på så vis i kontinuerlig kontakt med omvärldens 

utveckling. Ibland i takt med tiden, eller i avsiktlig/oavsiktlig otakt. Museet kan upplevas 

som långsamt på ett bra sätt, eller irriterande trögt. Vetenskapshistoriska forskaren Libby 

Robin et al framhåller museets långsamhet, ”the very pace of a museum”, som mot-

temporalitet till en snabb och hetsig omvärld.288 Från museer utgår kontinuerligt rörelser 

i olika riktningar och i olika syften: accession, transport, magasinering, upphängning och 

organisering i syfte att samla, bevara och visa. Ur ett bevarandeperspektiv är museiföre-

målen och den omgivande miljön dessutom högst levande. Det är det som är konserva-

torernas främsta utmaning. Att museiföremålen är döda och museet statiskt är en illu-

sion, en dröm eller en mardröm, beroende på vem frågan riktas till. I museet ser jag 

flöden, som riktas, däms upp, hejdas och breddas. Museet är, ur detta perspektiv, inte 

något oföränderligt och inert, som vi behöver få fart på och levandegöra. Jag ser det 

istället som aktivt, transformativt och transformerande: som en produktionsfaktor och, 

med Gilles Deleuze och Félix Guattaris terminologi, som en maskinisk verklighet.  

2.7 Deleuzeoguattarisk begärsmaskin 

Museer kan förstås som produktionsapparater, skapade av och för den moderna männi-

skan. De är outtröttligt arbetande system högst delaktiga i formeringen och artikule-

ringen av ”det nya samhället”; de är, begärsmaskiner. Maskinen, liksom Karen Barads appa-

ratus, är en del av ett processontologiskt perspektiv där ett pågående, aldrig avslutat bli-

vande är fokus för intresset. I nästa kapitel sätts maskinen i rörelse, men här ska jag 

uppehålla mig vid produktionen av begreppen: begär, maskin eller begärsmaskin, schizoanalys 

och avhandlingstitelns flyktlinje.  

Etnologen Jakob Wenzer ger i artikeln Aktant-RhizomOntologi sin tolkning av flera av 

Gilles Deleuze och Félix Guattaris centrala begrepp och hållningar.289 Han konstaterar 

samtidigt att deleuzeoguattariska begrepp bör kastas bort redan efter att de använts för-

 
288 Libby Robin et al. ”Displaying the Anthropocene In and Beyond Museums”. I Curating the future: museums, com-
munities and climate change. Jennifer Newell, Libby Robin & Kirsten Wehner (red). Routledge, Milton Park, Abingdon, 
Oxon, 2017:252. 
289 Jakob Wenzer. ”Aktant-RhizomOntologi”. I Nätverksetnologi. Eva Knuts & Katarina Saltzman (red). Etnologiska 
institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 2008:108. 
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sta gången.290 För att hålla processen vid liv måste den kontinuerligt destabiliseras. Här 

ska det inte gå att luta sig tillbaka och köra i gamla hjulspår; läsaren måste vara alert. Det 

som ena stunden heter begärsmaskin heter till exempel i nästa assemblage eftersom företeel-

ser, så snart de artikulerats i ord, börjar anta en form vilken utesluter allt som inte ryms 

inom just den formen. Vad gör ett sådant förhållningssätt om det appliceras på museet, 

på systematik, fasta kategorier och praktiker som strävar efter stabilitet? 

Begärsmaskiner var det begrepp Gilles Deleuze och Félix Guattari använde innan de in-

troducerade ett annat, agencement,291som avser samma företeelse.292 Agencement har sedan, 

något missvisande, översatts till assemblage. Det är ett ord som lätt kan skapa förvirring 

då det samtidigt är ett stillastående substantiv, som till exempel kan stå för ett tredimen-

sionellt kollage och ett verb som anger en aktivitet av att sätta samman något (vilket då 

agencement kan översättas till). Vid valet att använda assemblage eller begärsmaskin föredrar 

jag det senare eftersom det är uttalat aktivt och omskakande. Assemblage skulle däremot 

alltför lätt kunna likställas med utställningsmediets arrangemang av föremål i en monter. 

Maskinerna ska inte förstås som metaforer; de är verkliga maskiniska processer, skriver 

Helena Pedersen.293 Vilket kan jämföras med ett materiell-diskursivt förhållningssätt då 

maskinerna förstås som både språkliga och fysiskt ”verkliga”.  

Maskinen är kopplingar och flöden. Maskiner är det som producerar, 

kopplar ihop oss med varandra och med omvärlden. Maskinerna kan 

vara abstrakta, begärande, sociala, tekniska m fl. Maskinerna är alltid 

multipla, alltid producerande.294  

2.8 Schizoanalys  

För att utforska och förstå begärsmaskinerna introducerade Gilles Deleuze och Félix 

Guattari schizoanalysen.295 Det är en process och en metod som utgör ”en kraftfull mot-

rörelse mot det kapitalistiska systemet och psykoanalysen”.296 I boken Schizoanalysis and 

Animal Science Education synar Helena Pedersen grundligt det våld som utövas mot djur i 

det svenska utbildningssystemet.297 Med hjälp av schizoanalysen identifierar hon ett antal 

 
290 Wenzer 2008:108. 
291 Agencement (fr) ur verbet agencer betyder ordna eller sätta samman. Motsatsen är t ex déranger: störa eller skapa oreda.  
292 Buchanan 2014:127. 
293 Ibid. 
294 Pedersen 2018:195. 
295 Buchanan 2013:163. För utförlig beskrivning av schizoanalysen se kapitel IV i Gilles Deleuze & Félix 

Guattari. Kapitalism och schizofreni Anti-Oidipus. Tankekraft, Hägersten, 2016. 

296 Pedersen 2018:194. 

297 Pedersen 2019. 
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verksamma maskiner, inte bara begärsmaskiner utan även command-machines, comfort-machi-

nes, edutainment-machines och killing-machines.298  

Schizoanalysen, med dess öppenhet för det affektiva och icke-rationella, gör det möjligt 

att utforska ”hyperaktivitet, motsägelser och oro”.299 Detta, menar jag, gör schizoanaly-

sen intressant för att utforska det logiskt grundade och rationellt vetenskapliga moder-

nitetens museum. Schizoanalysen har, sedan Gilles Deleuze och Félix Guattari presen-

terade den, använts och på olika sätt inspirerat många teoretiker och forskare. Det är 

ingen rätlinjig eller ens helt begriplig ”metod”.300 Den ingår i ett helt unikt deleuzoguat-

tariskt universum av komplexa, ostyriga och snåriga begreppsapparater. Det är lätt att gå 

vilse. Kanske är det meningen att vi ska gå vilse?  

Schizoanalysen kan sägas jobba både framlänges och baklänges. En produkt kan ringas 

in (till exempel museum eller konservator) och sedan identifieras de maskiner som skapat 

produkten. Men museer och konservatorer kan också förstås som maskiner vilka i sig 

producerar. Analysen görs då så att säga framåt för att se vilka produkter dessa maskiner 

åstadkommer. Det handlar hela tiden om produktion, vilket är en annan anledning till 

att teorin eller metoden framstår som intressant och givande i en studie av museets be-

varandearbete. Hur den framhåller det aktiva och transformativa. Mycket förenklat kan 

då museet förstås som en produkt av industrialisering, vetenskaplighet, nationalism och 

specifika individer. Museimaskinen sattes samman av komponenter som bevarandetan-

ken, den omfattande mängden föremål och nedbrytningsfaktorerna. Denna museima-

skin producerar i sin tur konservatorer. Konservatormaskinen producerar vidare hotbil-

der (nedbrytning pågår) och ett naturvetenskapligt drivet fokus på material. 

2.9 Flyktlinje 

Flyktlinje är ett av de koncept som Gilles Deleuze och Félix Guattari använder och ut-

vecklar i sitt stora samverkansprojekt Kapitalism och Schizofreni (vilket omfattar publikatio-

nerna Anti-Oidipus och Tusen platåer). På franska skrivs begreppet ligne de fuite och på 

engelska line of flight. Brian Massumi, som översatt Milles Plateaus från franska till engelska 

(A Thousand Plateaus, i svensk översättning: Tusen platåer) noterar att fuite kan översättas 

både till flight och till escape. Ordet kan omfatta ”the act of fleeing or eluding but also 

flowing, leaking, and disappearing into the distance”.301  

 
298 Ibid. 

299 Pedersen 2018:195. 
300 Deleuze & Guattari 2016. 
301 Brian Massumi. "Notes on the Translation and Acknowledgments". I A thousand plateaus: capitalism and schizophre-
nia. Gilles Deleuze & Félix Guattari. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987:xv, min kursiv. 
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Varje ord bär betydelser och associationer som vi dessutom kan tolka individuellt i en-

lighet med våra egna erfarenheter: flygning, flykt som tankeflykt eller flykt som försvin-

nande, flödande, flytande och så läcka, vara otät, springa läck. De sista tre tolkningarna 

fångar mig eftersom det i en museikontext ligger något starkt obehagligt och alarmerande 

i dem. Hotet om olika läckor i bevarandearbetet är ständigt överhängande och kan orsaka 

mycket skada, både på föremålen och dem som hanterar dem. Uppstår det en aldrig så 

liten läcka i en fyndpåse av plast kan ett fuktigt arkeologiskt föremål torka ut och inom 

loppet av några timmar vara förstört. Lösningsmedel och andra hälsovådliga ämnen, som 

används i bevarandearbetet idag eller brukats förr, måste förhindras från att läcka ut och 

tränga in, i ateljén, i avlopp och grundvatten eller i huden och lungorna.  

Läckan förutsätter en spricka i en annars tät konstruktion, såsom en väletablerad musei-

struktur. Läckan, flyktlinjen eller den närbesläktade anordningskonverteraren som beskrivs i 

kapitel 6 Silverfisken från Silur, kan förstås med Karen Barad, som materiell-diskursiva. De 

knyter an till det konkreta och kroppsliga, men också till det emotionella och etiska, 

samtidigt som de banar väg för abstrakt analys. Genom sprickan kan något läcka ut, men 

något nytt kan också ta sig in. Flyktlinjen, sprickan eller läckan i modernitetens museum 

kan vara positivt laddad, en möjlighet till förändring, hinder som raseras, dörrar som 

öppnas, krafter som frigörs. 

2.10 Sammanfattning 

Det här kapitlet tog avhandlingens första frågeställning som utgångspunkt. De merän-

mänskliga aspekter som utforskas i avhandlingen utgörs i stort av det välbekanta och 

högst relevanta i museet: material, miljö och kropp. De finns där, men undertrycks också 

av olika strukturer, kopplade till modernitet och till den tid då museerna etablerades 

kring förra sekelskiftet. Posthumanistiska perspektiv förmår, menar jag, utmana moder-

nitetens grundprinciper och därmed synliggöra det meränmänskliga som redan är i mo-

dernitetens museum. 

I avhandlingen används särskilt teori som framhåller transformativa, omprövande och 

blivande processer; jag beskriver dem som processontologiska. De är hämtade från eller 

inspirerade av teoretiker som ser betydelser i det flytande, (över)flödande, de- och re-

territorialiserade. Det ryms till exempel i Karen Barads agentiska realism och Gilles De-

leuze och Félix Guattaris schizoanalys. Dessa utmanar i sin tur agens som ett mänskligt 

privilegium, antropocentrism och dikotoma ytterligheter som natur/kultur. Alla tre ut-

gör centrala koncept i avhandlingen. 

Jag använder flera olika teoretiker som på ganska närliggande och överlappande sätt ut-

trycker processontologiska perspektiv, men behövs verkligen alla? Jag vill hävda att de 
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gör det. Gilles Deleuze och Félix Guattaris maskiner riktar, menar jag, ett tydligt fokus 

på rörelse och vidare kan väcka associationer till både reglerade/reglerande och styr-

da/ostyriga meränmänskliga teknologier. De kan löpa friktionsfritt men också krascha, 

producera men också fallera. Meränmänsklig agens framträder genom maskinernas in-

tensitet, men också i den möjliga passiviteten, i haveriet. 

Karen Barads intra-aktiviteter och agentiska realism framhåller också en överflödandets 

ontologi, som visar hur världen av excesser bromsas upp och riktas om (eller med De-

leuze och Guattari: de/re-territorialiseras) med apparatus i agentiska snitt.302 De agentis-

ka snitten förstår jag som en slags omkopplare av det processuella, eller, med Deleuze 

och Guattari: flyktlinje/anordningskonverterare. I en konservatorkontext får snittet en 

laboratoriekonnotation med vita rockar, skalpell och mikroskop liksom den arkeologiska 

fältsituationens månghövdade mänskliga och meränmänskliga apparatus blir en effektiv 

väg att beskriva olika vetenskapers eller discipliners världs-skapande.  

Hos Jane Bennett framstår materialiteterna, med vilka vi oundvikligen är sammanlänka-

de, som pulserande, vibrerande och högst o-döda, i kontinuerlig omvandling och pro-

cess.303 Även här synliggörs en meränmänsklig agentisk möjlighet att sätta museet (pro-

duktivt) ur balans. Museet som aldrig sover, som aldrig aktivt behöver levandegöras, där 

livligheten och pulsen skulle kunna framhållas och inte, som nu, kuvas. På samma sätt 

visar Stacy Alaimos trans-korporealiteter hur fenomen och verkligheter är verksamt sam-

mankopplade: mänskliga kroppar, meränmänskliga varelser, ekosystem, ”kemiska aktö-

rer och annan agens”.304 Konservatorn är tvivelsutan inte bara tvärvetenskaplig utan 

också trans-korporellt engagerad i sitt bevarandearbete. 

Hos Elizabeth Grosz är tingen endast tillfälliga konstruktioner sammansatta ur ett virr-

varrigt flöde. De sätts samman eller tar form för att hjälpa oss att förstå och bruka värl-

den.305 Grosz begrepp teknologier bär släktdrag av både baradsk apparatus och deleuzeo-

guattarisk maskin. När jag placerar Grosz endast löst sammanhållna ting i ett museisam-

manhang framstår hela strukturen, byggnader, utställningar, magasin, samlingar, just som 

de är: ständigt på gränsen till sammanbrott. Vad händer om alla museets föremål bara 

är, med Grosz ord, tillfälliga inbromsningar? Det ska jag återkomma till i nästa kapitel: 

Museimaskiner. 

 
302 Barad 2007. 

303 Bennett 2010. 
304 Alaimo 2010:1. 
305 Grosz 2008. 
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3 

Museimaskiner 

[Existensen] hade mist sin harmlösa attityd av abstrakt kategori: den var 
tingens själva stoff, trädroten där var knådad i existens. Eller snarare roten, 
parkgrindarna, bänken, det glesa gräset på gräsmattan, allt detta hade försvun-
nit; tingens mångfald, deras individualitet var ingenting annat än ett sken, en 
fernissa. Denna fernissa hade smält bort, det som återstod var vidunderliga, 
mjuka massor i kaotiskt virrvarr - nakna, med en skrämmande och obscen na-
kenhet.306 
 
                Jean-Paul Sartre, ur Äcklet 

Konservatorn i centrum, betänkandet av Konservatorsutredningen från 1982 blir min utgångs-

punkt för att i det här kapitlet utforska svårigheterna att tydligt definiera konservatorns 

roll. Elizabeth Grosz resonemang kring tinget används som teoretisk ingång för att förstå 

och bredda beskrivningen av konservatorn, bevararen av föremål. Gilles Deleuze och 

Félix Guattaris begreppsapparat sätts i arbete. Vidare undersöks hur problemen att av-

gränsa och ringa in konservatorn kan visa på instabilitet och obeständighet, inbyggda i 

modernitetens museistruktur. Jag menar att detta sammantaget har betydelse för och ger 

genklang i konservatorernas erfarenheter och upplevelser av sin roll i arbetet med mu-

seisamlingarna. 

Konservatorsutredningen tillsattes för att undersöka frågan om utbildningen av konservato-

rer i Sverige. I betänkandet skriver utredaren och departementsrådet Johnny Andersson 

att ”konservatorsutbildningen måste ses i ett större kulturpolitiskt sammanhang”.307 I 

utredningens betänkande, Konservatorn i centrum,308 föreslås riktlinjer för hur en konserva-

torutbildning ska utformas för att kunna producera konservatorer av önskvärd modell, 

anpassade efter museernas form och behov. I betänkandet synliggörs också en mängd 

svårigheter i arbetet när det kommer till att dra upp gränserna för konservatorernas verk-

samhet, att placera in yrkeskåren i lämpligt professionellt fack och att klargöra till vilken 

akademisk disciplin konserveringsvetenskapen hör. Konservatorerna, nära förbundna 

 
306 Jean-Paul Sartre. Äcklet. Bonnier Pocket, Stockholm, 2012:223, min kursiv. 
307 Konservatorsutredningen 1982:13 
308 Härefter refererar jag till utredningen och dess betänkande som vore de ett och samma, såvida det inte finns an-
ledning att särskilja dem. 
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med tingens material och miljö, tycks svåra att fixera. Detta är dilemman som speglar 

tingens och materialens öppna, flyktiga och förhandlingsbara form, vilket skaver mot 

föreställningen om fasta strukturer och beständiga entiteter i modernitetens museum. 

3.1 Behovet av en konservatorutbildning 

Även om konservatorer historiskt varit verksamma under lång tid hade Sverige fram till 

mitten av 1980-talet ingen etablerad utbildning. Det är anmärkningsvärt med tanke på 

hur stora samlingar svenska museer förvaltade och att det redan tidigt stod klart att det 

krävdes omfattande åtgärder för att kunna ta hand om dem. Konservatorn i centrum utgör 

ett vägskäl eller en knutpunkt i museiutvecklingen eftersom problemen med museiföre-

målens nedbrytning slutligen får en ordentlig genomlysning, om än inte en lösning. 

Med en statligt finansierad utbildning som förberetts med en omfattande statlig utred-

ning skulle Sverige få en yrkeskår av konservatorer med en gemensam förståelse för hur 

vården och hanteringen av museisamlingarna skulle utföras och kommuniceras. Tidigare 

hade konservatorer med likvärdig fast skiftande utbildning, utfört jobbet. Hantverkare, 

vaktmästare, rustmästare eller städare tog sig också an föremålsvårdande uppgifter på 

museerna, upplärda av någon med kunskap i området, eller autodidakta. Sverige har en 

lång tradition inom konservering mycket tack vare förre riksantikvarien Sigurd Curmans 

(1879-1966) engagemang för och praktiska kunnande i bevarandefrågor. I utvecklingen 

av svensk textilkonservering är två personer centrala: grundaren av textilföreningen Pie-

tas och textilkonstnären Agnes Branting (1862-1930) samt chefen för riksantikvarieäm-

betets textilkonservering Agnes Geijer, arkeolog och textilhistoriker (1898-1989).309  

Under 1960-talet framfördes från olika håll behovet av en sammanhållande konserva-

torutbildning. I Konservatorsutredningen framhålls att det är nödvändigt att vidmakthålla en 

god konserveringskunskap i landet för att de kulturpolitiska målen skall kunna uppfyl-

las.310 Detta visar hur sammanlänkade museerna, föremålen och bevarandet är med kul-

turpolitiken. Kanske kunde fler och bättre utbildade konservatorer rädda samlingarna, 

som inte bara växte i omfång utan som stadigt bröts ned i magasin och utställningsmil-

jöer. Fortsatta utredningar visar att det inte var så enkelt avhjälpt.311 Insamlingen av fö-

remål och ambitionen att bevara dem för framtiden skapade omgående praktiska prob-

lem för modernitetens museer. Det var ett bekymmer som ingen lyckades lösa och som 

 
309 Konservatorsutredningen 1982. 

310 Ibid:13. 
311 Se t ex Museiutredningen 1994; Museikoordinatorn 2009; Museiutredningen 2015:130: ”Ett gemensamt och 
återkommande problem sägs dock vara den ständiga resursbristen i samlingsförvaltningen vid museerna.” 
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bara växte.312 I Konservatorsutredningen tecknas med tvekan konturen av den i ett enda yrke 

samlade kunskap och kompetens som krävs för att hindra nedbrytningen av i princip 

hela mänsklighetens tillverkningsmaterial. Det tycks inte finnas någon gräns för vad en 

konservator förväntas kunna, inte bara teoretiskt, utan också att praktiskt hantera.  

I ett betänkande från 1924 noteras att det under begreppet fornminnen fram till 1860-

talet saknats ”äldre allmogebyggnader och gårdsanläggningar och bland de saker som 

skola göras till föremål för insamling saknas allmogens husgeråd, verktyg och slöjd”.313 

Nu skulle även dessa föremål samlas in. Som en följd av industrialismens infrastruktur-

utveckling ökade också mängden arkeologiska föremål, vilka kan vara mycket utmanan-

de att bevara. Om minnesvården tidigare sysslat med det konsthistorikern Alois Riegl 

(1858-1905) i essän ”The Modern Cult of Monuments” kallar avsiktliga monument (de-

liberate monuments) hade blicken nu riktats mot de oavsiktliga (unintentional).314  

Bevarandearbetet måste organiseras. Inom yrkeskåren var medelåldern hög och det sak-

nades en grundutbildning som kunde bidra med nya konservatorer och fylla luckorna 

efter pensionsavgångarna.315 1963 tillsattes på begäran av Nordiska konservatorförbun-

det (NKF) en arbetsgrupp som skulle utreda frågan om en konservatorutbildning. Grup-

pen, med representanter från konsthögskolan, NKF, Nationalmuseet och Riksantik-

varieämbetet (RAÄ) lade fram sitt förslag ett år senare. Med en ettårig grundutbildning 

(med möjlighet till ytterligare ett års påbyggnad) skulle konservatorer få en gemensam 

teoretisk kunskapsbas som sedan kunde utvecklas till specialistkompetens genom prak-

tiskt arbete i en konservatorsateljé.316 Försöksverksamheten inleddes 1965 men blev ald-

rig permanent. Den stora museiutredningen MUS65 lämnade ett flertal betänkanden. Av 

dessa utreder både Museerna och Kulturminnesvård museernas konserveringsverksamhet.317 

Statens kulturråd fick i uppdrag att kartlägga konserveringsverksamheten i Sverige. De 

skulle syna ansvarsfördelningen för konservering mellan de statliga museerna och un-

dersöka samverkan med de regionala museernas konserveringsverksamheter. Dessutom 

skulle utbildningsfrågan utredas.318 Kulturrådets utredning resulterade i rapporten Vår-

 
312 Se t ex Museiutredningen 2015 för en sammanfattande överblick. Angående uppförandet av Nationalmuseums 
som togs upp till riksdagsbehandling i mitten av 1840-talet: ”samlingar gömda i magasin var kapitalförstöring. Dels 

riskerade de att brytas ner fysiskt eftersom många magasinslokaler inte var la ̈mpliga ur klimatsynpunkt”, i Museiut-
redningen 2015:47. 
313 Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen 1924:90. 
314 Alois Riegl. ”The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development”. I Historical and philosophical 
issues in the conservation of cultural heritage. Nicholas Stanley Price, Mansfield Kirby Talley & Alessandra Melucco Vac-
caro (red). Getty Conservation Institute, Los Angeles, Calif., 1996:72. Thordis Arrhenius diskuterar, utifrån Riegls 
text, monument som samtidigt förflutna och samtida i ”Den moderna monumentkulten”. I Mellan minne och glömska: 
studier i det kulturella minnets förvandlingar. Johan Redin & Hans Ruin (red). Daidalos, Göteborg, 2016. 
315 Kulturuts. Kulturutskottets betänkande med anledning av motion om konservatorverksamheten (KrU 1977/78:5). 1977. 
316 Konstnärsutbildningssakkunniga 1976:18. 
317 1965 års musei- och utställningssakkunniga. Kulturminnesvård: Betänkande (SOU 1972:45). Liber förl., Stockholm, 
1972; 1965 års musei- och utställningssakkunniga. Museerna: Betänkande (SOU 1973:5). Sv. Reproduktions AB, Stock-
holm, 1973. 
318 Konservatorsutredningen 1982; Sveriges Riksdag. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken 
(Prop 1974:28). 1974. 
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da! Bevara! Museerna och föremålsvården.319 Kulturrådet gav även i uppdrag åt statskontoret 

att utreda organisationen av konserveringsverksamheten inom museisektorn vilket re-

sulterade i rapporten Konserveringsverksamheten vid statliga museer – en kartläggning och problem-

inventering.320 Konserveringsateljéer och verkstäder över hela landet321 besöktes och kon-

servatorer, företrädare för andra personalgrupper på museer, arkiv och övriga institu-

tioner med konserveringsverksamhet (även privata aktörer) intervjuades.322 Utredningen 

tog också hjälp av konservatorer inom NKF.323  

I Museerna: betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställningssakkunniga publicerad 1973 

noteras att museisamlingarna i Sverige var i dåligt skick och föremålsvården svårt efter-

satt. Fler resurser måste skjutas till och vårdarbetet samordnas om museerna skulle kun-

na fortsätta att fungera.324 Föremålssamlingarna, skriver Tore Bring i statskontorets rap-

port från 1978, ”utgör grunden i alla museers verksamhet. Tillsyn, vård och konservering 

av samlingarna ingår i deras förvaltning av vårt kulturarv”.325 Rapporten avslutas med 

ett antal allmänna överväganden där Bring konstaterar att museerna generellt önskar ”en 

snar förbättring av konservatorsutbildningen i landet".326  

Samtliga rapporter utgjorde underlag för Konservatorsutredningen. I väntan på en utbildning 

i Sverige etablerades också ett samarbete med Konservatorskolen i Köpenhamn.327 I ett 

betänkande från 1977 konstaterar kulturutskottet - med stöd av remissinstanserna RAÄ, 

Statens historiska museum (SHM), statens konstmuseer och Nordiska museet - att Sve-

rige behöver utbilda konservatorer för att häva den ”f. n. katastrofala bristen på konser-

vatorer, som kan ansvara för den tekniska vården av vårt kulturarv (…)”.328 I betänkan-

det påpekas att det inom stora delar av museiväsendet råder en eftersläpning i konserve-

ringsarbetet.329 En konservatorutbildning är ett måste ”i ett land som Sverige, som vill 

framstå som ett kulturland”.330 ”En viktig utgångspunkt för planering av konservators-

utbildning är samhällets behov av konservatorer. (…) Att samhällets behövde musei-

samlingarna och konservatorer som tog hand om dem var underförstått och en etablerad 

grundföreställning. 

 
319 Ingrid Böttinger (red). Vårda! Bevara!: museerna och föremålsvården. Statens kulturråd, Stockholm, 1980; Statens 
kulturråd. Vårda! Bevara!: Kulturrådets program (KUR 1981:3). Kulturrådet, Stockholm, 1981. 
320 Tore Bring. Konserveringsverksamheten vid statliga museer: en kartläggning och probleminventering. Statskont., Stlm, 1978. 
321 Stockholm, Borås, Falun, Göteborg, Lund och Malmö. 
322 Konservatorsutredningen 1982. 
323 Ibid. 
324 1965 års musei- och utställningssakkunniga 1973. 

325 Bring 1978:4. 

326 Ibid:4. 

327 Nuvarande KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.  
328 Kulturutskottet 1977. 
329 Ibid:3. 
330 Ibid:3. 
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Statliga offentliga utredningar beskrivs av Fredrik Norén som ”statens röst”.331 Ett be-

tänkande är också, mer specifikt, en sammanställning av tolkningar och ståndpunkter 

som siktats genom utredaren, remissinstanser, experter med flera. Initialt var kansliche-

fen Håkan Berg särskild utredare för Konservatorsutredningen. Han efterträddes en bit in i 

arbetet av departementsrådet Johnny Andersson. Som experter kallades Gunnar Eklöw 

och Gudrun Vahlquist, statens kulturråd, Sten Hagander, skolöverstyrelsen, Benny Jons-

son, universitets- och högskoleämbetet, museichefen Kjell Zetterström, fil. mag. Beatri-

ce Christensen-Sköld, Åke Nisbeth, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, 

samt konservatorerna Hans Lindmark, Eva Möller, Peter Tångeberg och Irma Wallen-

borg. 332 Det är väsentligt att framhålla att det som kom fram i utredningen är en bred, 

utförlig och väl förankrad beskrivning av hur resonemangen gick, kring konservering 

och utbildningen till konservatorer, i Sverige vid tiden. Utredningens förslag antogs i sin 

helhet, bortsett från att den föreslagna utbildningsorten Stockholm istället blev Göte-

borg där utbildningen snart kom att påbörjas.  

3.2 Föremålens instabilitet 

I Konservatorn i centrum definieras en rad centrala koncept. ”Redan själva begreppet före-

mål behöver klarläggas.”333 Utredaren Johnny Andersson konstaterar att museiföremål 

kan vara mycket olika vad gäller storlek, vikt och tillstånd, men ett är gemensamt: ”de 

ger kunskap om gångna tider och människans, livets och jordens utveckling”.334 Med 

Elizabeth Grosz kan, menar jag, beskrivningen och uppfattningen av föremålen på mu-

seet utvidgas, destabiliseras och utforskas som vore de kontinuerligt blivande inte färdiga 

eller beständiga.  

Tinget, skriver Elizabeth Grosz, ”är det vi gör av världen snarare än det vi helt enkelt 

finner i världen”.335 Därmed är inga tillstånd fixerade. Själva fastheten i vår värld är bara 

en föreställning upprättad av oss för att göra den hanterlig att leva i: en fasthet som 

museet både utmanar och drar till sin yttersta spets. Grosz formulering skulle kunna 

förstås som ett sätt att synliggöra och upplösa de kulturella konstruktioner som håller 

museiföremålen låsta i förutbestämda system och kategorier. Jag menar emellertid att 

Grosz nedmontering kan fördjupas tillsammans med ett icke-antropocentriskt perspek-

tiv och med meränmänsklig agens involverade i tingblivandet och museigörandet. Detta 

 
331 Norén 2019. 
332 Konservatorsutredningen 1982:43. 
333 Ibid:44, understruket i original. 

334 Ibid:44. 

335 Grosz 2008:103. 
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öppnar för möjligheten att genom museisamlingarna hitta nya ingångar till vår förståelse 

av det Anderson ringar in: ”människan, livet och jordens utveckling”.  

Museet inte bara samlar och visar ting utan kan också sägas skapa dem; omvärlden (och 

vi själva) avgränsas på olika sätt i behändiga entiteter, eller ting. Jag skulle, med utgångs-

punkt i Elizabeth Grosz ting-formulering, vilja beskriva museet som ”vårt sätt att hantera 

ett virrvarr av förnimmelser, vibrationer, rörelser och intensiteter som bygger upp såväl 

vår värld som oss själva”.336 Detta ting- eller museiskapande är ett sätt att göra världen 

begriplig. Men det gör också de inringade, ”objektifierade” entiteterna - föremålen, män-

niskorna eller de icke-mänskliga djuren - möjliga att utnyttja eller till och med döda (se 

kapitel 6 Silverfisken från Silur). Föremålen kan förstås som representanter och uttryck för 

en önskan, både på museet och annorstädes, om beständighet och varaktighet. Vi vill att 

tinget och världen ska ligga framför oss och, som Grosz skriver: vara ”tillgänglig för våra 

intentioner och syften, flexibel, böjlig, möjlig att manipulera, passiv”.337 Eller som Han-

nah Arendt formulerar det: ”Världens verklighet och tillförlitlighet vilar på att tingen 

omkring oss är mer varaktiga än den verksamhet som frambragte dem, och att denna 

varaktighet till och med kan överskrida tillverkarnas livslängd”.338  

Museiföremålen, menar jag, existerar i sitt materialspecifika varande, vilket alltid innebär 

transformationer, och dessa förändringsprocesser väljer vi att benämna efter hur vi be-

traktar dem: patina eller nedbrytning? Nedbrytningen blir aldrig så tydlig som när före-

målets omgivning är orörlig, i montern eller i magasinet på museet. Museet utgör därför 

inte en plats för tingens stillhet och stabilitet, utan är snarare en miljö där nedbrytningen 

och de transformativa processerna blir särskilt påtagliga. I varje föremål finns en tingets 

logik inskriven och enligt den följer nedbrytningen givna mönster i samklang med om-

givningen. Materialens beständighet är inbillning. Förflyttningar, dislokationer och de-

stabiliseringar pågår kontinuerligt i och mellan ting, kroppar, mänskligt och merän-

mänskligt. Vad händer då för en institution som museet, stabilt till sin identitet och som 

i sig ska utgöra en motkraft till eller en fristad från förändring, när detta beständighets-

perspektiv ifrågasätts eller betraktas som ett hinder? 

I bevarandearbetet på museet måste man förhålla sig till och ibland själv närmast anta 

samma diffusa form som tingen. Detta är en nödvändig del av arbetet: man måste förstå 

föremålet, inte bara som det beskrivs i museikatalogen, utan i all sin obeständighet. Det 

är ju det transformativa i tingen som konservatorerna ska bemöta. När museiföremålen 

och konservatorerna länkas samman är det tingen som ska hållas intakta vilket tvingar 

konservatorerna att anpassa sig. Det sker en maktförflyttning som ger föremålet företrä-

de. Om det krävs ett kyligt klimat för att tinget ska bestå så är det i den miljön konser-

 
336 Ibid:103. 

337 Ibid. 

338 Arendt 1998:138. 
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vatorerna arbetar; de förlorar finmotorik, klär sig i extra lager och modifierar arbetspas-

sens längd efter hur lång tid det går att uthärda. En av informanterna berättar. 

Det är ju så att vi hela tiden utbildas i att underordna oss materialen 

och föremålens behov och därmed så sätter man sig själv efter och sina 

egna fysiska behov. Det kan nog vara det som iallafall primärt skiljer 

vårt förhållningssätt från andras, tror jag.339  

Föremålens behov är det som i första hand leder och bestämmer bevarandearbetet. Det 

kan tyckas som en självklarhet, men om museets grund utgörs av konstruerade världar 

skapade av och för människan med hjälp av föremål och berättelser, så är denna praktik, 

styrd av det meränmänskliga, en anomali.  

3.3 Mellanrummen & museet som blivande ting 

Elizabeth Grosz pekar på vilken roll tingen spelar för vårt människovarande i världen: 

hur vi förstår världen i avgränsade enheter som ting, och hur vi orienterar oss och utfor-

mas efter dem. Istället för att se ting som beständiga och fasta i konturerna framhåller 

hon hur verkligheten av ting och allt däromkring oavbrutet flödar. I denna flytande exis-

tens är tingen snarare utfällningar, kristalliseringar, koagulat. Vi gör ting av världens oavbrut-

na pulserande livlighet och det krävs energi och engagemang för att hålla tingen stabila, 

i ordning och på plats. Detta skulle kunna beskrivas som museets centrala uppgift: att 

stabilisera världen i ting så att vi kan agera på dem. Det är ett verklighetsskapande, en 

inramning och en reducering av en annars oöverskådlig värld.  

I denna aktiva världs- eller objekts- eller museiproduktion, i syfte att forma en solid till-

varo avpassat oss själva, lämnar vi emellertid någonting kvar outforskat. Vi förlorar i 

processen tillgången till ”världens flytande karaktär, de rörelser, vibrationer och trans-

formationer som sker under varseblivningens och kalkylens tröskel, utanför det som är 

relevant för våra praktiska syften”.340 Museets själva konstruktion där stabilitet, ordning 

och kontinuitet utgör grundstenarna kan förstås som en motkraft till det flytande, och 

som en lösning på den osäkerhet och olust en instabil värld ger upphov till. Om verklig-

heten förstås som rörlig blir emellertid både tinget och museet endast en illusion, en 

avgränsad föreställning om världen, inte världen i sin helhet. I museet utesluts det, 
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virrvarret. De ”förnimmelser, vibrationer, rörelser och intensiteter som bygger upp såväl 

vår värld som oss själva”.341  

När jag tänker med Elizabeth Grosz ser jag museet så som hon beskriver ting-görandet. 

”[D]en skiss vi lägger över vissa regioner i världen så att de blir begripliga och underlättar 

genomförandet av våra syften och projekt, samtidigt som de begränsar och lokaliserar 

dem.”342 Dessa begränsningar framträder då varseblivningen, intellektet och kunskapen 

”reducerar och raffinerar objekt, fokuserar och isolerar det som är av intresse eller po-

tentiell relevans för våra framtida handlingar”.343 Reduktionen och uppdelningen har ett 

pris: en oförmåga att erkänna mellanrummen, kopplingarna, överlappningarna som inte 

kan inneslutas i ett ting.344 Grosz vänder sig till filosofen Henri Bergson och hans för-

ståelse av intuition, ”vår icke-pragmatiska, icke-effektiva, icke-ändamålsenliga relation 

till världen”.345 I museets ordning och systematisering är det svårt att se var detta skulle 

ta plats, eller i konservatorers arbete, naturvetenskapligt till sin utformning. Hur vore det 

om vi utöver att förstå museiföremålen och bevarandearbetet intellektuellt också utveck-

lade en känsla för tingen med en bergsonsk intuition: inte pragmatiskt, inte effektivt, inte 

ändamålsenligt? 

Ta mikroskopering som exempel, skriver Karen Barad; vi lär oss göra det inte enbart 

genom att se, utan också att göra, att interagera.346 Det krävs ”’know-how’, intuition, 

påhittighet (vilka alla erhålls genom praktisk övning), en hel del knåpande” och så vidare 

för att med hjälp av instrumentet bara ställa in bilden och börja särskilja det viktiga.347 

Intuition ska i det här sammanhanget inte förstås som en vag känning; det har snarare 

med det som kallas tyst kunskap att göra. Intuition och ”know-how”, skriver Lars-Erik 

Björklund i avhandlingen i didaktik Från novis till expert, bygger på förmågan ”att känna 

igen sig i tidigare erfarenheter”.348 Den praktiska kunskapen, eller tacit knowledge, är kun-

skap som dels tas för given, men som också är svår att verbalisera, därför underförstådd 

eller tyst till skillnad mot explicit.349 Uppdelningen gjordes av Michael Polanyi, bland annat 

verksam som filosof och vetenskapssociolog, som i boken Den tysta dimensionen (The Tacit 

Dimension) framhåller att "vi kan veta mer än vi kan säga", i Eva Backelins översättning 

från 2013.350 I original lyder frasen ”we can know more than we can tell”.351 I den sven-
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ska översättningen försvinner något av det mångbottnade i tell. Det handlar inte bara om 

vad vi säger utan också om att vi vad vi kan urskilja och begripa. Den tysta dimensionen 

är därmed inte endast svår att kommunicera med andra, något vi saknar ord för, utan 

också något vi själva kan ha svårt att uppfatta som en del av vårt kunnande.  

Svårigheterna att studera tyst kunskap, skriver Richard Brock, utbildningsforskare, kan 

överbryggas genom intuition och insikt, ”två processer som länkar samman det tysta och 

det explicita”.352 Intuition definierar Brock som ”outtalade föraningar eller känslor som 

påverkar tankarna” snarast undermedvetet.353 I arbetet med vården av föremålen får tyst 

kunskap ytterligare en dimension, som berör makt och synlighet, då den tysta kunskapen 

omfattar (förkroppsligade) perspektiv på vetande som inte alltid får röst i museet. Intui-

tionen öppnar däremot för andra sätt att relatera till världen. I museet och i bevarande-

praktiken finns potential för mellanrummens möjligheter. Där används redan intuitionen 

som redskap i förståelsen av föremålen, som skulle kunna utsträckas till att omfatta hela 

vårt museigörande. 

3.4 En tekniker i kulturvårdens tjänst 

I Konservatorn i centrum försöker utredaren Johnny Andersson klargöra vilken konserva-

torns roll är och vilka arbetsuppgifter en sådan ska ha.354 Han konstaterar att det är svårt 

eftersom arbetet omfattar så många olika typer av föremål och material, vilket gör att 

uppgifterna kan se mycket olika ut; därför är det inte möjligt att på ett entydigt sätt säga 

vad som är utmärkande för professionen. I utredningen framhålls vidare att verksamhe-

ten gränsar mot och har beröringspunkter med flera andra: konstnärlig, hantverksut-

övande, forskning/vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap.355  

Konservering är också något som berör många områden och flera samhällssektorer: mu-

seer, kulturminnesvård, arkiv och bibliotek.356 Behovet av föremålsvård är brett; banker, 

fackliga organisationer, föreningar, hembygdsgårdar, kyrkor och privatpersoner kan be-

höva hjälp att ta hand om sina arkiv och samlingar.357 Till detta kommer att konserve-

ringsverksamheten omfattar ett stort antal skilda material- och föremålskategorier: möb-

ler, tavlor, skulptur, keramik, fåglar och andra djur, böcker, arkeologiskt material, texti-

lier. Därför menar utredaren att det vore lämpligt att försöka dela in verksamheten i 
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mindre områden för att göra den lättare att överblicka.358 ”Indelningen bör göras efter 

någon princip som tar fasta på skillnader och beröringspunkter mellan olika verksam-

hetsområden. En sådan ’naturlig’ indelning bör då rimligen också kunna återspeglas i 

uppläggningen av konservatorutbildningen.”359 Men hur skulle det gå till?  

I direktiven för utredningen exemplifieras de huvudområden inom vilka det kan finnas 

konserveringsbehov.360 De är indelade i tre huvudkategorier: konst- och kulturhistoriska 

objekt samt arkiv, bibliotek och fotografiska objekt respektive naturhistoriska objekt.361 

Som undergrupper listas olika materialkategorier, till exempel måleri, som sedan får un-

dergrupperna ”på duk, på trä, på puts”.362  Eller textilier med undergrupperna: jordfunna, 

dräkter, kyrkliga och övrigt.363 Försöken till uppdelning visar på svårigheten att systema-

tisera konserveringsverksamheten och skapa kategorier av olika områden. Bland mate-

rialtyperna, finns till exempel både renodlade material som sten och papper och mer före-

målsbetonade kategorier som vapen och måleri på duk.364 Det framstår som omöjligt att 

göra en fungerande materialindelning. Var skulle nu oljemålningar, polykroma skulpturer 

och andra sammansatta material placeras? Istället görs en för utredningen ny indelning 

för att arbetet överhuvudtaget ska kunna överblickas. Verksamheten delas in i tio områ-

den: pappers- och bokkonservering, foto- och filmkonservering, målerikonservering, 

skulpturkonservering, textilkonservering, möbelkonservering, etnologisk, arkeologisk, 

naturhistorisk konservering samt byggnadsrestaurering och övrig byggnadsvård.365 Det 

som styr indelningen är både material, föremålskategori och typ av samling.   

Utredningen hade till uppdrag att föreslå konservatorutbildningens sektorstillhörighet. 

Detta ska komma att bli avgörande för konservatorers relation till angränsande yrkes-

grupper, till exempel på museer och inom andra kulturvårdande institutioner. Humanis-

tiska, naturvetenskapliga, tekniska och administrativa kurser kommer att krävas i utbild-

ningen, liksom konstnärliga övningar. Konservatorlinjen kan med hänsyn till sin tvärve-

tenskapliga karaktär inte sägas ”höra naturligt hemma” i någon av de fem utbildnings-

sektorerna, som en allmän grundläggande högskoleutbildning vanligtvis tillhör.366  

Om den huvudsakliga arbetsuppgift är att stabilisera och bromsa nedbrytningen av före-

mål (eller att fördela arbetet till personer som kan göra detta) måste materialkännedom 

vara den viktigaste kunskapen, resonerar Johnny Andersson; detta gör konservatorer till 
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naturvetare och tekniker.367 Men verksamheten bedrivs till övervägande del inom sam-

hällets kultursektor; på ett övergripande plan skulle de därför kunna sägas ha ”kultur-

minnesvårdande uppgifter”.368 Sammanfattningsvis vore det ändå, konstaterar Anders-

son, riktigare ”att betrakta konservatorn som en tekniker i kulturvårdens tjänst än som 

en renodlad kulturminnesvårdare”.369 Forskningen, avslutar utredaren, behöver framför 

allt knytas till naturvetenskapliga och tekniska områden.370 Utbildningen ska till att börja 

med knytas till humanistisk-samhällsvetenskaplig fakultet. Ett skifte till naturvetenskap-

lig dito gjordes på 1990-talet och där, på institutionen för kulturvård i Göteborg, är kon-

servatorprogrammet fortfarande inplacerat. Svårigheten att fastställa yrkets tillhörighet 

visar sig ännu vara relevant, vilket diskuteras utförligare i kapitel 4. 

3.5 Begär på museet 

Jag läser Konservatorn i centrum med Gilles Deleuze och Félix Guattari och ser med hjälp 

av schizoanalysen hur bevarandemaskinerna sätts samman. Min upplevelse av att använ-

da Deleuze och Guattaris teori och begrepp är närmast kroppslig, fysisk, materiell-dis-

kursiv. Genom att använda ett till synes välbekant begrepp, som begär eller maskin, skapas 

ett scenario och jag lockas in i en tankemiljö. När begreppet skiftar betydelse och to-

nalitet uppstår en känsla av svindel. Begreppen kan vara nyskapade, men ger antydningar 

om och associationer till något välbekant: flyktlinjen och schizoanalysen. 

Schizoanalysen, som introducerades i föregående kapitel, sätter rörelse i fokus: blivande, 

transformation och osäkerhet. Ett icke-antropocentriskt perspektiv integreras konsek-

vent i maskinerna vars drivkraft är begäret. Primärt hos Deleuze och Guattari är deras 

uppfattning om begärets natur.371 Begäret föregår ”de begränsande subjekten”.372 Detta 

kan jämföras med Karen Barads agentiska realism. Fenomen, kroppar och objekt finns 

inte som beständiga entiteter innan ett möte sker; dessa uppstår vid intra-aktioner. Begär 

producerar skillnader liksom Barads agentiska snitt formulerar gränser och konturer.  

Begäret är alstrande; allt liv är begär, blivande och produktiva sammankopplingar.373 Och 

allt begär ”är i grunden positivt: ett begär efter att bliva”.374 Till skillnad mot psykoana-

lytikern Sigmund Freuds begärsbegrepp är det deleuzeoguattariska begäret inte ett ut-
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tryck för en brist som måste stillas. Snarare utgör begäret en verklighetsskapande kraft.375 

Begäret börjar inte hos någon person eller något objekt.376 Det är inte individuellt eller 

privat, utan en del av samhället och infrastrukturen.377 Alltså är det också en del av mu-

seet och museistrukturen. Det produktiva begäret är en meränmänsklig agens där antro-

pocentrismen har förskjutits, eller där alla möjligheter för ”centrism” upplösts.  

Hur framträder då begäret på museet? Kanske kan samlandet, museibyggandet, profes-

sionsutvecklingen beskrivas i Freuds termer av begär och längtan, två av psykoanalysens 

koncept som, liksom modernitetens museum, hör till förra sekelskiftet. Det är inte omöj-

ligt att knyta begär till museiskapandet, men med Deleuze och Guattari skiftar verklig-

heten och tar ny form. De framhåller något om begäret som är väsentligt för mitt reso-

nemang. Deleuze och Guattari menar att begäret är produktivt först när det ”spårar 

ur”.378 Det är ”när begäret avvisar varje erkänt objekt som sitt förmenta förverkligande 

- som det verkligen är verksamt”.379 Hur skulle en sådan urspårning kunna placeras i en 

museikontext? Kanske kan förhållningssätt, som emanerar ur, men inte i sig är, beva-

randearbetet, med dess förutsättningar och restriktioner vara en sådan urspårning.  

Genom en ny utbildning skulle konservatorer konstrueras, som i sin tur förväntades sätta 

igång ett maskineri av vård och hantering. Denna bevarandemaskin skulle styra musei-

samlingarna bort från förfallet och återupprätta museet som en plats där bevisen för 

människans historia var i tryggt förvar för framtiden. En av de deleuzeoguattariska ma-

skinkomponenterna kallas assemblages of enunciation380 vilket i Gunnar Holmbäcks svenska 

översättning blir utsageanordningar.381 Det är uttryck eller formuleringar som cirkulerar och 

reproducerar sig själva genom olika subjekt.382 Konservatoryrket kan sägas ha artikule-

rats fram i Konservatorsutredningen och tar form som en utsageanordning, ett assemblage 

av ord. Konservatorer själva och andra som beskriver dem ska komma att reproducera 

och på så sätt upprätthålla anordningen. Denna är också en del av bevarandemaskinens 

många komponenter. 

Med schizoanalysen identifieras de maskiner som verkar genom materiella, institutionella 

och diskursiva konstruktioner.383 En övergripande fråga för schizoanalys av utbildning, 

skriver Helena Pedersen är hur själva utbildningsanstalten organiserar sig i specifika for-
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mer, och inte i andra: ”Varför detta system och denna form?”.384 Detta kan enkelt över-

föras till museet. Där verkar maskiner genom de museispecifika materiella, institutionella 

och diskursiva konstruktionerna: samlingar, museibyggnad, verksamhetsplan, kulturpo-

litiska mål, kulturarvsfrågor, museilag, museidefinitioner och så vidare. Frågan för en 

schizoanalys av museet blir hur institutionen och verksamheten organiserar sig. På sam-

ma sätt kan frågan ställas till konservatorn eller bevarandet som ”institution”. Varför 

organiserar sig konservatorerna eller bevarandet som just detta system, eller i just denna 

form? Jag kommer här i enlighet med schizoanalysens arbetssätt att identifiera de maski-

ner som skapat produkten, det vill säga konservatorutbildningen, vilken i sin tur produ-

cerar nya maskiner, till exempel konservatorer. Låt mig än en gång poängtera att schizo-

analysen, liksom posthumanismen, också i själva forskningsprocessen är en blivandets 

teori som metodologiskt förhåller sig tentativt, tentakulärt eller spekulativt till sitt 

material. Det innebär att vi kan ställa frågan: hur vore det om..?  Hur vore det om kon-

servatorn framställdes ur ett posthumanistiskt perspektiv?385  

3.6 Varande & blivande i museum & bevarande 

Tillbaka till den maskiniska ontologin och schizoanalysen. Begär, enligt Gilles Deleuze 

och Félix Guattari, är produktion, blivande, ”en ymnig serie av produktiva samman-

kopplingar”.386 Förutsättningen för att begärets drivkraft ska kunna flöda och skapa för-

ändring är att det ingår i ett öppet system. Deleuze och Guattari definierar det öppna 

systemet som maskiniskt och det slutna som mekaniskt.387 Slutna system, skriver Jakob 

Wenzer, kan jämföras med fysikens modeller av jämviktsuppehållande, isolerade före-

teelser.388 Detta korrelerar med den identitetsform Deleuze och Guattari kallar varande, 

vilket står för ett essentiellt subjekt, ett oföränderligt ”själv”.389 Det är statiskt och av-

gränsat. Den maskiniska identitetsformen däremot är blivande, för vilken förändringen är 

det enda konstanta.390 Med en maskinisk logik finns det inte någonting som ”är någon-

ting”; allt är i vardande och befinner sig mellan olika former av det som varit och det 

som ska komma att bli.391 Maskiner kopplas ihop och ifrån, krafter styrs om och flöden 

riktas, nya förutsättningar skapas och andra avslutas. Schizoanalysen identifierar maski-

nerna men frågan är alltid: ”vad producerar maskinen?”.392  
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Museet, bevarandet och konservatorers arbete omfattar alltså både varande och blivan-

de. De båda identitetsformerna står också i oavbruten konflikt med varandra. Moderni-

tetens museum etablerade och annonserades som en konstant institution. Dess kärna 

förväntades vara stabil och oföränderlig, till skillnad mot andra museilika företeelser, 

men framför allt, som motvikt till det omkringliggande, instabila, industriella moderna 

samhället.393 Naturligtvis har museer förändrats sedan de etablerades kring förra sekel-

skiftet, men grundstrukturen och hörnstenarna i konstruktionen, såväl bokstavligt som 

bildligt talat, ligger i många hänseenden kvar. I artikeln “Forgetting to remember, re-

membering to forget: late modern heritage practices, sustainability and the ‘crisis’ of 

accumulation of the past” resonerar Rodney Harrison kring glömskan som en viktig del 

av att minnas.394 “[O]ne cannot properly form new memories and attach value to them 

without also selecting some things to forget.”395 Minnet är en aktiv process och detsam-

ma gäller urvalet och tolkningen av kulturarven. Med en allt mer (och en med allt fler 

objekt) omslutande kulturarvs-definition, skriver Harrison, riskerar vi att bli ”överväldi-

gade av minnen”, vilket i sin tur leder till att kulturarven tappar i betydelse och blir ”in-

effective and worthless”.396 Det är denna kris artikeltiteln refererar till. Harrison menar 

att gallring eller de-accession bör bli en lika viktig del av föremålsförvaltningen som be-

varandet, om verksamheten ska förbli hållbar och kulturarven fortsätta vara relevanta.397   

Under en intern halvdagsworkshop på Västerbottens museum hösten 2018 diskuterade 

personalen tillsammans med en grupp museologer från Umeå universitet, hur man skulle 

ta sig an det som kommit att kallas ”föremålsberget”, en samling föremål som så att säga 

fastnat under sin väg in i museets samlingar.398 Antikvarien och etnologen Hillevi Waden-

sten och jag, som ledde workshopen, försökte tillsammans med deltagarna förstå varför 

det blivit såhär. Fyra områden som kunde innehålla bromsande mekanismer identifiera-

des: resurser (ekonomi, personal, tid), organisatorisk struktur (rutiner och insamlingsreg-

ler), fysiskt utrymme samt föremålen i sig (uppgifter om föremålen kunde till exempel 

ha försvunnit). Frågan om gallring utgjorde också ett väsentligt hinder, bland annat ef-

tersom föremålen skänkts till museet; kunde man göra sig av med gåvorna utan att för-

lora närsamhällets förtroende? Andra knutar handlade om arbetets art. Jag vet av egen 

erfarenhet att det här är arbetsuppgifter som kan vara komplicerade, smutsiga och tunga, 

vilket gör det svårt att avsätta ”ett par timmar i veckan” för att utföra det, vid sidan av 

andra uppgifter. Det kan behöva planeras in som ett större projekt, samtidigt som det 
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har karaktären av löpande linjearbete. Att frisätta resurser (tid, pengar och personal) för 

det kan också vara svårt,  jämfört med utställningsprojekt, som drar publik och kan ge 

intäkter. Museipersonalens insikter under workshopen blev vägledande för att den vän-

tande samlingen, eller ”föremålsberget”, snart därefter ordnades upp..  

Kerstin Arcadius skriver om hur föremålens väg in i museet ritualiserades.  

Registreringen, som utnämndes till den viktigaste åtgärden, represen-

terade föremålens rite de passage in i varaktigheten, då de fick sin in-

dividuella identitet som ”museiföremål” och blev objekt för det pro-

fessionella arbetet.399  

Registreringens skrivbordsarbete utgjorde en betydelsefull motvikt till museets mer fy-

siskt krävande uppgifter. I själva akten upprättades en ”oersättlig handling” som fick 

tyngd av den inbundna registreringsliggaren.400 Denna sammanlänkning mellan arbetets 

praktiska karaktär och dess rituella betydelse kan, menar jag, ha betydelse för att det 

skapas den här (vanliga) typen av blockeringar i föremålsflödet, som vi diskuterade på 

Västerbottens museum. Det ligger en inbyggd mening i att det ska vara omständligt, 

närmast högtidligt, vilken dolts under år av rationaliseringar fram till dagens museistruk-

tur. Föremål som samlats in men ännu inte registrerats och märkts med nummer befin-

ner sig i ett slags flytande, liminalt tillstånd: inte längre under uppsikt av tidigare ägare 

eller användare, men ännu inte omfamnade av museets rutiner.  

3.7 Rhizom 

Traditionellt tänkande och skrivande har ett centrum eller ett subjekt utifrån vilket det 

sedan uttrycker sina idéer.401 Det är en trädlik, hierarkisk struktur med tydlig ordning 

och riktning. Mot denna står den deleuzeoguattariska rhizomatiska; där skapas ”slump-

mässiga, decentraliserade förbindelser som sprider sig själva”.402 Att försöka finna roten 

till något, eller en ”underliggande struktur”, är i den meningen lönlöst eftersom allt detta 

förstås som efterkonstruktioner. 

Med begreppet rhizom etablerat av Gilles Deleuze och Félix Guattari synliggörs hur ma-

teria och tecken/diskurs/språk är sammanlänkade utan några hierarkiska fördelningar. 

 
399 Arcadius 1997:159. 
400 Ibid:159. 

401 Colebrook, 2010. 
402 Ibid:xxvi. 
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Det är, ”inte skapat av enheter utan av dimensioner, eller snarare riktningar i rörelse”.403 

Att rhizom för tankarna till museets så avskydda mögel gör det till ett lockande begrepp. 

Med posthumanistiska, icke-antropocentriska perspektiv kan alternativa kartor ritas över 

museet, rhizomatiska strukturer där meränmänskliga aktörer och för museiverksamheten 

oavsiktliga stråk och färdriktningar framträder. Föremålen på museet (de inskrivna och 

de som inte är det, rekvisita, scenografi), professionerna, epistemen, ontologierna, rum-

men, skadedjuren, spotlightsen, besökarna, uppdragsgivarna, utställningstexterna, mu-

seets historia, chefer och geografiska placering skulle kunna beskrivas som ett rhizom 

eller som en ansamling/ett ansamlande (assemblage) enligt Deleuze och Guattari.404 De 

organiska metaforerna med fokus på relation, möte och transformation fungerar, menar 

jag, väl för att beskriva museet där auktoritet och utrymme att utöva kontroll på ett 

komplext sätt skiftar mellan människor, objekt, kunskaper och professioner.  

3.8 Museets maskiniska & mekaniska strukturer 

Deleuze och Guattaris maskiniska princip kan också beskrivas som rhizomatisk, och den 

mekaniska som stratifierad. Den mekaniska/stratifierade strukturen är fast och oförän-

derlig, medan den maskiniska/rhizomatiska är multipel, förgrenad och transformativ.405 

De båda ingår alltid gemensamt i olika sammansättningarna; de uppstår aldrig i absolut 

form.406 Jakob Wenzer tar människan som exempel, som genom sin genetiska kod är 

starkt stratifierad; likväl kan denna människa ingå i en rhizomatisk struktur.407 På samma 

sätt är det inte meningsfullt att se museet, bevarandet eller konservatorn som antingen 

mekanisk eller maskinisk, utan snarare försöka se hur dessa aggregationsformer samver-

kar eller motverkar varann, vilken friktion som uppstår mellan dem och vilka nya pro-

dukter detta i sin tur skapar.  

Det rhizomatiska i ett föremål kan sägas utgöras av att det förändras så snart det placeras 

i en ny miljö. Om ett museiobjekt, som stått i magasinsmiljö i 50 år, flyttas till en utställ-

ningsmiljö, så är det inte bara miljön som ändrats utan objektet i sig. Detta innebär att 

objektet nu måste hanteras som ett nytt och okänt objekt eftersom förutsättningarna för 

hur det kan tänkas reagera har förändrats. I analogi med detta måste också konservatorer 

inta ett nytt förhållningssätt till föremålet, arbeta på ett nytt sätt med det och bli en något 

annan konservator än hen var i förhållande till föremålet-på-sin-plats-i-magasinet.  

 
403 Åsberg, Hultman & Lee 2012:212. 
404 Tony Bennett & Chris Healy (red). Assembling culture. Routledge, London, 2011. 
405 Wenzer 2008:92. 
406 Ibid:93. 
407 Ibid:93. 
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Den stratifierade strukturen, å andra sidan, hålls samman av statiska förhållanden ”där 

kommandon går uppifrån och ned”.408 Termen kommer ifrån hur geologins stratum blir 

till, lager på lager som ackumulerats och packats hårt mot varandra. Förändringar i ett 

sådant system är inte längre möjlig. Det stratifierade berget kan jämföras med det hete-

rogena ekosystemet, en rhizomatisk aggregation. På en arbetsplats som ett museum är 

organisationen oftast stratigrafisk: överst en museichef, därunder avdelningschefer som 

i sin tur leder och fördelar arbetet inom sina respektive avdelningar. En byggnad som ett 

museum är också vanligtvis stratigrafisk, med tydliga angivelser för vad som hör till vilket 

rum och, inte minst, vem som har tillträde till vilka områden. Det finns låsta dörrar, larm 

och vaktpersonal som håller det hela på plats, men också inlärda (musei)beteenden som 

får besökare att röra sig på ”rätt sätt” i museet. Anne Eriksen visar på en genrekompetens, 

vår kulturellt betingade och inlärda kunskap om lämpligt beteende på museum.409  

Föremål, samlingar och utställningar omfattar både maskiniska och mekaniska struktu-

rer. Det kan exemplifieras med en utställning jag besökte på Malmö konsthall som visades 

sommaren och hösten 2014.410 I utställningen A Sign in Space möttes de två strukturerna, 

den rhizomatiska och den stratigrafiska vilket fick, för museivakterna, svårbemästrade 

konsekvenser i den stora öppna utställningssalen. Konstnären Gunilla Klingberg pre-

senterade två stora verk. A Sign in Space utgjordes av ett hjulavtryck i sand som löpte som 

ett brett fält över konsthallens golv. Centralt för verket var att detta hjulspår skulle hållas 

intakt och konstant. En bit bort hängde ett konstverk av ett helt annat slag, Parallelareal 

Variable, i vilket besökaren förväntade interagera. ”En skulptur att gå in i och en trans-

formation att gå genom.”411 Mängder av tunna pärldraperier hängde från taket och bil-

dade ett rutnät likt ett stort labyrintiskt rum i rummet. Genom att gå in i labyrinten 

förändrades både konstverket och besökarens perspektiv. Detta var utställningens högst 

föränderliga verk. För besökaren innebar det att försöka förhålla sig samtidigt till det 

stratigrafiska och det rhizomatiska i utställningen; att stå utanför och titta på, utan att 

förändra någonting (vilket är särskilt svårt när konstverket är gjort i sand) och att ge sig 

in i konsten och bli ett med verket. Det blev museivakternas uppgift att styra besökarna 

till ”rätt” beteende. Skiftena modererades från interaktivt och rörligt till statiskt och sta-

bilt med bara några meters mellanrum.  

När konservatorers arbetsuppgifter, kunskapsfält och sektorstillhörighet ska identifieras 

och sammanfattas i Konservatorsutredningen kolliderar flera olika aggregationsformer. Den 

grundläggande arbetsuppgiften för en konservator är att bromsa nedbrytningen av alla 

nu existerande material representerade i olika föremål. Utredningen pekar på två, vilka 

benämns, renodlade material: sten och papper. Redan här framträder två nya sammansätt-

 
408 Ibid:92. 
409 Eriksen 2009. 
410 Malmö Konsthall/Tidigare utställningar/2014/Gunilla Klingberg. 

411 Ibid. 
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ningar, assemblage eller maskiner. En sten tillhör en bergart och en sådan har tagit form 

genom väsensskilda processer: våldsamt som de vulkaniska bergarterna eller stillsamt 

som de sedimentära. Deras strukturer är helt olika liksom hur de bryts ned och stenen 

sätter därför konservatorer i arbete på olika sätt beroende på vilken bergart den består 

av. Papper är en annan maskin sammansatt av komponenter som lump eller trämassa, 

människotillverkade genom komplicerade processer. Ibland tillsätts syra vid produktio-

nen och det kan i sin tur starta nedbrytningsprocesser på intilliggande material.  

Det framgår av de två exemplen att även det som tycktes enkelt att avgränsa, som sten 

och papper, öppnar för möjliga maskiniska aggregationsformer, vilka var och en och på 

olika sätt kan starta processer. Och det är alltid dessa processer som en konservator 

måste förhålla sig till. Tillverknings-, nedbrytnings- och bevarandeprocesser är några 

exempel. Bit efter bit läggs materialen samman och bildar nya former. Måleri, som i sig 

kan vara olja, akryl, gouache eller annat, kopplas till sitt underlag: på duk (vilken slags 

duk?), på trä (vilket träslag?), på puts (vått i vått eller på torrt underlag?) och så vidare.  

Materialen slingrar sig samman till föremål ur vilka gifter frigör sig och flagor faller. 

Ingenting står stilla. Allt blir till. Och där är konservatorn som ska hejda förloppet. Där 

är utredningen, som ska utforma utbildningen, som ska utforma konservatorn, som ska 

bromsa nedbrytningen, för att museisamlingarna ska förbli oförändrade och museets 

form kunna förstås som stabil och tillförlitlig. Det rhizomatiska, maskiniska bildar his-

nande strukturer men det är först när konservatorers uppdrag ska ringas in som de blir 

synliga.  

När Johnny Andersson i Konservatorn i centrum försöker skapa en ordning att arbeta utifrån 

friläggs en mängd olika kategorier och system. Uppdelningar som natur/kultur, eller 

olika medier som böcker och film, akademiska discipliner som etnologi och arkeologi, 

stora föremål (byggnader) och små, mjuka (textil) och hårda och så vidare. Ingen av dem 

skapar fullständiga möjligheter för konservatorer att inordna sig i museets mekanik. 

Ytterligare två områden ska beröras där försök görs att passa in konservatorn: systemet 

ordnat efter yrkesgrupper och kategoriseringen enligt sektorstillhörighet.  

Konservatorer sprider ut sig i en multipel yrkessfär: än ingenjör, kemist eller tekniker, än 

hantverkare eller konstnär, än forskare eller vetenskapsperson. Eller alla samtidigt? Kun-

skapen har en rhizomatisk karaktär med tentakler in i alla möjliga fält utan att tillhöra 

något av dem. I fråga om sektorstillhörighet för en högskoleutbildning stängs dörr efter 

dörr. Inte vårdsektor, inte utbildning, svag koppling till administrativ-ekonomisk-social. 

Återstår gör kultur-information eller teknisk sektor.412  

 
412 Konservatorsutredningen 1982. 
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Ur bevarandets rhizomatiska arbetsfält, multipla yrkesroll och svårfångade akademiska 

tillhörighet försöker Konservatorsutredningen filtrera och sedimentera ett antal faktorer för 

att sätta samman en utbildningsform som kan producera de nya önskvärda konservato-

rerna. På så sätt sammanfogas en uppsättning komponenter med andra maskiner så att 

krafter sätts i rörelse. Flödet styrs in i en naturvetenskaplig-teknisk bana som kopplar 

upp konservatorsvetenskapen mot positivistiska kunskapssystem, vilka ska visa sig skapa 

ett begränsat kommunikationsutrymme för framtida konservatorer.  

Positivismens åtskillnad mellan fakta och värderingar, skriver sociologen Sten Anders-

son i Om positivism och hermeneutik, är nära besläktad med en annan tudelning: åtskillnaden 

mellan förnuft och känslor.413 Om känslor betraktas som ovetenskapliga styrs nu konserva-

torernas naturvetenskapligt kodade uppmärksamhet bort från affektiv information, sinn-

liga upplevelser och förkroppsligad kunskap. En bred klyfta tillåts enligt samma veten-

skapliga tankemodell löpa mellan objekt och subjekt, vilken blir närmast förbjuden att 

överträda.  

Bevarandets praktik och etik skapar emellertid flyktvägar och flyktlinjer ut ur po-

sitivismens låsningar. Detta bidrar till en de-territorialisering, omvandling eller omför-

handling, av konserveringsateljéns naturvetenskapliga ramverk. Vidare blockeras de bli-

vande konservatorns väg in i kulturminnesvården när yrket formuleras som en teknisk 

service ”i kulturvårdens tjänst”.414 Detta i sin tur organiserar deras inplacering i arbets-

platsens sociala system och producerar ett konservator-subjekt med en tydligt avgränsad 

inplacering i museibyggnadens kropp. 

3.9 Etiken som riktande kraft 

Konserveringsetiken, liksom professions-blivandet beskrivet ovan, både öppnar för och 

blockerar flöden. Konservatorer fjättras till tingen, blir en del av dem och når aldrig en 

museal abstraktion eller idévärld. Men genom att rikta sin fullständiga uppmärksamhet 

inåt mot tinget och bort från sig själva, kan museets antropocentriska ordning destabili-

seras i det intima samspelet mellan människa-miljö-föremål. Detta kan i sin tur leda vi-

dare in i områden av empati och känsla för och med meränmänskligheter. I museets 

mekaniska stratigrafi ingår bevarandet som en enskild och konstant enhet. Men i det 

praktiska arbetet, som av nödvändighet har en materialstyrd maskinisk/rhizomatisk ka-

raktär,  handlar det om föremålsspecifika, situationsunika och ständigt föränderliga för-

hållanden.  

 
413 Sten Andersson. Om positivism och hermeneutik. Studentlitteratur, Lund, 2014:129. 

414 Konservatorsutredningen 1982. 
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Jag vill hävda att varje god konservator vet att det aldrig går att förutsäga hur ett föremål 

ska reagera i nya situationer. Det som går att säga något om är hur ett dylikt material 

oftast beter sig i en liknande situation, men varje föremål är lika unikt som situationen. Det 

är nedbrutet på sitt specifika vis, vilket gör att det är starkt och svagt på sitt eget enskilda 

sätt. Ett första steg i en bevarandeåtgärd, oavsett omfattningen, är därför att försöka 

begripa föremålet, här och nu. Arbetet har ur ett sådant perspektiv utvecklats från ett 

stabilt varande till ett något mer flexibelt varande, vilket i begränsad utsträckning kan närma sig 

ett blivande. Idag arbetar man i stort med förebyggande vård,  vars syfte är att skapa goda 

bevarandeförutsättningar kring föremålen så att de bryts ned långsammare. Det många 

kopplar samman med konservering - direkta åtgärder på materialet - är något som 

kommer först i andra hand, när det av olika skäl förefaller nödvändigt eller önskvärt att 

gå in direkt på föremålet. Den förebyggande vården vill jag beskriva som ett sätt att tänka 

med objektet snarare än på objektet: att försöka förstå, analysera, känna av och anpassa 

omgivningen efter föremålets behov kräver en närhet till dess materialitet och en förmå-

ga att förstå hur det samverkar med omgivningen.  

3.10 Bevarandepraktik som flyktlinje 

Varje definition, ”varje territorium eller kropp [bär] på möjligheter att öppnas upp för 

en flyktlinje som skulle kunna förvandla den till någonting annat”.415 Om definitionen 

av tinget eller museet ”öppnas upp” till att omfatta också det som räknats bort: vad 

skulle museet eller tinget då förvandlas till? Brian Massumi, som översatt Deleuze och 

Guattaris verk, noterade att franskans ”ligne de fuite” i den ursprungliga texten inte bara 

täcker ”the act of fleeing or eluding but also flowing, leaking, and disappearing into the 

distance”.416 Det som riskerar att flyta, läcka eller försvinna måste i bevarandearbetet 

stabiliseras, förslutas och förhindras. Informanterna beskriver hur de både upplever och 

använder intuition, känslor och sinnlighet i arbetet, men att detta måste bekräftas tek-

niskt eller vetenskapligt för att få relevans. ”Vi är ju skolade och utbildade i att ha det 

här avpersonifierade förhållningssättet till föremålen”, säger en av informanterna, ”att vi 

ska förhålla oss naturvetenskapligt till objektet”.417 Måste denna sinnliga, intuitiva, käns-

lighet vara negativ eller kan den istället utgöra en möjlighet i museiarbetet, en flyktlinje? 

Nyckeln till ett schizoanalytiskt förhållningssätt är att vara uppmärksam på de tvärgående 

kopplingarna mellan det stora och det lilla.418 ”Hur något, som börjar som en rörelse i 

 
415 Colebrook 2010:xx. 

416 Massumi 1987:xv. 

417 Intervju med Lena, april 2017. 

418 Jonathan Metzger. ”Konsten att leva schizoanalytiskt”. Magasinet Arena, nr 4, 2016 (artikeln saknar paginering). 
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det lilla, ’en flyktlinje’ i den ’molekylära’ organisationen, kan sätta ett helt samhällssystem 

i gungning.”419  

Ett museum är sitt eget samhällssystem format av mikro-, meso- och makrostrukturer 

representerade i föremål, verksamhet och samhällsuppdrag. Enligt ett antropocentriskt 

perspektiv är det beslut på olika organisatoriska nivåer som styr museiarbetet. Men när 

det meränmänskliga framträder som aktiv agens i organisationen synliggörs till exempel 

materialens motstånd, som en kugge i ett större maskineri med kapacitet att skapa för-

ändring. Motstånd är aldrig hopplöst eller meningslöst, skriver Jonathan Metzger, det 

”kan sätta hjul i snurrning i helt nya riktningar och skapa nya kopplingar som kan desta-

bilisera hela det sociala fältet”.420 Ur ett sådant perspektiv ger sig tingens logik tillkänna 

och visar på ett mikropolitiskt motstånd. Konservatorn, allierad med tingen som en 

tingens advokat, blir en del av denna opposition, trots sitt arbete för museets bevarande. 

En flyktlinje har upprättats. En destabilisering är i görningen, en de-territorialisering av 

bevarandearbetet pågår.  

3.11 Sammanfattning 

Konservatorprofessionen är ett resultat av, och en del av modernitetens museer; de be-

hövdes för att museisamlingarna skulle kunna bevaras för framtiden. I det här kapitlet 

har jag visat hur yrkets utveckling i Sverige framträder genom Konservatorsutredningen. Ut-

gångspunkt för resonemangen har varit avhandlingens andra frågeställning. Min läsning 

av utredningen och andra, för sammanhanget relevanta utredningar och rapporter, visar 

på problem med att tydligt skilja ut professionens roll, ämnestillhörighet och ansvars-

områden. Om museet som helhet betraktas som materiell-diskursivt ligger den antikva-

riska betoningen av samlingarna på det diskursiva, medan bevarandet betonar det mate-

riella. En trästol med textil dyna stoppad med tagel, fäst med nubb, eller ett krucifix med 

kredering, färgskikt, förgyllning och fernissa, har samlats in på grund av stolens eller 

korsets anknytning till kulturella narrativ. Ett museiföremål av trä är aldrig enbart ”trä”, 

utan samtidigt tillverkningsspår, ytbehandling, märken efter användning och nedbryt-

ning. Dessutom är träföremål inte sällan del av ett sammansatt, komposit föremål. De 

material konservatorerna arbetar med kan därmed inte enbart beskrivas utifrån sin ma-

terialitet (trä, textil, sten), utan bör snarare förstås som materiell-diskursiva, en yrkes- 

och utbildningsrelaterad indelning som visar sig svår att göra. Nedbrytningen och beva-

randet följer andra, meränmänskliga, banor. I försöken att avgränsa konservatorrollen 

 
419 Ibid. 

420 Ibid. 
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blir dessa motstridiga perspektiv synliga. Det meränmänskliga, kopplat till bevarandear-

betet, är undflyende, motsträvigt, går på tvärs.  

Modernitetens museum har tidigare beskrivits i termer av strävan efter att uppnå bestän-

dighet och ordning. Bevarandearbetet kan förstås som amorft, flytande, rhizomatiskt 

och svårgripbart, precis som materialet, vilket arbetet av nödvändighet är intimt förknip-

pat med. Konservatoryrket framstår ur det perspektivet som en icke-kulturens profes-

sion som följer det icke-kategoriserbara, irrationella. I följande kapitel framträder dessa 

museialternativa meränmänskliga aspekter ur informanternas berättelser om och erfa-

renheter av sitt arbete.  
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4 

Konservatorerna 

tar plats 

– Så Cranach står och tittar över din axel när du arbetar med den här tavlan? 

Konservatorn hade skrattat och sagt: 

– Visst, Cranach står där och glor och har synpunkter och gnäller och pekar. 
Och så kommer Rembrandt och Klee och lägger sig i och Piero della Fran-
cesca och Kurt Schwitters som jämt kommer i gräl med varandra, och sedan 
är det en namnlös rysk ikonmålare som aldrig vill gå hem utan sitter mumlande 
och surar i ett hörn, och bäst som man tror sig få arbeta ifred så stövlar Joseph 
Cornell och Mondrian in… Det kan bli trångt här i verkstan ibland.421 

                                      Niklas Rådström, ur En Marialegend 

Att vara konservator är att, som få andra, ha access till och fysiskt hantera unika föremål. 

Närheten till museisamlingarna är en drivkraft i arbetet, men den ovillkorliga kopplingen 

till materialen är också krävande och kan verka hämmande. I det förra kapitlet beskrev 

jag hur yrkets uppgift och roll tagit form genom etableringen av den svenska konserva-

torutbildningen, vilken i sin tur växt fram ur bevarandebehoven på modernitetens mu-

seum. Majoriteten av informanterna har studerat där, vid institutionen för kulturvård på 

Göteborgs universitet. I det här kapitlet berättar de om sig själva och sitt arbete. Här 

ligger fokus på den frågeställning som berör upplevda dissonanser och resonanser i be-

varandearbetet. På vilka sätt kan deras erfarenheter bidra till att betydelsebärande frik-

tioner och kopplingar i modernitetens museum framträder, och knytas till antagandet 

om museet som meränmänskligt? Konservatorsutredningen lyfts åter fram och de svårigheter 

som framkom där, då det gällde att placera in yrket i befintliga strukturer, akademiskt 

och professionellt, samt att avgränsa det mot andra (kulturvårdande) professioner. 

Vid insamlingen av mitt empiriska intervjumaterial (samtalen och dagböckerna) var jag 

intresserad av att få veta mer om konservatorernas tankar på, och känslor för sitt arbete. 

 
421 Rådström 2016:134. 
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Jag ville se museet och bevarandet ur deras perspektiv och utforska det. Därför har jag 

enbart vänt mig till dem, även om andra grupper på museet kan dela erfarenheter med 

dem, eller ha motstridiga synpunkter. De kommer emellertid inte till tals här. Jag söker 

inte efter en ”sanning” om museet eller bevarandearbetet, väl medveten om att det finns 

många skiftande förståelser av vad det innebär att till exempel arbeta praktiskt med mu-

seiföremålen. Snarare handlar det om att med hjälp av och utifrån konservatorernas erfarenheter 

upprätta en tidigare outforskad utsiktspunkt från vilken museiarbetet och mötet med föremålen kan 

beskrivas. 

4.1 Museologisk relevans 

Under modernitetens framväxt och etablering utformades museets bevarandeanspråk,  

som konservatorerna efter hand skulle komma att förverkliga, verkställa och effektuera. 

Om museerna skulle kunna bevara föremålen för framtiden behövdes deras kompetens. 

Konservatorn är ett direkt utskott på museikroppen. Det har växt fram ur insamling, 

museibyggande, framtida forskningsimperativ, professionalisering av museiarbetet, stat-

ligt engagemang i och samhällets krav på museerna. Därför har deras berättelser och 

meningsskapande reflektioner relevans ur ett museologiskt perspektiv.  

När informanterna reflekterar kring sin roll på arbetsplatsen framträder ibland dissonan-

ser mellan den egna rollen och museet, eller ”samhällets bevarandeintresse”.422 Bristen 

på samstämmighet kan härledas både till den problematik som framträder i Konservators-

utredningen och till föremålens skiftande roll på museet. Dessutom menar jag att (outtala-

de) aspekter av bevarandearbetet skaver mot delar av modernitetens strukturer, inbyggda 

i museet. Detta utforskas här som dissonanser i informanternas upplevelser. Samtidigt 

kommer jag att lyfta fram det jag kallar resonanser i erfarenheterna, som jag vill knyta till 

det nära samspelet med materialiteterna i arbetet med föremålen. 

4.2 Mötet med informanterna 

Flera av informanterna har många års erfarenhet av att arbeta som konservator och de 

kunde under intervjuerna se tillbaka på ett långt yrkesliv. Därutöver träffade jag två stu-

denter med ett yrkesliv framför sig, som kommer att viktas mot vad de idag föreställer 

sig att konservatorer gör och är. Jag träffade och intervjuade dem på deras arbets- och 

utbildningsplatser våren 2017.423 Material ur de dagböcker som en grupp informanter 

 
422 Intervjuerna med Ella, Lena, Camilla, Erik som gjordes under våren 2017 och Anneli, vintern 2019. 

423 En av informanterna, Anneli, intervjuades på telefon i februari 2019. 
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förde tre år tidigare kommer också att, i mindre utsträckning, användas nu; det tar större 

plats i följande kapitel. I avhandlingens inledande kapitel redogjordes för informanterna, 

urvalet och insamlingen av materialet. Jag har valt att referera en mängd citat från olika 

informanter för att ge en djupare insyn i hur det kan vara att arbeta som konservator i 

Sverige idag. Vi möter de som arbetar på museum, men också de som är verksamma 

inom andra organisationer, då jag i det här avsnittet vill belysa yrket ur ett brett perspek-

tiv. Här träder de fram med sina berättelser om arbetets utmaningar och glädjeämnen.  

Jag ville veta varför informanten valt att utbilda sig till just detta, hur hen kom i kontakt 

med yrket, vilka tankar hen hade om jobbet före och under utbildningen och huruvida 

dessa infriats. Vid intervjuerna följde jag ett i förväg sammanställt frågeformulär.424 Jag 

ställde frågor om hur informanten skulle beskriva yrket för någon utan kunskap om be-

varandeuppdraget. Detta för att få en kondenserad bild av hur yrket uppfattades och 

sammanfattades av informanten. Slutligen frågade jag om rollen i arbetslaget, till exempel 

på ett museum, och hur kontakten med andra närliggande, eller mer perifera yrkesgrup-

per fungerade.  

Informanterna utgör en heterogen skara, vad gäller den professionella rollens funktion 

och inplacering i organisationen. Därför leddes samtalen också in på för dem specifika 

områden: rollen som chef, synen på undervisning och praktisk erfarenhet på museet. 

Frågor om bevarandets mening kopplat till den egna rollen berördes också. Innehållet i 

intervjusamtalen kretsade kring den nära kontakten med material och föremål: som in-

gång till yrket och som den centrala utgångspunkten i arbetet.  

När konservatorer arbetar med att vårda och bevara utvalda föremål för framtiden 

samverkar de med andra, för kulturvården närliggande eller mer perifera, professioner. I 

samspelet kan det som skiljer den egna yrkeskåren från andra, liksom professionella kon-

flikter och hierarkier, bli synligt. Det tycktes vara både viktigt och svårt att beskriva den 

egna rollen och identiteten som konservator, i förhållande till kollegorna, och att hitta 

jämlika vägar vad gällde karriärmöjligheter och utrymme för utveckling i tjänsten.  

Samtalen kom att veckla ut sig som berättelser med arbetet som en central del i den 

pågående livshistorien. Det var påtagligt hur informanterna sökte efter mening och be-

tydelse i yrkesrollen, som om detta inte var klart och tydligt givet. De tycktes försöka 

finna överensstämmelse och kongruens, eller en logisk förklaring, till olika diskrepanser: 

mellan andras uppfattningar om yrket och de personliga upplevelserna, mellan de egna 

förväntningarna på arbetet och det faktiska utfallet, men också mellan yrkets vetenskap-

liga bakgrund och dess anslutning till andra fält. Samtalens fokus pendlade mellan den 

egna personen respektive organisationen: hur den förändrats under yrkeslivet och hur 

 
424 Se Bilaga 1-3. 
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den egna rollen kontinuerligt tagit ny form och riktning. Den ambivalens som framträder 

ur materialet menar jag bland annat kan spåras till de svårigheter att fastställa, och klart 

avgränsa yrkesrollen som jag med utgångspunkt i Konservatorsutredningen visade i föregåen-

de kapitel. Jag ska återkomma till betänkandet av utredningen här. 

4.3 Konservatorn i centrum på modernitetens museum 

I utredningen framställs konservatorutbildningen som ”i hög grad tvärvetenskaplig”.425  

Vidare konstateras att den ”inte kan sägas höra naturligt hemma i någon utbildningssek-

tor”.426 Idag presenteras utbildningen som just tvärvetenskaplig på institutionens webb-

plats.427 Lektor i kulturvård på Göteborgs universitet, Eva Löfgren har granskat avhand-

lingar som lagts fram vid institutionen.428 Hon påpekar hur kulturvårdens tvärvetenskap-

liga karaktär skapat svårigheter att finna ramar och tydliga utgångspunkter i forsknings-

arbetet.429 Studier visar också att tvärvetenskapliga projekt kräver mer av forskaren, då 

det kommer till att rättfärdiga forskningsresultaten.430 Detta har relevans även för kultur-

vårdare i yrkeslivet, utanför akademin. Tvärvetenskapligheten kan bidra till en osäkerhet, 

både för en själv och andra, om yrkets vetenskapliga och professionella konturer. Infor-

manterna i min studie ger uttryck för olika upplevelser av sådana svårigheter, som berör 

denna gränsdragning mellan den egna yrkesrollen och andra ansvarsområden.  

I Konservatorsutredningen konstateras att tyngdpunkten för konserveringsverksamheten, 

även om den bedrivs inom institutioner som hör till samhällets kultursektor, ligger på de 

naturvetenskapliga och tekniska aspekterna.431 På ett museum arbetar inte sällan både 

akademiker med en vetenskaplig bakgrund inom ”museiämnen”, som etnologi, arkeologi 

eller konstvetenskap, utställningstekniker, som snickare, målare och ljussättare. Konser-

vatorerna är i sammanhanget, och med sin bakgrund, samtidigt både och respektive varken 

eller. Både tekniker och akademiker. Varken kulturvetare eller hantverkare. 

I utredningen används begreppet konserveringsverksamhet.432 Det förstås dels smalt, som 

enbart konservering, vilket i sin tur definieras som ”ett aktivt ingripande i föremålens 

material och struktur för att motverka nedbrytande processer”.433 Det beskrivs även ur 

 
425 Konservatorsutredningen 1982:27. 

426 Ibid:27. 

427 Webbplats Göteborgs universitet: konservatorsprogrammet. 

428 Eva Löfgren. ”Avhandlingar i kulturvård, avhandlingar med rötter i kulturvård”. I Kulturvård: En introduktion. 

Gunnar Almevik & Christer Gustafsson (red). Bokförlaget Korpen, Göteborg, 2021 (kommande utgivning). 

429 Ibid. 
430 Anne Solberg. Developing Doctorateness in Art, Design and Architecture. Diss., University College of Southeast Nor-

way, 2017:233. 

431 Konservatorsutredningen 1982:28. 

432 Ibid, se t ex s 44. 

433 Ibid:45. 
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ett bredare perspektiv som ”en verksamhet innefattande förvaring, tillsyn, vård, konser-

vering och restaurering, med andra ord detsamma som inryms i begreppet föremåls-

vård”.434 Detta belyser ytterligare svårigheten att ringa in och avgränsa verksamhet och 

ansvarsområden. Vidare tangerar yrket andra professioner, flera av dem etablerade inom 

denna ”konserveringsverksamhet”: ”[g]ränsen mot dessa är inte alltid tydlig eller lätt att 

dra”.435 Utredningen listar hantverkare, konsthantverkare, antikvarisk personal, arkiva-

rier, ”kemister, metallurger, mikrobiologer m. fl. naturvetenskapliga och tekniska specia-

liteter”.436 I samspelet mellan de olika yrkeskategorierna är det föremålet som står i cent-

rum, och ”som ställer krav på olika arbetsinsatser och vilka specialister som behövs”.437 

Vedertagen konserveringsetik föreskriver att föremålet som hanteras bör betraktas ”som 

ett dokument och som sådant måste det vara autentiskt”.438 I samverkan mellan föremå-

let (som här tillskrivs agens i sin professionsriktande roll) och konservatorer samt andra 

specialister tillsammans med de etiska ramarna frammanas en bevarandepraktikens onto-

etiska epistemologi (se avsnitt 5.1 Det oförändrade som konstruktivt hinder). 

Konservatorsutredningen är en direkt följd av museiutvecklingen i Sverige, som inleddes 

kring förra sekelskiftet. Den omfattande och snabba insamlingen av föremål skapade en 

gedigen grund för våra svenska museer, men innebar också stora utmaningar och prob-

lem vad gällde förvaring, förvaltning och vård av samlingarna. Kunskaperna och resur-

serna att ta hand om materialen saknades, eller var underdimensionerade givet den stora 

mängden föremål. Arbetet med att förhindra nedbrytningen krävde (och kräver) dess-

utom kontinuerliga åtgärder. De avhjälptes inte genom engångsinsatser varför museerna 

både behövde mer personal med mer kompetens och nya rutiner för att hantera beva-

randeverksamheten. Detta är återkommande frågor i flera statliga utredningar under 

1900-talet (se kapitel 1, Källor). 

När jag tar del av informanternas berättelser blir det tydligt hur vissa av svårigheterna de 

beskriver kan ha sina rötter i de problem Konservatorsutredningen belyser. Dessa är i sin tur 

sammanlänkade med hur museerna etablerades kring sekelskiftet vilket, som tidigare 

nämnts, är direkt kopplat till samhällsutvecklingen enligt modernitetens tankemodeller. 

Som yrkesgrupp med uppdrag att vårda och hålla samlingarna i skick -snarare än att skilja 

ut, samla in, definiera och använda föremålen -tillhör de en mer dold profession i museet. 

Forskning (inom samhällsvetenskapen) har, skriver Fernando Domínguez Rubio, inte 

ägnat mycket tid åt att studera grupper som ”städare, rörmokare, mekaniker och konser-

vatorer”, vilka genom sitt dagliga arbete sköter och upprätthåller föremålen vi omger oss 

 
434 Ibid:50. 

435 Ibid:40. 

436 Ibid:66. 

437 Ibid:68. 

438 Ibid:62. 
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med.439 ”[H]eroic producers of objects” har däremot beforskats mer.440 Domínguez Ru-

bios klassificering av professionerna kan vara relevant att lyfta fram ur ett modernitets-

perspektiv.  

Domínguez Rubios yrkessystematik överensstämmer med utredningens konstaterande 

att konservatorer är ”tekniker i kulturvårdens tjänst” snarare än ”renodlad kulturmin-

nesvårdare”.441 Samtidigt som de står för produktion och utveckling av kunskap inom 

sitt fält, är fokus för deras arbete att bibehålla tingen så som de är.  

Det direkta bevarandearbetet är vidare låst till föremålet, rummen, platsen. Det kan inte 

göras abstrakt eller ens digitalt (även om förslag på rengöring eller retuscher av målningar 

kan vara det). Andreas Hedberg framhåller det moderna projektet som ”en rörelse från 

konkretion till abstraktion, eller, med Henri Lefebvres terminologi: från absolute space till 

abstract space”.442 Den moderna människan ”gör sig oberoende av rummet och dess be-

gränsningar, av den fysiska platsens lagar”.443 Ur detta perspektiv är bevarandearbetet 

fast i det absoluta; det är rummet, dess begränsningar och fysiska lagar som styr. Krop-

pen, kunskapandet och upplevelserna av arbetet följer med, vilket informanterna åter-

kommer till i studien.  

I modernitetens museum är det moderna norm. Detta har kommit att bli alltmer proble-

matiskt, då samma tankesystem också drivit fram den globala klimatkrisen, något som 

bland andra museologen Fiona Cameron framhåller.444 Därför är det relevant att ifråga-

sätta om museet kan lyfta sig ur sina tankemönster, för att kunna förstå och förklara 

andra perspektiv på världen, så som det meränmänskliga. Om den icke-modernitet som 

framträder i och genom bevarandearbetet hittills har kunnat framstå som ett hinder, 

öppnar det sig i ett meränmänskligt museum snarare som en möjlighet. 

Modernitetens museum är, som tidigare anförts, både en reaktion mot och en aktiv del 

av rörelsen framåt. Filosofen Hartmut Rosa ser modernitet som en utveckling av accele-

ration. ”[E]rfarenheten av modernitet och modernisering har alltid och överallt, under 

alla dess faser och på alla de platser där den uppenbarat sig, varit en erfarenhet av histo-

riens, samhällets, kulturens, livets och till och med själva tidens dynamisering och acce-

leration.”445 Rosa identifierar tre olika varianter: den tekniska accelerationen, accelereran-

de sociala förändringar, samt ett accelererande individuellt livstempo.446 Han ställer dessa 

 
439 Domínguez Rubio 2016:82. 

440 Ibid:82. 

441 Konservatorsutredningen 1982:200. 

442 Andreas Hedberg. ”På hembygdens fasta grundval. Platsens betydelse i tre modernitetskritiska författarskap”. 

I Halldorf & Hedberg 2017:81; Lefebvre 1991.  

443 Hedberg 2017:81. 

444 Cameron 2015a. 

445 Rosa 2013:25. 

446 Ibid. 
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mot fem bromsande kategorier: antropologiska och naturliga (människokroppens be-

gränsningar), långsamhets-oaser där ”tiden tycks stå stilla”, oavsiktliga bieffekter av acce-

lerationen (trafikstockningar, utmattningsdepressioner), avsiktliga försök att bromsa in 

(retreats, meditationskurser) och kulturella stelnings- och kristallisationsprocesser.447  

Museiverksamheten rymmer båda kategorierna: de accelererande och de bromsande. Som 

institutioner i nära samspel med sin samhälleliga samtid sker kontinuerligt utveckling och 

förändring i museerna. Vidare uppfattas museer, och används som stillastående tidskaps-

lar eller lugna oaser i en hektisk nutid. Även bevarandearbetet rymmer både hastighets-

ökande element och inbromsande, vilket syns i det empiriska materialet, framför allt då 

informanterna ger uttryck för stress i arbetet. Rosa menar att ingen av de uppbromsande 

krafterna kan balansera den fortskridande accelerationen.448 Jag är emellertid intresserad 

av vad som händer då inbromsande aspekter av bevarandearbetet så som museimateria-

lens alternativa temporaliteter lyfts fram i museiarbetet, mer som en möjlighet än en 

olägenhet. Att erkänna alternativa tidsligheter och agens utgör en möjlig flyktlinje. 

4.4 Föremålens skiftande roll & bevarandets varierande betydelse 

Museiföremålens material och miljö, deras nedbrytning och bevarande är allt nära sam-

manlänkat med konservatorerna, kanske intill förblandning? De starka kopplingarna 

mellan identitet, material och kropp som, ofta av nödvändighet, upprättas i den fysiska 

hanteringen av samlingarna gör det möjligt att utforska yrkesrollens inplacering i musei-

strukturen med utgångspunkt i föremålens mening och roll. Genom museihistorien har 

samlingarna använts på varierande sätt och deras betydelse är allt annat än statisk. Det 

är en viktig del av museets utveckling och samverkan med det omgivande samhället: att 

föremålen står öppna för tolkning och revidering. Men hur påverkar det konservatorer-

na, vars funktion och roll kan förmodas skifta synkront med föremålens funktion och 

roll? För att de kulturpolitiska målen skall kunna uppfyllas ”är det nödvändigt att vid-

makthålla en god konserveringskunskap i landet”.449 Det är ”vår skyldighet att bevara 

föremålen med deras dokumentära innehåll för vår egen och framtida generationer”.450  

Synen på samlingarna har skiftat under hela 1900-talet. En återkommande meningsskilj-

aktighet gäller användningen av samlingarna. Samhällsvetaren Svante Beckman och kul-

turhistorikern Magdalena Hillström visar i artikeln ”Museiväsendets väsen - Om en in-

 
447 Ibid. Den sista faktorn beskriver Carl-Göran Heidegren och Jon Wittrock som ”element inneboende i och 
beroende av accelerationsprocessen snarare än någon självständig mottrend eller jämbördig motvikt”. Se ”Förord”. 
I Rosa 2013:11f. 
448 Rosa 2013. 

449 Konservatorsutredningen 1982:13. 

450 Ibid:62. 
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stitutions identitet” hur detta landat i en konflikt mellan fyra olika ”idealbilder” av mu-

seet: skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och teatern.451 De två första idealen är samlings-

orienterade medan de två senare är publikorienterade.452 Även om både samlingsbeva-

rande och de publika aspekterna är viktiga då ”museets sanna väsen” ska beskrivas så 

utgör de grunden till en central motsättning i museet.  

[I praktiken] handlar det om en dragkamp, om ett kompromisstvång 

och om en trendmässig förskjutning från den ena betoningen till den 

andra. Den långa trenden under 1900-talet är otvetydig; från en för-

härskande samlingsorientering till en efterhand dominerande publik-

orientering.453  

Idealbilderna ger museiverksamheten olika betydelse och detsamma gäller för tingen i 

samlingarna. Museityperna definierar också sin publik på olika sätt och drivs av skiftande 

föreställningar om museets mening. De ger också varierande definitioner av de profes-

sionella nyckelkompetenserna.454 Spänningen mellan samlings- respektive publikorien-

tering i museet har också påverkat konservatorerna. 

Ella arbetar på ett statligt museum.455 Hon berättar att efter avslutad utbildning följde 

givande anställningar och upplevelser av väl fungerande samarbeten. Glädje och entu-

siasm präglar minnena, men så mörknar det. En omfattande omorganisation skapade 

osäkerhet i hela personalkåren. Ella beskriver aktiva personliga strategier för att hantera 

det allt sämre arbetsklimatet som följde. Nu är den tiden över och arbetet fungerar 

mycket bättre, men trots tillförsikten är det tydligt att de svåra åren satt sina spår, både 

privat och på jobbet.456 För Ellas del innebar omorganisationen, som syftade till ett stör-

re fokus på det publika arbetet, att hennes position ändrades: från att ha upplevt sig vara 

efterlängtad som yrkesperson, märkte hon att det plötsligt inte alls var populärt att vara 

konservator. Det var, berättar hon, alldeles för specialiserat, insnöat och nördigt och 

ingenting som skulle premieras i den nya organisationen.457  

Fiona Candlin har undersökt hur föremålshanteringen har skiftat i betydelse.458 Från att 

ha varit basen i kuratorns (och intendentens, antikvariens och utställningskommissa-

riens) arbete, och en viktig källa till specialistkunskap som bara kunde nås genom att 

 
451 Svante Beckman & Magdalena Hillström. ”Museiväsendets väsen -Om en institutions identitet”. Tvärsnitt, nr 

4, 2001. 
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454 Ibid:34. 

455 Intervju med Ella, maj 2017. 

456 Ibid. 
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458 Candlin 2010:110. 
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faktiskt ta i, röra vid, känna på och lyfta föremålen, har föremålshanteringen istället kom-

mit att hamna inom fältet house-keeping.459 Det vill säga praktisk hantering för rengöring, 

packning, transport och så vidare.460 Hon avslutar med att poängtera att detta inte bety-

der att tekniker och andra, som professionellt hanterar föremålen på museerna nu inte 

lär sig någonting från sitt arbete ”but the process of handling is not connected to the production 

of knowledge about the collections”.461  

I Ellas långa berättelse som sträcker sig över flera decenniers erfarenhet kommer och 

går chefer och med dem olika visioner och idéer om vad museet ska vara. Konservato-

rernas roll ändras med varje ny organisation och Ella beskriver hur hon försöker hålla 

god standard på sitt arbete, så gott det går. Hon upplever emellertid en mängd konflikter: 

dels mellan olika fraktioner av medarbetare, mellan sig själv som konservator och olika 

chefer och slutligen inom sig själv: hur ska hon kunna rättfärdiga sitt arbete som blir 

alltmer omöjligt att utföra i den form hon lärt sig att det ska göras?462  

4.5 Självbilder & fördomar 

Vissa fördomar om konservatorns vara är så väl etablerade att de beskrivs i facklittera-

turen.463 Erik arbetar som chef i en regional verksamhet.464 Vi kommer att prata om de 

där föreställningarna.  

Hur vi bromsar och stoppar och det ena med det andra och vi är ’aja-

baja’ och det där. Det är på skoj, skriver Caple här, men det är ju inte 

så skoj, för det är ju såhär vi uppfattas!465 

Han tar fram Chris Caples bok Conservation skills: judgement, method and decision making från 

2000 och letar fram listan över ”vad folk tror en konservator är och inte är”.466 Erik 

tycker att det har förändrats sedan han utbildade sig och kom ut i arbetslivet. Han ref-

lekterar kring om det också kan handla om honom själv, sin attityd till omvärlden och 

hans sätt att prata med andra.  

 
459 Ibid:110. 

460 Ibid:110. 

461 Ibid:110, min kursiv. 

462 Intervju med Ella, maj 2017. 

463 Caple 2000:184. 

464 Intervju med Erik, april 2017. 

465 Ibid. 

466 Intervju med Erik, april 2017; Caple 2000:184. 
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I Caples lista finner vi först teknikern som saknar högre utbildning.467 Sedan presenteras 

de en efter en: den galne vetenskapspersonen som uttrycker sig obegripligt vetenskapligt.468 

Så är där föräldern/mamman/sköterskan som visar de ”ledsna” föremålen omsorg och ”No, 

No, No!”-personen som vägrar samarbeta.469 Den frustrerade utställningsproducenten, som vet 

mer än den faktiske kuratorn och så konstnären/hantverkaren som lägger ner orimlig 

mycket tid på sitt arbete.470 Sist på listan den lyxige konservatorn som kräver den dyraste 

utrustningen och tekniken.471  

Kanske föreställningarna innehåller ett mått av sanning, men var kommer de ifrån? Cap-

les lista kan, menar jag, läsas mot de svårigheter att bestämma konservatorns professio-

nella hemvist som kom fram i Konservatorsutredningen. Skulle de placeras i ett tekniskt fält 

eller i ett mer vetenskapligt, hantverksskrået eller i en konstnärlig och kanske även ut-

ställningsproducerande kontext? Kanske är det då rimligt att, för att göra sig tydligare 

för omgivningen, landa i ett av dessa områden, som något att utgå ifrån då man möter 

andra, mer tydligt avgränsade professioner.  

Den omvårdande praktiken utforskas i nästa kapitel och här vill jag endast notera att det 

i Caples lista beskrivs som en negativ hållning (som en förälder, överdrivet ängslig eller 

orimligt noggrann).472 Att konservatorn beskrivs som ”onödig lyx” antyder en okunskap 

om hur mycket resurser som krävs för att hålla samlingarna ”på plats”. Detta utforskar 

bland andra Fernando Domínguez Rubio i sin artikel om vården av målningen Mona 

Lisa på Louvren i Paris (se vidare avsnitt 6.4 Produktionstid & omsorgstid).473  

Många av informanterna har upplevt ett slags glapp mellan den egna självbilden och 

andras syn på dem. De reflekterar kring möjliga utvägar för att hantera skillnaden mellan 

en faktisk identitet och den sociala identitet de upplever att de tillskrivs: bör konserva-

torer uttrycka sig på andra sätt, klä sig annorlunda eller använda en annan titel för att 

passera?474 Förförståelsen ställer till besvär, vilket informanterna säger sig har upplevt.  

Julia arbetar som chef och hon berättar om personer som sökt jobb och som omformu-

lerat beskrivningen av sina arbetslivserfarenheter så att det blivit mindre uppenbart att 

de är utbildade konservatorer.475 Eftersom hon själv är det ser hon emellertid igenom 

detta. Hur mycket, frågar jag henne, av ett upplevt negativt bemötande hänger ihop med 

en förförståelse av vad begreppet ”konservator” omfattar? Hon svarar att det är ett 

 
467 Caple 2000:184. 

468 Ibid:184. 

469 Ibid:184. 

470 Caple 2000:184. 

471 Ibid:184. 

472 Ibid:184. 

473 Domínguez Rubio:2016. 

474 Intervju med Julia, september 2017 samt intervju med Irene, april 2017. 

475 Intervju med Julia, september 2017. 
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”jättedilemma” och berättar om kollegor som bytt titel och nu blir inbjudna i relevanta 

projekt och samarbeten ”där en konservator aldrig skulle bli inbjuden”.  

Det är förfärligt men det finns också en del konservatorer som kämpar 

för begreppet konservator. Det är viktigt i vissa sammanhang men jag 

tror man får vara lite taktisk.476 

Lena arbetar med måleri på ett större museum.477 Hon menar att utifrån kan yrket upp-

levas som smalt och begränsat vad gäller arbetsuppgifternas innehåll. Det händer att folk 

tror ”att det bara handlar om pensel och skalpell, sitta och pilla med ett föremål”, säger 

hon och konstaterar att ”(v)isst har det funnit tomtar i historien som sitter i en skrubb 

med shellack och så och det finns ju den bilden av det som lever kvar”.478  

4.6 Blev det som du tänkt? 

Informanterna ger uttryck för avvikelser mellan den förväntade rollen som konservator 

och den som sedan blev till en realitet. Det är dels en känsla av dissonans mellan hur de 

upplever sin arbetsplats och arbetssituation just nu jämfört med föreställningar om hur 

de menar att det borde vara. Men det är också upplevelsen av att ha hittat helt rätt nisch, 

mitt emellan mer välbekanta yrken och ämnesområden. En av mina frågor vid inter-

vjuerna handlade om vägen in i yrket och hur informanterna under sin utbildning före-

ställde sig att arbetet skulle bli, vad de hade för drömmar och idéer. Blev det som de 

hade tänkt? Tidigare hade de en bild av vad jobbet innebar. Idag har de, visa av sina 

erfarenheter, en annan. I följande avsnitt berättar informanterna om sin vision: en synlig 

profession i samhället, med en funktion och ett uppdrag som skulle kunna göra skillnad.   

Erik beskriver en upplevd diskrepans mellan sin bild av vad arbetet innebar och hur det 

skulle komma att bli. Han funderar ännu, flera år efter avslutad utbildning, varför det är 

så. Under utbildningen såg han sig som konservator i fält, på en arkeologisk utgrävnings-

plats. ”Eftersom jag trodde att det alltid fanns en konservator i fältarbetet och den ville 

jag vara!”479 Under utbildningen insåg han emellertid att det sällan eller aldrig fanns nå-

gon sådan på plats vid utgrävningarna.  

 
476 Ibid. 

477 Intervju med Lena, april 2017. 

478 Ibid. 

479 Intervju med Erik, april 2017. 



 

 99 

Ella berättar att hon ibland hejdar sig och undrar vad hon egentligen gör i sitt arbete, 

och varför.480 När hon stannar upp och reflekterar, kan hon se arbetet utifrån och tänka 

att det hon gör verkar lite underligt. Att saker förändrats i en riktning som hon själv inte 

hade tänkt. Yrket och arbetsuppgifterna ter sig plötsligt lite egendomliga. När hon var 

nyutexaminerad hade hon en föreställning om att professionen ”stod på stadig grund”. 

Jag trodde att kåren så att säga hade ett stadigt fundament som kon-

servatorerna efter hand kunde bygga vidare på, genom att utvecklas, 

bli mer kompetenta och komma vidare i sin karriär. Så har det nu inte 

blivit.481  

Papperskonservator Camilla berättar att hon trodde att konservatorer hade en mer be-

tydelsefull roll i samhället när hon sökte utbildningen.482 Valet av yrke handlade för hen-

ne inte bara om personlig tillfredsställelse i ett spännande jobb, utan också om att vara 

del i ett större, samhällsrelevant uppdrag. Hon tycker emellertid att kulturvård inte får 

tillräckligt med resurser och tycker att detta kan vara frustrerande.  

Vi gör det ju för alla andra även om vi väljer yrket för oss själv, så väljer 

man ju att jobba med det som ett samhällsbevarande, inte personligt 

bevarande.483  

Nicke arbetar på ett större kulturhistoriskt museum och skriver i dagboken att han har 

introducerat en praktikant till sin arbetsplats.  

Jag berättade hur det var från början (om alla som verkar ha börjat i 

den arkeologiska änden av yrket, men slutar någon helt annanstans), 

hur det har utvecklats, svårigheter, olika saker man bör tänka på.484 

Han reflekterar kring detta att kunna inspirera sig själv genom att berätta för andra. 

Jobbet ”[l]åter inte så tokigt alls när det väl kommer ut i ord vad man håller på med 

ändå”.485 Berättelsen om det egna arbetet tog form tillsammans med praktikanten, och re-

sultatet överraskade honom. Han hade ”berättat fram” sin arbetsplats, och den framstod 

 
480 Intervju med Ella, maj 2017. 

481 Ibid. 

482 Intervju med Camilla, april 2017. 

483 Ibid. 

484 Nickes dagbok, 2014. 
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i ljusare dager än väntat. Erik, Ella och Camilla beskriver alla upplevelser av att ha haft 

en bild av yrket som en del av viktiga samhällsuppdrag; att ta hand om arkeologiska 

lämningar och andra materiella kulturarv. I Konservatorsutredningen framhölls också hur 

viktigt det var att utbilda konservatorer för att de kulturpolitiska målen skulle kunna 

uppnås. Kanske är det, trots detta, så att anslutningen mellan bevarandearbetet och en 

samtida omvärld är för otydlig, för svag. Och att det därmed blir svårt att placera kon-

servatorn i en samhällsrelevant kontext. 

4.7 Tvär & multi 

Informanterna i min studie visar verkligen på bredden i yrket. De kan sägas vara både 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära. Emma läser på institutionen för kulturvård i Gö-

teborg. Hon är i grunden samhällsvetare och humanist, men säger sig ha blivit alltmer 

av en naturvetare och menar att det ger henne ”raka svar och inte så mycket vad jag 

tycker”.486 Hon har sin bakgrund inom konst- och samhällsvetenskap och hon hittade 

konservatorutbildningen av en slump då hon sökte efter annat på universitetets webb-

plats. Vi träffas när hon arbetar med sin kandidatuppsats.  

Jag hade ingen aning om att det fanns innan. Så bara hittade jag det, 

läste om det och tänkte att det här är helt perfekt.487  

Hon skrattar och säger att konstvetenskapen var intressant, men den här kombinationen 

av teori och praktiskt arbete verkade vara precis det hon ville göra. Hon är entusiastisk 

inför arbetet som hon tycker känns ”helt rätt och väldigt kul”. I sitt examensarbete an-

vänder hon avancerad teknisk utrustning och gör ett gott försök att förklara metoden 

för mig. I framtiden ser hon sig arbeta mer tvärvetenskapligt och att det är just det hon 

gillar med yrket. Emma ger uttryck för det fler informanter beskriver: den många gånger 

tillfredsställande rörligheten mellan olika vetenskapliga discipliner tillsammans med den 

givande kombinationen av teoretiskt arbete och det praktiska. Detta är kanske ett av de 

grundläggande dragen i yrkets utbildning och arbetssituation. Samtidigt är det en av de 

faktorer som skapar bekymmer; för var hör en konservator egentligen hemma? Deras 

uppdrag framstår som än smalt, än brett. De ska kunna någonting om alla material, efter-

som det är så de flesta museisamlingar ser ut. Yrket beskrivs som spännande och utma-

nande: att kunna röra sig inom olika fält på ett smidigt och flexibelt sätt, men riskerar 

samtidigt att bli otydligt för omgivningen. Lena berättar att hon under utbildningen tänk-

 
486 Intervju med konservatorsstudenten Emma, april 2017. 
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te sig att arbetet skulle handla om bevarande av konst, konstföremål, artefakter och 

”mänskliga avtryck”.488  

Jag förstod nog aldrig riktigt hur komplicerad själva yrkesrollen var, i 

samhället och inom våra olika institutioner. Man måste verkligen for-

mulera konservatorns funktion, och allas funktioner och ansvarsom-

råden på arbetsplatsen, så att det inte blir några diskussioner.489  

Jens har arbetat både praktiskt med föremål och som pedagog i många år.490 Han pratar 

om betydelsen av att koppla samman det lilla, föremålsnära med det stora, tydligt sam-

hällsanknutna, och även det politiska.  

Jag tycker att konservatorer behövs på alla plan, inte bara konservatorn 

’”på golvet” som jobbar med de faktiska föremålen. Det behövs kon-

servatorer i såväl museimagasinen, som i ledningsposition och kanske 

också i politiska sammanhang. För att visa på de här föremålens bety-

delse för vår historia, eller på något vis: trygghet.491 

Det är en komplex uppgift han beskriver, som kräver många, kanske motstridiga kompe-

tenser: att både äga expertkunskap och samtidigt vara generalist. En återkommande be-

skrivning handlar om rörelsen mellan det lilla perspektivet och det stora, ofta uttryckt 

som ”nörderi” versus ”helikopterperspektiv” alternativt ”spindeln i nätet”. Hanna har 

en bakgrund som hantverkare och utbildade sig till konservator bland annat för att kunna 

lägga ytterligare teoretiska dimensioner till sitt arbete.492 Hon beskriver en av sina kärn-

kompetenser som en flexibel förmåga. Hon arbetar med ett brett urval uppdragsgivare, både 

privata och offentliga, och är även engagerad i större samarbetsprojekt.  

Jag måste vara dynamisk i mitt tankesätt och därmed också väldigt ly-

hörd för vad andra säger och vad andra tycker. Och problemlösande, 

naturligtvis. Det är problemlösning det [konservatoryrket] handlar om 

 
488 Intervju med Lena, april 2017. 

489 Ibid. 

490 Intervju med Jens, april 2017. 
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492 Intervju med Hanna, april 2017. 
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i väldigt stor utsträckning och så ska man ha bra tålamod och god kun-

skap om materialens egenskaper.493 

Informanterna beskriver rörligheten mellan olika disciplinära fält, arbetssätt och ansvars-

områden, hur de arbetar i gränsöverskridande, tvära, multipla, mångfacetterade fält. I det 

vardagliga kan det ta sig uttryck som en gränslöshet, men i bästa fall är det omväxlande 

och det är vad Felix gillar mest med sitt arbete på ett konstmuseum.494 Han kan emeller-

tid också uppleva jobbet som närmast ohållbart i sin spännvidd. Som nu, när en stor del 

av tiden ägnas ett inlånat konstverk, som ska ställas ut på museet. Felix arbete, med just 

det här enskilda föremålet, har omfattat långa och många möten, flera resor med förbe-

redelser för hur konstverket ska transporteras, tas emot och bäras, vilken ram det ska ha 

och vilket glas. Han måste ha koll på klimat och säkerhet i lokalen där målningen ska 

ställas ut, liksom på väggarnas konstruktion, om de tål målningens vikt.  

Men precis var någonstans i putslagren slutar min kunskap? Det har 

tillkommit väldigt många aspekter på vad en konservator bör kunna. 

Konsthistoria, teknisk konsthistoria om materialen, om byggnaden 

och klimatisering och bra hus, om skadedjur och hur man löser sådan 

problematik, krisberedskap och brand. Det går inte att täcka in alla de 

här kunskapsfälten.495 

Jag kommer att tänka på en barnbok av författaren Lennart Hellsing, Krakel Spektakel 

köper en klubba.496 Det börjar i boken med att Krakel Spektakel bara ska ha en klubba, 

men slutar med att han köper hela kiosken: tallriken klubban ligger på, bordet tallriken 

står på och duken på bordet och så vidare. Lika oändligt låter Felix arbete. Han ska ha 

koll på måleriet på duken i ramen på väggen i huset och miljön i staden, för luftförore-

ningarna spelar ju också roll för hur målningen mår. Det framstår tydligt hur samman-

länkat bevarandet är, i oändliga relationella kedjor eller rhizomatiskt utsträckta, i kontakt 

och i kommunikation, som konstant skiftar.  

4.8 Resonanser & meningsskapande materialiteter 

I den korta texten Att njuta av dörren, som ingår i boken Ur tingens synpunkt, uttrycker 

författaren Francis Ponge sitt medlidande med kungligheter som aldrig själva får skjuta 
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upp en dörr.497 Därför får de heller aldrig erfara mötet mellan kropp och dörr, tyngdför-

flyttningen när dörren går upp, efter kraftmätningen dem emellan, och hur steget hejdas 

då balansen återupptas ”innan ögat öppnar sig och hela kroppen kan ta sin nya domän i 

besittning”.498 Föremålsarbetet skapar resonans och får i högsta grad mening genom just 

mötet med materialen. Yrkesidentiteten är nära sammanlänkad med den egna special-

kompetensen. Materialens karaktär och betydelse har i sin tur utgjort incitament för in-

formanterna då de sökte sig till yrket. De identifierar sig utifrån de material de speciali-

serat sig på och känner sig särskilt förbundna med. Basen i yrket utgörs av grundläggande 

teoretiska och etiska förhållningssätt till bevarandearbetet, vilka utvecklas till special-

kompetenser, med utgångspunkt i materialens skiftande krav på metoder, verktyg och 

kunskap. I samspelet mellan människan och materialen, verktygen och de materialspeci-

fika arbetsmiljöerna, blir det tydligt hur agensen skiftar och framträder då föremålen, 

som står i aktiviteternas centrum, sätter agendan. Informanterna beskriver en för mig 

välbekant känslighet för materialen, som inte stannar kvar i ateljén vid slutet av arbets-

dagen, utan kan följa med ut och ta sig in i helt andra sammanhang.  

Klara, som både arbetet med måleri och sten skriver i dagboken att ”[n]är jag konserverar 

ett föremål så ser jag det överallt”.499 Hon tar en kaffe med en vän och märker plötsligt 

hur hon ”rengjorde hennes ansikte visuellt. Mina händer rullade tops med avjoniserat 

vatten kring hennes ögon och näsa och panna och så vidare”.500 Jag har själv upplevt hur 

en lång dag av arbete under mikroskop kan göra att jag tolkar synintryck annorlunda:  

som vore marken framför mig uppförstorade korrosionsytor. Klara beskriver en liknan-

de känsla av hur det är när hon ”går på gatan och mentalt rensar sprickor mellan kuller-

stenarna”.501 Efter långa arbetsdagar tillsammans med keramikskärvor som ska passas 

ihop, har jag själv märkt hur bitarna stannar i händerna, i huden och i synsinnet. Att jag-

keramiken eller keramik-jaget arbetar vidare i kroppen, tills jag nästa dag möter skärvorna 

på nytt och direkt hittar passningar, som jag tidigare missat. Det handlar om hur arbetet 

går in och ut ur kroppen, hur kroppen sträcker sig in och ut ur materialen. Det är en del 

av ett kunskapande som pågår bortom orden, lagras i kroppen och aktiveras eller vilar. 

Informanterna beskriver hur just materialen varit och fortfarande är vägledande i yrket.  

Lenas väg gick via konstskolan.502 Hon var intresserad av material redan då: att bygga 

skulpturer och konstruera former. Hon skrattar och säger att ”materialen tog väldigt stor 

plats i mitt huvud!”. Hon fördjupade sig i materialteknisk historia och provade nya tek-

niker. 

 
497 Francis Ponge. Ur tingens synpunkt. Coeckelberghs, Stockholm, 1977:18-19. 
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 Jag gick i lära hos en förgyllare och han uppmuntrade mig väldigt i att 

söka till konservatorutbildningen och på den vägen är det.503  

Felix berättar om ett besök i en tysk stad för många år sedan.504 Där pågick många res-

taureringar; i kyrkorna han besökte arbetades för fullt med olika konserveringsprojekt. 

De satt och jobbade och det stod altaruppsatser lutade längs en vägg, 

samtidigt som någon höll på med en målning där. Jag fick en sådan där 

känsla av att det var så häftigt att få komma så nära och allt det här 

som var så gammalt, som höll på att rassla bort och bli förstört och så 

blev det så fint och så väl omhändertaget. Då tänkte jag att det här det 

är ju ett fantastiskt jobb!505  

Irene har bred erfarenhet och har arbetat både praktiskt med måleri och undervisat.506 

Hon läste först konstvetenskap och berättar om nyfikenheten som väcktes då: att få titta 

närmare på de föremål, som under föreläsningarnas diabildvisning snabbt passerade för-

bi. Hon ville få direktkontakt med objekten och ”känslan av att förstå ett föremål, till-

verkningsprocesserna, materialet och känslan i handen”. Hon skrattar och gör den där 

rörelsen med fingrarna som många informanter gör, som om de kände på ett tyg mellan 

tummen och pekfingret.507  

Papper har alltid varit Camillas material.508 Hon hör ofta andra konservatorer säga att de 

upplever sig vara särskilt kopplade till ett specifikt material. Idag arbetar hon framför allt 

med frågor som rör utbildning, men betydelsen av och känslan för den där materialkon-

takten går det inte att ta miste på.  

Jag lär inte känna pappret innan jag har tagit i det. Jag måste känna hur 

det rör sig, känna vikten, fibret och lyssna på ljudet som pappret gör 

när man håller i det och se hur det böjer sig när man lyfter, hur tjockt 

det är, hur följsamt. Om fibrerna är porösa så sticker de upp lite, annars 

kan de vara pressade, om pappret är hårt limmat. Alltså, jag måste ta 

på det.509  
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504 Intervju med Felix, april 2017. 

505 Ibid. 
506 Intervju med Irene, april 2017. 
507 Ibid. 
508 Intervju med Camilla, april 2017. 
509 Ibid. 



 

 105 

Hon skrattar och visar sådär med fingrarna.  

Jag lyfter fram de fysiska aspekterna av bevarandearbetet eftersom de har relevans i mo-

dernitetens museum där det finns inbyggda värdesystem kring kropp och sinnlighet. 

Kroppen och sinnesförnimmelserna är minerade, subversiva och förrädiska fält både på 

museet och inom konserveringsvetenskapen. Det slår mig hur sällan vi, till exempel i 

museiarbetet, pratar om denna sinnliga, förkroppsligade, tysta kunskap, som vid samta-

len med informanterna framstår som så central.  

En genomgång av de avhandlingar som lagts fram vid kulturvård inom konservering 

visar att de som skrivits av konservatorer ”inte artikulerar en tydlig kunskapsteoretisk 

hållning”.510 Detta kan kopplas till orienteringen mot en naturvetenskaplig forsknings-

tradition.511 De anammar, menar Philip Ward, ett naturvetenskapligt förhållningssätt, 

vilket också blir utgångspunkten för vad och hur de kommunicerar med omgivningen. 

Åter till Erik. Hans berättelse visar hur den naturvetenskapliga grunden skapar problem. 

Han möter och samarbetar i sitt arbete med många andra yrkesgrupper, inte bara inom 

institutioner som kan beskrivas som kulturvårdande. Erik menar att konservatorer har 

höga ambitioner, är samvetsgranna och väldigt noga. Det är viktigt, fortsätter han, att 

”det ska vara rätt, att skriva rätt och vetenskapligt.”512 Han reflekterar kring om det där 

är ett sätt att få legitimitet, att visa att man kan sitt jobb. Bevarandearbetet kroppsli-

ga/sinnliga aspekter bidrar, menar jag, till att skapa en slags kognitiv dissonans då de 

bryter mot en naturvetenskaplig grundsyn och krav på ett undertryckt eller dolt subjekt. 

Sinnlig information förstås ur ett positivistiskt perspektiv som subjektiv och därmed 

ovetenskaplig.513 Samtidigt är det just närvaron av kropp i det intima arbetet med före-

målen som skiljer ut verksamheten från andra, där kroppen är mindre central. Museet 

som förmedlare av kunskap är en fysisk plats till skillnad mot en bok eller en film. Den 

direkta hantering av föremålen genererar djup, men tyst och förkroppsligad kunskap. 

Här skaver dikotomier mot varann; kropp/sinne, förnuft/känsla, natur/kultur utmanas 

i museets bevarandepraktik. 

Jag frågar Lena, som arbetar med konst, om hon upplever sig ha en nära relation till 

objekten.514   

Jag tycker en sak är väldigt viktig att säga här. Det där att ha en stark 

och personlig och innerlig relation till föremålen; det är ju någonting 

 
510 Löfgren 2021:61 (kommande utgivning, sidhänvisning kan komma att ändras). 

511 Ibid. 

512 Intervju med Erik, april 2017. 

513 Andersson 2014; Intervju med Lena, april 2017. 

514 Intervju med Lena, april 2017. 



 

 106 

som man [som konservator] utbildas i att inte ha. För det kan ju få 

väldigt negativa konsekvenser, att man blir för affekterad helt enkelt.515   

Lena beskriver detta som ett av sina professionella verktyg, en ”grundkunskap”: att ha 

ett avpersonifierat förhållningssätt till föremålen. Såhär i efterhand funderar jag på om 

det är konservatorn eller föremålet som Lena menar ska anonymiseras, eller båda? 

Det är så vi är skolade, som konservatorer. Vi ska förhålla oss natur-

vetenskapligt till föremålen. Alla föremål ska också behandlas med 

samma respekt oavsett vilka värden som är kopplade till dem. Det är 

ju något av det viktigaste i utbildningen: att man försöker undvika att 

gå in i det affekterade.516    

Museet är en produkt av sin tids sensoriska och sociala samhällsideal.517 Från att ur-

sprungligen ha varit en plats där alla sinnen engagerades, och en nära fysisk kontakt med 

samlingarna var en oskiljaktig del av museibesöket, blev museerna av olika anledning 

den minst sinnliga.518 Utvecklingen gick hand i hand med andra strömningar i samhället, 

som museet bidrog till att befästa och upprätthålla.519 Genom det fysiska arbetet med 

föremålen blir man tätt sammanlänkad med material och miljö. Det gäller inte bara inom 

museets väggar utan sträcker sig utåt, till allt det som på olika sätt förmår påverka före-

målens nedbrytning eller bevarande. Denna närhet till föremålens materialitet kan förstås 

som en privilegierad roll, men bär också dess motsats. Anneli har erfarenhet av att arbeta 

inom olika organisationer och i skiftande positioner.520 Hon berättar om hur det prak-

tiska arbetet,  på ett av museerna, uppfattades som ”degenererande”.521 Det smittade av 

sig på henne, så tydligt involverad i det praktiska, och på hur hon blev bemött. I det 

vardagliga arbetet med att bevara föremålen rör man sig mellan dessa olika laddade fält. 

Där fysiskt arbetet är intrasslat i och bärare av en mängd komplexa värdeparametrar. 

Inget objekt är det andra likt och när föremålen hanteras krävs uppmärksamhet, med 

alla sinnen. Hur låter glaset, hur känns metallen, hur luktar textilen, hur ser målningen 

ut? Vikt, densitet, strävhet, fuktighet, viktfördelning och så vidare, är essentiella aspekter 

av föremålen. Det är inte en svärmisk beskrivning att påpeka att man måste vara full-

ständigt närvarande, med alla sinnen, vid hanteringen. Det är en medveten närvaro i 

praktiken, föreskriven av föremålet, men också av omgivningen. Människan och före-

 
515 Ibid. 
516 Ibid. 
517 Classen 2005c. 
518 Ibid. 
519 Ibid. 
520 Intervju med Anneli, februari 2019. 
521 Ibid. 
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målet befinner sig rumsligt relationellt: detaljer som trappsteg, hala ytor och glipor i gol-

vet måste involveras i meningsskapandet för att olyckor ska undvikas. Också en mer 

efemär miljö gör inspel: fukt, ljus, temperatur och vibrationer, meränmänsklig agens som 

styr och ställer i arbetet. 

Informanterna ger uttryck för en nära koppling till materialen: att det samtidigt är 

kroppsligt och intellektuellt, inom dem och omkring dem. Det utgör ett förhållningssätt,  

att uppleva och vara i världen. Det är inte bara en subjektiv/personlig upplevelse av 

materialen, eller ett objektivt/vetenskapligt betraktande av dem, utan sammanvävda ma-

teriella konfigurationer i kontinuerlig omvandling. 

4.9 Med museet i kroppen  

I museets utställningar styrs och regleras besökarens kropp bort från föremålen med 

monterglas, avspärrningar och vakter. Bakom kulisserna, backstage saknas ofta de fysiska 

skydden/hindren. Då måste kunskap, praxis och etiska förhållningssätt styra rörelserna. 

Det materiella formulerar vad som är möjligt och vad vi tillåts göra.522 Detta beskriver 

väl hur handlingsutrymmet i bevarandearbetet kontinuerligt skiftar med de inblandade: 

människa, material och miljö. Vid hanteringen av ett nytt föremål har kunskapen om, och 

tidigare erfarenheten av, liknande material betydelse, men ingenting av detta får tas för 

givet. I den omedelbara kontakten kan osynliga svagheter i materialet göra sig gällande 

och föra i en ny riktning, både kroppsligt i hur föremålet ska hanteras och intellektuellt 

i hur arbetet ska läggas upp och utföras.  

I en av fältnoteringarna skriver jag om besöket i en konserveringsateljé på ett museum. 

För att komma in i ateljén gick jag genom en dörr i utställningen. Den hade målats i 

samma färg som scenografin och försvann nästan i väggen. Jag fick känslan av att träda 

in i en annan dimension då jag kom från utställningens iscensatta mörker till verkstadens 

bländvita laboratorieljus. 

Ateljén var ljus, stor och fin. Jag blev medveten om min livsfarliga 

ryggsäck samt min livsfarliga trötthet och ouppmärksamhet bland mål-

ningarna.523  

Den förhöjda medvetenhet, som noteringen ger uttryck för, kan beskrivas som en tilläg-

nad förkroppsligad kompetens, som lärts in efter många timmars samvaro med känsliga 

 
522 Sjöstrand & Åhs 2014. 
523 Loggbok/fältdagbok 170417-170502. 
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föremål. Det hände inte sällan att vi fick intresserade besökare i ateljén, men ett par 

händelser var omskakande. Den implicita kunskap jag äger (eller då ägde) om hur kroppen 

kan och bör röra sig bland objekten, visade sig inte vara allmänt given. Det säger något 

om denna tysta kompetens, som inte ens jag själv hade uppfattat, förrän då. 

I museidokumentären Das große Museum524, som visar arbetet bakom kulisserna på Kunst-

historisches Museum i Wien, finns en scen som visar hur kropps-okunniga besökare kan 

hantera museiföremål. Ett tränat öga avkodar både den museiprofessionella spänningen 

före, och reaktionen efter den lilla olyckan när en dyrbar hatt faller mot golvet.525 I arki-

vet på universitetsbiblioteket i Umeå finns författaren Torgny Lindgrens kollegieblock 

och arkivarien som håller i föreläsningen berättar.  

–Han skriver ju sina romaner för hand. I de här kollegieblocken har 

han skrivit Hummelhonung. Ja, det går bra att titta i dem. Ni behöver inte 

ha handskar.526  

Jag har lämnat mitt arbete på museum och det är längesedan jag var verksam som kon-

servator. Tillsammans med mina nya doktorandkollegor sitter jag nu på UB i en föreläs-

ningssal. På borden ligger ytterkläder, där är pappersmuggar med kaffe och inplastade 

mackor, påbörjade i pausen. När föreläsningen är slut går några fram för att titta närmare 

på skrivböckerna. Jag vill säga något och blir själv överrumplad av hur jag reagerar. Hela 

min kropp vill säga något om att vara försiktig: Akta muggarna! Din jacka är blöt! Stå inte 

så nära! Jag ser vad som skulle kunna hända och jag vill skydda Torgny Lindgrens kollegie-

block, de enda i sitt slag. Senare beskrev jag händelsen för en tidigare museikollega: hur 

allt det motstridiga mellan mig, föremålen, människorna och rummet skapat ett inre 

kaos. Jag fick svindel och kunde inte stanna kvar, inte se på; min konservatorskropp 

hade hamnat i uppror.  

Att fysiskt hantera föremål är en tyst kunskap som ”sitter i kroppen”, något som tar år 

att lära sig och kräver många timmars praktisk erfarenhet.527 Museiföremålen och min 

hantering av dem har skolat mig, har lärt min kropp det jag vet om känsligheten hos ett 

anteckningsblock, och hur svårt det är att laga och rengöra föremål av papper. Kropp 

och medvetande, skriver etnologen Jonas Frykman, formas av de ting den har att hantera 

och de uppgifter som omgivningen ålägger den.528 Somliga miljöer, fortsätter han, driver 

 
524 Das große Museum (The Great Museum). Johannes Holzhausen, regi (Navigator Film. ORF Film/Fernseh-
Abkommen) 2014. 
525 Ibid: drygt 21 minuter in i filmen. 
526 Mina anteckningar, hösten 2016. 
527 Se t ex intervju med Mats, maj 2017, men även min egen erfarenhet. 
528 Jonas Frykman. Berörd: plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Carlsson, Stockholm, 2012:86. 
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fram en starkare intensitet för vissa kroppsförnimmelser än andra.529 Konserveringsatel-

jén är, utan tvivel, en sådan miljö och min fysiska kropp har där, och därigenom fått en 

förhöjd känslighet, för att kunna fullfölja uppdraget: att skydda föremålen.   

4.10 Sammanfattning  

Med utgångspunkt i  avhandlingens tredje frågeställning har jag i det här kapitlet utfor-

skat hur konservatorers upplevelser av dissonanser i arbetet kan knytas till Konservatorsut-

redningens svårigheter att synliggöra yrkets konturer, liksom till föremålens skiftande be-

tydelse i museet. Samtidigt uttrycker informanterna arbetsglädje och engagemang: re-

sonanser i arbetet. Energin tycks framför allt komma ur mötet med materialen i det nära 

arbetet med unika föremål. Detta omfattar en förkroppsligad kunskap, som kräver en 

inkännande sinnlighet, både inför de egna upplevelserna och omvärlden. Genom att följa 

informanternas erfarenheter öppnas för de komplexa sammanlänkningar mellan, inte 

bara kropp och ting, utan i hela upplevelsen av att vara i världen. Där perception förstås 

om ett samspel, och där agensen oavbrutet förflyttas och förskjuts. Gränserna mellan 

det vi uppfattar som beständiga entiteter framstår allt mer som förhandlingsbara. Denna 

instabilitet eller osäkerhet är också inbäddad i en tvärvetenskaplig (icke-)tillhörighet. Ar-

betet med materialen ger en dubbelhet i att det både öppnar för möjligheter, och stänger 

ute, till exempel då synen på och användningen av föremålen förändras. Föremål, mate-

rial och miljö reglerar konservatorernas handlingsutrymme, men utgör samtidigt öpp-

ningar in i ett materiellt världande (worlding). Bevarandearbetes tysta kunskap kan på så 

vis vara vägledande, för att synliggöra låsningar i modernitetens museistrukturer, som 

gör det svårt att närma sig, och att beskriva meränmänskliga aspekter. I följande kapitel 

ska jag fortsätta att utforska samröret med det meränmänskliga. 

 
529 Ibid:86. 



 

 110 

5 

Låta sig föras 

av tingen 

The skin reads the texture, weight, density and temperature of matter. The 
surface of an old object, polished to perfection by the tool of the craftsman 
and the assiduous hands of its users, seduces the stroking of the hand. It is a 
pleasure to press a door handle shining from the thousands of hands that have 
entered the door before us; the clean shimmer of ageless wear has turned into 
an image of welcome and hospitality. The doorhandle is the handshake of the 
building.530 

                 Juhani Pallasmaa, ur The Eyes of the Skin 

Museet kan beskrivas och förstås med utgångspunkt i de bevarandeaktiviteter, de håll-

ningar och förhållningssätt, vägledda av tingen och styrda av omsorg, som praktiseras 

där. Det är inte bara en verksamhet för insamling och systematisering då, utan också en 

plats för omtanke, uppmärksamhet och förkroppsligat engagemang i meränmänsklighe-

ter. Den nära kontakten till materialiteterna har i föregående kapitel belysts som en del 

av en professionell identitet. Den kan beskrivas som obligatoriskt inkännande. Detta tar sig 

uttryck i, och är verksamt som, en avlyssning av materialen, miljön, naturkulturen och  

kulturnaturen i museet. Den uppmärksamhet som riktas mot både föremålen och den 

omgivande miljön är en absolut nödvändig del av det vårdande arbetet. Att ”låta sig ledas 

av tingen” innebär att låta sig påverkas och styras av material och miljö. För en institution 

som grundats i och bidragit till modernitetens civilisationsprocess, där naturen med agg-

ressiv beslutsamhet skulle tyglas och underkuvas, framstår detta närmast som rebelliskt.  

I det här kapitlet lyfts bevarandearbetet fram som ömsesidigt berörande. Arbetets aspekter 

av omsorg utforskas med María Puig de la Bellacasas perspektiv på care. Vidare introduce-

ras en relationell etik med utgångspunkt i vårt förhållande till ting. Med hjälp av Karen 

Barads agentisk realistiska begrepp intra-aktivitet, agentiska snitt och apparatus vecklas in-

 
530 Juhani Pallasmaa. The eyes of the skin: architecture and the senses. 3rd ed., Wiley, Chichester, 2012:62. 
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formanternas berättelser ut. Här utforskas hur föremålsarbetet, med dess omsorg och 

uppmärksamhet, restriktioner och hinder, kan bidra till att synliggöra meränmänsklig 

agens och temporaliteter, liksom väcka en relationell etik och praktik.  

5.1 Det oförändrade som konstruktivt hinder  

I föregående kapitel belystes hur samverkan mellan människa och föremål, tillsammans 

med konserveringsetiska premisser inom museets i olika hänseenden restriktiva ramar, 

aktiverar en bevarandepraktikens onto-etiska epistemologi. Här utvecklas tanken på hin-

der och begränsningar som riktande funktioner i arbetet. Kraven på museernas bevaran-

de är högt ställda givet de omfattande och mångskiftande museisamlingarna och det 

faktum att nedbrytning omöjligen går att stoppa. Eftersom föremålen på museet är in-

samlade som representanter, för att någon eller något upplevts som bevarandeviktigt, 

får/bör föremålen inte förändras på ett sådant sätt att deras ursprungliga betydelse, eller 

autenticitet ändras. Denna till synes enkla tanke, har präglat museets ambition att bevara 

föremålen för framtiden så djupt, att den skapat en låsning,  eftersom det i princip inte 

går att använda eller ens hantera ett föremål utan att det förändras. Det är givetvis omöj-

ligt också för konservatorerna att bevara föremålen oförändrade. De rengör, konsolide-

rar, impregnerar och omvandlar hela tiden föremålen i sitt arbete. Förändringar som görs 

på objekten måste emellertid, så som ICOMs etiska regler föreskriver, kunna motiveras 

med att de syftar till att bevara eller stabilisera det.531 I ”What is the essence of conser-

vation?” diskuterar museologen François Mairesse och konservatorn Renata F Peters 

museiföremålens materiella autenticitet. De visar hur konflikten mellan nedbrytning, äkt-

hetskrav och föremålens olika värden har varit bidragande i att utveckla kulturvårdens 

olika sätt att tolka och förhålla sig till frågan om det oförändrade.532 

Fernando Domínguez Rubios ekologiska perspektiv på materialitet är en användbar ut-

gångspunkt för att reflektera kring detta ”att bevara i oförändrat skick”.533 Hans utgångs-

punkt är hur materialitet vanligtvis förstås och studerats som fasta till synes oförändrade 

”objects”, men skiljer ut dessa objekt från ”things”, vilka befinner sig i ständig omvand-

ling.534 Han visar på, genom det omfattande arbetet med Leonardo Da Vincis Mona Lisa 

och andra objekt, allt det som krävs för att hålla sakerna på plats, i det skick som är 

önskvärt. Mona Lisa “is not an object made at one point in time but a slow event that 

 
531 ICOMs etiska regler 2011:14. 

532 François Mairesse & Renata F Peters (red). “What is the essence of conservation? Materials for a discussion”. 

Papers from the ICOM-CC and ICOFOM session at the 25th General Conference held in Kyoto, 4 September 

2019:10. 

533 Domínguez Rubio:2016:66. 

534 Ibid:59. 
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continues to unfold through different chemical and mechanical processes”.535 Eller med 

miljöpsykologen James J Gibson; beständigheten är relativ, det är bättre att tala om ut-

hållighet eller framhärdande.  

The “permanent” objects of the world (…) are actually only objects 

that persists for a very long time.536  

De objektspositioner, som vi förstår som museiföremål i samlingarna, är aktivt låsta och 

det krävs ett stort arbete för att de ska förbli i önskat läge. Det är i detta tillstånd, denna 

situation eller placering, som ett föremål i oförändrat skick vidmakthålls genom bevarande-

arbetet. Det överensstämmer med ICOMs föreskrifter för konservering av museiföre-

mål: ett arbete som syftar till att stabilisera föremålen, det vill säga se till att de inte ge-

nomgår oönskad förändring.537 Det faktum att museiföremålens mottagare lever i fram-

tiden och inte finns här och nu gör emellertid situationen än mer tillspetsad. Eftersom 

vi inte vet vad framtidens museibrukare önskar veta av ett bevarat föremål (är det for-

men, ytan, smutsen, matspåren eller annat som är viktigast?) utöver det givna som ligger 

bakom att föremålet samlades in, så måste allt bevaras oförändrat. Museets strävan efter 

autenticitet har frambringat konservatorerna i sin nuvarande form: den yrkesgrupp som 

ska se till att museiföremålen bevaras utan att de påverkas mer än nödvändigt. Ur denna 

konflikt mellan nedbrytning, kraven på autenticitet och föremålens olika betydelser och 

värden, och de hinder som följer har yrkets förutsättningar utvecklas till förhållningssätt 

och fysiska hållningar.  

De högt ställda kraven på museiföremålens bevarande fungerar inte enbart hämmande 

utan skapar på så sätt också möjligheter och öppningar. Det har bidragit till att etablera 

en relationell yta, där samarbetet mellan, eller snarare upplösningen av gränsen mellan de 

som hanterar föremålen och det meränmänskliga, uttryckt i material, miljö och nedbryt-

ningsfaktorer, är central.  

5.2 Omslutandets & uteslutandets etik 

Konservatorsutredningen grundar sin framställning av den yrkesspecifika etik, som ska vara 

vägledande i utbildningen, på Hanna Jedrzejewskas uppsats från 1976: Ethics in Conserva-

tion.538 För Jedrzejewska, verksam inom etik och konstvetenskap, var synen på föremålet 

 
535 Ibid:66, kursiv i original. 

536 Gibson 1986:13. 

537 ICOMs etiska regler 2011. 

538 Konservatorsutredningen:15. I avhandlingen refererar jag till den svenska översättningen, Jedrzejewska 1980. 
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som dokument central. Konserveringens viktigaste princip blir, utifrån detta perspektiv, 

att inte skada föremålet, och därmed låta viktig information gå förlorad. Den etiska håll-

ningen till föremålen ska inte bara gälla för konservering och konservatorer, påpekar 

Johnny Andersson i utredningen, ”utan alla moment i vårt handskande med ett föremål” 

och, jämlikt detta, ”alla som på något sätt anförtrotts vård av föremål”.539 Andersson 

framhåller att dessa principer, som sätter föremålen i centrum, borde angå såväl musei-

chefer som museets städpersonal. Detta etiska nät, som länkar samman material-män-

niska-miljö, kopplar vidare också utanför museets väggar och museivärlden till omgivan-

de agens, verksam som skiftande väderförhållanden och klimatsituationer. Även dessa 

påverkar föremålen och hotar att förändra dem. Genom bevarandets etik skapas förut-

sättningar för ett meränmänskligt museum att framträda, där andra kopplingar än de 

antropocentriskt givna, blir betydelsebärande, och konstant skiftande agens avgörande. 

I utredningen citeras ett antal av Hanna Jedrzejewskas etiska riktlinjer. De genomsyras 

av en respektfull hållning till föremålen som, menar Jedrzejewska, ska gälla alla objekt 

”oavsett värdet och typ av föremål.540 Jag vill särskilt lyfta fram en av Jedrzejewskas 

punkter, nummer sju av dem hon kallar konservatorernas tio budord: ”Betrakta föremålet 

som mer betydelsefullt än din egen person.”541 Devisen kan omformuleras, utan att an-

demeningen egentligen ändras, men så att de meränmänskliga aspekterna framträder: 

Betrakta material och miljö som mer betydelsefulla än din egen person.  

Vi kan ta ännu ett steg och lösa upp de enskilda entiteterna: material, människa och miljö,  

och förstå gränserna mellan dem som tillfälliga. Ett redskap kan till exempel fungera som 

en utsträckning av kroppen, så som den så ofta använda skalpellen: i handen är den en 

förlängning och en slags förbättring av vårt (cyborg)jag. Vi har blivit tillspetsade och 

betydligt vassare. Om vi håller i skalpellen är den en del i vår apparatus, men lägger vi den 

ifrån oss blir den istället en del av rummet. Ligger skalpellen istället i en sjukhusmiljö har 

den inget med konservering eller konservatorer att göra. Det är ett exempel på agentiskt 

snitt: ögonblicket då ”exteriorities-within emerge into the world”.542 Genom intra-aktio-

nen framträder en agentisk ontologisk åtskillnad, inte en rumslig.543 Agens kan därmed 

förflyttas inom samma fenomen och framträda olika vid de agentiska snitten som appa-

ratus effektuerar.544  

Filosofen Maurice Merleau-Ponty beskriver genom ett liknande exempel kroppens fe-

nomenologi i perceptionsprocessen: ”När käppen [vi håller i] blir ett förtroget redskap 

 
539 Konservatorsutredningen 1982:63. 

540 Jedrzejewska 1980:10 punkt 8, här i förkortad version. 

541 Ibid:12. 

542 Hollin et al 2017:931. 

543 Ibid:931. 

544 Barad 2007:140 & 174-175. 
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flyttar de taktila föremålens värld bakåt, den börjar inte längre vid handens hud utan vid 

käppens ände”.545 Det är också en del av miljöpsykologen James J Gibsons resonemang. 

This capacity to attache something to the body suggests that the boun-

dary between the animal and the environment is not fixed at the sur-

face of the skin but can shift. More generally it suggests that the abso-

lute duality of “objective” and “subjective” is false.546  

För att rengöra oljemålningar använder konservatorer ibland sin egen saliv som, förutom 

att vara skonsam och giftfri, effektivt löser smuts. Med en bomullspinne samlas saliven 

upp i munnen och gnids mot målningens ytskikt. En av informanterna reflekterar kring 

den starka odör som frigörs vid den kemiska processen då saliven och smutsen möts 

och blandas.547 Det är ytterligare exempel på agens som förflyttas, men också där samma 

material, i detta fall saliven, skiftar från kroppsvätska till rengöringsmedel med en enkel 

rörelse, eller med ett agentiskt snitt. Med vår erfarenhet av pandemi, smittspridning och 

provtagning har rörelsen med bomullspinne in i munnen också blivit en del av många 

icke-konservatorers kroppsliga erfarenhet.  

I bevarandearbetet används en mängd olika redskap för att på olika sätt undersöka och 

jobba med föremålen. Eftersom alla objekt är unika gäller det många gånger att vara 

uppfinningsrik. Sesamfrön i en glasslåda kan erbjuda stöd åt en limmad kruka. Grillpin-

nar lindade med bomull är behändiga att topsa med och kasserade tandläkarredskap blir 

precisionsverktyg. Till detta kommer mikroskopet, ultraljudsbadet och frystorken. Det 

är en vanlig uppsättning teknisk utrustning för att hantera föremål i syfte att bevara dem. 

Det Karen Barad kallar apparatus är emellertid inte bara den här typen av redskap; det är 

ett utvidgat begrepp, som omfattar materiell-diskursiva praktiker.548 Hit hör även sådant 

som utbildning, teoretisk kunskap, praktiska handlag och synen på föremålen, och det 

så centrala etiska förhållningssättet. Apparatus går inte att lokalisera eftersom de inte 

finns i världen som materiella objekt; de utgörs istället av rumsliga och temporala sam-

mansättningar och åter-sammansättningar av världen.549 De är inte några statiska struk-

turer utan snarare betingelserna för materialiseringar och betydelser.550 Apparatus kan 

sägas gestalta agentiska snitt, vilka skapar och definierar avgränsningar för och egenska-

per hos olika fenomen. De är gränssättande, urskiljande och avgränsande praktiker.551 Gränsen, 

skriver Karen Barad, ”mellan subjekt och objekt är inte statisk, men så snart ett snitt har 

 
545 Merleau-Ponty 2006:118.  

546 Gibson 1986:40. 

547 Felix dagbok, 2014. 

548 Barad 2007:146. 

549 Ibid:146. 

550 Ibid:146. 

551 Ibid:148, kursiv i original. 
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gjorts (det vill säga en specifik handling har framträtt och gestaltats), så är den inte längre 

godtycklig utan materiellt preciserad och bestämd”.552 Limmet som ska användas för att 

ge en flexibel lagning kan utvinnas ur huden från fiskar, som blir till granulat att lösa upp 

och som föremålet i sin tur suger upp och inkorporerar. Instrumenten och medierna för 

bevarandearbetet extraheras ur vardagen med agentiska snitt, och blir till vetenskapliga 

verktyg. Fisken är närvarande i föremålet men inte längre som fisk, och föremålet har 

trots fisk-närvaron inte omvandlats till denna fisk, utan kvarstår som ett nu limmat trä-

föremål. 

Den etiska innebörden i att anlägga ett agentisk-realism-perspektiv handlar om att göra 

sig en föreställning om exakt det ögonblick då saker och ting stelnar i sin form och vi 

säger: så här är det.553 Saliven framträder i exemplen ovan i olika skepnader. Pandemins 

respektive bevarandearbetets apparatus verkställer olika snitt och saliven knyts till vitt 

skilda konnotationer; den är smittspridare eller den är rengöringsmedel. Satt i en bredare 

museikontext kunde själva musealiseringsprocessen beskrivas som ett sådant urskiljande 

och stelnande-i-sin-form då ett föremål infogas i samlingarna, registreras i arkiven och 

placeras på lämplig hylla i ett magasin. Föremålets möjliga möjligheter att vara ett eller 

annat har kringskurits i samma stund det beskrivs som just detta: det här är det. Vissa 

egenskaper framträder och alternativen att bli till och realiseras som något annat utesluts. 

När, hur och enligt vilka apparatus detta sker vore ett sätt att utforska museisamlingarna. 

5.3 Intra-aktivt bevarandearbete 

Interaktion är någonting som sker mellan förutbestämda entiteter eller fenomen: till exem-

pel mellan kollegorna på ett museum, eller mellan människan och materialet i ateljén. 

Med nyordet intra-aktion visar Karen Barad på aktiviteter som i sig formar fenomenen, 

eftersom de, i en agentisk realistisk ontologi inte finns till före händelsen som formar dem.554 

Världen förstås, ur ett baradskt perspektiv, inte som uppbyggd av materiella kroppar, 

rum och föremål med i förväg bestämd betydelse och konstant beständig mening; allt 

detta finns endast tillfälligt till. Det ombildas, omformas och befinner sig i ett blivande. 

Utgrävningssituationen är ”den mest förkroppsligade och taktila av alla vetenskapliga 

metoder”, menar arkeologen Matt Edgeworth.555 Jag har arbetat som konservator med 

arkeologiskt material och vet att vi rör oss mycket nära arkeologens arbete, med kropp 

och sinnen starkt engagerade. De insamlade föremålen, som kan vara täckta av jord, sand 

 
552 Ibid:154–155. 
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554 Barad 2007:139-140. 

555 Matt Edgeworth. “Follow the Cut, Follow the Rhythm, Follow the Material”. Norwegian Archaeological Review, 
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och korrosion, prepareras fram ytterligare i ateljén. Detta kan i sin tur övergå i en än 

djupare rengöring då salter, eller andra ämnen som kan påskynda nedbrytningen, avlägs-

nas. Konsolidering, impregnering eller sammanfogning av delar är ytterligare åtgärder 

som kan vara aktuella, ofta i samråd med arkeologerna. Själva utgrävningsförfarandet, i 

fält eller i ateljén, är exempel på hur agentiska snitt görs med hjälp av än arkeologernas, 

än konservatorernas apparatus. De som gräver ut en plats, skriver arkeologen Thomas 

Yarrow, omvandlar objekten de finner till arkeologiska föremål, men tingen de finner 

gör också dem som gräver upp materialet till arkeologer.556 I arbetet framträder inte bara 

det arkeologen kallar ”fynd”, också arkeologen framträder som den-som-genom-utgräv-

ningsförfarande-gör-vetenskapliga-fynd-för-forskning. Inte alla individers grävande av-

täcker fynd. Inte alla föremål gör händerna som varsamt håller dem till en konservators 

händer. Genom att på sitt specifika vis tar sig an föremålen, visar personen att den är 

just arkeolog eller just konservator, och ingenting annat.  

Sanne är konservator på ett museum som tar emot alla typer av material, bland annat 

från arkeologiska utgrävningar.557 Genom hennes dagboksberättelse ska jag undersöka 

vad ett intra-aktivt perspektiv kan bidra med till förståelsen och beskrivningen av beva-

randearbetet. Ett av föremålen hon arbetar med har tagits upp ”som preparat”, det vill 

säga med den omgivande jorden bevarad som stöd. Det har förvarats i kylskåp och när 

hon tar fram det är jorden kall och fuktig. Av röntgenbilderna att döma är föremålet i 

jorden skört, dessutom ser det ut att vara ett påkostat och välarbetat.558  

Kylskåpet är ytterligare ett vardagligt föremål som bevarandearbetets agentiska snitt om-

vandlar till en förvaringsplats för arkeologiska fynd. Kylan gör att föremålet håller sig 

fuktigt då vattnet inte avdunstar och tas upp av rumstemperaturens torrare luft. Den 

hindrar också mikroorganismer från att snabbt utvecklas i fukten. I preparatet är jord, 

föremål, fukt med mera, sammanblandat och Sannes uppgift blir att separera fenomenen 

från varandra. Föremålets skörhet påverkar hela hennes väsen: väcker oro, styr kroppens 

rörelser och tvingar henne att tränga undan fysiska förnimmelser av stress. Detta, till-

sammans med det faktum att det förefaller vara speciellt i sitt slag, vägleder henne i hur 

hon ska kalibrera sin kropp, sina rörelser, arbetets tidsåtgång och materialhantering. Pre-

paratet, i all sin komplexitet, gör Sanne till den hon är, där och då. 

Jag känner mig (…) lite upprymd över att få jobba med ett så spän-

nande material och jag fullkomligt älskar att få gräva ut små preparat. 

 
556 Thomas Yarrow. “Artefactual Persons: The Relational Capacities of Persons and Things in the Practice of 

Excavation”. Norwegian Archaeological Review, 36, 2003:71. 

557 Sannes dagbok, 2014. 
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Samtidigt känner jag en viss oro eftersom jag från röntgenbilden vet 

att där är många sprickor i järnet.559  

För att med hela sin baradska apparatus arbeta sig igenom det arkeologiska preparatet 

måste innehållet sorteras. Det är inte helt enkelt eftersom det inte finns några tydliga 

gränser mellan det föremål Sanne vill ha fram och det material som ska bort. Inte ens 

färgerna skiljer (de föreställda) entiteterna åt. Det är hon som genom sina agentiska snitt 

nu ska återupprätta föremålet.  

Jorden är seg och kompakt och bemängd med små kantiga stenar som 

är svåra att skilja från den korrosion som migrerat ut i jorden och gjort 

den mineraliskt hård. Det går inte att kontrollerat skrapa av lager för 

lager för att komma ner till ytan, utan det släpper i oregelbundna bitar 

som bara ger med sig om jag klämmer sönder dem med fingrarna. Jag 

tar det väldigt försiktigt eftersom jag blir orolig att jag ska ta sönder 

föremålet. Lerans färg avslöjar ingenting.560 

Föremålet kommer i dagen allt mer och Sanne ser vad röntgenbilderna redan visat: att 

det är tillverkat av ett mycket tunt och nedbrutet bleck som med en oförsiktig rörelse 

enkelt kan brytas. Sanne konstaterar att det nästan är omöjligt att vara så lätt på handen. 

Hon tar av sig handskarna för att få maximal kontakt med materialen och jobbar kon-

centrerat. När telefonen ringen rycks hon tillbaka och inser att hon varit djupt försjunken 

i arbetet. Handskarna har, tills nu, utgjort en gräns mellan Sanne och materialen i prepa-

ratet, men nu bedömer hon att hennes sinnen måste engageras mer och skarpare; hon 

måste få ”maximal kontakt med materialen”.561 Med känsligheten i händernas hud kopp-

las hon fysiskt samman med leran och närmar sig föremålet som vore hon lera och fukt. 

Telefonsignalen fungerar också den som ett snitt som bryskt åter-separerar dem. 

Fukt är kanske en av konservatorernas närmaste kollegor, som ibland skapar svårigheter 

på jobbet och andra gånger är en bundsförvant. Det är inte en metafor utan en högst 

agentisk-realistisk vardaglighet. I Sannes ateljé är fukten en påtaglig agens, liksom tyngd-

lagen, leran och blecket som föremålet är tillverkat av. 

Tyngdlagen bråkar med mig och delar vill lossna. Frustrerande! Utma-

nande! Jag fyller en liten plastlåda med några cm vatten och sänker ner 

ett par lerklumparna med de mest oömma föremålsdelarna. Genast 
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känner jag att vattnet är min vän som hjälper mig att spränga loss och 

lösgöra leran.562 

Sanne tar paus och när hon kommer tillbaka är hon nöjd med resultatet. Vattnet har 

gjort det mesta av jobbet åt henne och nu tar hon själv, närmast sömlöst, över igen. 

Små högar av nedfallen jord ligger på botten runt om föremålen. Jag 

hjälper vattnet på traven med penslar. (…) Det är verkligen finlir. 

Ibland petar jag med skalpellen. Genom att vila handen mot plastlå-

dans kant blir jag stadig och precis. Sakta, sakta. Tålamod (…). Blir 

avbruten av dörrklockan flera gånger vilket hindrar mig från att åter 

komma in i djup koncentration.563 

Sannes professionella apparatus av penslar och skalpeller, tyst kunskap och teoretisk 

kompetens, förkroppsligad erfarenhet och tålamod, kroppshållning och etisk inställning: 

allt är aktiverat då hon jobbar sig igenom ett stycke lerig jord, som i hennes arbetsrum 

omvandlas till föremål för arkeologisk forskning. Det är som om arbetet - och därmed 

intra-aktionen - som på detta sätt involverar människan i det meränmänskligas tillstånd 

och möjligheter, bjuder in till ett annat vara. Gång på gång bryts emellertid denna lyhörda 

kontakt med materialet i arbetsdagens agentiska snitt. 

Sannes dagbok sträcker sig över fem fulla arbetsdagar där hon samtidigt arbetar med ett 

flertal olika arkeologiska föremål, ensam i ateljén. Hon skiftar arbetsuppgifter, både som 

en följd av sina egna behov av fysisk och mental omväxling, och utifrån föremålens krav. 

Rummet, de fördragna fönstren, arbetsytorna, den tekniska utrustningen, föremålen och 

andra materialiteter tillsammans med Sanne själv, hennes kropp, skyddsglasögon, nitril-

handskar och den vita rocken; allt framstår som tätt sammanflätat. Det är en mättad 

enhet ur vilken fenomenen framträder som ting, känslor, ljus eller arkeologiska objekt.  

Föremålen som hittats vid utgrävningen kommer från en så avlägsen tid att deras kopp-

ling till någon nu levande varelse för längesedan brutits. Ändå uppstår en relation mellan 

Sanne och tillverkare, eller brukare, av de ting hon nu har för händerna. Detta väcker i 

sin tur en känsla av närhet och förundran. Som massmaterialet med hundratals pärlor i 

olika färger:  ”Tänk att människor i alla tider velat göra sig vackra. Tanken svindlar hur 
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lika vi fortfarande är.”564 När hon avlägsnar jord och korrosion från en dubbelkam av 

ben framträder hantverks- och bruksspåren. 

Den lätt vågiga linjen på tänderna som uppkommit av sågen, de run-

dade kanterna efter slitaget då någon om och om igen dragit kammen 

genom sitt hår.565 

Det empiriska materialet visar hur en till föremålet riktad hänsyn manifesteras i bevaran-

dearbetet och att den utsträcks till att omfatta även annat än föremålet i sig: det som är 

runtom, det som är bortom i tid. Detta, tillsammans med en i det praktiska görandet 

etablerad etik, och de konstruktiva hinder som skapats av kravet att hålla objekten på 

plats ”i oförändrat skick”, frammanar ett förhållningssätt, som är någonting annat än 

själva bevarandet; det är en jämlik samvaro, ett samspel, en relationell yta. Jag ser det inte 

bara i Sannes dagboksanteckningar.  

Andra informanter beskriver det uttryckligen eller i omskrivningar och min egen erfa-

renhet håller samma grundsyn. Det är emellertid upplevelser som stannar i det privata, men 

som bär potential att förändra hur vi ser på och definierar inte bara bevarandearbetet 

utan också museet. 

5.4 Utmanande empati 

I artikeln ”Among the Dead and Their Possessions: A Conservator’s Role in the Death, 

Life, and Afterlife of Human Remains and Their Associated Objects” gör konservatorn 

Sanchita Balachandran något ovanligt: utifrån sitt eget (subjektiva) perspektiv beskriver 

hon arbetet med mänskliga kvarlevor och riktar uppmärksamheten mot sina känslor och 

sinnliga upplevelser.566 Hennes framställning kan jämföras med konservator Stephen P 

Koobs redogörelse av det omfattande bevarandearbetet av/med mänskliga skelett i Her-

culaneum, Ercolano, utanför Neapel, under tidigt 1980-tal.567  

Den italienska staden drabbades hårt av vulkanutbrottet i augusti 79 e.Kr., liksom när-

liggande Pompeji. Fram till 1982 trodde forskare att de flesta invånarna i Herculaneum 
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hade lyckats fly, eftersom man bara funnit ett fåtal kvarlevor på platsen. Men så gjordes 

den spektakulära upptäckten, som skulle förändra hela tolkningen av platsens historia.568 

Vid stranden, under murade valv, som använts som båthus, hade en grupp Hercula-

neumbor sökt skydd. Också en upp-och-ned-vänd båt hade fungerat som tillfälligt värn 

mot lava och aska.569 När nu kvarlevorna efter dessa individer, som bevarats tack vare 

gynnsamma förhållanden i den omgivande miljön, kom i dagen påbörjades en snabb och 

omfattande nedbrytning. Koob berör i sin text inga av situationens många dramatiska 

inslag, eller hur de påverkade honom i hans arbete. Av den avgörande vetenskapliga 

upptäckten i sig, (med)människornas tragiska öde eller den pressade situationen då ben-

materialet snabbt försämrades märks ingenting i hans text. Det är precis så som vi som 

konservatorer lärt oss att beskriva arbetet: sakligt, vetenskapligt och objektivt. Det är 

därför Balachandrans berättelse sticker ut. Hon bryter sig ur den givna, stelnade konser-

vator-formen med sin givna apparatus. Eller: inlevelsen i objekten hon arbetar med, käns-

lan av empati och närhet, fungerar som en flyktlinje, en anordningskonverterare i det 

bevarandemaskineri hon själv är en del av. Maskinen tar en annan form, en annan rikt-

ning och produkten, utkomsten, artikeln blir något nytt och överraskande.  

De ställningstaganden som konservatorer generellt gör i bevarandeprocessen måste om-

fatta flera olika perspektiv. Dels ska de grundas på kunskap om de aktuella materialkate-

gorierna och vilka nedbrytningsfaktorer de utsätts för, men de ska också inkludera ma-

terialets historia och kontext. Utöver detta, menar emellertid Balachandran, bör konser-

vatorernas personliga och inkännande gensvar på materialets mänskliga konnotation (och de 

immateriella aspekterna av detta) involveras i besluten.570 Hon beskriver bland annat sin 

interaktion med en forntida egyptisk kvinnlig mumie. ”Det var omöjligt att inte känna 

empati för mumien som en medmänniska och kvinna.”571 Ett annat exempel berör hen-

ne extra starkt, just för att hon är på plats, in situ: en barngrav med små och sköra ske-

lettfragment. Hon arbetar hopkurad i gropen en bra bit under marknivå, knäböjd intill 

individen i det trånga utrymmet; allt förstärkte hennes förkroppsligade upplevelse.572 

Hon upplevde därtill en moralisk förpliktelse inför den gravlagda individen och önskade 

hon kunnat rekonstruera barnets gravgåvor bättre. När hon inte klarade av det erfor hon 

en djup känsla av skuld.573 Denna känsla förstärktes, skriver hon, av vetskapen att ”dessa 

gravgåvor, dessa skyddande objekt, för alltid skulle skiljas från barnets trasiga kropp”.574 

Informanterna ger exempel på denna typ av förpliktelse inför de döda. Det kan vara en 

hantverksskicklighet de vill visa vördnad, genom att inte hasta i bevarandearbetet, eller 

 
568 Sara C Bisel. “Human Bones at Herculaneum”. Rivista di studi pompeiani (Rome, Italy), 1, 1987, s 123–129:1987: 
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572 Ibid:208-212. 

573 Ibid:212. 

574 Ibid:212. 



 

 121 

känslan av respekt inför föremålets brukare, vars närvaro ibland är påtaglig. Mitt arbete 

med fyra stenåldersgravar från skånska Tågerup, som jag utförde ensam i ett ensligt 

beläget magasin, gav mig liknande (och andra) upplevelser av ansvar, närhet och ömhet. 

Inte minst kände jag med de gravlagdas anhöriga och närstående, som en gång befunnit 

sig där, invid graven där jag nu knäböjde, för att komma åt att preparera fram ytterligare 

material ur den omgivande jorden.  

Sanchita Balachandran intar en tydlig antropocentrisk ståndpunkt då hon särskiljer arbe-

tet med mänskliga kvarlevor från andra föremålskategorier och då hon framhåller att des-

sa bör mötas med större vördnad än annat material. I museiarbetet i stort ser jag det som 

självklart att hantera mänskliga individers kvarlevor eftersinnat och med respekt. Det är 

en del av min utbildning och jag vill hålla för troligt att andra också erfar personligt och 

lyhört gensvar på såväl mänskligt som meränmänskligt material. Problemet är snarare att 

(natur)vetenskapens ramar och andra, i museet och kulturvården inbyggda,  blockeringar 

står i vägen för att dessa upplevelser medvetandegörs och artikuleras. Möjligheterna för 

att ge uttryck åt denna typ av empati och mångsidiga omsorg, som kommer fram i be-

varandearbetet, bör menar jag diskuteras också i ett större perspektiv och vidare på djupet 

i museets allmänna idé och praktik. Hur kan dessa aspekter ta plats, få effekt och provo-

cera modernitetens och museets tankestrukturer i en konstruktiv riktning? 

Den arkeologiska utgrävningsplatsen är liksom det vetenskapliga laboratoriet, en nyckel-

plats för produktionen och transformationen av kunskap i vår samtid, skriver Matt Edge-

worth.575 Så även konservatorernas ateljé (eller arbetsplats i fält), menar jag. Edgeworth 

beskriver hur arkeologerna reproducerar redan existerande idéer, formar bevisen för att 

passa in i etablerade tankesätt och i ”kognitiva gjutformar” och hur materialen i detta 

kan ”stå emot och vägra”.576 Materialen låter sig inte infogas så lätt, vilket också blev 

tydligt då Sanne skulle skilja ut de olika delarna i preparatet hon arbetade med. Med hjälp 

av vetenskap, konventioner och praxis i arbetet suddas eventuell subjektivitet ut, skriver 

Thomas Yarrow; på så sätt skapas en skiljelinje mellan den som gräver och det som 

framträder, mellan subjekt och objekt. Det är en nödvändig manipulation för att kunna 

skapa tillförlitlig data och ge validitet åt resultaten.577  

Detta är också ett sätt att realisera det naturvetenskapliga forskningsidealet ”med alla 

dess skarpa distinktioner mellan fakta och värderingar, förnuft och känslor, kraven på 

allmängiltighet, regler och liknande”.578 Därför görs denna strikta åtskillnad mellan 

forskaren, subjektet och det som beforskas, objektet.579 Distansen blir ett arbetsredskap, 

både på den arkeologiska utgrävningen och i konservatorernas ateljé. Informanternas 
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berättelser visar hur den förgivettagna åtskillnaden, gränsen mellan kropp-objekt, bryts 

ned i det intima arbetet med föremålen. Bevararens, vårdarens, människans ingrepp på-

verkar föremålen, men det omvända sker samtidigt. Detta utmanar konserveringsveten-

skapen, med dess krav på ”vetenskaplig objektivitet och emotionell distansering, vilket 

har varit norm inom fältet under de senaste decennierna”.580 

5.5 Föremålens rytmiska erbjudanden 

I dagboken beskriver Sanne hur hon rör sig i sin ateljé, från den ena arbetsuppgiften till 

den andra.581 Från preparatet som ska bearbetas fram, till mikroskopet där hon ska av-

lägsna korrosionen från ett järnföremål. Skalpell byts mot det vibrerande slipverktyget. 

Arbetsbordet höjs och sänks. Hon växlar mellan ett krävande arbetet och ett mer lust-

fyllt. Vidare till den hisnande mängden vackra, men nedbrutna glaspärlor. Allt detta un-

der en enda dag. De fyra följande dagarna som dagboken täcker bjuder på samma varia-

tion. Jag kan inte låta bli att se Sannes arbete som en koreograferad dans. Ibland utförs 

den i vit rock, skyddsglasögon och ändamålsenliga diskhandskar, för att hon inte ska 

skadas av den starkt basiska urlakningsvätskan som hanteras. Ibland med bar hud mot 

ytorna för att kunna fatta de rätta förkroppsligade besluten. Vissa rörelser sitter djupt i 

kroppen inlärda av dag efter dag med samma uppgift, samma redskap, samma rutin. 

Andra är mer tövande med en starkt förhöjd uppmärksamhet påslagen. Varje figuration 

i denna dans utgår från föremålen hon arbetar med. Det är som vore de en del av dem, 

ett inneboende unikt rörelseschema, inkapslat i vart och ett av objekten, som i Sannes 

arbete vecklar ut sig och framträder i ateljén.  

Jag har upplevt det själv i arbetet med föremålen och det är inte en koreografi som upp-

står ur glädjen eller behovet att röra sig. Den kommer ur föremålet och ur de begränsade 

möjligheter jag har i hanteringen av dem. Vissa är uppenbara: ett tungt halkigt föremål som 

en fuktig trästock impregnerad med polyetylenglykol, går inte att bära på samma sätt 

som ett lätt och skört glasobjekt. De andra begränsningarna kommer ur kravet att före-

målen ska hållas kvar i den form, eller i de positioner som anses önskvärda, och ur det 

riktade handlingsutrymme konserveringsetiken ger. Därmed uppstår dansen i arbetet 

med föremålen och ur dansen väcks rörlighetens glädje och puls när arbetet flyter i fina 

fåror. Eller tröghetens tyngd och frustration när föremålen håller emot, trycker ifrån och 

repellerar: smutsiga, giftiga, klumpiga. Eller den fjäderlätta försiktighetskoreografi som 

det ytterst ömtåliga frambesvärjer, som försätter en i den mest omsorgsfulla av rörelser. 

Att detta påverkar dem som arbetar med föremålen kan inte vara annat än självklart, 

 
580 Balachandran 2009:202. 

581 Sannes dagbok, 2014. 
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trots detta saknas beskrivningar av den föremålens koreografering som oavlåtligt fram-

träder i vardagen. Konservatorn Mia beskriver till och med sitt arbete som ”dansant”.582 

Mia är inte anställd på museum, utan driver egen firma. Hon arbetar ofta med offentlig 

konst, framför allt skulptur. I sin dagbok beskriver hon ett uppdrag med utomhusskulp-

turer, som hon utför på senvintern i tre svenska kommuner. Eftersom det är offentligt 

ägda föremål finns restriktioner för hur föremålen kan och får hanteras.583 Praxis liknar 

museikonservatorernas, än om föremålen inte är placerade i en museibyggnad utan i mer 

skiftande miljöer, såväl ute som inne. 

Mias arbetsdagbok kan sägas beskriva ett polyfont upplevelsespektrum som böljar mel-

lan henne och skulpturerna hon ska inventera. Det involverar en mängd olika agentiska 

manifestationer, allt från årstid, väderlek, den egna hälsan till skulpturernas materialiteter 

och det omgivande landskapets eller stadsmiljöns realiteter. Februari är ingen god månad 

för utomhusarbete, noterar hon. Hon har bevakat alla väderleksrapporterna noga under 

en veckas tid innan jobbet ska göras. Till detta kommer att hon är förkyld; hon klär sig 

varmt i underställ och arbetskläder när hon ger sig iväg tidigt på morgonen.584 

Arbetsklädernas betydelse framträder i både intervjuer och dagböcker. Å ena sidan hand-

lar det om att miljön kräver en viss klädsel: det kalla magasinet eller, i Mias fall, utom-

husklimatet. I andra fall gäller det att anpassa kläderna efter arbetssituationen, som när 

Sanne valde att ha handskar för att skydda sig mot frätande vätska eller att inte ha hand-

skar för att kunna känna in materialet. Gifter från naturalier konserverade i sprit, kvick-

silver som en del av museiföremålet eller lacker, adhesiver och andra medier som an-

vänds i arbetet styr och riktar både hantering och klädsel.585  

Den första skulpturen Mia ska undersöka står i ett skogsbryn ”smutsig, med biologisk 

påväxt och klotter” antecknar hon.586 Platsen träder fram i berättelsen, ljuset och lukten 

av skogen blandas med rostens doft och nitrilhandskarnas; vi ser skulpturen och Mia 

själv i växelverkan. 

Jag känner på stabilitet, kryper ner på marken, känner på ytan, mäter, 

sträcker mig, lägger mig ner och rotar bland barren och jord vid infäst-

ningar. Fotar ur alla vinklar och vrår. Hittar spåren av mänsklig aktivi-

tet. Antecknar i min lilla svarta bok. Nitrilhandskarna är alltid på annars 

 
582 Mias dagbok, 2014.  

583 Se t ex Karin Hermerén & Henrik Orrje. Offentlig konst: ett kulturarv: tillsyn och förvaltning av byggnadsanknuten 

konst. Statens konstråd, Stockholm, 2014.  

584 Mias dagbok, 2014.  

585 Helles och Evys dagböcker, 2014. 

586 Mias dagbok, 2014. 
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skulle mina händer torka ut och bli infekterade av rost och annat som 

jag tar i. Och ovanpå nitrilen har jag de avklippta fingervantarna.587 

Nästa objekt, en bronsskulptur, står vid en sjö. Trots att den inte är placerad i ett bo-

stadsområde är konsten involverad eller engagerad i människors liv. Skulpturen är len, 

skriver Mia och har en fin patina ”av att människor rör vid den”. Hon noterar även bitar 

av kletigt tuggummi och gröna korrosionsutfällningar. Hon antecknar och fotograferar. 

De flesta konstverken, skriver Mia i dagboken, är placerade i naturen ”och efter dagens 

slut känner jag mig som en skogsmulle som söker konst bland stockar och stenar”. För-

kylningen håller sig i schack och hon noterar att hon blir mer och mer rörlig under dagen. 

Hon är vid det här laget smutsig, ”håret stripar och näsan rinner av kondensen”.588   

Vid slutet av dagen ska hon besiktiga två skulpturer, båda belägna i bostadsområden. De 

”känns mer smutsiga och övergivna på ett annat sätt. Där kan jag känna doften av urin 

och cigarettfimpar i skrymslena”.589 Skulpturerna tycks nästan övermanna henne; de di-

rigerar hennes rörelser, styr kroppen smidig, fäller ut sin smuts och sitt vemod och fångar 

in henne. Mia fortsätter att arbeta medan det mörknar. Hon arbetar ihärdigt och ener-

giskt för att hinna med de sista skulpturerna innan ljuset försvinner. ”Mina ögon skär 

som knivar”, noterar hon. Arbetet är ansträngande ögonen då hon måste växla mellan 

att titta nära och på håll. Att växla mellan olika glasögon hindrar henne i arbetet och att 

använda progressiva glas fungerar inte ”eftersom skulpturerna står i alla vinklar och lig-

ger inte framför en som en bok”.590  

En materiell kropp kan forma och ombilda en människas uppfattningar, känslostämnin-

gar och agerande, skriver Karin Sjöstrand och Sara Åhs, i samma utsträckning som en 

människokropp kan forma och ombilda materiella kroppar.591 Mia visar detta på ett över-

tygande vis. Väl hemma efter dagens arbete tänker hon på hur mycket hon fått röra på 

sig under dagen.  

Det är en av sakerna jag uppskattar mycket med skulpturkonservering. 

Det är ett dansant arbete. Jag dansar med skulpturer, måste hänga med 

i alla former och anpassa sig till dem.592 

 
587 Ibid. 

588 Ibid. 

589 Ibid. 

590 Ibid. 

591 Sjöstrand & Åhs 2014. 

592 Mias dagbok, 2014. 
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Konstverken är krävande och skärper hennes blick. Det duger inte att vara bekväm, 

tillbakalutad och på ett komfortabelt sätt ta till sig den. De utmanar och Mia svarar. 

Koreografin i arbetet har rytmiska inslag. Informanter kan beskriva dagar av ”löpande-

band-arbete” när det mest rullar på i en jämn takt.593 Mias rytm var kopplad till flera olika 

temporaliteter: tillgången på dagsljus under februaridagens arbete, antalet skulpturer som 

skulle hinnas med, förkylningen i kroppen, det tjocka lagret av kläder för att hålla vär-

men. En annan informant, Mats arbetar för en privat firma och han reflekterar kring den 

relationella rytmen i arbetet.  

Jag började rida som vuxen och det var så fantastiskt. Det är på något 

sätt lite av samma som det här; man måste vara så totalt närvarande 

för att samspelet med hästen ska fungera. Det blir ett slags samspel i 

jobbet också även om det inte är någon levande grej.594 

Mark De Rond, Isaac Holeman och Jennifer Howard-Grenville, forskare inom bland 

annat organisation och design. I en etnografisk studie av att ro längs Amazonfloden, 

studerar de kroppens engagemang i meningsskapandet.595 De beskriver roddens rytm 

som en visceral, invärtes, upplevelse: rytmen känns genom hela kroppen.596 Filosofen 

och sociologen Henri Lefebvre menar att rytm invests place, men är inte i sig en plats; det 

är inte ett ting, eller en ansamling ting eller ett enkelt flöde.597 Rytm, fortsätter Lefebvre, 

förkroppsligar sin egen regelbundenhet och lag, som kommer från rummet/space och 

utgör en relation mellan rum och tid.598 Jag tänker mig att samspelet, både med hästen 

och med föremålet, som Mats berättade om, kräver en känsla för rytm: hur snabbt pen-

seln kan föras är beroende av limmets viskositet, det vill säga hur tunt eller tjockt det är. 

Och träet kräver sin hastighet, vilken är inbyggd i träslagets specifika karaktär. Rytmen 

skänker Mats lugn och inger en trygghet i hanteringen av de många gånger mycket dyr-

bara föremålen. 

På något sätt känner jag att det där är besläktat: ridandet och mitt ar-

bete. Och då blir man inte heller rädd längre. När man är närvarande 

och har den här totala uppmärksamheten på vad man håller på med. 

Hur man sitter och hur man för penseln. Så det är kanske därför jag 

 
593 Nickes, med fleras dagböcker, 2014. 

594 Intervju med Mats, maj 2017. 

595 Mark De Rond, Isaac Holeman & Jennifer Howard-Grenville. “Sensemaking from the Body: An Enactive 

Ethnography of Rowing the Amazon”. Academy of Management journal, vol 62 (6), s 1961-1988, 2019:1975. 

596 Ibid:1975. 

597 Lefebvre 2011:206. 

598 Ibid. 
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heller inte är så rädd när jag jobbar med de här dyra grejerna. För jag 

är närvarande. Så det kan inte hända så jäkla mycket.599 

5.6 Omsorg & uppmärksamhetens ödmjukhet 

Omsorg är något allestädes närvarande, även genom effekterna av sin frånvaro.600 

           María Puig de la Bellacasa, ur Matters of Care  

I arbetet med föremålen hanteras och förändras föremålen, men i bevarandeprocessen, 

gäller också det omvända, vilket informanterna berättat om. I en tidigare undersökning 

av sinnliga och emotionella upplevelser under bevarandearbetet, återkom vissa ord då 

informanterna skulle beskriva detta: metodiskt, lugnt, försiktigt, långsamt, koncentrerat, 

uppmärksamt, varsamt och vördnadsfullt.601  

Det praktiska bevarandearbetet handlar ofta om att försöka förstå föremålet och hur det 

kan hanteras, vilken kräver uppmärksamhet på de specifika materialens förutsättningar 

och behov. Filosofen Silvia Benso menar att uppmärksamhet är en övning i tålamod och 

ytterst ett uttryck för, och en akt av ödmjukhet.602 Uppmärksamhet, skriver hon, innebär 

ett förbehållslöst möte och en obetingad eftergift till att låta sig föras av tingen.603 Ur 

detta formulerar Benso en tingcentrerad etik som grundar sig i tenderness, och pekar på 

ordets etymologiska släktskap med tending-to.604  

Tenderness is thus deeply rooted in attention: the respectful (and hum-

ble) attitude of a mind (or body) that waits for the other to make the 

first move.605  

Den inkännande hanteringen av museiföremålen innebär (och kräver) att vara lyhörd för 

materialens behov, men också för den omgivande miljöns aktuella utformning, med en 

blick in i de möjliga förändringar av den omgivande miljön, som kan ske inom hante-

ringsförfarandets tidsrymd. Brister uppmärksamheten kan det få katastrofala följder. 

 
599 Intervju med Mats, maj 2017. 

600 Puig de la Bellacasa 2017:1. 
601 Owman 2015. 
602 Benso 2000:166. 
603 Ibid:166. 
604 Ibid:xxxvii. 
605 Ibid:xxxvii. 
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Detta gör föremålsvården på ett museum tidskrävande och ofta omständlig, vilket infor-

manterna vittnar om.  

Beröring, skriver arkeologen Matt Edgeworth, är en rörelse över huden mot materialet 

och omvänt.606 Materialet står emot och ger efter, liksom vi själva, i den ömsesidiga 

kontakten. Det är inte bara föremålen, materialet och miljön som berörs av bevarande-

arbetet, utan även vi själva, både bildligt och bokstavligt.  

När informanterna beskrev sitt arbete visade de ibland med fingrarna hur det kunde 

kännas, deras material: pappret, textilen eller måleriet.607 Känselsinnet engagerar oss i 

omgivningen, medan synsinnet kräver att vi tar ett steg tillbaka och betraktar, lite på 

håll.608 Synsinnet, skriver Silvia Benso, tenderar att generalisera genom att vi, i det vi ser 

söker likheter, universaliteter. Beröringen däremot uppfattar det specifika, då vi endast 

förmår möta tingen ett och ett, individuella i sin partikularitet; de inte kan generaliseras 

på samma sätt.609 

När vi rör vid någon eller någonting, då rör den/det också oss. Denna ömsesidighet är 

central då vi lever eller tänker med omsorg, menar miljöhumanisten María Puig de la 

Bellacasa.610 Detta öppnar för det relationella: mötet mellan människan och det unika i 

tinget i bevarandearbetet. De professionsspecifika etiska förhållningssätten är vägledan-

de, men bidrar samtidigt till att skapa nya etiska aspekter genom kraven på en strikt 

reglerad hantering av föremålen: det taktila arbetet driver fram en uppmärksamhet vilken 

kan ta sig uttrycket av ödmjukhet inför materialen och det meränmänskliga.  

Laura har just packat upp och avsynat målningar som ska visas på en utställning.  

Efter att dagens arbetspass är slut radas tavlorna upp på golvet i väntan 

på hängning. De står nu snyggt och prydligt: rygg mot rygg, ansikte 

mot ansikte. Vi täcker över dem med plast. En sorts vördnad för dem; 

inget får skada dem.611  

Med Silvia Benso ser jag hur det formas en kedja i bevarandearbetets intima hantering: 

från taktilitet, uppmärksamhet, tålamod, vördnad till en slags ömhet då man låter sig 

ledas av tingen. Ömheten/tenderness är djupt rotad i uppmärksamheten, skriver Benso; 

 
606 Edgeworth 2012:87. 
607 Se vidare kapitel 4 Konservatorerna tar plats. 
608 Matthew Ratcliffe. ”Touch and the Sense of Reality”. I The hand, an organ of the mind. Zdravko Radman (red). 
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2013:1-2. 
609 Benso 2000:192. 
610 Puig de la Bellacasa 2017:20. 
611 Lauras dagbok, 2014. 
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den visar sig genom det respektfulla och ödmjuka förhållningssättet hos den som väntar 

på att den andre ska ”make the first move”.612 Det är en känsla, eller snarare en metafy-

sisk horisont, ett sätt att vara som också för fram till ett etiskt förhållningssätt i mötet 

med tingen.613 

En sökning på synonymer till omsorg ger följande förslag: vård, skötsel, tillsyn, omvård-

nad; omtänksamhet, omtanke, omsikt, uppmärksamhet, hänsynstagande, försyn; nog-

grannhet, samvetsgrannhet.614 I bevarandearbetet är det ytterst medvetna mötet med 

omvärlden professionaliserat; det är inte bara något som upplevs i stunder, snare utgör 

det en förutsättning för att göra ett bra jobb. Informanten Disa arbetar ofta i laborato-

riemiljö.615 I dagboken beskriver hon hur färgprover från en byggnad förbereds för ana-

lys. Arbetets begränsningar är vägledande för hur hon går tillväga. Hon förbereder sig 

mentalt genom att föreställa sig hela proceduren från början till slut, göra en riskanalys. 

Som konservatorer är vi drillade i att prover bara får tas när det är 

mycket viktigt för utvecklandet av ny kunskap om ett föremål och om 

det är möjligt att ta prov utan att större skada sker och utan att det blir 

estetiskt störande. Det gör att proverna måste behandlas mycket var-

samt - den information vi kan få ut av dem måste säkerställas.616   

De [proverna] får inte kontamineras eller förloras! Innan de rörs måste 

varje steg av undersökningarna tänkas igenom, kanske går materialet 

att använda till annan metod efter en undersökning, hur lång tid och 

vad behövs till det och det steget.617 

Disa ger en beskrivning av sina arbetsredskap vilka förefaller väl lämpade för ändamålet: 

skalpeller och nålar, objektglas, provbehållare och mikroskop. De blir en nödvändig för-

längning av hennes kropp, vilken närmast tycks vara i vägen när hon ska utföra jobbet. 

Kropp, rörelser till och med skrattet innebär en risk. Hon stillar sinnet och sätter igång. 

Det är lätt att handen känns klumpig i förhållande till det småttiga och 

sköra. Jag är mycket koncentrerad. Av vana vet jag att lugn hjälper dig 

 
612 Benso 2000:xxxvii. 
613 Ibid:167. 
614 Webbplats Synonymer.se: omsorg. 
615 Disas dagbok, 2014. 
616 Ibid. 
617 Ibid. 
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att göra rätt. Se upp med andning, hår, hastig förflyttning, smycken – 

skratta en bit bort från materialet. Alla vinddrag utgör en risk.618 

Hennes långa erfarenhet tycks skapa trygghet. Kroppen vet, kroppen kan. En harmoni 

infinner sig. Disa beskriver också hur kroppen lämnas därhän, den som kändes så otymp-

lig. I ett transcenderat ögonblick möts hon och provet i mikroskopets rumslighet. 

Jag känner hur min erfarenhet gör att handen utövar rätt tryck från 

skalpellen/nålen för att få tag i flagan/kornet - det gör mig nöjd, jag 

mår bra av att arbeta på det här sättet. Jag gillar verkligen hur proverna 

ser ut i mikroskopet - det förklarar dem, jag ser skikten, reflektionen, 

kommer dem närmare - ser vad de består av. Känner mig observant. 

Mikroskopet är verkligen hjälpsamt, ett eget rum bildas och medveten-

heten om min kropp försvinner.619 

Förd av det mikroskopiskt lilla, ytterst värdefulla fragmentets koreografi rör sig Disa mot 

analysinstrumentet, och snart är provet försvunnet och borta, omvandlat av hennes pro-

fessionella apparatus: från färgflaga till vetenskapliga fakta. 

Så förflyttning till instrument - gå långsamt, uppmärksamt, kroppen 

får inte stöta i något. Nu kommer del av provet förstöras - det känns 

lite oroligt, något offras och jag måste prestera ett användbart resul-

tat.620  

5.7 Materiell & intra-generationell  

En av informanterna, Katja, arbetade under en tid (bokstavligen) på och inuti regalskep-

pet Vasa.621 Hennes huvudsakliga uppgift var att mäta saltutfällningar på fartyget. Vasa 

har, sedan hon bärgades 1961, genomgått omfattande ingrepp/åtgärder för att kunna 

bevaras på land. Sönderrostade järnbultar har bytts ut mot nya järnbultar, vilka i sin tur 

ersatts med specialkonstruerade bultar av rostfritt stål. Vidare har stödkonstruktionen, 

vaggan, där skeppet vilar byggts om. Skeppet har torkats ut mycket långsamt och vattnet, 

som tidigare fungerat som stöd för träets nedbrutna cellväggar, ersattes efter hand med 

 
618 Ibid. 
619 Ibid. 
620 Ibid. 
621 Katjas dagbok, 2014. 
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polyetylenglykol (PEG) för att skapa stabilitet. Katja beskriver sin förkroppsligade upp-

levelse av föremålet. 

Miljön ombord är brun. Det är mörkbrunt eller lite ljusare åt det sva-

velfärgade hållet och kletigt av PEG, vars överflöd stelnat som snor 

över det mörkbruna träet. Man gör liksom en nedstigning visuellt, ju 

högre upp desto mörkare och kladdigare (…) medan ju längre ned i 

skeppskonstruktionen desto ljusare trä och mindre PEG-kladd. Det 

förundrar mig ofta hur konstruktionen är så extremt gedigen samtidigt 

som träet är skört på många ställen. Längst ned i hålskeppet hör du 

ingenting av världen utanför, inte ens brandlarmet...jag är alldeles trygg 

där.622  

Den första konserveringen bedömdes vara i det närmaste färdig år 1990, då skeppet 

flyttades till Vasamuseet. Men tio år senare hände någonting som satte ett internationellt 

forskarfokus på Vasa: det höga besökarantalet i kombination med en ovanligt regnig 

sommar påverkade inomhusklimatet, och efter en tid upptäcktes gulvita fällningar på 

skrovet.623 Museiföremål är inte avgränsade entiteter. Materialiteten är utsträckt,  sam-

manlänkad och bildar hela tiden nya kopplingar, som får nya konsekvenser: Vasa i sin 

nuvarande placering ovan ytan knyts till sommarens regniga väder, besökarna själva, de-

ras fuktiga kläder och ur denna deleuzeoguattariska Vasa-maskin produceras utfällnin-

garna, vilka startar forsknings-maskinerna som i sin tur producerar resultat. 

I artikeln ”Skeppet Vasas kemi” beskriver Per Fors utförligt det omfattande arbetet med 

att försöka förstå och åtgärda de processer som på olika sätt bryter ned Vasa.624 När 

artikeln publiceras har det gått 14 år av intensiva studier, men trots detta är forskarna 

fortfarande inte överens. ”Anledningarna till denna ovisshet beror dels på att vatten-

dränkt ekträ är ett mycket heterogent och komplext material, dels på att forskarna inte 

har kunnat ta tillräckligt många prover ur skeppet för att bevisa sina teorier.”625 Vasas 

betydelse som kulturföremål skapade även det konflikter, vilket Fors noterar: ”[f]örutom 

dessa rent metodologiska problem har projektens mycket prestigefulla natur ibland bi-

dragit till viss oenighet mellan de forskarlag som varit delaktiga, vilket ytterligare försvå-

rat processen.”626 Per Fors’ kommentarer visar ett nät av sammankopplingar mellan trä-

slagets struktur, vattnets påverkan, den konkreta provtagningssituationen och forskar-

världens dynamik. Till detta vill jag lägga Katjas noteringar som ytterligare fördjupar bil-

 
622 Ibid. 
623 Webbplats Vasamuseet: forskning och konservering; Människor avger både fukt och värme. En uträkning i 

Thomson 1994:230 avdunstar cirka 1,5 liter vatten/dag från en person vid 20°C.  

624 Per Fors. ”Skeppet Vasas kemi: Ett halvt sekel av naturvetenskaplig forskning”. Forum Navale, vol 71, 2015. 
625 Ibid:47. 
626 Ibid:47. 
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den, men särskilt sammanlänkar hennes (mänskliga) kropp med skeppets, PEG:en och 

havsbottnen. 

Låt oss återvända till Stacy Alaimos begrepp trans-korporealitet, som introducerades i ka-

pitel 2. Trans-korporealiteter är en teoretisk utgångspunkt där “corporeal theories, envi-

ronmental theories, and science studies meet and mingle in productive ways”.627 Beto-

ningen av trans i begreppet öppnar för ”a mobile space that acknowledges the often 

unpredictable and unwanted actions of human bodies, nonhuman creatures, ecological sys-

tems, chemical agents, and other actors”.628 Dessa mobila (kropps)platser framträder i 

arbetet med Vasa: skeppets, vattnets, PEG:ens, konservatorns, saltutfällningarnas, jär-

nets och svavelsyrans. Det blir tydligt i Katjas dagboksanteckningar hur bevarandearbe-

tet inte bara kan beskrivas som trans-korporeellt ur ett teoretiskt perspektiv. Det är också 

en praktisk realitet; kopplingar och utväxlingar är konkreta. Skulle de synliggöras ytterli-

gare, i kraft av sin rhizomatiska meränmänsklighet, kunde Vasa utgöra en knutpunkt på 

en mängd sätt. Där når bevarandekroppen ner i dyn i Stockholms ström, och in i väder-

leksprognosen under den dramatiska sommaren tidigt 2000-tal, vilket i sin tur ger gen-

klang i skeppet och konstruktionens gåtfulla kemi. 

I Katjas dagbok framträder flera olika etiska perspektiv och samband. En intra-generationell 

etik kan utläsas i hennes ord, som knyter an både till dem som skapat skeppet, ”en sådan 

enastående konstruktion”, och till dem som drabbades av förlisningen, vilket får henne 

att röra sig ombord med en känsla av vördnad.629 Christina Fredengren och Cecilia Ås-

berg menar att kulturarvsstudier idag behöver framhålla ”intra-generational justice and ca-

re” (som en feministisk, posthumanistisk, baradsk och meränmänsklig utveckling ur inter-

generational justice).630 Ur ett sådant perspektiv synliggörs en meränmänsklig samhörighet 

över generationer, genom naturkulturarven vilka länkar samman oss över tid, i djuptid 

och framtid. Ur bevarandearbetet framträder regalskeppet Vasa som en knutpunkt, där 

meränmänskliga materialiteter och temporaliteter möts och förgrenar sig.  

Katja beskriver Vasa som ”en trogen vän”.631 Denna aspekt är emellertid tveeggad då 

hon i relationen tenderar att sätta sig själv i andra rummet, och utsätter sig för risker, 

övertygad om att Vasa inte ska släppa taget och låta henne falla. Skeppet är impregnerat, 

inte bara med PEG. 

 
627 Alaimo 2010:3. 

628 Ibid:2, min kursiv. 

629 Katjas dagbok, 2014. 

630 Christina Fredengren & Cecilia Åsberg. “Checking in with Deep Time: Intragenerational Care in Registers of 

Feminist Posthumanities, the Case of Gärstadsverken”. I Deterritorializing the future: heritage in, of and after the Anthro-

pocene. Rodney Harrison & Colin Sterling (red). Open Humanities Press, London, 2020:58. 

631 Katjas dagbok, 2014. 
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[Också] ”en hel massa skit (…) efter århundraden på botten i Stock-

holms ström under industrialiseringens framväxt innan man hade nå-

got som helst miljötänk kring utsläpp av föroreningar som tungmetal-

ler mm”.632  

Till följd av det nära arbetet med träföremålen drabbas Katja av ihållande klåda; Vasa 

visar sig vara både ömtålig och giftig, beundransvärd och farlig. I skiftena mellan dessa 

rör sig Katja: samtidigt utsatt och vårdande. De sammanflätas, hon och Vasa; de utsönd-

rar, angrips och påverkas båda obevekligt av tyngdlagen som drar inte bara Katja utan 

också Vasa till sig, och hotar att deformera fartygsskrovet. Katja sträcker sig ut, högt 

ovan museets betonggolv, för att mäta saltutfällningar på träet.  

Där ute befinner man sig 7-8 meter över betongen och träet är skört 

och kladdigt av PEG. Dessutom så svettades jag så om händerna av 

nervositet, jag lider inte direkt av höjdskräck men har man väl börjat 

tänka på betonggolvet där nere så är det svårt att sluta. Jag skulle ut, 

balansera och med dest.vattenflaska och lackmuspapper mäta pH i en 

ställning som det egentligen inte går att stå i, åtminstone inte när man 

är rädd för att ramla ner (…). Som att stå på ett kraftigt hårvax flera 

meter upp i luften, vem är så dum tänkte jag. Antar att jag nog mer 

mätte pH på min egen handsvett än saltutfällningen. Men hon är som 

en trogen vän, inte ens de allra sköraste ställena släpper hon taget un-

der ens fötter.633  

Ur materiell-feministiskt perspektiv framträder en materiell etik som tillåter oss att flytta 

fokus från etiska principer till etiska praktiker.634 Det praktiska arbetet med föremålen 

är av nödvändighet förkroppsligat och platsspecifikt. I exemplet med regalskeppet Vasa 

är det, genom Katja, möjligt att tydligt se och förstå hur sammanlänkade vi är: kropp, 

ting, miljö, material. Gifter flyter i och ur mänskliga och meränmänskliga kroppar. Tids-

ligheter, väderlekar, cellstrukturer skiftar och får annat att byta riktning. Hela det omfat-

tande arbetet med Vasa kan å ena sidan ses som en berättelse om bevarande. Men det är 

lika mycket en gestaltning av intensiv nedbrytning och hur vi svarar mot denna. Per Fors 

fångar forskningsprojektet väl ur just det här perspektivet. 

Det är tydligt att kunskapen om skeppets kemiska status aldrig varit 

eller kommer att bli en stabil entitet, utan något som skapas och för-

 
632 Ibid. 

633 Ibid. 

634 Alaimo & Hekman 2008a:7-8. 
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ändras i och med de interaktioner mellan forskare, konservatorer och 

skepp som hela tiden pågår.635  

Kunskapen om andra museiföremål är inte heller stabila entiteter; de förändras konti-

nuerligt. Den starkt förkroppsligade och upplevda kunskapen som avtäcks i bevarande-

arbetet kan bidra med perspektiv, annars oartikulerade, på vår roll i klimatfrågan. Det 

kräver emellertid att dessa erfarenheter får ett språk och en plattform där de artikuleras; 

att de blir en aktivt verksam del i museirhizomet eller museimaskinen. Vasas skörhet och 

den omsorg som krävs för att hålla henne samman är också vår egen. 

5.8 Livets fukt & dödens torra ben 

Vi kan inte låta bli att se och förstå världen i form av avgränsade ting, men samtidigt 

förlorar vi något. Detta att utforska det andra som står ”utanför det som är relevant för 

våra praktiska syften”: det flytande, föränderliga, vibrerande.636    

Under drygt ett år arbetade jag med fyra stenåldersgravar funna i Tågerup, Skåne. De 

hittades vid en arkeologisk undersökning, vilken var en del av ett större antal undersök-

ningar, som gjordes i samband med Banverkets utbyggnad av Västkustbanan 1998-99. 

Det är så jag brukar beskriva det arbete jag gjorde: konservering av stenåldersgravar. 

Gravarna var, och är där de nu ligger i en utställning på Landskrona museum, jus sådana 

”solida ting”. Under utgrävningsarbetets högst flytande, leriga, stökiga fas tog de begrip-

lig och brukbar form. Gravarna kunde nu användas i forskning, beskrivas i media, visas 

på utställning och med hjälp av dem tog jag formen av ”konservator”. Gravarna blev en 

allt tydligare projektionsyta, allt eftersom de framträdde som individer: kvinnan från Tå-

gerup, den gamla, simmerskan och så vidare. De blev personligheter att knyta an till, från 

ett flera tusen år förflutet, och som levt på den plats där vi nu stod, satt och kröp. 

Gravarna kan också sägas ha framträtt genom agentiska snitt, skurits ut ur en gränslös 

värld och, bokstavligen, med tanke på den impregnering jag påförde skelettmaterialet, 

stelnat i sin form. Allas vår apparatus var behjälplig: arkeologens, osteologens, musei-

chefens och konservatorns, då de mänskliga kvarlevorna blev ”fynd”, ”grav” och ”pre-

parat”. I min arbetsdagbok, som beskriver hur jag tog mig an uppgiften, ser jag nu att 

det inte är gravarna, de mänskliga individerna som utgör centrum. Det är fukten. 

För ömtåliga föremål är ett alternativ vid utgrävningen att lyfta inte bara föremålen utan 

även kringliggande jord i ett sammanhållande block, ett preparat. Det var ett sådant San-

 
635 Fors 2015:76. 

636 Grosz 2008:106. 
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ne arbetade med, tidigare i texten. Jorden skyddar föremålet, som sedan prepareras fram 

ytterligare. Nu kan det göras mer kontrollerat inomhus i ateljén och med bättre belys-

ning, mer precisa verktyg och utrustning, än på en ofta smutsig och stökig utgrävnings-

plats. De aktuella utgrävningarna genererade en mängd spektakulära fynd. Gravarna var 

hett nyhetsstoff när de hittades, när de skulle lyftas från utgrävningen, under tiden de 

mest intensivt beforskades, samt när de slutligen flyttades från min arbetslokal i ett ma-

gasin och in till museet i Landskrona.  

Grav I och II lyfts ur leran, upp på lastbilsflak som täckts med sand 

för att dämpa stötar. Jag åker med lastbilen. Chauffören undviker alla 

ojämnheter i marken, alla brunnslock och gravarna når lyckligen 

Landskrona museums magasin. Locken lyfts av. Sanden bort och glad-

packen med. Benmaterialet är tänkt ska torka i sanden i magasinet. Allt 

collagen är borta, endast mineralmaterial kvar. Stabilt klimat cirka 15 

grader C i mag, RF 50%.637 

Senare lyftes fler gravar upp som preparat. Mitt uppdrag var att övervaka och genomföra 

den bevarandeprocess som krävdes för att gravarna skulle kunna visas i utställningen på 

museet. Detta innebar att det genomfuktiga materialet (i huvudsak sand och ben) skulle 

torka ut utan att det uppstod större estetiska skador, eller skador som kunde försämra 

möjligheterna att forska på det.  

På bilder av mig och gravarna som pressen tog, både under lyftet och senare under tork-

processen, lägger jag ofta handen mot jorden. Det är samma gest som då jag med handen 

känner om någon har feber. Min hud kom att bli mycket känslig för fukt, liksom mitt 

luktsinne skärptes för doften av mögel. Fukt, temperatur och mögel var de viktigaste 

parametrarna i  bevarandeprocessen. 

Eftersom gravarna och benmaterialet var vått fungerade vattnet sammanhållande och 

stabiliserande (liksom för Vasa i exemplet ovan). Benstrukturen var kraftigt nedbruten 

men med vattnets hjälp upprätthöll de sin form. Så snart vattnet avdunstade och benen 

torkade kollapsade strukturerna. Det jag behövde göra var att ersätta vattnet med något 

annat medium. De korta noteringarna i mina skrivblock nämner torkningsprocess, mö-

gelangreppen och vilka material jag tillför i utbyte mot fukten. ”Tittar till grav I & II. 

Båda har utsatts för mögel, även sanden. Vitt pulvrigt, luktar sött och kväljande.”638 I 

oktober 1999 lyftes gravarna slutligen in på Landskrona Museum och en artikel i Syd-

svenskan berättar något om hur jag kände då.  

 
637 Mina anteckningar 980709. 

638 Mina anteckningar 980812. 
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Största spänningsmomentet för henne var väntan på att skeletten skul-

le torka - det var rejält med vatten i gravarna. Risken fanns att någon 

benbit skulle krympa, vilket kunde leda till vridningar i skeletten.639 

Genom hela arbetet med gravarna, från fältsituationen, i magasinet och till museet var 

fukten och vattnet det bärande elementet, den livfulla materien som styrde allas vårt 

arbete. Det var tack vare vattnets inverkan som benmaterialet bevarats, som det höll 

samman och riskerade att falla sönder, när vi lyfte preparaten. Det var också förlusten 

av vattnet som kommenteras när gravarna var färdigställda och skulle visas fram. Fuktiga 

uppfattades skeletten som autentiska och levande, torra var de döda.  

Vissa skelettdelar börjar redan vitna, till slut blir allt ben vitt. (…). När 

fynden slutligen ska visas på Museet kan man säkert ha något färgfilter 

i lokalen som gör att det benvita inte lyser emot en, tror Åsa Karlsson 

[intendent på Landskrona museum]. Någon naturligare färg som kny-

ter an till fyndplatsen med sand och lera.640 

Ett rikt ornerat, välbevarat yxskaft beskrevs som ett av de mest spektakulära fynden i 

Tågerup.641 När det grävdes ut syntes mönstret tydligt, och medan materialet ännu var 

fuktigt tycktes de mörka partierna stå ut i skarp kontrast, som i relief, mot den gulvita 

ytan. Men genom bevarandearbetet hände någonting. Även om skaftet nu finns kvar för 

eftervärlden, skriver utgrävningsledarna och arkeologerna Bo Knarrström och Per Kar-

sten, så har samtidigt konserveringen reducerat skaftet till ”nothing but a frame”.642 Idag 

är det dött, fortsätter de, och ligger där i sin monter ”dry-as-dust”.643 Skaftet är i deras 

beskrivning inte bara torrt som fnöske, utan också tråkigt i sin ”jämnbruna färg”, där 

ornamentiken knappt längre kan skönjas. Besvikelsen är påtaglig och vad värre är; skaf-

tets öde, skriver de, delas av många andra dekorerade horn- och benföremål från samma 

tidsperiod (Mesolitikum) som lämnats till ”slutförvaring” på våra museer.644  

Under hela arbetet med utgrävningen av och bevarandearbetet med Tågerupsmaterialen 

pågick diskussioner mellan arkeologerna, oss konservatorer och museet i Landskrona, 

som skulle ställa ut ett urval av föremålen, huruvida några objekt kunde visas fuktiga, i 

 
639 Elin Fjellman. ”Uppe vid ytan efter 8000 år”. Sydsvenskan. 991009. 

640 Lennart Collin. ”Fynd får forskare att köa. 8000-åriga Tågerupsskeletten på tork i Landskrona museums 

magasin”. Arbetet. 980920. 

641 Per Karsten & Bo Knarrström. The Tågerup excavations, Archaeological Excavations Dept., National Heritage 

Board [UV Syd, Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet], Lund, 2003:101f. 

642 Ibid:105. 

643 Ibid:105. Det för sammanhanget välfunna uttrycket dry-as-dust är mindre en beskrivning av ett materials fukt-

halt och mer en beskrivning av hur det uppfattas emotionellt. 

644 Ibid:105.  
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det som av arkeologerna betraktade som ursprunglig form. Det här är inte platsen för att 

utveckla ämnet. Jag lämnar det därför här i hopp om att exemplet visat hur meränmänsk-

lig agens, så som fukten, är en väsentlig del i de här refererade (och, menar jag, represen-

tativa) kulturarvssituationerna. Tydligt blir också hur föremålen tar form genom olika 

apparatus och att denna form är förhandlingsbar och starkt (även emotionellt) knuten 

till respektive yrkesgrupp: arkeologen, konservatorn och musei-/utställningspersonen. 

5.9 Sammanfattning 

I det här kapitlet har kravet att museiföremålen ska bevaras oförändrade (eller orubbade) 

lyfts fram som en begränsande möjlighet, vilken mer eller mindre påtvingar bevarandearbetet 

en uppmärksam och inkännande hållning. Den fjärde frågeställning har avhandlats här 

och jag kommer att fortsätta utforska den också i nästa kapitel.  

Bevarandearbetet utformas till en relationell praktik då man riktar sig till föremålet och 

anpassar sig efter materialens gensvar. Föremålens egenskaper, deras storlek, vikt, yta, 

grad av nedbrytning och giftighet, gör vid hanteringen vissa kroppsrörelser möjliga och 

andra omöjliga, givet att tingen ska förbli så oförändrade som möjligt. Detta tecknar en 

tingens koreografiska budskap till den som interagerar med objekten. Denna ”dans” kan 

vara en repris av rörelser, som andra individer utfört vid hanteringen av samma ting, i 

en annan tid, på en annan plats. Sinnesförnimmelser och känslor som framträder under 

arbetet med föremålen skulle kunna knytas till föremålet som en del av dess egenskaper. 

Dessa aspekter artikuleras inte, eftersom de inte uppfattas som vetenskapligt väsentliga. 

Det faktum att föremålen inte alltid är tydligt avgränsade, synliggör hur en konservator 

eller en arkeolog inte självklart och enkelt ”tar fram” fynd eller föremål ur jorden. Tingen 

framträder också med hjälp av den professionella praktikens apparatus. Det arkeologiska 

preparatet, en utgrävningsplats i mikroformat, visar att gränserna, mellan det arkeologi-

ska föremålet och jorden, eller mellan människan och föremålet, är godtyckliga och för-

handlingsbara; de upprättas vid intra-aktionen i ateljén. Ur mängder av möjliga snitt görs 

ett urval: föremål för forskning eller utställning på museet eller annat? Hur snitten läggs 

påverkar det som tillåts visa sig och ”bli till” och, kanske ännu viktigare, vad som väljs 

bort. Intra-aktivitet och agentiska snitt får därmed synbara materiella effekter med etiska 

konsekvenser. Vilka alternativa möjligheter går förlorade då vi i bevarandearbetet väljer 

vad som ska framträda? I nästa kapitel står meränmänsklig agens i fokus, som möjlighet 

att mångfaldiga museet, göra det rörligare, mer oberäkneligt och livfullt. 
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6 

Silverfisken 

från Silur 

Klockan fram- 
och urvriden: 

djuren sam 
ur urtiden. 

Urtid långsamt 
framskriden; 

framtid långt bort 
framliden.645 

                  Malte Persson, ur  Undergången  

Museerna har sedan den tidigaste etableringen fört en ihärdig kamp mot ohyra. Eller, 

med Fernando Domínguez Rubios ord: ”ikonoklastiska insekter”.646 Ett av de mest fruk-

tade djuren fick det latinska namnet anthrenus museorum eller museipesten (idag: musei-

änger) och ambitionen var ”att utplåna allt liv i de föremål som museerna förvärvade”,  

med hjälp av särskilda desinfektionsapparater.647 Ord som infektion och pest ger associa-

tioner till sjuka samlingar och smitta; de måste räddas eller botas. Vad denna kamp mot 

museipesten visar är att allt inte fick finnas på museerna, skriver idéhistorikern Anders 

Ekström. Den säger också någonting om hur museerna skapar mening: ”genom klassi-

fikation och utsortering”.648 Centralt för museerna är de agentiska snitt, som enligt mu-

seivisionens apparatus visar att detta hör till museet, men inte detta. Kopplat till särskiljandet 

ligger också ett ansvar för vad som väljs bort. Det handlar inte bara om saker och 

 
645 Malte Persson. Undergången: dikter. Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2021:10. 
646 Domínguez Rubio 2016:72. 
647 Ekström 2009:64. 
648 Ibid:64-65. 
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individer, utan även om agens och temporalitet då museerna ”bekämpar vissa former av 

tid och framställer andra”.649  

I det här kapitlet spelar nedbrytning, bevarande och tid centrala roller. Att tänka med 

bevarandearbetet är att stifta bekantskap med ett meränmänskligt museum där icke-

mänskliga flercelliga organismer, mikroskopiska svampar, elektromagnetisk strålning, 

värmeenergi och vattnets olika aggregationsformer ingår som agens och animerad ma-

teria. Ur detta perspektiv utgörs museet av ett överflöd av agentiska uttryck och aktivi-

teter, och en mångfald av temporaliteter. På olika sätt påverkar de såväl samlingarna, 

museet som helhet och, inte minst, bevarandearbetet. Här undersöks nedbrytningspro-

cesser i museet, och hur ett bevarandeperspektiv kan få dolda strukturer att framträda i 

modernitetens museum. Kapitlet beskriver det som på museet och i bevarandepraktiken 

brukar sammanfattas som nedbrytningsfaktorer. De skulle också kunna förstås som föränd-

ringsfaktorer eller, ur ett agentisk-realistiskt perspektiv: alternativ agens. Genom att lyfta 

fram meränmänskligheter verksamma på museet kan institutionens antropocentriska 

hållning, liksom dikotomier låsta i oskiljaktiga parrelationer utmanas. 

Silverfisken, ett av museets så kallade skadedjur, blir min utgångspunkt för att hitta till 

den museala djuptiden och avtäcka dödbarheter på museet. Jag ska också titta närmare 

på olika sätt att tänka kring tid och meränmänsklig agens, samt undersöka (de mänskliga) 

informanternas möten med museets pulserande matter/materialiteter. Vidare utforskas 

motsättningen mellan omsorgstid och produktionstid, samt konflikten mellan materialens, 

meränmänskliga tid och den på museet förhärskande tidsdominansen. 

6.1 Dödbara djur 

Är silverfisken en nattlig renhållningsarbetare eller en äcklig indikator på ohygien?650 

                                          Stick.se, Silverfiskar: den ultimata guiden 

Kontakten med olika typer av skadedjur är ett av konservatorers särskilt påtagliga möten 

med det Jane Bennett beskriver som vibrant matter. Det kan vara högst livfulla djur och 

de väcker troligtvis alltid starka känslor, både som direkt reaktion på den djuriga varelsen, 

men också med kunskapen om hur djuren kan påverka samlingarna och vad detta får för 

 
649 Ibid:64-65. Ekströms ordval ”bekämpar” är intressant i sin kraftfullhet, med en konnotation som leder tanken 
till besprutning, gifter och krigföring. Det är också en del av det omfattande arbete som Domínguez Rubio 
framhåller krävs för att objekten på museet måste hållas på plats i önskvärd form, Domínguez Rubio 2016 . 
650 Webbplats Stick.se: ”Silverfiskar: den ultimata guiden”. 
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konsekvenser. Nicke arbetar på ett museum med samlingar av i stort sett alla material-

kategorier.651 I dagboken beskriver han hur föremål ska flyttas från ett magasin till ett 

annat. Det är intressant hur han beskriver de aktuella djurens förflyttning som smittsprid-

ning och vilka associationer det ger. 

Tar emot en transport packade föremål från museet som ska in i ma-

gasinet. Funderar över hur snabbt skadedjur förflyttar sig och ”smit-

tar” ett annat föremål eller packmaterial. En fråga inte ens Anticimex 

kan svara på. Hur länge man ska tro att ett sanerat material kan anses 

sanerat när det kommit till en okontrollerad miljö?652 

Kategorin skadedjur är inte djur som flyttar eller migrerar; de beskrivs snarare som en 

giftig gas eller ett virus, som tyst och osynligt rör sig genom de oskyddade eller ”okon-

trollerade” materialen. Föremålen som drabbas av smittan är inte heller de oskyldiga. De 

kan fällas eller frias i bevarar-domstolen. Nickes dagbok igen:  

Flyttar om föremål i karantänen där de föremål som inte kan frys-sa-

neras hamnar i väntan på att bli friade från skadedjurmisstanke.653 

Felix ger ett lite annat perspektiv i sin dagbok där han berättar om hur han är nere i ett 

magasin i källarplan.654 Inför hans blick blir djuren individer. Han uttrycker sin empati 

för dem, de ”oskyldiga” djuren, som råkat hamna i fällan ämnad för de oönskade. 

Har föresatt mig att byta ut klisterfällorna för i dem har en massa 

stackars harmlösa dubbelfotingar och spindlar gått en långsam död till 

mötes. En dubbelfoting är osmakligt stor och jag vågar nästan inte hål-

la i den, är den verkligen död? Men nu ska göras plats för ”riktiga” 

skadedjur.655 

Silverfisken är en av de vanligaste bland våra oönskade djur, både hemma och på museet. 

De senaste åren har en ny variant, den långsprötade silverfisken, väckt oro på museer, 

bibliotek och i arkiv.656 I Sverige har antalet rapporter om långsprötad silverfisk stadigt 

 
651 Nickes dagbok, 2014 
652 Ibid. 
653 Ibid. 
654 Felix dagbok, 2014. 
655 Ibid. 
656 Szpryngiel 2018:5. 
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ökat, men oklarheter råder kring hur detta kan kopplas till skador på föremålen.657 Riks-

antikvarieämbetet gjorde en studie för att få grepp om spridningens omfattning, möjliga 

skador och hur djuren skulle bekämpas. Rapporten Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek 

och arkiv i Sverige publicerades 2018. Trots att silverfisken är vanligt förekommande över 

hela världen är litteraturen och forskningen kring dem knapphändig, skriver entomolo-

gen Scarlett Szpryngiel i rapporten.658  

1991 publicerade Svenska museiföreningen, i samarbete med Naturhistoriska riksmu-

seet, entomologen Monika Åkerlunds bok Ängrar - finns dom..? Om skadeinsekter i museer 

och magasin.659 Den har under många år fungerat som en uppslagsbok över möjliga hot 

mot museisamlingarna, med behändigt korta beskrivningar och foton på olika arter till-

sammans med uppgifter om vilka skador de kan ge upphov till och hur de spåras. Åker-

lund beskriver silverfisken såhär. 

De är primitiva, vinglösa insekter med en spolformad kropp, ofta kläd-

da med fjäll. Ögonen är mycket reducerade. (…) Vingar saknas. De 

här djuren rör sig mycket snabbt, är ljusskygga och nattaktiva.660 

Uttryck som primitiva, mycket reducerade [ögon], saknar [vingar] och ljusskygg ger bilden av ett 

enklare djur med dubiösa avsikter. Det är också så jag har förhållit mig till silverfiskarna 

på museet. Därför blev jag förvånad när jag läste RAÄ:s rapport om den ordinära silver-

fiskens artfrände, den långsprötade silverfisken. I avsnittet ”Biologisk bakgrund” ger 

Scarlett Szpryngiel en grundlig beskrivning av silverfisken.661 Det är särskilt detta avsnitt 

som fångar mitt intresse eftersom det bryter av mot andra texter om skadedjur, som 

exempelvis Monika Åkerlunds bok. 

Scarlett Szpryngiel är noggrann i sin gestaltning av silverfisken. Hon berättar hur de rör 

sig och att de varken kan hoppa eller flyga. Därpå följer en ingående redogörelse av 

kroppen: platt, spolformig och täckt av fjäll. De har delar som kallas cerci, terminalfilament 

och de för silverborstsvansarna unika styli. Vi får veta hur deras käkar ser ut och hur de 

äter ”i en skrapande rörelse”.662 Silverfiskar blir under Szpryngiels kunniga blick ytterligt 

fascinerande varelser. Vi får veta att de kan bli upp till fem år gamla och experiment visar 

att de kan klara sig utan föda ”i hisnande 307 dagar”.663 Silverfiskar ömsar skinn och 

”[g]enitalierna är utvecklade i fjortonde ömsningsstadiet då djuren är cirka 50 dagar gam-

 
657 Ibid:5. 
658 Ibid:5. 
659 Åkerlund 1991:30. 
660 Ibid:30. 
661 Szpryngiel 2018:6f. 
662 Ibid:7. 
663 Ibid:10. 
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la, men könsmognad infaller först senare”.664 Parningsritualen och silverfiskhanens upp-

vaktning beskriver Szpryngiel såhär. 

[H]anen uppvaktar honan med specifika rörelser mot cerci med anten-

nerna. Silkestrådarna (bestående av en huvudtråd och flera deltrådar) 

produceras av körtlar vid penis som placeras ut från något upphöjt 

föremål (exempelvis en vägg) och ned mot marken varunder sperma-

toforen [små paket som innehåller sperman] placerats. Honan leds rätt 

genom kontakt med trådarna och plockar upp spermatoforen med 

hjälp av äggläggningsröret.665 

Scarlett Szpryngiel ger oss en alltmer intim kunskap om individerna, trots att de här är 

tänkta att studeras som skadedjur att bekämpa. Den närgående uppmärksamheten 

väcker inte bara nyfikenhet utan också empati med varelsen och alla dess särpräglade 

drag: att komma så tätt inpå gör en ovillkorligen involverad i det som studeras. Det går 

att utläsa författarens fascination över silverfisken i de noggranna detaljerna. Frågan är 

om Spzryngiel i sin text lyckas frammana ett skadedjur? Är det agentiska snitt hon gör 

drivet av med museiperspektiv och -förhållanden kompatibel apparatus? 

Michell Göransson skriver i Ätbara andra hur ”(…) djur fråntas sin individualitet och 

unicitet: djuren görs till stim, flockar och svärmar, de görs med Carol J Adams ord till 

masstermer”.666 Även om Scarlett Szpryngiels text talar om silverfisken i generella termer 

så tycks hon sträva efter att göra silverfisken mindre allmän och mer partikulär. Silverfisken 

har den mest intima kontakten med museisamlingarna; för silverfisken är materialen föda 

och genom dess kropp transporteras och transformeras museiföremålen. Silverfisken är 

tvivelsutan en del av museets materialiteter, om än en oönskad del. När den äter sig 

igenom papper, pigment och adhesiver i museiobjekten, så är det samtidigt museets idé 

som bryts ned i dess metabola system.  

Caitlin DeSilvey skriver i boken Curated Decay om hur hon, vid en antikvarisk inventering 

av ett övergivet hus, hittar en låda med böcker och minnen, en låda som också fungerat 

som musbo.667 Mötet med föremålet väckte en känsla av dubbeltydighet; var det hon såg 

an artifact eller an ecofact.668 De båda tycktes oförenliga; de drog åt olika håll, som om 

människans respektive ”naturens” historia inte gick att uppfatta samtidigt, med samma 

blick.669 På liknande sätt är det närmast omöjligt att erkänna silverfisken som en del av 

 
664 Ibid:12. 
665 Ibid:12. 
666 Göransson 2017b:19, kursiv i original. 
667 DeSilvey 2017:26ff.  
668 Ibid:26ff.  
669 Ibid:26ff.  
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museet; är det en plats för bevarande och beständighet så kan inte samtidigt det som 

bryter ner föremålen ingå i systemet. 

I museet är silverfisken ohyra, men den föddes inte till det. Matter, skriver Karen Barad, 

“is substance in its intra-active becoming”.670 Det är inte ett ting utan ett görande; det är 

stelnad agens, ett koagulat.671 Silverfisken tar i Monika Åkerlunds respektive Scarlett 

Szpryngiels texter form i agentiska snitt utförda av skilda apparatus. Eftersom mat är en 

primär kategori för alla levande varelser, skulle det faktum att papper, pigment och ad-

hesiver är någons mat kunna göra att detta hamnar i en annan kategori än museiföremål. 

För att kunna göra det krävs att silverfisken får en annan status: någon som har rätt att leva.  

Silverfisken är en synantrop: ett vilt djur eller växt som lever nära, eller som drar nytta av, 

människan. När museisamlingarna skapades och föremålen ackumulerades placerades 

tingen på behörigt avstånd från vardagens liv och rörelse. Samtidigt etablerades i musei-

skapandet en bättre miljö för silverfisken. I mörkret och på orörda hyllor i magasinen, 

oftast utom synhåll för människor, kunde den leva ett säkrare liv med konstant tillgång 

till näring. För att kunna bevara våra minnen måste vi göra oss av med silverfiskarna. 

Utrotning är en del av museiarbetet som inte har en så framträdande roll i museiveten-

skaperna. Vem mer måste vi döda?  

2018 uppmärksammade programmet Naturmorgon i Sveriges Radio P1 att en ny silver-

fiskart börjat sprida sig i Sverige.672 Reportern Mats Ottosson säger i programmet att 

den långsprötade silverfisken känns igen på ”en tydlig liten gulvit mustasch i ansiktet”.673  

Ottosson berättar också mer om Scarlett Szpryngiels studie, som låg till grund för Riks-

antikvarieämbetets publikation.  

Den praktiska delen av arbetet har bland annat bestått av närstudier av 

de infångade och med tiden ganska tama silverfiskarna: Frans (av den 

långsprötade arten) och Mirakel och Jesus (av den gamla klassiska ar-

ten).674   

Carol J Adams skriver i The War on Compassion om hur djur för/av människan omvandlas 

till ätbart kött.675 Att konvertera de meränmänskliga subjekten till icke-mänskliga objekt är 

det mest effektiva sättet att göra djurens liv värdelösa och meningslösa för oss själva.676 

 
670 Barad 2007:210.  
671 ”(…) not at thing but a doing, a congealing of agency”, Barad 2007:210.  
672 Naturmorgon. Sveriges Radio, P1. 180310. 
673 Ibid. 
674 Ibid. 
675 Adams 2010. 
676 Ibid:6. 
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Mats Ottossons skildring visar att Scarlett Szpryngiel (liksom han själv, genom att fram-

hålla silverfiskens karaktärsdrag, ansiktet, mustaschen) gör det motsatta: Frans, Mirakel och 

Jesus framstår för mig som avgränsade subjekt. Michell Göransson menar att kategorier 

som mänskligt och djuriskt är plastiska. Cary Wolfe, forskare i kritiska djurstudier, visar 

att ”människor formar kulturella scheman där animaliserade djur separeras från humanise-

rade djur”.677 Kroppar tycks enligt dessa scheman göras mindre dödbara parallellt med att 

de humaniseras.678 Wolfes kulturella scheman kunde också vara resultatet av agentiska 

snitt. De etiska implikationerna blir nästan övertydliga då djuren genom snittet framträ-

der som animaliserade och dödbara, eller humaniserade, vilket skonar dem. 

Frågan om vem som görs dödbar och ätbar hänger nära samman med vem som betraktas 

som värd att sörja. ”[F]öreställningen om vad som är ett levbart liv och en sörjbar död 

tvinnas samman med arthierarkier, där de kroppar som behäftas med djuriskhet både 

görs dödbara och mindre möjliga att sörja.”679 

Sociologen Jonathan L Clark utforskar i artikeln “Uncharismatic Invasives” vilken mo-

ralisk status de som hanterar invasiva arter tillskriver djuren, som de i sitt arbete försöker 

bli kvitt.680 Diskursen kring de ”invasiva arterna” är av betydelse och får även etiska 

konsekvenser, visar ThomVan Dooren; genom att rubricera djur som just invasiva, om-

vandlas utrotningen av dem till ett ”etiskt arbete”.681 I detta skapas en ”etisk genväg”; 

det finns ingen anledning att ens diskutera om ”skadedjuren” ska dödas, eftersom be-

nämningen av dem har löst den frågan.682 De är redan dödbara. 

”[D]ifferent bodies in the laboratory become killable”, skriver genusforskaren Tara Mer-

habi; detta som ett resultat av “material-discursive cuts”.683 På samma sätt görs silverfis-

ken och andra djur på museet dödbara, genom att de först i agentiska snitt omformats 

till skadedjur. Jag menar att Scarlett Szpryngiel misslyckats med att göra silverfisken död-

bar. Det var denna dissonans som skorrade när jag läste Riksantikvarieämbetets rapport 

om den långsprötade silverfisken: en text vars syfte bland annat var att upplysa läsaren 

om hur dessa djur ska bekämpas. 

Vi kan lära oss något om museet om vi tänker med silverfisken. Ett museum handlar om 

föremål, magasin och besökare, men lika mycket om museiänger, silverfiskar, fukt, över-

svämning och klimatförändring. Museets idé, materialiserad som en plats med föremål, 

 
677 Göransson 2017b; Cary Wolfe. Animal rites: American culture, the discourse of species, and posthumanist theory. Univer-
sity of Chicago Press, Chicago, 2003:101, kursiv i original. 
678 Göransson 2017b:20. 
679 Ibid:20. 
680 Jonathan L Clark. “Uncharismatic Invasives”. Environmental Humanities, 6 (1), s 29–52, 2015. 
681 van Dooren 2011. 
682 Ibid. 
683 Tara Mehrabi. Making Death Matter: A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory. Diss., 
Linköpings universitet, 2016. 
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tvingar oss att ta med dessa meränmänskligheter i beräkningen. Ur ett bevarandeper-

spektiv får vi också möjlighet att utforska dem och lära oss förstå dem. Denna praktik 

kan därmed också bidra till att bredda perspektivet på museiarbetet i stort, och länka det 

till den museiomslutande, nutida verkligheten. 

6.2 Museala temporaliteter 

En kulturs tidsuppfattning, skriver etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren, säger 

oss mycket om människors sätt att leva och tänka; den ger oss nycklar till förståelsen av 

den kulturella grundstrukturen i samhället.684 Inom en och samma kultur kan tiden emellertid 

betraktas och upplevas på en rad olika sätt; detta skapar vad Frykman och Löfgren kallar 

”synkroniseringsproblem”.685 

Tid är kanske en av det kulturhistoriska museets viktigaste dimensioner: saker från förr 

samlas in och bevaras för framtiden samtidigt som de används i nutid, i utställningar och 

annan verksamhet. Tidsfrågan framträder också parallellt med frågor som rör autentici-

tet; vilket av föremålets tidsskikt ska betraktas som äkta? Här vill jag rikta fokus mot 

”vardaglig tid”, en görandets tid, inte enbart tid som en abstrakt kategori. Tiden kan förstås 

som materiell-diskursiv. ”Matter and meaning”, skriver Karen Barad, ”are mutually arti-

culated”.686 Till detta fogas rummet som en lika aktiv kategori i begreppet spacetimematte-

ring.687 Just så sammankopplade och insnärjda är museets praktiker. Komplexiteter ger 

sig tillkänna då de betraktas med Barad: rum, ting och kroppar, temporaliteter, rörelser, 

ljus och ljud formar långt ifrån stillastående, iterativa fenomen i museets utställningar 

och magasin. Det räcker därför inte att undersöka eller försöka förstå museiarbetet ur 

ett språkligt eller intellektuellt perspektiv, frikopplat från de materiteter, kroppsligheter 

eller meränmänskligheter som så aktivt medverkar i att frambringa museet. 

Tid, skriver María Puig de la Bellacasa  är inte något vi har eller inte har, utan något vi gör 

genom våra handlingar och praktiker.688 Vård och omsorg kräver vidare att vi anpassar 

oss efter den/det omhändertagnas temporala nödvändigheter.689 Detta ger genklang i arbetet, 

så som informanterna beskriver det och så som jag själv erfarit det. I viss utsträckning 

kan bevarandearbetet effektiviseras, men någonstans finns en gräns där materialet gör 

motstånd och tvingar oss att hålla igen eller skynda på, för att hålla jämna steg med 

museiföremålens, nedbrytningsfaktorernas eller bevarandemetodernas temporala upp-

 
684 Jonas Frykman & Orvar Löfgren. Den kultiverade människan. LiberLäromedel, Lund, 1979:21, min kursiv. 
685 Ibid:21. 
686 Barad 2007:152. 
687 Juelskjær, Plauborg & Adrian 2021:121. 
688 Bellacasa 2017:175-176. 
689 Ibid:206, min kursiv. 



 

 145 

maningar och möjligheter. Jens har många års erfarenhet av att arbeta med måleri. Ibland 

måste han vänta in materialen: ”torktider, torkprocesser det måste ta sin tid och det är 

ju också ett sätt att lugna ner sig själv”.690 

Alla typer av föremål och materialkategorier kan definieras utifrån sina temporala egen-

skaper: redskap av flinta, plaster från 1900-talet, vattendränkt trä eller arkeologiskt järn. 

Det kan handla hur snabbt materialen bryts ned i förhållande till parametrar som ljus, 

fukt och temperatur eller tillgången på syre i den omgivande miljön. Vilket i sin tur hän-

ger samman med i vilken hastighet materialen svarar mot det omgivande klimatet: är de 

till exempel tröga eller snabba i att ta upp och avge fukt? I vilken utsträckning är de 

inerta? Materialen kan pressas i tester där faktorer som påskyndar förändringen/ ned-

brytningen skruvas upp: mer värme, fukt eller ljus. Samverkan mellan material, omgiv-

ning och tid undersöks sedan. 

Ytterligare en tidsdimension har att göra med det föremålsliga kringarbetet: den nog-

granna dokumentationen innan en åtgärd utförs och efter att den är klar, avsyningen av 

föremål före och efter in- och utlån, eller helt enkelt packning inför transport som kräver 

en genomtänkt riskanalys av hur förflyttningen ska ske. Lena, som arbetat på flera större 

museer, reflekterar kring om cheferna är insatta i alla dessa tidsligheter.691  

Alla de här vid-sidan-om-grejerna som handlar om säkerhet och han-

tering det kan ibland vara svårt för, kanske inte för kollegorna egentli-

gen, utan för cheferna som kommer nya. Det kan vara lite abstrakt att 

förstå alla de här momenten.692  

 6.3 Temporala konflikter 

Denna jord kan förväntas vara liten och trång; avstånden i rummet, som i våra 
dagar har förkortats drastiskt av flyg och radiovågor, krymper säkert ytterliga-
re. Med avstånden i tiden är det annorlunda. Våra pulsars takt har näppeligen 
blivit snabbare än faraonernas var; de utmäter nog människolivens år och da-
gar i någorlunda oförändrat tempo seklerna igenom.693  

                   Alf Henriksson, ur Alla tider 

 
690 Intervju med Jens, april 2017. 
691 Intervju med Lena, april 2017. 
692 Ibid. 
693 Alf Henrikson & Björn Berg. Alla tider: kronologisk översikt av världshistorien. Bra böcker, Höganäs, 1978:(pagine-
ring saknas i boken). 
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Arbetets oändlighet, mängden föremål och nedbrytningens aldrig sinande utmaningar, 

påverkar bevarandearbetet. Informanterna beskriver stress, känslan av tillkortakomman-

den i att kunna möta de behov materialen ställer. Boel noterar i dagboken.694 

Frustrerad över alla föremål som anhopar sig. Ska JAG ta hand om allt 

detta? Det kommer att ta 70 år. Känner mig otillräcklig över allt som 

måste tas om hand. 695 

Felix arbetar idag på ett konstmuseum.696 När han var nyutexaminerad tyckte han det 

var spännande att vara ute på uppdrag. Han arbetade med väggmålningar; det var i hu-

vudsak den typen av jobb han till att börja med kom i kontakt med som målerikonser-

vator. Han upptäckte att det var ”lite som att jobba på ackord” och att det inte var vad 

han hade väntat sig. Det skulle gå snabbt, göras effektivt.  

Jag tyckte det var en sån plåga att rafsa bort 1600-tals färg, så jag stod 

nästan inte ut.697   

I bevarandearbetet tycks det många gånger handla om att den tid materialet kräver är så 

svår att effektivisera. Till en viss gräns är det möjligt, men därutöver riskerar man att 

göra misstag eller att pressa materialet. Bevarandet är sammansatt av nästintill oförenliga 

tidsaspekter: den som styrs av materialet visavi den som styrs av arbetets inplacering i en 

organisatorisk struktur. Informanterna måste tackla tillfällen då det är ont om tid, vilka 

uppstår i konflikten mellan föremålens/materialens behov, ställt mot uppdragsgivares 

krav. Mats, som arbetar i en privat firma, har emellertid hittat en ro i det.698 När vi träffas 

är hans ateljé full av föremål som står på tur att tas om hand. Precis intill ligger magasinet 

där hylla efter hylla med saker, som så småningom ska passera hans arbetsbord, väntar. 

Det Mats ger uttryck för är en slags acceptans; han inser att han aldrig kommer att hinna 

ikapp. För honom tycks oändligheten bli någonting att vila i. 

 
694 Boels dagbok, 2014. 
695 Ibid. 
696 Intervju med Felix, april 2017. 
697 Ibid. 
698 Intervju med Mats, maj 2017. 
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När jag började jobba här kände jag mig först stressad, för det tar ju 

aldrig slut, men nu har jag kommit ner i det här meditativa. Jag är här 

och jag gör bara det jag ska, i lugn och ro.699 

Genom omsorgens förkroppsligade praktiker, snarare än kognitiva operationer, rör vi 

oss bort från den rationalistiska människan, skriver Annmarie Mol, Ingunn Moser och 

Jeanette Pols, verksamma inom sociologi och filosofi. Omsorgen kräver ”attuned atten-

tiveness and adaptive tinkering” snarare än ”impartial judgements and firm decisions”.700 

Det uppmärksamma, inkännande och följsamma ”pysslandet” ställs mot förment objek-

tiva beslut, tagna med fast hand. Det är inte alltid rengöringen, lagningen eller monte-

ringen, arbetet direkt på/med föremålen, som är de mest tidskrävande. Ibland är förbe-

redelserna mer omfattande än själva åtgärderna. Kanske behöver arbetsytan eller hela -

lokalen ställas om för att objektet, som är smutsigt eller särskilt stort, ska kunna hanteras. 

Laura beskriver hur hon behövde bygga upp en helt ny, tillfällig plats för arbetet i en 

lokal där ett antal tavlor skulle packas upp, med bord, ljus och andra redskap.701 

I konsthallen ska en fotoutställning installeras. Det är stora lokaler med 

högt i tak. Ödsligt. Stora trälådor står och väntar på att bli uppackade. 

De är stora och tunga solitärer. Vi måste ha hjälp av teknikerna för att 

dra fram dem med palltruck. Vi installerar oss i ett av utställningsrum-

men. Bubbelplastar borden, tar fram belysning - försöker skapa en av-

skild lite trivsam plats där vi kan ägna oss åt att granska/avsyna konst-

verken.702 

I ett sådant arrangemang utanför ateljén är det också nödvändigt att tänka på säkerheten: 

stöld, andra klimatförhållanden än i magasin och ateljé, eller samtidiga konstruktionsar-

beten kan utgöra risker. Det är aldrig bara föremålet som är i blickfånget: den omgivande 

miljöns möjligheter och hot, tillsammans med objekten och de egna arbetsuppgifterna, 

är samverkanspunkter som knyts ihop till vardagens bevarandepraktiska nät. Irene har 

arbetat i många olika sammanhang, bland annat med arkitekturbundet måleri.703 Jag frå-

gar henne hur hon gör, första gången hon möter ett objekt som hon ska arbeta med, hur 

hon tar sig an det. 

 
699 Ibid. 
700 Annmarie Mol, Ingunn Moser & Jeanette Pols. “Care: putting practice into theory”. I Care in practice: on tinke-
ring in clinics, homes and farms. Annmarie Mol, Ingunn Moser & Jeanette Pols (red). Transcript, Bielefeld, 2010:15. 
701 Lauras dagbok, 2014. 
702 Ibid. 
703 Intervju med Irene, april 2017. 
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Jag behöver lite tid. Om jag kommer ut i en ny kyrka som har ringt och 

sagt att de har problem då går jag först och dokumenterar allting, tittar 

och mäter och fotograferar och iakttar och skriver. Sen när jag är klar 

brukar jag sitta i kyrkbänken och så sitter jag där (skratt) och då brukar 

det falla på plats. Eller om jag får in ett objekt till ateljén. Det kan dröja 

två veckor innan jag tar mig an det för man behöver liksom titta och 

gå runt det och fundera och så. Det måste få ta lite tid. Man lär känna 

det genom att iaktta det också.704  

Det tycks vara så att när informanterna ges utrymme och tillåts följa tingens, materialens 

och den omgivande miljöns rytm, så upplever de mindre stress. Om kroppen, känslorna, 

sinnesförnimmelserna sömlöst fick länkas samman med meränmänsklig agens i ateljén, 

eller ute på uppdrag, så funnes ju ingen kraft, till vilken föremålen/människan måste 

agera motkraft.  

6.4 Produktionstid & omsorgstid 

I Matters of Care undersöker María Puig de la Bellacasa relationen till jord (soil); hur vi 

tänker kring vård och omsorg ur ett större perspektiv, här med den specifikt jordiga 

omtanken i centrum.705 Ur ett produktionistiskt perspektiv (som likt ordet antyder fo-

kuserar på produktion av till exempel grödor) tycks den tid, som ägnas åt att underhålla 

och återställa jorden betraktas som förslösad.706 Att emotionellt engagera sig i jorden 

betraktas också som tidsspillan.707 I jord-tiden och i omsorgen om jorden fanns möjlig-

heter att utforska erfarenheter, som hamnat i skymundan, eftersom de uppfattats som 

icke-produktiva.708 Detsamma kunde gälla för aspekter av bevarandearbetet som inte 

ryms i modernitetens museistrukturer, men som kunde utgöra alternativ i museiarbetet.  

Produktionstidens motvikt i Puig de la Bellacasas exempel utgörs av ”biologisk tid”: 

(människo)kroppens hälsa, cykler och dagliga behov, som sömn, mat, uttömning, skydd 

och kläder.709 I Hartmut Rosas tes om acceleration (se kapitel 4) identifierades en snarlik 

faktor för inbromsning: ”antropologiska eller naturliga hastighetsgränser respektive pro-

cesser”.710 Både kroppen, den mänskliga och den meränmänskliga, och materialen, samt 

den omgivande miljön är exempel på sådana krafter verksamma i arbetet med föremålen.  

 
704 Ibid. 
705 Puig de la Bellacasa 2017. 
706 Ibid. 
707 Ibid. 
708 Ibid. 
709 Ibid. 
710 Rosa 2014:33f. 
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Museet som synliggör meränmänskliga aspekter, fenomen och agens, med vilka vi ound-

vikligen och oavlåtligen är sammanlänkade, kan möjligen spegla omvärlden på ett mer 

konstruktivt sätt, än vad modernitetens museum tillåter. Bevarandets inkännande upp-

märksamhet, denna specifika apparatus, skaver, menar jag, mot fundamentala strukturer 

i museet så som vi känner det. Jag undrar hur det museum vore som följde samlingarnas, 

materialens och den omgivande miljöns rytm, om denna väv av temporaliteter var det 

som utgjorde museets grundkonstruktion. Eller snarare anti-konstruktion, då ett sådant 

museum oundvikligen skulle framstå som ett flöde av de tillfälliga tingsligheternas trans-

formationer, snarare än en statisk sammansättning objekt och rumsligheter. 

Att en målning som Mona Lisa ännu finns kvar har inte så mycket med konstnärens 

genialitet att göra, menar Fernando Domínguez Rubio.711 Det är snarare den vård och 

det underhåll konstverket ägnats, som burit den genom århundradena.712 I en lång kedja 

av bevarandearbetare länkas målningen vi upplever nu samman med Da Vinci då. Ur 

feministiskt perspektiv lyfts det nedvärderade omsorgsarbete fram, som tagits för givet 

eller helt osynliggjorts, som förbisetts etiskt såväl som politiskt.713 Under 1900-talet ställ-

des det vårdande mot teknologin. Det senare stod för det framåtsträvande, uppfinningar-

na och utvecklingen, medan omsorgens förmågor förknippades med mer passiva ut-

tryck.714 När vi ser betydelsen av det som helar, omsorgen och underhållet, skriver Puig 

de la Bellacasa, så utmanar vi också ”progressive, shiny ideals of innovation”, eller med 

Mol, Moser och Pols: framstegsteknologierna.715 

Motsättningar mellan omsorg och innovation, eller bevarande och användning, finns 

inbyggd i museistrukturen. I de statliga utredningar som berört museiverksamheten, från 

början av 1900-talet fram till idag, framträder konflikter mellan dessa centrala funktioner, 

särskilt när tid, pengar och personal ska fördelas på museet. Omsorgens temporalitet är 

motsträvig i förhållande till den produktionistiska rytmen. Med omsorgen dras vi in i en 

mångfald av tidslinjer, i väven av meränmänsklig agens.716 Det gör det svårt att vara 

obegränsat effektiv eller att ”slimma verksamheten”. Agensen omfattar alla de nedbryt-

ningsfaktorer som, ur museets bevarandeperspektiv, hotar att på olika sätt förändra eller 

förstöra de olika föremålens materialsammansättningar. Konservatorer är, och har alltid 

varit, intrasslade i denna täta och komplexa väv av tidsligheter. När arbetet flyter på 

upplevs det som ett meditativt tillstånd i harmoni med material och miljö, det merän-

mänskliga, annars kan det uppstå en skorrande arytmi, en känsla av jäkt och olust. 

 
711 Domínguez Rubion 2016. 
712 Ibid. 
713 Puig de la Bellacasa 2017:53 &206 
714 Mol, Moser & Pols 2010:14. 
715 Puig de la Bellacasa 2017:210; Mol, Moser & Pols 2010. 
716 Puig de la Bellacasa 2017.  
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Sanne beskriver hur hon slits mellan att ta hand om föremålen i ateljén och arbetet med 

museets kommande produktion.717 Hon får själv agera buffert; det är hennes känslor 

som undertrycks för att hon ska kunna hantera det faktum att hon står mitt emellan två 

kraftfulla hastigheter.  

Jag har också en annan lite pirrande känsla i kroppen av stress. Jag vet 

att jag har ett stort projekt med att flytta en utställning som börjar väl-

digt snart och jag vill gärna hinna känna att detta material är stabilt och 

under kontroll innan jag kastas in i det. Jag trycker undan känslan av 

stress.718  

6.5 Alternativa tidsligheter 

Sarah Staniforth myntade begreppet slow conservation, inspirerad av andra samtida rörelser 

som hyllar långsamheten.719 Hon har särskilt undersökt förebyggande vård, vilken syftar 

till att styra föremålens omgivande klimat för att hejda nedbrytningen, snarare än att göra 

bromsande ingrepp direkt på föremålen (som till exempel PEG-impregneringen av 

regalskeppet Vasa). Staniforth har tittat på relationen mellan museimiljön och den glo-

bala miljön, kopplat till påverkan på museisamlingarna och ställt samman ett slow conser-

vation manifesto.720 Filosofen och tidsforskaren Michelle Bastian menar att temporaliteter 

spelar en viktig roll för vår förståelse av och möjlighet att uppfatta meränmänsklig 

agens.721 Tanken om ”naturen” som ”tidlös” hör samman med föreställningen att me-

ningsbärande förändringar endast kan vara ett resultat av rationella mänskliga hand-

lingar.722 Det meränmänskliga utesluts därmed (genom ett tidsladdat agentiskt snitt) som 

möjlig agentisk kraft och blir kvar, låst i objektets passiva form. Tidsuppfattningen är 

också en maktfaktor som exkluderar temporaliteter och agentskap, som inte kan inlem-

mas i den förhärskande samhällstiden.723  

Silverfisken och den långsprötade silverfisken är, skriver Scarlett Szpryngiel, ”riktiga ur-

tidsdjur”; de levde redan under Silur.724 Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, Paleo-

gen, Neogen, Pleistocen och Holocen har passerat sedan silverfisken gjorde sitt inträde 

 
717 Sannes dagbok, 2014. 
718 Ibid. 
719 I april 2007 arrangerade The Getty Conservation Institute The Experts' Roundtable on Sustainable Climate 
Management Strategies i Teneriffa, Spanien. Sarah Staniforths bidrag ”Conservation Heating to Slow 
Conservation: A Tale of the Appropriate Rather Than the Ideal” behandlar begreppet Slow Conservation. 
720 Staniforth 2007. 
721 Bastian 2009. 
722 Ibid. 
723 Ibid. 
724 Szpryngiel 2018:6. 
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i världen. Fyrahundra miljoner år har förflutit med silverfisken som medresenär. Holocen 

kan nu sägas ha lämnat plats för Antropocen. Silverfisken är ett djuptidsdjur. Djuptid, 

eller deep time, beskrevs första gången 1788 av geologen James Hutton, men kom inte att 

bli en mer generellt använd term förrän 200 år senare. Författaren John McPhee använ-

der begreppet, som hör samman med stratigrafiska undersökningar.725 Skiktningar i jor-

den utläses i termer av förfluten tid. Det är utmanande att tänka djuptid, skriver kultur-

geografen Franklin Ginn et al i artikeln ”Unexpected encounters with deep time”.726 När 

vi involveras i de långa tidshorisonterna, som silverfiskens, händer någonting; män-

niskan, som alltings mått, förflyttas från centrum till periferi. 

Besöksmål, som museet och andra kulturhistoriska platser och byggnader, är som sam-

hällsinstitutioner, införlivade i en temporal kontext där besökstider anpassas efter med-

borgarnas, brukarnas, behov, men också viktas mot medarbetarnas krav på rimliga ar-

betstider. Då jag observerade Hans, som den dagen arbetade i Lunds domkyrka, notera-

de jag hur också andra tidsrymder tog plats.727 Jag satt under en timme och upplevde hur 

kyrkorummet fylldes och tömdes på människor, och med dem följde ljud och dofter. 

Det var ett ganska jämnt flöde av besökare genom kyrkan. Ibland stannade de upp en 

stund och följde. Hans’ arbete för att sedan mjukt röra sig vidare, så som besökare i 

kyrkor ofta för sig. Barngrupperna var mer livfulla, intensiva och snabba. Hans, visade 

mig effekterna av en annan rytm: växlingen mellan det direkta solljuset, som föll genom 

de stora kyrkfönstren strax bakom honom, och ljuset när solen skymdes av molnen. 

Förgyllningen han arbetade med skiftade färg med belysningen. Vilken färg skulle han 

välja i sin retusch? Hur han än gjorde skulle hans ingrepp vara synlig, i ett eller annat ljus.  

I kyrkan framträdde det pulserande ljuset för mig, tack vare bryderiet i bevarandearbetet. 

Kanske var ljuset rummets viktigaste agens, som oberoende av klocktid och samhällstid, 

fick rummet att andas: in med ljus och ut med mörker, in ljus och ut mörker. Det kändes 

i kroppen, som skiftet mellan glädje (att vara uppfylld av ljus) och så sinnets mörker. 

Ljuset lekte med domkyrkan, en av mänsklighetens mäktigare skapelser. Och vi, tillfälliga 

bevarare och betraktare, hade bara att följa med. Ljusets levandegörande aktivitet hade 

pågått i nära 900 år, sedan domkyrkan byggdes. Hur länge hade kyrkans mjuka sandsten 

förgyllts av solen? Sedan stenen gick i dagen i något av brotten vid Höör eller Helsing-

borg? Innan dess låg den i mörker, genomfors av markens fukt, jordens värme. Djupti-

den öppnar sig. Men sluts igen när jag kommer ut och påminns om hur svarta domkyr-

kans yttermurar är. Jag tänker på fabrikernas utsläpp från industrialismen och framåt, 

men svärtan visar sig komma också inifrån stenen, som en effekt av de egna järnföre-

ningarna.728 Utifrån har stenen fått beläggningar av järn, svavel, fosfor, klor och sot;  

 
725 David Farrier. “How the Concept of Deep Time Is Changing”. The Atlantic, 31 okt 2016. 
726 Franklin Ginn et al. “Introduction: Unexpected Encounters with Deep Time”. Environmental Humanities, 10 
(1): 213–225, 2018:214. 
727 Observation av Hans i domkyrkan, Lund 140404. 
728 Runo Löfvendahl & Barbro Sundnér. Lunds domkyrka: stenmaterial och skadebild. RAÄ, Stockholm, 1997:53. 
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smuts från byggdamm, asfalt, bildäcksgummi, flygaska och metallpartiklar har satt 

spår.729 När jag läser mer om den yttre miljöpåverkan får jag veta att domkyrkan i sin tur 

läcker bly, att taket måste förseglas om dagvattnet ska kunna räddas.730 Någon enkel 

gräns mellan föremål och omgivning tycks omöjlig att dra. Inte heller mellan bevarande-

värt objekt och oss bevararsubjekt, eller mellan natur/kultur. 

Miljökrisen är nära sammanlänkad med vår tidsuppfattning, menar Paul Huebener, för-

fattare inom kritiska tidsstudier.731 Det är först när vi förstår hur tidens makt fungerar 

och verkar, som vi kan se betydelsefulla samband, och inte förrän då kan vi finna möjliga 

vägar till förändring.732 Genom att synliggöra alternativa temporaliteter framträder mer-

änmänsklig agens. Tidsforskaren Barbara Adam skriver om natur, miljö och hållbarhet i 

Timescapes of Modernity.733 Natur och miljö är inte bara ”matters of space” utan omfattar 

världar och processer med sammansatta och flerdimensionella temporaliteter.734 Dom-

kyrkan i Lund, liksom mängder av andra kulturhistoriska föremål utgör ingångar till des-

sa processontologiska världar. 

När vi försöker föreställa oss en ny tid, en transformerad tid, ett sätt 

att leva tid som är inkluderande, hållbar eller socialt rättvis - en befrian-

de tid - är det osannolikt att det är en klocka vi kommer att tänka på. 

Om något har klockan blivit en symbol för allt som har gått fel i vår 

relation till tiden.735   

Michelle Bastian visar på behovet av att skapa "mot-klockor" eller "samverkande 

klockor" om vi ska kunna leva etiskt och miljömedvetet.736 När tid är en av museets 

viktigaste dimensioner kan effekterna av att erkänna andra temporaliteter, än de förhärs-

kande antropocentriska, bli djupgående. För ett museum som vill ta en aktiv roll i att 

demontera och re-territorialisera modernitetens motorer, som driver världen framåt allt 

närmare klimatkrisens yttersta rand, är det hög tid att släppa fram museets alternativa 

tidsligheter. 

 
729 Ibid. 
730 Se t ex artikel om/av företaget som arbetade med blyläckaget. ”Prebona tecknar samarbetsavtal avseende ma-
terial för renovering av Lunds Domkyrka”, 170925. Webbplats Prebona. 
731 Paul Huebener. Nature’s Broken Clocks. Reimagining time in the face of the environmental crisis. University of Regina 
Press, Saskatchewan, Canada, 2020:25. 
732 Ibid:25. 
733 Barbara Adam. Timescapes of modernity: the environment and invisible hazards. Routledge, London, 1998:8 
734 Ibid:8. 
735 Michelle Bastian. “Liberating Clocks: Developing A Critical Horology To Rethink The Potential Of Clock 
Time”. New formations, 92, s 41–55, 2017a:41. 
736 Fredengren i Seed Box-projektet Curating Time. Webbplats Seed Box Curating Time.  
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6.6 Pulserande materia på museet 

Idéen om uppdelningen mellan oss själva, som levande individer, och tingen, som stum 

materia, har fått oss att blunda för materians vitality: dess livskraft och möjligheter att 

påverka, skriver Jane Bennett i Vibrant Matter från 2010.737 Var det detta som hände då 

man bestämde sig för att samla och bevara miljontals föremål för framtiden, på hylla 

efter hylla i museernas utställningar och magasin? Inert materia kräver inte mycket tillsyn, 

snarare behöver den levandegöras. Museets meränmänsklighet, av vilken samlingarna är 

en del, är emellertid knappast stum och livlös. 

I arbetet med museiföremålen är det Jane Bennett kallar vibrant matter ett högst påtagligt 

inslag, ibland som en möjlighet, men kanske oftare som ett hot om påverkan och för-

ändring. Föreställningen om en fullkomligt livlös materia kan istället låta som en utopi. 

Vi vet, inte sällan med smärtsam säkerhet, att alla ting av alla slags material kontinuerligt 

omvandlas, ibland snabbt och ibland otroligt långsamt. Gränserna mellan kropp och det 

som omger kroppen är inte absoluta, skriver Christina Fredengren.738 Med Stacy Alaimos 

begrepp trans-corporeality visar hon hur kopplingar upprättas mellan kropp och omvärld, 

vilket i sin tur formar nya entiteter och (kropps-)realiteter.739 I informanternas dagböcker 

framträder dessa alaimolika realiteter, genom och inom museets mångskiftande kroppar. 

Föremålen är alltid unika och det går att vara förutseende, men aldrig fullt ut veta hur 

denna nya kropp-ting-miljö-konstitution ska komma att agera. 

Varför ska vi göra oss besväret att fundera över materialens pulserande vitalitet? frågar 

sig Jane Bennett. Jo, för att föreställningen om materian som död och kontrollerbar gö-

der vår hybris och gynnar ”our earth-destroying fantasies of conquest and consump-

tion”.740 För modernitetens museum som, i strävan efter att samla och bevara föremål i 

oförändrat skick för framtiden, måste kontrollera materialen i varje stund - från det 

ögonblick de skrivs in i samlingarna - kan det vara givande att tänka med Bennett. Fiona 

Cameron framhåller också hon de negativa konsekvenserna av en kartesisk uppdelning 

mellan de/det levande och de/det döda. Detta har bidragit till att skapa en antropocen-

trisk värld ”known as modern humanism where everything was organized according to 

the criteria and needs of modern subjects.”741 Att museet är en antropocentrisk institu-

tion råder det inget tvivel om; det är skapat av och för människan. Men är detta en hållbar 

utgångspunkt i museets arbete att reflektera och beskriva världen? 

Med Gilles Deleuze och Félix Guattaris begärsmaskiner synliggörs hur flödande krafter 

riktas om i takt med att maskinerna kopplas till och från. Men vad producerar bevarande-

 
737 Bennett 2010. 
738 Fredengren 2013. 
739 Fredengren 2013; Alaimo 2008; Alaimo 2010. 
740 Bennett 2010:ix. 
741 Cameron 2015a:17. 
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maskinerna? När jag läser informanternas anteckningar över arbetsdagarna ser jag dem 

ofta i ensamt arbete med föremålen. Ibland träder en kollega, en besökare, en praktikant 

fram i texten, men de tar ingen riktig form; de förblir lite konturlösa. Ändå är det fullt 

liv i berättelserna. En av dem beskriver en magisk händelse när han arbetar med museets 

kyrkohistoriska samlingar och rengör ett kärl som använts för rökelse, ett rökelsekar, 

från sen medeltid.742 

Efter sköljning i vatten så sker det lilla undret. Föremålet som fått ligga 

en stund i värmeugnen på 120C sprider en underskön väldoft i hela 

konserveringsateljén. Fyra-fem- eller sexhundra år senare finns doften 

kvar!743 

Likt en Aladdins ande släpptes doften fri, efter att ha varit instängd i flera hundra år, och 

förtrollade konservatorn. På ett ögonblick förflyttas han i tid och rum, transporterad av 

den i stunden centrala agensen: doften. Om den är produkten så är museimaskinens 

kugghjul bevarandearbetet, rökelsekaret och fukten. Värmen kickar igång maskinen. 

Fukten avdunstar, doften frigörs, människan förtrollas. Eller trans-korpo-realiseras?  

Med posthumanistiska perspektiv bryts låsta dikotomierna som levande/död, sub-

jekt/objekt, kultur/natur. Detta utmanar museet där världen betraktas genom moderni-

tetens lins. Och där människan, själv särskild från de förment livlösa materialiteterna, 

klassificerar, ordnar och kontrollerar naturen. Frågan är vem eller vad i den kyrkohisto-

riske museimannens ateljé som ska betraktas som subjekt eller objekt. Och är där alls nå-

gon död materia? Frågorna framstår inte längre som relevanta. En uppdelning skulle sna-

rare hämma än frigöra den drömlika stunden som informanten erfor. Ur ett mer prag-

matiskt perspektiv skulle det kunna förstås som ett privat ögonblick under en dag på 

jobbet. Mer intressant vore det dock att låta den ta en än större plats. Doften är onekligen 

en del av föremålet, men också upplevelsen av doften och de känslor den sätter igång. 

Det krävs tålmodig, sinnlig uppmärksamhet på alla de meränmänskliga krafter, som är 

verksamma inom och omkring den mänskliga kroppen, för att kunna synliggöra och 

komma åt en utvidgad icke-antropocentrisk världsbild av pulserande materia.744 I beva-

randearbetet erbjuds möjligheterna, men nuvarande konservator-apparatus släcker ner 

dem, om de ens tillåtits ta form. De agentiska snitt som format professionen, bland annat 

genom utredningen och utbildningen uteslöt potentiella kontaktytor mot mångfalden 

meränmänskligheter. Konservatorn är, liksom museet, stelnad i sin form, ett koagulat. 

 
742 Hans’ dagbok, 2014. 
743 Ibid. 
744 Bennett 2010:xiv. 
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Det är nödvändigt för att bli tydligt avgränsad, begripliggjord och användbar, men här 

står det i vägen. 

Även om fokus ligger på museiföremålens bevarande så måste allt som på olika sätt 

påverkar föremålen, inneboende i själva materialen eller i omgivningen, beaktas, begri-

pas, granskas och hanteras. Min studie visar att konservatorer erfar den livfulla materia 

som Bennett beskriver, men att deras upplevelser sällan artikuleras. Museiarbetets fokus, 

med sin antropocentriska utgångspunkt, ligger istället på människors levda liv förkropps-

ligade i tingen. Centralt på museet är synen på materialitet som referens till (mänskliga) 

sociala strukturer. Detta högst mänskliga museiperspektiv skulle emellertid kunna utvid-

gas till att omfatta också myriader av meränmänskliga subjekt: allt som tillsammans kon-

stituerar museet. 

Elizabeth Grosz menar att vi ur världens helhet aktivt ringar in och producerar för oss 

nödvändiga och begripliga ting och objekt. Därmed gör vi världen avpassad för våra 

handlingar, men vi gör också oss själva ”sårbara för objektens reaktioner”.745 Föremålen om-

kring oss måste - för att vi ska kunna lita på dem och leva med dem - uppföra sig och 

upplevas som rimligt statiska, och därmed förutsägbara. Detsamma gäller för de feno-

men som apparatus utformar i de agentiska snitten. Fernando Domínguez Rubio menar 

att det finns anledning att lyfta fram tingens obeständighet, ”the seemingly banal fact that 

things are constantly falling out of place”.746 Världen är inte till som enskilda, beständiga 

föremål utan som processer där vi aktivt ”håller fast” och ger mening åt olika objekt.747 

Också institutioner och professioner (liksom alla mänskligt och meränmänskligt djuriga 

individer eller personer) hålls på plats av krafter som verkar både inifrån och utifrån. 

6.7 Giftagens som anordningskonverterare 

”Who can forget those moments when something that seems inanimate turns out to be 

vitally, even dangerously alive?”748 Så inleds The Great Derangement - Climate Change and the 

Unthinkable av författaren och essäisten Amitav Ghosh. Boken, där klimatet spelar hu-

vudrollen, lyfter fram det meränmänskligas högst närvarande livlighet och ställer frågan 

(som ligger i linje med Jane Bennetts retoriska fråga ovan): när började vi bortse från 

deras kraft? Samma fråga tänker jag är relevant att rikta mot modernitetens museum eller 

tiden innan museerna etablerades: när började vi bortse från materialiteternas och mil-

jöns kraft? 

 
745 Grosz 2008:105, min kursiv. 
746 Domínguez Rubio 2016:59. 
747 Ibid 2016:59. 
748 Amitav Ghosh. The great derangement: climate change and the unthinkable. Univ of Chicago Press, Chicago, 2016:3. 
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Skulle föremålen visa sig vara något annat än det vi förväntade oss, eller ha förändrats 

utan vår inverkan, blir vi irriterade eller förskräckta. En informant beskriver hur ett mu-

seiföremål förvandlades mitt i den högst vardagliga hanteringen. 

Under lastning på museets lastbil upptäcker vi att ett föremål läcker 

kvicksilver. Körs tillbaka in, jag ringer Sysav för sanering. Olustigt när 

man vet hälsoriskerna med detta. Och krångligt. Dessutom är det kallt 

att köra truck utomhus såhär års, men det måste göras ändå, allt har en 

deadline som trycker på.749 

I Gilles Deleuze och Félix Guattaris maskiner (också översatta till anordningar, se kapitel 

2 och 3), kan en enskild maskindel plötsligt inta en särskilt viktig roll. Den kan, ensam, 

få hela maskinen att skifta och istället bli någonting helt annat. Kvicksilverläckan, i be-

rättelsen ovan, omvandlade föremålet från ett flyttbart, enkelt-infogat-i-tidsplanen-före-

mål, till en hälsorisk, ett gift, ett särskilt och unikt objekt, som krävde specifik hantering 

av extrainkallad personal. Dessutom väcktes informantens känsla av olust inför det om-

vandlade föremålet. Giftet hade, med deleuzeoguattarisk terminologi, fungerat som en 

operatör, en vektor, en anordningskonverterare.750 Konverteraren styrde om och de-territo-

rialiserade museiobjektet till en hälsofara.  

Jane Bennett utgår i ett av sina exempel från maten vi äter för att beskriva hur den livliga 

materian fungerar, som en ”actant operating inside and alongside humankind".751 På 

samma sätt kan de giftiga ämnen, som konservatorer hanterar eller riskerar att möta, 

löper både utom och inom, såväl människan som föremålet, likt en främmande poten-

tiellt dödlig kraft. Här är det relevant att lyfta fram museet som en reflektion av världen-

kring-museet. De gifter som till exempel använts för att hindra nedbrytningen är naturligt-

vis hämtade från ett samhälles hela arsenal av tillgängliga och tillämpade gifter. Det är 

samma DDT, som spelar en avgörande roll i biologen Rachel Carsons bok Silent Spring 

från 1962, som också använts i museisamlingarna. Båda i syfte att döda oönskade insek-

ter, som påverkade föremålen eller skörden.752 Museiföremålen är inte bara de projek-

tionsytor för minnen och berättelser som motiverade att de en gång samlades in; de kan 

också vara giftbärare. De kan också beskrivas som produkter av samhällsingenjörers be-

gärsmaskiner, som drivits av drömmen att hejda korrosion, erosion och malangrepp. 

 
749 Nickes dagbok, 2014. 
750 Bennett 2010:42; Buchanan 2014; Deleuze & Guattari 2015:483. 
751 Bennett 2010:xvii. 
752 Carsons bok utkom första gången 1962 och fungerade som en katalysator för den tidiga miljörörelsen. 
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Helle ansvarar för bevarandet av en mångskiftande samling.753 I dagboken beskriver hon 

sitt arbete med naturaliesamlingen, som bland annat innehåller våtpreparat och monte-

rade däggdjur. 

Så var det dags att inventera vår samling spritpreparat. På med and-

ningsskydd och skyddskläder, då jag vet att några preparat innehåller 

mycket formaldehyd. Det är ett ganska spännande jobb, men samtidigt 

får man en liten obehaglig känsla av jobbet med spritpreparaten, då 

man ju vet att vissa är direkt cancerogena och att man (även om man 

är försiktig och använder alla skydd) blir utsatt när man jobbar aktivt 

med dessa. Inventering av däggdjuren; försöker hitta exemplar som 

finns i vår äldsta accessionskatalog. Åter ett arbete där man måste tän-

ka på att djuren är giftiga, (arsenik och kvicksilver), även om det kanske 

är lite lugnare läge med de uppstoppade djuren än vätskorna i spritpre-

paraten. Därför får vi bara vistas ett begränsat antal timmar i naturma-

gasinet per dag.754 

De preparerade djuren har här omvandlats från bevarandevärda organismer till hotande 

giftmaskiner. De är knappast livlösa även om djuren, som en gång var, är döda. I Helles 

ateljé är det nu hon och gifterna. De senare styr hennes agerande och sätter ramarna för 

hennes rörelser, kläderna och det tidsfönster hon kan hålla öppet för att färdigställa ar-

betet. Även här engageras informantens känslor. Oro och obehag följer med i arbetet; 

detta kunde också synliggöras i större omfattning på museet. Den risk att drabbas av 

olika gifter som Helle utsätts för, och de känslor det väcker är inte unika, även om hän-

delsen där och då är högst specifik. 

En annan vanlig situation, som informanterna beskriver och som jag själv har erfarit, är 

att arbeta i miljöer anpassade efter föremålens bevarande, som i (klimatiserade) musei-

magasin. Den egna kroppen påverkas oundvikligen, liksom förutsättningarna för att ut-

föra arbetet. Det är en del av bevarandearbetet som så tydligt förkroppsligar konserve-

ringsetiken: att föremålets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Möjligen är detta en 

för informanterna så självklar aspekt, att det på sin höjd ger en känsla av att arbetet kan 

vara ganska fysiskt krävande. Denna följsamhet med det meränmänskliga i centrum är 

emellertid ytterligare en kvalitet av bevarandearbetet jag vill lyfta fram. Valet i arbetet 

står inte sällan mellan att med olika gifter eller mekaniska metoder bromsa nedbryt-

ningen eller att, med det som kallas förebyggande vård, anpassa klimatet så att föränd-

ringarna i föremålen går långsammare.755 I det för föremålen stabila klimatet ska arbetet 

 
753 Helles dagbok, 2014. 
754 Ibid. 
755 Dominguez Rubio konstaterar att det är svårt att hitta ett klimat där både föremål, som Mona Lisa, och musei-
besökare trivs. Dominguez Rubio 2016:70. 
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utföras och människan påverkas därmed på samma sätt och tillsammans med alla andra ma-

terial-kroppar i rummet. Konservatorerna Evy och Laura beskriver sina upplevelser. 

Väderomslaget ute har gjort att även temperaturen i magasinen sjun-

ker. Allt för att försöka hålla en så jämn fuktighet som möjligt. Det 

gick dock inte att jobba mer än en timme i taget, sedan var fingrarna 

allt för kalla för att säkert hantera föremålen. Det hade säkert hjälpt 

med handskar, men då försvinner finmotoriken.756 

I magasinet är det kallt och fuktigt. Det luktar unket och känns obe-

hagligt, man vill inte stanna så länge i miljön. Vi har tagit extra mycket 

kläder på oss och man känner sig lite klumpig. Händerna blir snabbt 

kalla. Vi har på oss handskar eftersom föremålen vi undersöker är 

mycket smutsiga.757 

Den kontroll som modernitetens museum utövar på ”naturen”, i form av nedbrytnings-

faktorer och andra meränmänskliga materialiteter, tyglar och tämjer inte bara museifö-

remålen. Genom  den nära trans-korporeala relationen till de livliga materialen påverkas 

också de som arbetar med att bevara dem.  

6.8 Sammanfattning  

Här har jag utforskat perspektiv på nedbrytning, bevarande och tid med utgångspunkt i 

bevarandearbetet och informanternas relation till det vi brukar beskriva som nedbrytnings-

faktorer. Liksom i förra kapitlet har avhandlingens fjärde frågeställning berörts. Jag visar 

här att meränmänsklig agens och tidslighet, redan finns i modernitetens museum, utöver 

och intrasslad tillsammans med de mänskliga. Genom att synliggöra dessa och låta dem 

bli betydelsefulla öppnas en väg in i det jag kallar ett meränmänskligt museum. Silverfisk, 

fukt, ljus, doft och gifter är aktiva, vibrerande delar av museet, som konservatorer måste 

lära känna och förhålla sig till i bevarandearbetet. Intensiteten i det arbete som i moder-

nitetens museum ägnats åt att döda, kontrollera och utplåna meränmänsklig agens (eller 

nedbrytningsfaktorerna), som förändrar museisamlingarna framstår som än mer bety-

delsefull då ansträngningarna ingick i en större, samhällelig kamp mot ”kulturella ned-

brytningsprocesser”.758 Bevarandearbetet skulle här kunna fungera som en länk mellan 

modernitetens och det meränmänskliga museet. Genom det verkställs bevarandekravet 

 
756 Evys dagbok, 2014. 
757 Lauras dagbok, 2014. 
758 Ekström 2009:64. 
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och bromsas nedbrytningen, men samtidigt måste de som utför arbetet lära känna och 

samspela med alla de temporaliteter och uttryck av agens som är involverade. Faktorer 

som fukt och ljus visar sig vara inte enbart nedbrytande; de utgör också, tillsammans 

med doft, möjligheter eller livligheter i museet. Vidare är temporaliteterna verksamma 

på museet mer komplexa och flerdimensionella än vad som vanligtvis presenteras, till 

exempel i ordkluster som ”forntid-framtid-nutid”. Bevarandearbetet kan beskrivas med 

utgångspunkt i begreppet omsorg, som också pekar på dess funktion i att  vidmakthålla 

något snarare än att producera nytt. Produktion och vård representerar två motstridiga 

tidsligheter som båda ryms i museet.  

Nu ska jag återvända till modernitetens museum och införliva frågor om miljö och klimat 

i resonemangen. Museologen Fiona Cameron hävdar att dagens museer inte förmår ge 

den kunskap och de tankeramar som krävs för att hjälpa oss hantera klimatkrisen och 

andra komplexa miljöproblem. Bland annat eftersom museet inte vidkänner hur sam-

manflätade mänsklig och meränmänsklig agens är. Jag menar emellertid att det redan nu 

finns en medvetenhet om och en nära samverkan med aspekter av meränmänskligheter 

på museet, men att detta av olika skäl inte artikuleras. 
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7 

Nedbrytning 

pågår 

Vi har talt om naturen, som om vi står uden for den. 
 
Vi har delt verden op i ånd og materie og lavet en skala imellem  
dem: Ren ånd øverst, under den mennesker, under os dyr, under dyr  
planter, nederst mineraler og skidt - ren materie. 
 
Vi har delt verden op i levende og dødt. Vi har delt mennesket  
op i bevidsthed og krop. Tanke og følelse. Vi har delt vores arbejde  
op i håndens og åndens arbejde. 
 
Vi har følt os overlegne i verden.759 

                Amalie Smith, ur Et hjerte i alt 

Är museernas grundidé, detta att samla in föremål och bevara dem så oförändrade som 

möjligt för framtiden, ett uttryck för en okunskapens illusion, en envis bortträngning, en 

optimistisk dröm, ett övermod? Okunskap om att livliga föremål och pulserande mate-

rialiteter kräver underhåll? Bortträngning av naturens nedbrytande krafter? En dröm om 

att kunna kuva denna natur? Övermodet att det människan vill, kan människan också 

göra, oavsett konsekvenserna för det meränmänskliga? Allt detta är, menar jag, spår av 

väl etablerade föreställningar om människan och hennes omvärld, oavsiktligt eller (mål)-

medvetet vårdade, bevarade och förmedlade av modernitetens museer. I detta sista ka-

pitel förs avhandlingens slutdiskussion och frågeställningarna sammanfattas. Jag ska äv-

en återkomma till och avhandlingens syfte och mål. 

Syftet för avhandlingen var att kartlägga museala processer som dolts i modernitetens 

antropocentriska museum. Detta har gjorts med utgångspunkt i empirin och med hjälp 

av en uppsättning teoretiska perspektiv och begrepp. Dessa har också använts för att 

mer generellt belysa museet och bevarandearbetet ur nya och tentakulära vinklar. 

 
759 Amalie Smith. Et hjerte i alt: [noter, essays, praksis, poetik 2007-2017]. Gyldendal, Kbh, 2017:2. 
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Utgångspunkten för min studie har varit bevarandearbetet på museer (med exempel 

även från andra kulturvårdande verksamheter). Ur detta perspektiv framträder materia-

liteter och sammankopplingar (mellan föremålen, oss människor och miljön) på ett, me-

nar jag, ganska självklart sätt; att arbeta med och fysiskt hantera objekten innebär alltid 

att förhålla sig relationellt till dem. Konservatorns naturvetenskapliga grund riskerar 

emellertid att stå i vägen för att upplevelser av kropp, liksom det subjektiva och inåtvän-

da ska kunna medvetandegöras, artikuleras och kommuniceras. Det posthumanistiska 

perspektivet har valts i syfte att frammana det som, både i professionens naturveten-

skaplighet och i modernitetens museum i stort, osynliggjorts. Det handlar också om att 

i viss mån utmana, närmast provocera förgivettagna och slutna entiteter eller fenomen 

som ”museum” och ”konservator”. De posthumanistiska perspektiven är, menar jag, 

särskilt behjälpliga för att visa både på fenomenens komplexitet och den (ibland skenbart 

och/eller av nödvändighet) stagnerade form de är inneslutna i.  

De posthumanistiska och miljöhumanistiska begrepp jag återkommer till har, nästan ge-

nomgående, namn som är effektiva att applicera på museet/tinget/konservatorn, eller 

hellre: som är produktiva att sätta i museologiskt arbete. Maskiner, snitt, rhizom, läcka, 

apparatus, pulserande materia, trans-korporealitet och schizoanalys får mig (bland mycket annat) 

att associera till industri och laboratorium, till något som lever och (ohämmat) växer, 

men också till robotik och cyborger. Att koncepten i sig är väsentliga, kan beskrivas 

deleuzeoguattariskt; de öppnar för ett flöde och tankarna riktas, närmast omärkligt, in i 

välbekanta fält och associationsbanor. Väl där forceras de att byta riktning när begreppet 

ändrar karaktär. Orden blir i sig flyktlinjer eller anordningskonverterare. 

Samtliga begrepp balanserar också mellan ytterligheterna i en materiell-diskursiv ontologi. 

Kanske är det därför jag upplever posthumanistisk teori som så hjälpsam för att förstå 

och formulera museet: ett så omisskännligt materiell-diskursivt fenomen. Museet (eller 

kulturarven) är aldrig bara idé, aldrig bara material; de är alltid sammanflätade. För att 

förstå museiverksamheten och bevarandearbetet blir det meningsfullt att synliggöra hur, 

när och varför (materiell-diskursiva) meränmänskliga kopplingar uppstår och vilka resul-

tat eller effekter de ger. Uttryckt i baradska termer: hur, när och varför agentiska snitt 

görs, med vilka apparatus och med vilka (etiska) konsekvenser.  

Målet för avhandlingen var att bredda perspektivet på museet till att omfatta också myll-

ret av energisk agens, meränmänskliga temporaliteter, processer och blivanden, verk-

samma i ett obeständigt museum. Det har trängts undan i modernitetens museum: det 

meränmänskliga vimlet, potentiell förändringskraft, flyktlinjer, som jag menar oavsiktligt 

manifesterar sig i bevarandearbetet. Hur ska detta kunna erkännas som betydelsefulla 

och meningsbärande delar av museet idag? I avhandlingen har jag strävat efter att visa 

mer av museet än det som vanligtvis framhålls och förstås som relevant och viktigt. En 

kort summering av utfallet av mina fyra första frågeställningar följer här.  
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Bevarandearbetet, belyst med posthumanistiska perspektiv har bidragit till att synliggöra 

meränmänskligheter i modernitetens museum. I Konservatorsutredningen från 1982 kan en 

mängd olika svårigheter att definiera och avgränsa konservatoryrket. De har både med 

materialiteternas obenägenhet att låta sig ringas in att göra samt med svårigheten att pla-

cera in den av nödvändighet tvärvetenskapliga och multidisciplinära bevarandeverksam-

heten i vedertagna akademiska och professionella ramar. Dessa svårigheter eller disso-

nanser är också inbyggda både i museet och i konservatorrollen och manifesteras bland 

annat i konservatorernas upplevelser och erfarenheter. Omsorgsarbetet kräver fokus på 

och lyhördhet inför den/det/de till vilken insatsen riktar sig. Det bidrar till att destabili-

sera en i museet förgivettagen antropocentrism. Bevarandearbetet styrs av material, miljö 

och kropp, reglerat av professionell etik och museala krav. Detta sammantaget skapar 

onto-etisk epistemologiska möjligheter. Museet, liksom världen i stort, genomkorsas av 

mänskliga och meränmänskliga entanglements som påverkar och påverkas på komplexa 

och oförutsedda sätt. I bevarandearbetet ingår en uppmärksamhet inför dessa nät och 

sammankopplingar. Både museets och konservatorprofessionens materiell-diskursiva 

strukturer hindrar emellertid denna implicita kunskap och erfarenhet att artikuleras eller 

kommuniceras. Och så till den sista frågeställningen:  

Hur kan en breddad förståelse av museet, som också omfattar dess meränmänsk-

liga aspekter, kan vara en del av utvecklingen mot en museiverksamhet som bättre 

förmår spegla vår samtid, särskilt i frågor som rör klimat och miljö? 

7.1 Det kanske lämpade museet 

Vid etableringen av modernitetens museer var det nödvändigt att snabbt hantera de 

kvickt växande och ostrukturerat insamlade föremålen. Det var ett fysiskt, rumslig och 

konkret förfarande, men den organiserades enligt förra sekelskiftets föreställningar, som 

istället var abstrakta och mer eller mindre osynliga. Tankestrukturerna placerades fysiskt 

och bokstavligt i ordning när samlingarna på olika sätt delades upp enligt specifika kate-

gorier i representativa rum (för utställning, forskning eller magasinering). Samtidigt tog 

museiprofessionerna form i linje med samlingarnas innehåll, hantering och betydelse. 

Idéer byggdes bokstavligen in i museilokalerna, verksamheten, organisationen och längre 

fram: även i museidefinitionen. Museer är antropocentriska, men att sätta människan i 

centrum innebär samtidigt att förpassa annat i periferin. Det betyder också att människan 

särskiljs från icke-människa. Därmed är museet också hierarkiskt och dualistiskt, inte 

bara som idé utan som konkret konstruktion. Detta försvårar för att genomföra föränd-

ringar i riktning mot ett mer inkluderande museum (post-exclusive) där också meränmänsk-

ligheter erkänns. 
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För snart 50 år sedan publicerades ett specialnummer av UNESCOs tidskrift Museum på 

temat Museums and environment. Där uttrycker museologen och antropologen Jan Jelinek 

hur människans attityd mot naturen, nu och genom hela mänsklighetens evolution varit 

”fientlig och antropocentrisk”.760 Jelineks artikel, tillsammans med en rad andra texter 

från olika delar av världen, vänder och vrider på frågan om museets roll i människans 

möte med allt mer alarmerande miljöfrågor. Jelinek tänkte sig att museer, förankrade på 

plats i lokalsamhället, kunde bli till en slags omkopplingscentraler (relay center) ”eftersom 

uppgiften att dokumentera och bevara både den naturliga och den mänskliga miljön in-

går i deras verksamhet”.761 Hösten 2020 beskriver idéhistorikern Klas Grinell i nättid-

ningen Utställningskritik klimatförändringarna som samtidens viktigaste fråga.762 Trots 

detta, konstaterar Grinell, ägnas ”det digitala” stor uppmärksamhet i museisverige ”me-

dan klimatfrågan är hänvisad till enstaka aktörers initiativ”.763 Grinell reflekterar kring 

hur museer "med ett tydligt avstamp i samlingarna, bör ta sig an klimatfrågan på ett 

trovärdigt och eget sätt.”764 Han menar att ”[v]arje museum behöver utifrån sina lokala 

möjligheter och förutsättningar använda samlingarna som miljöarkiv och hållbarhetskäl-

la, och göra utställningar och annan verksamhet till en del av omställningens kultur.”765 

Det är inte långt ifrån Jelineks idé om museet som en lokalt förankrad omkopplingscen-

tral med klimat och miljö som central utgångspunkt. Liksom genusperspektivet har givit 

oss nya perspektiv på historien så är det nu dags att normalisera miljöperspektivet, skri-

ver Grinell, och ”göra det till daglig verksamhet, snarare än en intressefråga. Det kan låta 

radikalt. Men klimatfrågan är inte en fråga bland andra”.766 Tankarna om museets bidrag 

till att hjälpa oss förstå och hantera miljöfrågor och nu klimatkrisen tycks inte ha förän-

drats särskilt mycket på 50 år. Kanske är idéerna inte radikala nog om problemen är 

inbyggda i museets egen institutionella struktur. 

Museologen Fiona Camerons kritik av dagens museer varit vägledande för den här stu-

dien.767 Cameron menar att museerna i sin nuvarande form är uppbyggda kring/av dua-

listiska hierarkiska principer. Därför förmår inte museet känna igen, kännas vid eller be-

kräfta (acknowledge) hur sammanvävd eller intrasslad mänsklig och icke- eller merän-män-

sklig agens faktiskt är, eftersom detta inte låter sig inordnas i den grundläggande tanke-

strukturen. Miljöproblemen vi står inför idag är komplexa och kaotiska, inte ordnade 

och rationella, vilket gör att museerna inte klarar av att producera den kunskap eller de 

kognitiva ramar som situationen kräver.768  

 
760 Jan Jelinek. ”Conclusion”. ”Museums and environment”. Museum årg xxv, nr 1/2, s 112-115, 1973:112. 
761 Ibid:114. 
762 Klas Grinell. ”För en klimatomställningens estetik och kultur!”. Utställningskritik, #5, 2020. 
763 Ibid. 
764 Ibid. 
765 Ibid. 
766 Ibid. 
767 Cameron 2015a:18. 
768 Ibid:18. 
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Jag är enig med Cameron då jag menar att såväl museet som konservatorrollen hämmas 

av idéer och värderingar som byggdes in i museerna och i professionerna från början. 

Mitt bidrag till att hitta en möjlig utväg ur låsningen har varit att lyfta fram bevarandear-

betet. För att kunna utföra arbetet krävs nämligen just den kompetens och medvetenhet 

som Cameron efterlyser: att kunna se hur materialens, människas och miljöns agens (och 

deras olika temporaliteter) hänger samman, påverkar varandra, eller inte ens fungerar 

som avgränsade entiteter, utan är entangled och kontinuerligt skiftande. Ett problem är att 

konservatorrollen, så som den beskrivs och förstås idag, släcker ner och undlåter att 

kommunicera dessa nödvändiga rhizomatiska kopplingar, då de inte följer (natur)veten-

skapliga spår eller regler. Viktiga aspekter som empati, inlevelse och intuition avfärdas 

som ovetenskapliga, åtminstone utåt; upplevelserna finns men de tillskrivs inte något 

(professionellt) värde. Vägen till att öppna för konstruktiva kunskapsflöden är inte själv-

klar, eftersom både museet och konservatorrollen definieras av sådana parametrar som 

också bidrar till att hålla dem tillbaka, så som vetenskaplighet och rationalitet. När museiin-

stitutionen och bevarandeprofessionen hotas i sin kärna eller i sin identitet finns risk att 

de ytterligare förstärker dessa sidor, vilket jag förmodar är en rimlig reaktion, men prob-

lematisk i sammanhanget. En förändring kräver vidare insatser både inifrån och utifrån, 

eftersom museet (liksom samlingarna och deras bevarande) är offentliga verksamheter, 

inte sällan statligt ägda eller finansierade av offentliga medel. Det krävs därför ett samspel 

mellan vad omvärlden önskar och behöver att museet är, och vad museet bedömer är 

genomförbart, nu och framåt för att förändringar ska få betydelse och bli genomgripan-

de. Jag är också överens med Klas Grinell i att klimatfrågan måste få prägla museet (och 

bevarandearbetet) på djupet, att den omvandlas till ”daglig verksamhet”, och inte passera 

som en tillfällig utställning.  

Genom avhandlingsarbetet, och särskilt i kommunikation med läsare vid seminarier, eller 

då jag presenterat mitt ämne på konferenser och i andra sammanhang, återkommer frå-

gan: ”men HUR?”. Hur ska museet, konservatorer och andra ta sig an ett förändrings-

arbete som syftar till att bli mer, ur alla perspektiv, klimatsmarta? Det är svårt att göra 

museum på nytt sätt, utan att samtidigt reproducera och omigen befästa strukturer som 

inte längre fungerar. När Akvariet på Malmö Museer renoverades 2014-15 gjordes ett 

gediget och föredömligt förberedelsearbete, med engagerade fokusgrupper och tydligt 

målgruppsanpassning i dialog med omvärlden.769  

Välkommen till det nya och dubbelt så stora Akvariet. Upptäck djurens 

fantastiska sätt att hitta mat, gömma sig eller luras. Möt fiskar, reptiler, 

spindlar och andra kallblodiga djur öga mot öga. Se Nemo och hans 

vänner från korallreven, fiskar utan ögon och giftormen med världens 

 
769 Webbplats Malmö Stad: Akvariet, hitta Nemo. 
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längsta huggtänder. Vad kan vi göra för att bevara djuren och miljön 

de lever i? Kom hit så får du veta mer!770 

Miljö och hållbarhet vävdes in i det nya, men trots detta visar utställningar det som ibland 

kallas ”levande samlingar”, här (icke-mänskliga) djur instängda i artificiella miljöer. Syftet 

var gott: att lära unga ”bevara djuren och miljön de lever i”. Det saknas emellertid belägg 

för att denna ambition får avsedd effekt, tvärtom. Djurparkerna (till vilka också akvarier 

räknas) kan, i motsats till vad de själva hävdar, inte lära oss något alls om hur naturen 

fungerar, skriver den amerikanske marinbiologen Stephen Spotte i boken Zoos in postmo-

dernism.771 Det implicita budskapet är däremot starkt; människan har rätt att fånga in djur 

och använda dem för sina egna syften. 

Museet är så etablerat i sin form att saker blir musei-ting så snart de kommer innanför 

musei-dörren eller en musei-person hanterar dem, sätter dem i monter och riktar mu-

seets speciella ljuskälla, med rätt filter och ljusstyrka,  mot dem. Och besökarna blir mu-

sei-besökare vilket genererar en musei-specifik upplevelse. Det som en gång krävde stor 

ansträngning att uppnå då museet sökte sin form vid förra sekelskiftet och allt kring 

verksamheten etablerades, fick status och legitimitet, blir idag nästan till en förbannelse. 

Det är därför inte enkelt att lösa upp eller bråka med museistrukturerna. Vår samtid 

präglas av händelser, som inte enkelt går att avgränsa i behändiga begrepp som ”klimat-

förändringar”, utan som med Margret Atwoods ord måste förstås som everything-change.772 

Hur ska museerna till exempel kunna visa ”klimat”, icke-mänskliga (eller mänskliga?) 

”djur” eller ”natur” på museet utan att de samtidigt förstås som dessa avgränsade objekt, 

nu i en sådan form att de är möjliga att (ut)nyttja? 

7.2 Möjliga möjligheter & alternativa alternativ 

Nästa gång du går in på museet, lyssna, lukta och känn efter.773 Oräkneliga meränmänsk-

liga strukturer och vibrerande materialiteter och agentiska realiteter lever och frodas där. 

Tusentals temporaliteter genomkorsar varje rum och varje föremål, samlade där. Urtids-

djuren på museet, som silverfisken från Silur, lever verkligen; de är inte bara kulisser. 

 
770 Webbplats Malmö Museer: Akvariet. 
771 Stephen Spotte. Zoos in postmodernism: signs and simulation [Elektronisk resurs], 2006. För en grundlig genomgång av 
djurparkernas historia, samt verksamhetens baksidor och faror se Vargattacken. Lars Berge. Albert Bonniers förlag, 
Stockholm, 2018. 
772 Margret Atwood. ”It’s not climate change. It’s everything change.” Medium. 150727 
773 Parafras av: ”Next time you walk through a forest, look down. A city lies under your feet. If you were some-
how to descend into the earth, you would find yourself surrounded by the city's architecture of webs and fila-
ments. Fungi make those webs as they interact with the roots of trees, forming joint structures of fungus and root 

called mycorrhiza.” Anna Tsing. “Arts of Inclusion, or How to Love a Mushroom”. Ma ̄noa, Vol. 22, No. 2, Wild 
Hearts: Literature, Ecology, and Inclusion (winter 2010), s 191-203, 2010:191. 
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Samlingarna och hela arkitekturen pulserar där, som hjärtslag, andetag, in- och ut, då 

fukten tas upp för att sedan avges i samma rytm som årstidens växlingar eller i takt med 

in- och utflödet av människor i utställningarna.  

I ett dualistiskt, dikotomt förhållningssätt, och  i museets strävan efter permanens, sta-

bilitet och ordning, utesluts och motarbetas emellertid sådana föreställningar, uttryck 

och performanser. Ur ett deleuzeoguattariskt perspektiv samexisterar de föränderliga, 

rhizomatiska och maskiniska ordningarna med beständiga, stratifierade och mekaniska. 

Museet, samlingarna och föremålen skulle enligt samma logik kunna beskrivas som sam-

tidigt permanenta och övergående, utan att det ena utesluter det andra. För detta krävs 

dock den förmåga till double vision som Caitlin DeSilvey brottades med, i mötet med ett 

ecofact-artefact.774 Idag formuleras nya möjliga museiverksamheter som utgår från samar-

beten, sammankopplingar och transformationer, och som kan utvecklas till att i ännu 

större utsträckning omfatta/synliggöra fler-än-mänskligheter.  

Museets verksamhet skulle kunna knytas tydligare till en samstämmig, flerstämmig verk-

lighet, till exempel genom att avtäcka alla de skikt och mångtydigheter som ryms i mötet 

mellan människa, ting, miljö och olika djuriskheter, redan nu på museet och i bevarande-

arbetet. En polyfon plats, som i förslaget på ny museidefinition, vilken en ICOM-majo-

ritet avslog. Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about 

the pasts and the futures.775 Ett museum som erkänner meränmänskligt framkallad, alstrad 

eller skapad transformation och omvandling. För att utmana naturvetenskapliga och tra-

ditionellt museivetenskapliga perspektiv, kan post- och miljöhumanistisk teori fungera 

som startmotor, så ett frö eller bara skaka om förgivettagna idéer om vad museer och 

bevarandearbete är och bör vara. Det instabila och tillfälliga finns där, inmurat i musei-

strukturen, både bokstavligt och bildligt, eller materiell-diskursivt, men hålls på plats. 

Potentialen för en öppning finns också den inbyggd i museistrukturen; ett meränmänsk-

ligt museum existerar redan, en rhizomatiskt organiserad sambandscentral. Där är dikotomier 

upplösta och meränmänsklig agens är där en närmast påstridig och påträngande faktor 

att samverka med. Där förutsätter arbetet (med föremålen) att de tills nu givna sub-

jekt/objektpositionerna upphävs. Det finns i museet en oförlöst kapacitet: möjligheter 

att tänka med omsorg, att låta kopplingar mellan våra kroppar och tingens framträda, 

liksom meränmänsklig agens, de antropoperifera perspektiven, de trans-korporeella ko-

reografierna, rhizomatiska strukturerna (och icke-strukturerna), begärsmaskinerna, deras 

produkter och slagg, flöden, hinder, sediment, koagulat och läckor.  

Fiona Camerons kritik av museet handlar egentligen inte om vad museerna gör. Snarare 

är det med vilken utgångspunkt de/vi arbetar, som utgör det stora problemet. Att detta 

 
774 DeSilvey 2017. 
775 Webbplats ICOM international: news. 
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rymmer en ovilja eller oförmåga att se delar av verklighetens konstitution, i detta fallet 

hur sammanvävd människan är med allting annat och vilka konsekvenser det har/får. 

Varför menar jag att det är så viktigt att till exempel ifrågasätta museernas antropocent-

rism? Det handlar inte bara om att problematisera en hierarkisk maktstruktur, likt den 

Amalie Smith ger uttryck för i kapitlets inledande citat. Kanske ännu viktigare är att 

betona att nuvarande utsiktspunkt riskerar att hålla oss kvar i okunnigheter, som i sin tur 

gör oss mindre kompetenta att förstå och agera. Det kan jämföras med ett av den mänsk-

liga historiens största perspektivskiften: från att se jorden som universums medelpunkt, 

till att förstå planetens inplacering i solsystemet.776 Det som tidigare hade varit svårt att 

astronomiskt begripa, framstod efterhand som mer logiskt. Det gick att se samband som 

tidigare varit omöjliga att förklara.  

7.3 ”Men HUR?” 

Forskningen kring museets roll i vår tid av förändring fortsätter. Mitt bidrag är följande 

förslag på hur avhandlingen kan aktiveras, ta form och materiell-diskursivt, rhizomatiskt, 

maskiniskt, och med museologiskt omladdad apparatus, sträcka sig bortom texten. Det 

kan fungera som en museologi inifrån och ut, utifrån och in, ett (ut)forskande museigö-

rande. Eller som ett mer inkluderande bevarandearbete, där fler aspekter tillåts ta plats 

och där det, som redan är får komma till uttryck. Det är idéer att prova, antingen som 

tankeexperiment, eller konkret/materiellt, eller båda samtidigt.  

Att inta ett post-exclusive tvärvetenskapligt, multidisciplinärt perspektiv kan vara produk-

tivt, men lika väl vore det att avgränsa, till exempel i val av utgångspunkt: museologi eller 

museipraktik, konservering eller kulturvård, eller någonting helt annat. Jag tar avstamp 

från ett urval av de idéer och koncept som presenterats genom hela avhandlingen. De 

har formen av 15 korta frågor, vilka kan fungera som ingångar till reflektion eller provas 

handgripligen, in situ. Jag har många års praktiskt tillägnad museikunskap och i avhand-

lingsarbetet har detta fungerat grundande; jag vet hur det jag beskriver känns i kroppen. 

Jag kan utifrån den erfarenheten göra mig en föreställning om hur dessa förslag skulle 

kunna ta form. De presenteras i stort sett i samma ordning som då koncepten framträder 

i avhandlingstexten, för att du som läsare lättare ska kunna se i vilket sammanhang de 

ursprungligen hör hemma.  

1. Ben Mylius benar ut begreppet antropocentrism. Museet kan beskrivas som aktivt 

normativt antropocentriskt. Hur manifesterar sig detta utgångsläge på (det aktuella) 

museet, i bevarandearbetet och i museologin? Och hur skulle det kunna om-

vandlas till en varseblivandets antropocentrism, det vill säga den utgångspunkt vi tar 

 
776 Tack till Cindy Kite för det inspirerande inpasset. 
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endast i det faktum att vi är människor? Går det att även utmana denna mer 

neutrala form av antropocentrism? Och är ”människa” verkligen en så avgrän-

sad entitet som antropocentrismen i sig låter oss tro? 

 

2. Jag använder ordet dikotomi för att beskriva den form av dualism vilken fun-

gerar ömsesidigt uteslutande. Om kultur och natur är dikotomt delade så kan något 

som beskrivs som kultur inte samtidigt omfattas av natur, eftersom det ena ute-

sluter, eller släcker ner möjligheten för, att det andra ska komma till uttryck. 

Ytterligare exempel: människa/djur, man/kvinna, tanke/kropp. Vilka dikoto-

ma föreställningar finns i museet och hur kan de synliggöras och utmanas?  

 

3. Silvia Benso skriver om en ting-etik: om hur olika sätt att möta, hantera och 

vara med tingen är betydelsebärande ur ett större perspektiv.  

The modes of relation to things mirror the way in which we think 

in general. To avoid the environmental catastrophe to which techno-

logical rationality seems to have consigned the age of postmodernity, 

it seems therefore necessary to explore, and espouse, ways of relating 

to things that do not reduce them to objects, but rather recognize in 

them the possibility of their own signification, of their own difference, 

of their own alterity.777 

Vårt tingvarande kan knytas till och extrapoleras ytterligare och vidare till hur 

vi relaterar till vår omvärld i stort, vilket María Puig de la Bellacasas resonemang 

kring care/omsorg också berör. De beskriver bland annat hur uppmärksamhe-

ten och intresset för det som omger oss både väcker ödmjukhet (tänk på den 

noggranna beskrivningen av silverfisken), men samtidigt kan vara tröttande och 

uppfattas som ett både nedvärderat och osynliggjort arbete. När vi tar hand om 

saker/individer/fenomen så är en form av ömhet involverad och aktiverad. 

Mycket av detta resonerar med museiarbetets ting-relation, men hur kan det 

växlas ut mer så att kopplingarna blir tydligare och mer användbara?  

 

4. Donna Haraways begrepp tentakulärt fångar en materiell-diskursiv nyfikenhet: 

att känna sig fram, treva, sträcka ut och pröva. Vilket utrymme har det tentaku-

lära i museiarbetet? Kan museets förmodade expertroll och i strukturen inbygg-

da vetenskapliga anspråk stå i vägen? Kanske kan museer bli experter på ett 

tentakulärt tänkande och görande?  

 

 
777 Benso 2000:xxxiv-xxxv 
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5. ICOMs museidefinition har varit under livlig diskussion i flera år. Ska en defi-

nition egentligen helst vara deskriptiv och säga vad ett museum är, eller är det 

bättre med en normativ definition, som är utformad som en vision att styra mot? 

Är det egentligen möjligt att ha en definition som fungerar över hela världen 

eller bör den kunna anpassas? Vilka risker och möjligheter medför i så fall det? 

Jag föreslog att filosofen Elizabeth Grosz beskrivning av hur vi ”gör ting” av 

vår värld, också skulle kunna definiera museet. Hur skulle ett sådant museum 

se ut och hur skulle det vara att arbeta där om beskrivningen löd såhär: Ett 

museum är vårt sätt att hantera ett virrvarr av förnimmelser, vibrationer, rörelser och 

intensiteter som bygger upp såväl vår värld som oss själva.  

 

6. Informanten Mia arbetar med skulpturer. Hennes berättelse visar hur mycket 

den egna kroppen är involverad i upplevelsen och förståelsen av  (konst)före-

målen. Inte bara i skulpturer utan också i måleriet vilar rörelserna, möjliga att 

återuppväcka. Konservatorn James Coddington behövde med kroppslig inle-

velse lära sig konstnären Jackson Pollocks rörelsemönster. Det innebar att verk-

ligen ta sig in i hans kropp. Med hjälp av filmklipp och praktiska tester med 

olika typer av material och verktyg, snarlika dem som Pollock använt, tog Cod-

dington efter hand pollocksk gestalt. Allt detta för att kunna återskapa en av 

hans målningar i samband med bevarandearbetet. I mitt eget arbete med att 

sätta upp en av Carl Johan De Geers installationer, ”Gult rum”, fick jag på 

liknande sätt (om än i betydligt mindre omfattning) försöka leva mig in i konst-

närens rörelser när jag skulle placera ut föremålen i rummet. Särskilt ett par skor 

gjorde motstånd. I tingen finns koreografier invävda, som koreografier och ryt-

miska erbjudanden. Hur kan museets konst, men även andra föremål i utställ-

ningarna, engagera till och involvera mobilitet, puls, rytm? 

 

7. Caitlin DeSilvey använder två begrepp för att prova nya perspektiv på föremål 

och förfall: double vision och entropi. Det första har också med ovan nämnda diko-

tomier att göra; kan vi se två föreställda ”ytterligheter” i ett och samma objekt 

eller fenomen? Hur kan dubbelseendet berika vår relation till föremålen, för-

dubbla samlingarna (utan att ens ta mer plats)? Ordning, resonerar DeSilvey, 

begränsar möjliga möjligheter medan oordning berikar dem; mer kan hända i 

det oregelbundna och kaotiska. Hur kan man balansera mellan dessa båda i mu-

seet? Kan de finnas samtidigt, om vi har en double-vision-förmåga? Vad händer 

med museets självbild och definitionen av museet om oordningen accepteras, 

till och med bjuds in? Vad skulle omvärlden tycka om ett museum i avsiktligt 

förfall där nedbrytning tillåts pågå? 

 

8. Rodney Harrison menar att de-accession bör vara en del av föremålsförvalt-

ningen. Utsortering av föremål kan ske av olika anledning och på varierande 
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sätt. Hur kan avyttrandet bli berikande för museet och omvärlden? Kan olika 

nedbrytningsfaktorer fungera som aktiv och medveten avyttrings-agens? Detta 

kan kopplas samman med föregående punkt.  

 

9. Jag beskrev en utställning på Malmö Konsthall som (troligtvis oavsiktligt) både 

bjöd in och avrådde besökarna att engagera sig i verken. Utställningen var med 

deleuzeoguattariska begrepp både maskinisk/rhizomatisk och stratifierad/me-

kanisk. Alla entiteter omfattar samtidigt dessa organisationsformer. Jag visade 

hur museet, generellt gör just det, även om det inte brukar beskrivs i dessa ter-

mer. Hur vore det om museiverksamheten identifierade dem båda och byggde 

sina aktiviteter i enlighet med respektive organisationsform (bevarandearbetet 

enligt de materiellas rhizomatiska, till exempel)? Eller kunde de skifta dynamiskt 

inom museet eller inom samlingarna (så som mellan entropi och ordning i 

exemplet ovan)?  

 

10. Tid är en central enhet på museet. Hur skulle man kunna utforska djuptid (deep 

time) på museet? Vilka alternativa temporaliteter är verksamma där? Kan före-

målen organiseras enligt sina temporala egenskaper, så som deras nedbrytnings-

hastighet? Vad händer med definitionen och upplevelsen av museet, eller mu-

seiarbetet om tingen i samlingarna förstås som a slow event?  

 

11. Hur skulle hållningar och tankestrukturer som stödjer och vidmakthåller veten-

skaplig objektivitet och emotionell distansering kunna utmanas i museiverksamheten 

och i konservatorernas arbete?  Vilka risker finns i detta och vilka möjligheter? 

 

12. Regalskeppet Vasa har beforskats under många år, både i Sverige och interna-

tionellt, men hur skulle en icke-antropocentrisk eller på annat sätt posthuma-

nistisk ansats kunna fördjupa perspektivet både på Vasa och på hennes mänsk-

liga omvärld? Vilka alternativa temporaliteter och aktiv meränmänsklig agens 

manifesterar sig i Vasa?  

 

13. Den förlorade fuktens dilemma utforskades i avhandlingen med utgångspunkt 

i några av de objekt som en arkeologisk undersökning i Skåne genererade. Fö-

remålen var fuktiga på utgrävningsplatsen, och upplevdes som döda, icke-au-

tentiska sedan de torkat ut. De beskrevs av ett par arkeologer som ”nothing but 

a frame”. Både uttorkning, fuktbevarande och impregnering, som i fallet med 

regalskeppet Vasa, är aktiva insatser i syfte att hålla föremålen ”på plats” i öns-

kvärd form. Bör museerna uppfinna nya metoder för detta eller förändra per-

spektivet på föremålen, materialen och bevarandet och i så fall hur? 
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14. Stress i bevarandearbetet kan kopplas till konservatorernas disharmoniska tem-

porala placering: mellan materialens tid och en i verksamheten och i samhället 

i stort vedertagen klocktid. Detta skapar en slags synkroniseringsproblem mel-

lan material och omvärld, där konservatorerna balanserar. Museet är byggt kring 

föremålen men inte med utgångspunkt i deras materiella förutsättningar,  vilket 

å andra sidan är det som styr bevarandearbetet. Hur skulle museets verksamhet 

kunna utformas så att den följer tingens logik eller materialens tempo? Skulle be-

varandearbetets stress undvikas om museet och materialen följde samma rytm? 

Kunde denna puls också röra sig vidare, ut i museet och omvärlden för att in-

spirera till en meränmänskligt synkroniserad tidslighet i ett större varande?   

 

15. Silverfisken har i avhandlingen fått representera fenomen (producerade genom 

agentiska snitt) som skadedjur, dödbart djur och nedbrytningsfaktor. Men silverfisken 

framträder också som ett fascinerande urtidsdjur med mustasch i entomologen 

Scarlett Szpryngiels redogörelse och i radioreportaget från Naturmorgon. Vad 

händer om silverfisken och andra (transformativa krafter), verksamma i museet 

erkändes, utforskades nyfiket och tog plats i museet och i bevarandearbetet?  
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7.4 Svans (coda) 

I avhandlingen har jag visat och argumenterat för att modernitetens museer inte behöver 

rivas, och nya meränmänskliga museer uppföras där de gamla en gång stått, för att mu-

seet ska kunna kopplas upp mot och sammanlänkas med ett komplext samtidsnarrativ. 

Men för att tänka nytt måste de/vi tänka om, prova nya perspektiv eller tänka spekulativt: 

what if? Tänk (till exempel) om andra entiteter, fenomen och djur än människan hade en 

rättmätig plats i museet, på sina egna villkor. I ett avsnitt av SVTs K-special ”Den inre 

skogen” säger Pella Thiel, ekolog och systemisk aktivist, någonting om det där med tan-

kens kraft, applicerbart också på andra fält. 

- Idéen om naturens rättigheter, den petar liksom på djupt liggande anta-

ganden i vår kultur. Där vi människor uppfattar oss som alltings centrum 

och mått, som skapelsens krona. Och där allt annat levande blir resurser 

för oss, objekt, nånting som vi kan hantera lite som vi vill. Så att bara den 

frågan, att man frågar sig såhär: Ja, men vad vill skogen? Vad har skogen 

för intressen? Vad betyder det att skogen har rättigheter? Redan det är 

ett enormt perspektivskifte.778 

Kanske kan museet trots allt bli en bättre lämpad förmedlare av den kunskap och de 

kognitiva ramar som krävs, för att spegla samtidens komplexitet och svåra miljöfrågor. 

Jag menar att det inte finns några andra alternativ än att försöka; vi har allt att förlora. 

 

 

 
778 Thomas Jackson, regi. Den inre skogen. K-special SVT. 191124 [tv-program] 
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Tack 

And now the end is here 
And so I face that final curtain 
My friend I'll make it clear 
I'll state my case, of which I'm certain779 
 
             Paul Anka, My way 

Tack till alla och allt som har delat med sig av kunskap, tid och erfarenhet, av engage-

mang och tankeglöd. Som gett mig energi, inspiration och trygghet att tänka. Också tack 

till de och det som har stått i vägen och bjudit motstånd, eller på andra sätt utmanat. 

Som har gjort mig modigare och krävt att jag blivit mer tydlig. Och så alla tillfälligheter 

och oförutsedda händelser, avbrott och trassel. Som oavbrutet skapar möjliga möjlighe-

ter och alternativa alternativ. Tack 

Det kan nästan upplevas i kroppen fysiskt, de gånger i livet då ens väletablerade tanke-

banor byter spår, särskilt om det involverar de där tunga (tanke)godsvagnarna som rasslat 

genom huvudets mörka tunnlar, år efter år. Det krävs väsentliga krafter tillsammans med 

en viss timing för att det ska inträffa. Två sådana händelser har påverkat mitt val av 

forskningsämne.  

På en museikonferens i Helsingborg tidigt 2000-tal hörde jag för första gången Kerstin 

Smeds, som senare skulle bli professor i museologi i Umeå. Eller snarare: ”drabbades jag 

för första gången” av Kerstin. Med självklar briljans ifrågasatte hon bland annat beva-

randet av museiföremål och det gick som en elektrisk stöt genom auditoriet. Jag sökte 

upp henne efteråt; det kändes som att träffa en stjärna och jag levde länge på vårt samtal. 

Kerstin är en anordningskonverterare, som på ett produktivt sätt får saker att spåra ur. 

Jag är tacksam att ha fått arbeta nära denna superkraft.  

Den andra omtumlande urspårningen stod Christina Fredengren för på masterprogram-

met i kulturvård. Också här var föreläsarens utstrålning och orden i sig liksom palpable i 

rummet. Christinas sätt att sammanföra kulturarv, kulturvård och posthumanistisk teori 

fick det att det slå gnistor; torra tankehögar fattade eld. Vilken glädje och energi det ger 

att samarbeta i ett sådant kraftfält. Med Christina som handledare har jag fått tillgång till 

 
779 Paul Anka (text), Gilles Thibaut & Jacques Revaud (musik). My Way, 1967 
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ett rikt rhizomatiskt nät av kunskap och kontakter. Christina har handlett mig i arbetet 

med lekfull nyfikenhet och skarp intellektuell analys. Jag har upplevt att hon på samma 

gång varit respektfullt ödmjuk inför jobbet jag utfört och konstruktivt krävande. Våra 

samtal har präglats av humor och glädje, men samtidigt inneburit allvar och intensivt 

arbete. Christinas djupa kunnande, rika kompetens, värme och tentakulära talang har 

varit ovärderlig i mitt arbete.  

Tack alla informanter. Ni som delat med er av era upplevelser och er tid. Utan er vore 

min text blott en tankelek. 

Tack ni kunniga läsare och samtalspartners som bidragit med värdefulla synpunkter och 

kloka perspektiv i avhandlingsarbetets olika faser: Richard Pettersson, Ann Cristin Win-

roth, Märit Simonsson, Stefan Bohman och Alf Arvidsson. Externa läsare Anneli Palm-

sköld (mittseminariet) och Anna Bohlin (slutseminariet), båda verksamma vid Göte-

borgs universitet: varmt tack för ert engagemang. Och övriga museologiseminariet, som 

utgjort en generös källa till inspiration och kunskap: Kerstin Smeds, Torkel Molin, Anni-

ka Bünz, Helena Wangefelt Ström, Eva-Lena Bergström, Erica Kolppanen, Maryam Ad-

jam, Charlotte Engman och Adriana Aurelius. 

Tack doktorandkollegor, korridorkompisar & institutionskompanjoner som medverkat 

till att skapa en välkomnande och trygg arbetsplats: Evelina Liliequist, Christine Bylund, 

Linnea Helmersson, Fanny Sjödahl Lindgren, Julia Sjödahl Lindgren, Sejla Kilim, Ann-

Catrine Eriksson, Sam Holmqvist, Annelie Bränström Öhman, Annika Egan Sjölander, 

Susanne Holst och Margareta Lindblom.  

Tack Environmental Humanities-buddies för alla samtal, idéer, pepp och framtidsvisio-

ner. Med er känns allt möjligt: Kristin Persson, Teresa Elkin Postila och Nuno Marques. 

Tack kulturvårdare och konserveringskamrater, som alltid får mig att känna mig hemma 

och som en i gänget: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Särskilt varmt 

tack till Anneli Palmsköld, Kina Linscott, Sara Fritsch, Liv Friis, Maria Höijer, Charlotta 

Hanner Nordstrand, Margareta Ekroth Edebo, Bosse Lagerqvist, Ingalill Nyström, Eva 

Löfgren, Gunnar Almevik, Katarina Saltzman. Och Sara Roberts (SVK), Gunilla Lagne-

sjö och Kicki Eldh (RAÄ), Pia Christensson, Martin Andrén, Hasse Römer Hansen, 

Lovisa Dal och Annika Edgren. 

Det är på dagen fem år sedan jag körde norrut längs E4:an, från mitt vanliga Lund till 

det okända Umeå. Bilen var minutiöst fullpackad med det som skulle behövas för att 

skapa någon hemkänsla 120 mil bort. I baksätet låg Nome: hemmets härd, guld värd. Jag 

hade verkligen ingen aning om vad som väntade oss och hur någonting skulle komma 
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att bli. Det var svindlande: en stark känsla av frihet och äventyr, men också av utsatthet 

och oro.  

Kära vänner som gjort Umeå till hemma, känn min djupa tacksamhet. Vad hade jag gjort 

utan er? Åsa Sköld och Ilios, som generöst delat med sig av sitt hem, sin trädgård och 

sina älgben. Evelina Liliequist med Tove och Arvid, som öppnade sitt hem för mig från 

första stund. Evelina, din värme, omtanke, humor, trygga famn och trogna vänskap har 

byggt grunden till min hemkänsla här. Anneli Furmark, med dig blir allt gott: goda samtal 

och glada skratt, mackor med kaffe i naturen, och så poesin, tillsammans med Tobias 

Poggats i Diktgänget. Mia Svensson, din omtanke och snälla närvaro, så särskilt betydel-

sefullt när jag förlorade Nome. Magdalena Ylle Bergling, du naturkraft, du kraftverk, 

som så generöst ger styrka åt kropp och själ. Och Hillevi Wadensten, som jag träffade 

på Västerbottens Museum för att prata jobb, men där samtalet efter bara en kort stund 

nådde oväntade höjder och djup, och så har det bara fortsatt. Tack. 

Tack nära vänner längre bort: Viveca Ohlsson, 20 år av livsviktiga samtal med dig som, 

om man la dem på rad skulle räcka flera varv runt jorden, ett nät av tankar, analyser, 

skapelser, en väv av vänskap och värme. Kära fina Tina Bramstång, Mia Gahne, Anna 

Sanfridsson och Krister Trangius, tack för att ni alltid finns där, även om vi alltför sällan 

ses. Och hur hade det gått utan de tålmodiga och vänliga hjältarna i Avhandlingsakuten? 

Som med dygnet-runt-service och erforderlig tydlighet svarat på mina jäktade sista-mi-

nuten-frågor: Lena Drake och Kay Foster. 

Tack Älv, Norrsken, Hjortron, Ö, Sjö, Snö, Ren, Skog, Fjäll och Bäck. 

Och min familj, som förutom att vara gränslöst underbara och enastående individer, 

oavsett sammanhang och i alla väder, också har bidragit till avhandlingsarbetet med  kun-

skap och nyfikenhet, geni och espri. Men viktigast av allt: som med eftertryck och vänligt 

tålamod visar att livet är större än en avhandling: Zoe och Lo. Joel och Finn. Nanook, 

Nome och Sally i hjärtat bevarade. Tack. 

 

Umeå, 17 augusti 2021 
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Summary 

The more-than-human museum  
The conservator’s practice as a line of flight  

in the museum of modernity 

Introduction 

This thesis takes the conservator as a starting point to explore more-than-human aspects 

of the museum of modernity. Assuming that built-in obstacles impinge when museums 

today deal with environmental issues‚ it investigates new and alternative perspectives on 

the engagement with our immediate surroundings, in this case the museum objects.  

The objective of this study is to map museum processes hidden in the anthropocentric 

museum of modernity. The aim is to broaden the perspective on the museum to include 

what the museum structures of modernity have pushed aside: ongoing processes and 

becomings, and the myriad of energetic more-than-human agencies and temporalities 

constantly at work in a museum. 

Material 

The main empirical material consists of interviews with conservators working in diffe-

rent departments and museums in Sweden. This material also includes my own expe-

riences of working as a conservator and as an exhibition producer in various museums. 

There is a particular focus on the care of objects performed by conservators. The mate-

rial also includes Swedish Government Official Reports (SOU) and one central text from 

the Ministry Publications Series (Ds). Reports that concern issues on the museum and 

the cultural heritage, and the safeguarding of these. Literature by and about conservators 

and their practice are also part of the text based material. Furthermore, more-than-hu-

man agency play an important role: enacted through the museum apparatus in shape of 

humidity and silverfish. 

Theory 

Posthuman theory, environmental humanities and material feminism form the overar-

ching theoretical framework as well as provide the analytical tools. A broad variety of 

thinkers provide effective terminologies and perspectives, all of which contribute to 

problematize and/or destabilize the museum of modernity: Karen Barad, Gilles Deleuze 
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and Félix Guattari, Jane Bennett, Stacy Alaimo and Susan Hekman, María Puig de la 

Bellacasa, Caitlin DeSilvey and Christina Fredengren.  

Three main themes from these theoretical areas run throughout the entire thesis: anthro-

pocentrism, more-than-human agency, dualistic thinking and dichotomies. All of which 

are applied to the empirical material.  

Research questions 

Based on the objectives of this thesis, five key questions have been formulated: 

How, and through which posthuman perspectives and concepts, can more-than-human 
aspects of the museum of modernity be made visible? 

What difficulties in defining the role of the conservator can be traced in governmental 
official reports about museums, and what can these problems say about the unstable and 
temporary aspects of the museum of modernity? 

In what ways can the experiences of conservators make significant connections and fric-
tions in the museum of modernity appear, and be linked to the assumption of the mu-
seum as more-than-human? 

How can conservation-work, with its care and attention, restrictions and obstacles, make 
visible more-than-human agents and temporalities, as well as relational ethics and prac-
tice in the museum of modernity? 

How can a broader understanding of the museum, which also includes its more-than-
human aspects, be a part of the development towards a museum that is better equipped 
to reflect our time, especially in matters concerning climate and the environment? 

Conclusion in short 

Museums have been part of modernity’s ambitions and ideals since they were established 

just over 100 years ago. This thesis shows how these ideas have persisted in the structures 

of the museum. Furthermore, these structures of thought appear and interfere, inter alia, 

in the conservator’s experiences of and thoughts about their work and professional iden-

tity; here expressed as dissonances. The conservation practice also involves resonances, 

experiences of joy and fulfillment, often in connection with the close and intimate work 

with the unique objects and materials. The latter is, however, seldom expressed since 

they are perceived as subjective and hence non-scientific. Work that the conservators 

perform is based on academic theoretical and scientific knowledge, but maybe more 

importantly, on tacit knowledge, gained through hours, days and years of practice. A 

problem with this kind of knowledge is that it is difficult to formulate and communicate, 

therefore it can be overlooked, even by the conservators themselves.  
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However, when working intimately with the museum objects more-than-human relatio-

nal processes and other productive connections emerge, whereby the structures, derived 

from modernity’s thinking, are challenged in productive ways. This forms the line of flight 

that the title refers to; here perceived as a possibility for change, in a direction that could 

promote new ways for museums to tackle complex more-than-human issues, such as 

climate change and environmental matters. 

Short overview of the disposition 

1. Introduction. After an introduction to the text and the study’s objectives, aim and 

research questions are presented, then method, material, ethical standpoints 

and an overview of the theory. Two central concepts, anthropocentrism and 

more-than-human, are introduced and unfolded. Three key entities, the conser-

vator, the museum and modernity, are developed in order to define and delimit 

the subject. Previous research as well as the research field is presented here. 

 

2. Theoretical perspectives on/in the museum. An entire chapter is devoted to the theo-

retical perspectives connecting posthumanism, environmental humanity, new 

materialism and material feminisms. Karen Barad’s onthology agential realism 

is introduced. Main concepts from Gilles Deleuze and Félix Guattari, such as 

the machine, rhizome, desire, schizoanalysis and line of flight, are described. 

The theories are all perceived as process oriented, as transformative becomings. 

This is emphasized through a text by Elizabeth Grosz where she elaborates on 

the thing as being temporary, in constant flux. 

 

3. The Museum machine. An official report from the Ministry Publications Series 

(Ds) constitutes the core in this chapter. The report is about the process of 

modelling an education for conservators in Sweden during the 1980s. Theore-

tical perspectives, mainly from Deleuze and Guattary are applied on the mate-

rial and the conservation practice is formulated as being a line of flight. 

 

4. The conservators step forward. In this chapter conservators that have been intervie-

wed step forward and their stories are analyzed from a variety of perspectives, 

both those that might be taken for granted when conservators are being descri-

bed, but also new ones that might illuminate the more-than-human aspects of 

their work. 

 

5. To be guided by things. The conservators’ entanglement with the object, the envi-

ronment and the materials, that is: the more-than-human, is unfolded in this 

chapter. Through their diaries the conservators’ thoughts and feelings, at a dee-

per level, evolve. With Karen Barad the narratives are unloosed. In line with 



 

 179 

this connections and relations are revealed that are of interest would a more-

than-human museum take form. 

 

6. The silverfish from Silurian. The more-than-human takes up more and more space 

in the text, provoking the anthropocentrism of the museum. Agencies from 

previous chapters and others appear here. One of them is the silverfish, percei-

ved in the museum as an invasive species. This figure takes on a new shape, 

now as a deep time creature, with a history that is millions of years longer than 

humankind. 

 

7. Decay in progress. In this final chapter the research questions as well as the objec-

tives of this thesis reappear and are answered and reflected upon in a condensed 

form. This leads the text to the concluding parts where the question of the 

museum’s role in the climate-change-narrative is problematized. 

Anthropocentrism & the more-than-human 

Central to this thesis is to point out more-than-human agency as an essential part of a 

museum. Hidden aspects of the museum as well as the complexity that the museum 

already constitute are of main interest. This calls for curiosity and for the joy of discovery 

before what already is, rather than a claim to demolish the old and replace it with new 

museum categories, boundaries and structures. 

The term more-than-human here refers to realms beyond the human, or to larger entities that 

also include the human. The more-than-human, as it is understood in this thesis, also 

includes the unexpected or unwanted that takes place in the museum. Events that are 

not the result of man’s, supposedly, rational actions. 

When we look beyond the human-centered museum, it is nevertheless from us, human 

beings, that the gaze emanates. Then, what does this inverted perspective on the mu-

seum imply? The word anthropocentric includes the concepts of center and human, i.e an-

thropos. Hence, anthropocentrism describes how we take the human being as our starting 

point. This can, however, be performed in various ways. 

In this thesis the museum, as shaped by modernity, is perceived as taking an active norma-

tive anthropocentric approach to man and the world. This perspective either assumes that 

man is superior to others (capable of more, is worth more and has a more important 

place in the world) or prescribes that it should be so. Thus, in this study, it is this aspect 

of anthropocentrism that is questioned and problematized. 
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The conservator’s practice & why this perspective is chosen 

We are surrounded by things, objects, matters. With things we build our world and our 

identity. Some of the things form our material cultural heritage.  

A conservator works with these, handles them in different ways, for various purposes. 

To do so the conservator has to get to know the objects very well: the materials from 

which they have been constructed, their physical status, their weaknesses, their history 

in terms of earlier treatments and so forth. The conservator must also be aware of the 

environment surrounding the objects, whether it is harmful or not. The object and the 

environment form relations to each other as the materials, that the objects are made of, 

are affected in diverse ways by different properties of the environment. Conversely the 

environment is affected by the objects. Finally the conservator has to take account of 

her/his own body. By touching the objects the conservator can, intentionally or not, 

change them. Also the environment is affected by the body of the conservator; just by 

being, breathing, sweating and so on, the conservator changes how the environment is 

constituted.  

These three units, the object, the environment and the body, are in constant interaction. 

Not only is it so when the body is that of a conservator, the object is some kind of 

cultural heritage and the environment is, for example, a museum. This interaction takes 

place everywhere and all the time. But in the act of conservation the awareness of this 

interaction is crucial to the outcome of the work of a conservator. In the very moment 

the conservator gets in touch with the object something happens not only to the object 

but to the conservator as well.  

In this study, the conservator is regarded as created by and for the museum. At the same 

time the conservator's work indicates/highlights the agents and alternative temporalities 

of museum materials, degradation factors and museum climates. Both the knowledge 

that is needed to carry out the work with conservation, but also the insights and attitudes 

that are generated in and through the conservators' work with the objects are of interest 

for the study. One of the main objectives of this study is to retrieve and extract aspects 

of the conservators’ silent knowledge, analyze it with the aforementioned theories, and 

connect the findings with questions on climate change and the museum’s involvement 

in related issues. 

When I, as a conservator, saw the objects in the museum collections I did not see dead 

things, but living material in a state of perpetual change. Also, I saw the environment 

that surrounded them, often expressed as threats or factors that may cause deterioration. 

But first and foremost I saw the interaction between the objects, the materials and the 

surroundings; how one affected the other. In that sense the objects in the museum are 
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alive, and to work as a conservator is to be there: in a realm of processes and transfor-

mation. It has nothing to do with stagnation. It's not a deadlock.  

As soon as we take an object in our hands the boundary between us, the subject, and 

the thing we hold, the object, is dissolved. One could say that we become the object. The 

conservator has a professional awareness of this encounter with the object/more-than-

human. This can be used to explore how we humans and the environment affect each 

other and are inevitably intertwined.  

Conservators often have to understand objects with no preconceptions. They have to, 

so to speak, meet them with open senses, and understand them to be able to work with 

them. As the objects themselves can’t tell in what condition they are, how corroded, how 

decomposed, how fragile, the conservator has to examine them in as many ways as pos-

sible. In order to handle the museum objects with the requisite care one has to submit 

to their needs, follow the temporalities of the materials and adjust physically. This enab-

les a shift in the museum that in its core is anthropocentric. 

The conservator’s bodily sensations are of great importance and value, but these sensa-

tions are not always recorded or in other ways communicated. They are gathered as a 

sort of intuitive knowledge. In this thesis the conservation professionals at work are 

studied, through interviews and observations; the personal professional stories, the per-

formances, rites and habits carried out while working. If body, object and environment 

are seen as forming a mutual relationship, being part of an intense interaction, then there 

can be information to gather about both body and object as they meet. Conservators 

can be perceived as ”thinking through the environment” when they handle the objects.  

Museum & modernity 

We all have an idea of what a museum is. The numbers of definitions are infinite, but 

the definition most often referred to is ICOM’s (International Council of Museums):  

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of 

society and its development, open to the public, which acquires, 

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purposes 

of education, study and enjoyment.780 

But, could the museum be defined or described in other, alternative ways? 

 
780 Webbsite ICOM/definition 
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Around the turn of the 20th century, when objects were collected and many of the Swe-

dish museums we know today were established, little attention was paid to the physical 

consequences of this large-scale activity. The cost of collection care is one of the largest 

expenses in the museum budget: warehousing, climate control, packing, insurances etc. 

Furthermore, these are cost items that grow fast as the collections age and expand. 

Another problem is that most parts of many museum collections are not being used at 

all, in exhibitions or in research, and this makes it harder to justify the costs.  

There is some disagreement about when modernity can be said to have its starting point. 

However, it is quite clear that there is a desire to define time, and clearly define such a 

fluid concept as modernity. This strong need can actually be said to have its origins in a 

modern thinking, where it is about determining, defining, systematizing and specifying 

logical explanatory models. 

One aspect of being modern is to be freed from “nature”. From mid 19th century to the 

turn of the century, there was, in the Western world, an unusual stubborn determination 

to force the civilization process to take root once and for all. This ideal had never before 

been made equally important to achieve. In fact, what this time in history required was 

for culture to aggressively, resolutely, and even with violence suppress the nature that 

many saw as threatening. 

In this quest museums have been playing an important role. What we usually define as 

museums of natural history are of course part of the museum genre we call museums of 

cultural history, showing man’s view on other people and other non-human animals.  

Modernization brought about a consciousness of intense and radical change of society, 

and a conservation reaction. With the rapid changes in society followed a feeling of loss. 

A fear for social restraint and cultural degeneration awoke. The rescue was enlighten-

ment, professionalism and the institutionalized popular education offered, for instance, 

by the museums. 

Feelings of anxiety, loss and fear intimately intertwined with the conviction of human-

kind’s infinite power to transcend time and space, and through science and professiona-

lism control all facets of nature paved the way for the institutionalized and state-control-

led museums. 

The museum was clearly both a result of and a vehicle for the modernity project, as this 

was carried out in the late 19th and early 20th centuries. But first of all, the museums of 

modernity needed to free themselves and move away from things that didn’t match their 

new profile. Modern museums should be rational, scientific and didactic. They were not 

like the contemporary commercial exhibitions that showed wonders. Neither were they 
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traveling menageries, circuses nor amusement parks. Museums of modernity were scien-

tifically arranged, unlike the curiosity cabinets that were chaotic. The museums at the 

end of the 19th century evolved from chaos to order, from inaccuracies to truth. 

In the recently published volume Curating the Future: Museums, communities and climate change 

well known writers struggle with the question of how the museums can engage in issues 

connected to environmental crisis and climate change. Little, however, is said about what 

once formed the museums of today and how this past may affect the actual ability for a 

museum to actually face the problems. 

Inherent in the museum structure are ideas and thoughts completely entangled in the 

museum practice of today that also were prevalent when modernity and industrialization 

were established. The museums were recklessly collecting, gathering and accumulating. 

They were looting, exploiting, forcing and constraining both objects, materials and ideas 

to match a variety of human purposes. They were determining, defining, systematizing 

what was and was not considered valuable and controlling what might be understood as 

the logic of the materials, their natural flows and shifts. Museums were even colonizing 

the future. 

The museum is a ”modern” institution in the sense that it is orientated towards the 

future. The collections are gathered and kept for generations to come. By collecting what 

might otherwise be destroyed by industrialization, the action itself enables and legitimi-

zes destruction. This action renders a feeling of freedom. One could now believe that 

the past was safe, kept in the stores of the museums. Conservators can be said to work 

with keeping up the facade of the safe museum, high above natural and un-modern 

things, as degradation and decay. But they are well hidden backstage, not breaking the 

illusion of the museum as a safe place per se.  

The museum collections were gathered, organized and handled. In this way they acted 

as materializations and ritualizations of the ideas of the time. And even though the con-

cepts held by the museums have changed, the materials, the buildings, rooms and col-

lections together with the rituals performed in and around these, have not. 

The museum is a paragon of virtue when it comes to reason and abstraction. But it is an 

abstraction that is somewhat sly. It appears to be very concrete: the objects, the exhibi-

tions, the vast collections. But most of the objects are nothing without reason and ab-

stract arguments. As we know by now cultural heritage is nothing inherent in the object 

but placed on the objects by us.  

Now, for more than a century the museums have, with a subtle blend of tenacious ten-

derness and compassionate control, tried to keep their collections unchanged by time 
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and the inevitable decay that follows with it. On the surface, a welcoming institution 

with great intentions for society, but backstage we can hear the suffocated materials 

lamentation. For more than 100 years the degradation of the museum collections has 

been a problem, and a situation that gets worse as time goes by. Most of the objects were 

gathered in an era when man either were ignorant of the effects of so called natural 

forces like humidity or rats, or tried to hinder them with pesticides like DDT and asbes-

tos, or govern them with energy-intensive climate control systems, or changing the view 

on the visual effects on deteriorated objects by upgrading its effects to patina.  

The very idea of giving up even some of the collected items that were accumulated early 

in the 20th century is met with resistance. Amongst museum employees it is well known 

that it is easier to build larger store houses than to discharge an object from the collec-

tions. Finding new stories to tell about the objects is another way of making it worth 

keeping them.  

This and other aspects of the museum practice, that have its roots in modernity, must 

be discussed more thoroughly than today. If we want so create museums that really 

communicates sustainability, first we have to scrutinize the incitements and rationalities 

that underlies the musealization of millions of objects, and the actual management of 

the materials that were piled up waiting for the future to come. 

During the past few years/decades museums have, however, been more and more wil-

ling to face and share the stories behind their collections. Following the objects and their 

sometimes colonial, blood stained traces, it has been shown that the collecting has taken 

place through stealing and looting, or just by the colonizers taking for granted that they 

were the self-evident owners of the objects, that could be retrieved as resources from 

”their countries”.  

In the museums of today the content of the collections has also been scrutinized when 

it comes to who and what they actually represent, or which stories that can be told 

through the collections, and which narratives stay muted.  

This self-criticism and reflexivity is becoming a more and more natural and obvious way 

to work within the museums of today. Few museum employees believe that they own 

the key to the true stories, but rather see themselves as a kind of mediators between the 

society and the museum, now a place where a variety of stories are welcome to be told, 

emphasized and given prominence.  

But still there are layers of stories to be unfolded (and hopefully there are no end to 

these strata, since every generation is given new opportunities to question past times 

behaviors, also within the museum). This study focuses on the human versus non-hu-
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man, or more-than-human relations that can be unraveled in the actions, rituals and 

performances taking place in a museum.  

Theories, metaphors and ideas are of utmost help as curiosity pushes us forward and 

makes us continue ahead, in theory. But when placing the thoughts in material realities 

these matters tend to direct the mind, make resistance, push back, create friction and, 

ideally sharpen the edges of thoughts, but, more often, distort them.  

That is one of the museum worker’s main dilemma, or opportunity. Turning ideas to 

form and vice versa, one might want to speak of translation, but this gives the notion that 

there is one translation that is more right than the other. Even when we say that we 

interpret the museum objects there is a sense of deciphering something that is hidden in 

them that will be understood as the right interpreter arrives to the solution. 

The museum may be reflected upon both as an idea and, at the same time, material 

realities: buildings, collections, showcases, spotlights, signs and so forth. In the museum 

ideas are expressed through the collections, but the objects can, at the same time, be 

used to renegotiate former ideas into new ones. This interplay is one of the museum’s 

key commitments. Or maybe to call the museum an idea is misleading. The museum is 

as much a mind-thing as it is a matter-thing: it is, with Karen Barad’s word, material-

discursive. It doesn’t take much for a building to become a “museum building” or an 

object to become a “museum object”; putting a label/sign on the house, and label the 

object with an item number is all it takes. However, this labeling immediately starts to 

direct the surroundings. 

The more-than-human museum& the killables 

Among the museum staff only a few are allowed to handle the museum objects. But the 

handling is not always seen as favorably; it can be heavy, dirty, dangerous and tedious to 

take care of things. Amongst the conservators the bodily experiences are suppressed 

since they are not considered scientific.  

Also, the bodies of the objects are not being as passive or dead as museum structures, 

derived from modernity, claim. All materials change as they are exposed to different 

forms of natural forces, and those are present also inside of the museum.  

The suffocation of bodily, material and ”natural” forces are implicit in the museum on-

tology as a consequence of when and how many of the museums were created.  

If an object is to be kept unchanged there is a need for a lot of arrangements to control 

the environment, and even killing living creatures, the so-called pests. To carry out pest 

control you have to know the enemy. Recently a manual on a new kind of silverfish has 
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been published by The Swedish National Heritage Board. This new specimen, Ctenolepis-

ma longicaudata, the grey silverfish or long-tailed silverfish, is considered an even greater 

threat to the collections i.e. due to its bold behavior. The text is interesting to read not 

only on account of the in-depth-information about this long-tailed newcomer, but also 

how the text is structured and, more intuitively, the tone of the text. First half is devoted 

to a close examination of this creature. Getting this close cannot lead to anything else 

but fascination, entanglement; you are involved with what you study. The writer is fas-

cinated and, the way I read it, I get the impression of feelings of an intimate respect and 

love describing the body, reproduction, life cycle etc. Then the text takes a violent turn: 

how then shall we best get rid of or kill it?  

The silverfish is part of the museum materiality, an undesirable part, but still. And when 

the silverfish munches its way through the papers, pigments and adhesives of the mu-

seum objects it is also the idea of the museum that is digested by the metabolic system 

of the silverfish. To the silverfish it is food. To the museum, its employees and stake-

holders, it is something else. Food being a primary need for all living beings might have 

put the paper, pigments and adhesives in another category of things than museum ob-

jects.  

However, to do so we need to give the life of the silverfish another status where its 

survival is of interest to us. In the museum the silverfish is a pest, hence killable. But it 

was not born as such. The silverfish has a much longer history on earth than humankind. 

One could ask oneself who is the pest in whose world? 

The silverfish is categorized as a synanthrope, i.e. a wild animal (or plant) that lives near 

and benefit from, in this case, humans. In the museum one would rather have the silver-

fish not to do so. While creating the museum collections, collecting, gathering and pla-

cing objects away from the rush of everyday life humans, we actually created a better 

environment for the silverfish. In the dark and undisturbed shelves of the warehouses, 

most often out of sight of any human being, the silverfish could live a much safer life 

with a steady supply of nutrition. To keep our musealized memories we have to eradicate 

the silverfish, and other non-human animals. Extermination is a part of the museum 

work, that is not often given much prominence. Who else needs to be killed to keep our 

memories? 

By investigating the silverfish this study simultaneously explores the museum, seen from 

a fresh angle. In a museum the interrelationships between the place/environment and 

all the different bodies gathered there can be fruitfully observed: human and non human 

bodies, objects, things, materials. A museum is as much about objects, stories and visi-

tors as it about silverfish, humidity, flood and climate change. Not in us telling about 

these things, but in the way the notion of the museum, materialized into “a place with 
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objects in”, forces us to take them into account. Furthermore, in so doing demanding 

us to acknowledge, investigate, and get to know all of that too. 

To maintain the museum, not letting it deteriorate and in other ways change into what 

it once was, a building with things in (or into something other, but a not-museum), we 

have to attentively study and obliterate everything that threatens the materialized ideas 

that the museum enclose. Being aware of and in different ways corresponding to (trying 

to prevent and so forth) other worlds than the human, where other experiences of space 

and time are prevalent, is part of the work at a museum. This awareness of other living 

things, as well as other aspects of the environment, plants, bacteriae, fluctuations of light 

and temperature,  this interconnectedness opens up for a more-than-human museum. 

We can in the museum actually never forget about weather, climate, animals, bacteriae, 

because if we turn our backs on them the museum will inevitably turn into something 

far from our intention. 

Leakage as possible possibility 

With theories in environmental humanities and posthumanism, more-than-human as-

pects of the museum are explored in this thesis, both as a result of and a counterforce 

to the museum's ambitions to preserve the collections for the future.  

The unspoken experiences of the museum professionals, here the conservators, are ana-

lyzed. These experiences have potential to broaden the perspective on the museum if 

they were to be acknowledged. Furthermore, this could affect the expectations of the 

museum, and even its role in society. The museum is built upon structures of production 

and consumption. In short, the museum is built of ”stuff” and the human passion for 

things. It can be understood as a materialization of our human entanglement with ob-

jects, from which we cannot escape. In this study an unintentional loophole, or line of 

flight, or leakage is identified, created through the care-practice of the conservators. In 

the process of musealization former everyday objects have been transformed to tangible 

cultural heritage that the museums, thanks to different codes and practices of ethics, 

now are obliged to preserve for future generations.  

This shift in importance and meaning also changes the way the objects are being handled. 

A conservator handle with care, and, in addition, all objects are considered to be of equal 

value according to the ethics of conservation. Thus, when the conservator work with an 

object/material the physical handling is gentle and conscious. Hence, it is important that 

the conservator is aware of every aspect of the object. In this work process the object 

and the conservator get deeply connected over time. They form a non-verbal relation-

ship where the conservator acts at the request of the object, more than of other humans. 

It is, for instance, impossible to carry a slippery, heavy log of wood in a way that you want 

to. It has to be carried the way it needs to. A glue doesn’t dry faster because you are busy, 
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but according to the environmental postulates. The material of the object, the weather 

conditions, temperature and humidity of the environment are all important agents in the 

work with the objects. But, since these agents are non-human the museum of modernity 

cannot recognize them. They have to be concealed if the museum is to maintain its role 

as a human power over nature, hence a modern institution. 

In a more-than-human museum we humans would approach objects, materials, environ-

ment, non-human animals in full awareness. This could be described and understood as  

a choreography of mimicked movements, the forming of a (professional) self while in-

teracting with matter, between human and more-than-human. It is a mutual performan-

ce: poetry in posture, a saturated relation, sensation of projections, sensibility and care. 

What if we let this musealized way of interacting with the objects guide our way in how 

we interact in a larger perspective? 
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Kulturen: Livets Museum https://www.kulturen.com/vara-besoksmal/livets-museum/  

Malmö Konsthall: Tidigare utställningar, 2014, Gunilla Klingberg 
https://www.konsthall.malmo.se/utstallning/gunilla-klingberg/  

Malmö Museer: Akvariet 
https://web.archive.org/web/20171004190542/http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--
noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2014-09-30-
Akvariet-pa-Malmo-Museer.html  

Malmö Stad: Akvariet, Hitta Nemo https://youtu.be/FidKqARsvRg  

Moderna Museet  https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2015/01/04/historia/   

Prebona https://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-tecknar-samarbetsavtal-
avseende-material-for-renovering-av-lunds-domkyrka,c2353314  

RAÄ: repatriering https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-
fragor/regeringsuppdrag/aterlamnande-av-vissa-kulturforemal/  

RAÄ: samlingsförvaltning https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/  

Seed Box-projektet Curating Time https://theseedbox.se/project/curating-time-museum-
ecologies/  

Stick.se: ”Silverfiskar: den ultimata guiden” https://stick.se/blogg/silverfiskar/  

Synonymer.se: omsorg https://www.synonymer.se/sv-syn/omsorg  

Vasamuseet: forskning, konservering 
https://www.vasamuseet.se/forskning/konserveringen  

Västerbottens Museum: vårt uppdrag https://www.vbm.se/om-museet/ 

 

https://www.kulturen.com/vara-besoksmal/livets-museum/
https://www.konsthall.malmo.se/utstallning/gunilla-klingberg/
https://web.archive.org/web/20171004190542/http:/malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2014-09-30-Akvariet-pa-Malmo-Museer.html
https://web.archive.org/web/20171004190542/http:/malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2014-09-30-Akvariet-pa-Malmo-Museer.html
https://web.archive.org/web/20171004190542/http:/malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Nyhetsarkiv-Malmo-Museer/2014-09-30-Akvariet-pa-Malmo-Museer.html
https://youtu.be/FidKqARsvRg
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2015/01/04/historia/
https://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-tecknar-samarbetsavtal-avseende-material-for-renovering-av-lunds-domkyrka,c2353314
https://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-tecknar-samarbetsavtal-avseende-material-for-renovering-av-lunds-domkyrka,c2353314
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/aterlamnande-av-vissa-kulturforemal/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/aterlamnande-av-vissa-kulturforemal/
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/
https://theseedbox.se/project/curating-time-museum-ecologies/
https://theseedbox.se/project/curating-time-museum-ecologies/
https://stick.se/blogg/silverfiskar/
https://www.synonymer.se/sv-syn/omsorg
https://www.vasamuseet.se/forskning/konserveringen
https://www.vbm.se/om-museet/
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Bilagor  

Bilaga 1 

Frågelista för intervjuerna 

1. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din yrkesroll?  

Vad arbetar du med just nu och till vardags? 

 

2. Föreställ dig att du berättar för någon som aldrig hört talas om yrket som 

konservator. Hur skulle du då beskriva vad en konservator är och vad den 

gör? 

 

3. Hur kommer det sig att du själv blev konservator? 

Vilken var din väg till yrket? 

 

4. Vilken bild hade du av konservatorn när du sökte dig till det här yrket? 

 

5. Motsvarar dina arbetsuppgifter det som du förväntade dig att få göra när du 

sökte dig till arbetet som konservator?  

 

6. Vilken bild upplever du att andra har av dig som konservator (både på din 

arbetsplats men i samhället överlag)? 
 

7. Hur skulle du beskriva din unika yrkeskompetens som konservator? 

 

8. Hur bemöts din yrkeskompetens (med förståelse, respekt, undran, annat)? 

Känner du dig uppskattad i ditt arbete? Yrkesstolthet. 

 

9. Hur skulle du beskriva konservatorns roll och funktion i samhället idag? 

 

10. Hurdan var konservatorns roll och funktion tidigare?  

Har den förändrats: hur och varför? 
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Bilaga 2 

Mejl till Nordiska Konservatorförbundet – Sveriges (NKF-S) medlemmar 

Hej konservator! 

Jag undersöker hur konservatorer upplever och påverkas av föremålen de hanterar 

under sin arbetsdag och skulle behöva din hjälp. Undersökningen är en del av mitt 

masterprojekt i kulturvård på Göteborgs Universitet.  

Jag är själv konservator och tog min examen 1997. Idag arbetar jag som konservator 

och utställningsproducent på Kulturen i Lund.  

Det jag skulle vilja be dig om är att dokumentera dina upplevelser av föremålshantering 

i dagboksform under fem dagar. Det insamlade materialet kommer därefter att 

analyseras och anonymiseras innan det används i den avslutande uppsatsen. 

Låter det intressant? Skulle du ha lust att bidra med dina erfarenheter? 

Läs då vidare i bifogade dokument där jag berättar mer om hur det hela går till! 

Jag är glad om du lämnar besked direkt du fått det här mejlet. 

Tack på förhand! 

Varma hälsningar 

Caroline Owman 

 

 

 

 

 



 

 206 

Bilaga 3 

Instruktion till dagboksskrivaren 

Din uppgift 

Jag vill att du skriver ner dina upplevelser av föremålsarbete under fem arbetsdagar. 

Dagarna behöver inte vara sammanhängande. 

Föremålsarbetet du beskriver kan antingen utgöras av direkt konservering eller 

förebyggande vård. Det kan vara hantering av föremål vid montering, avsyning, 

packning/uppackning, inmärkning, dokumentation eller analys. Det kan också vara 

klimatmätning, transport eller andra arbetsuppgifter som på ett eller annat sätt 

involverar föremål och din fysiska kontakt med dem eller deras omgivande material 

och miljö.  

Det viktiga är att du dokumenterar dina egna upplevelser i arbetet (fysiska och 

emotionella) vid mötet med föremålen. 

Hur känns föremålet? Tungt, kallt, svampigt? Hur känns miljön? Fuktig, ljus, smutsig? 

Hur känns din kropp när du hanterar föremålet? Smidig, klumpig, lätt? Hur känner du 

dig när du hanterar föremålen? Koncentrerad, irriterad, fascinerad, ängslig, lugn? Och 

så vidare… 

Anteckningarna kan göras i ett dokument i datorn eller för hand i ett block; välj det 

som känns mest bekvämt. Det behöver inte vara långa beskrivningar, men tycker du 

om att skriva får du gärna lägga ut texten. 

Genom att i dagboksform berätta om upplevelserna kan de komma att framstå än mer 

tydligt. Insikter om alla de upplevelser en får under en vanlig arbetsdag kan vara 

mycket inspirerande eller förvånande.  

Efter att du beskrivit arbetet under fem dagar ber jag dig skicka texten som ett 

dokument i ett mejl eller som en kopia av en handskriven text i ett brev. 

Användning av materialet 

De personer som deltar i undersökningen kommer i uppsatsen att göras neutrala och 

är självklart anonyma.  

I rapporten kommer det inte att finnas något intresse av att informera om deltagarnas 

arbetsplats, ålder, kön o s v.  
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I de fall deltagarna kan identifieras genom vilka objekt de arbetar med kommer dessa 

att ändras utan att innehållet påverkas. 

Medgivande 

Jag vill att du lämnar ditt medgivande till att det insamlade materialet används i min 

undersökning. Dina uppgifter kommer att anonymiseras. Du får möjlighet att läsa och 

lämna synpunkter på de delar i uppsatsen där ditt material nämns innan uppsatsen 

publiceras. 

Tack för din medverkan! 

Caroline Owman 
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