
O
lo

f N
äsm

an                                                      Sam
hällsm

useum
 efterlyses                                                       U

m
eå universitet 20

14

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kultmed.umu.se

PAPERS IN MUSEOLOGY 9 
ISBN 978-91-7901-040-2
ISSN 1103-0100

Samhällsmuseum efterlyses
– Svensk museiutveckling och museidebatt 
1965–1990

Olof (Olle) Näsman

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå 2014

Under 1960-talet planerades en ny svensk kulturpolitik som för museerna 
innebar en uppmaning till förnyelse till vad ett Samhällsmuseum represen-
terar. Staten utmanade det svenska museifältet genom ett nytt program 
för kulturpolitiken, där frågan ställdes om man var beredd att förnya sin 
verksamhet i samhällsorienterande riktning. Studien analyserar om denna 
utmaning antogs av museifältet och medförde att Samhällsmuseet för-
verkligades. Undersökningen omfattar historieskrivning och analyser av  
tre  huvudområden: den nya kulturpolitiken och försöken till dess imple-
mentering i museifältet, några utvalda museers verksamhet med de olika 
tankestilar som styrde deras verksamheter och utvecklingsprojekt samt 
diskussionen mellan olika tankekollektiv i det svenska museifältet rörande 
museernas uppdrag och uppgifter, där dynamiken i ”kampen” mellan 
 respektive tankestil visavi uppdragen och förväntningarna på museifältet 
beskrivs. Hur såg de olika aktörerna på museernas uppgifter? 

Olle Näsman har haft olika uppgifter bland andra som kulturchef i Sunds-
vall och Jönköping samt som gymnasielärare på Södra latin i Stockholm.

 



Samhällsmuseum efterlyses
– Svensk museiutveckling och museidebatt 
1965–1990

Olof (Olle) Näsman

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kultmed.umu.se

Umeå University Dissertations

Akademisk avhandling
som med vederbörligt tillstånd av Rektor vid Umeå universitet för avläggande av  
filosofie/medicine doktorsexamen framläggs till offentligt försvar i Hörsal F, 
Humanisthuset, torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00. 

Fakultetsopponent: Docent Stefan Bohman

                                            



Language ISBN ISSN Number of pages
Swedish  978-91-7601-040-2 1103-0100 238 pages

Organization Document type  Date of publication
Umeå University  Doctoral thesis 26 august 2014
Department of Culture  
and Media studies

Author
Olof (Olle) Näsman

Title
Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990

Abstract                                                                                                                                        
Calling for the Community Museum – Development in Swedish museums and the museum debate 1965–1990, 
The Department of Culture and Media Sciences, University of Umeå, 2014. Papers in Museology 9.

A new cultural policy developed in Sweden in the 1960’s in order to renew the activities of museums in a more 
socially relevant direction. The dissertation examines whether the museums adopted the new policy and to 
what extent the objectives were achieved. The thesis analyses three main areas: the new cultural policy and 
the attempts to implement it;  activities in selected museums along with different intellectual trends that 
shaped their activities; and the debate between different “thought collectives” (L. Fleck) regarding museums’ 
missions and objectives as well as expectations within the museum sector. How did the various “actors” relate 
to the objectives of the new cultural policy? The thesis confirms the potential of the museums as  generators 
for renewal and innovation in terms of democracy and development of the society. There was a clear shift in 
attitudes from values associated with the “Cultural heritage museum” towards the in this thesis introduced idea 
of the  “Community museum”. The study shows how museums tried to introduce activities relating to current 
political and social issues, which supports the principal hypothesis in the study, that the museums became 
more socially relevant during the investigated period. However, during the 1980s, there could be seen a clear  
recurrence back to the idea of  “Cultural heritage museum”. The movement in opposite directions illustrates the 
museums’ strong ties to the earlier traditional ”styles of thought” (Fleck)  and their role as cultural guardians, 
which severely restricted their capacity for innovation and new ways of thinking. 

Nevertheless, the Swedish Exhibition Agency (Riksutställningar) performed a role as a spearhead for the new 
cultural policy, corresponding with the heterodoxy and new style of thinking represented by the “Community 
museum”.  A number of persons dominating the debate within the museum sector had a crucial importance 
in the shift towards the concept of “Community museums”.  A revitalisation of the exhibitions, pedagogy and 
content was accomplished, often as a result of the Swedish Exhibition Agency’s efforts to develop the medium. 
During the period 1965–1990 Swedish museum exhibitions moved towards a temporary and more socially 
oriented content. According to Steven Conn’s principal thesis “Do museums still need objects?” the importance 
of objects gradually declined during the last century.  In line with this development, the new Museum of Work 
had no objects/collections of its own. Furthermore, the arrival of new technology in the late 1980’s gave pre-
conditions for reshaping knowledge and contributed to new attitudes towards communication. Museums were 
now seen as centres for social contact and communication.

The role of museology as an academic discipline in the reprogramming of the museums towards a more socially 
oriented approach is another important issue. Museology has been criticized by those  who – int the debate – 
questioned the entire idea of “Community museum”. 

Nyckelord/Keywords: Museologi (Museology), Kulturpolitik (Cultural policy), Samhällsmuseum (Commu-
nity Museum), Kulturarvsmuseum (Cultural Heritage Museum), Utställningar/exhibitions, Riksutställningar 
(the Swedish Exhibition Agency), MUS 65, Ekomuseum (Eco-museum), museifält (museum field), museum 
doxa, museum heterodoxa.



I

     

Samhällsmuseum efterlyses
Svensk museiutveckling och museidebatt

1965–1990
Olof (Olle) Näsman

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kultmed.umu.se



II

© Olle Näsman

ISSN 1103-0100
ISBN 978-91-7601-040-2

Omslagsbild: ”Stadsmuseet under Katarinahissen” av Sven-Olof Ehrén. Stockholms stadsmuseums fotoarkiv 
Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/

Tryck/Printed by: Print & Media, Umeå universitet

Umeå 2014/08110

PAPERS IN MUSEOLOGY 9



III

Många har bidragit med stöd och viktiga synpunkter på 
vägen till slutförandet av denna avhandling. Mitt var-
ma tack till:

Kerstin Smeds, Bengt Lundberg och Richard Petters-
son har som mina handledare gett mig god och frukt-
bringande vägledning om studiens helhet, struktur, 
språk och mångfald av detaljer.

Erik Hofrén som inspirerat mig att pröva många in-
gångar till projektets rika källor.

Eric Hedqvist som uppmuntrat under hela min arbets-
resa och bjudit på sakkunskap om den period som stu-
dien omfattar.

Karin Nordberg för förslag om avhandlingens struktur, 
språk och referenser.

Helena Friman för språkgranskning och  inspiratör 
med sakligt underbyggda förslag under hela den tid jag 
arbetat med avhandlingen.

Örjan Hamrin för bilder, källor och förslag till nyanse-
ringar av avsnittet om Dalarnas museum.

Det museologiska seminariet i Umeå med Maria Björ-
kroth, Eric Hedqvist, Lise Talleras och Bengt Wittgren, 
för konstruktiva synpunkter.

Mina intervjuade informanter – Sten Rentzhog, Gun-
nar Svensson, Eva Persson, Gunilla Cedrenius och 
Jan Hjort – som förutom övriga här nämnda personer 
hjälpt mig att reducera antalet villovägar under min 
kunskapsvandring.

FÖRORD

Billy Ehn för förslag på förbättringar av manuskriptets 
struktur.

Det högre seminariet vid Tema Q, Linköpings universi-
tet under Svante Beckman, för insiktsfulla synpunkter 
vid ett seminarium i Norrköping.

Pär Eliasson, opponent vid slutseminariet, för värdeful-
la förslag som jag försökt omsätta i slutversionen.

Riksutställningar för generöst bistånd med bilder.

Personalen vid Arbetets museum, Jämtlands läns mu-
seums arkiv, Nordiska museets arkiv, Riksdagsbibliote-
ket, Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseums 
arkiv, Stockholms läns museums arkiv, Västerbottens 
museums arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek och 
arkiv som alla gett mig viktig och professionell hjälp i 
sökandet av källor.  

Ett stort tack också till Stockholms Arbetareinstituts-
förening som beviljat bidrag för tryckning av avhand-
lingen.  

Sist, men sannerligen inte minst, min tacksamhet till 
hustru Karin, dotter Anna-Moa och svärson Romid, 
utan vars stöd och tålamod mitt arbete aldrig hade kun-
nat slutföras.

Kummelnäs i juni 2014

Olle Näsman



IV



V

ABSTRACT 

Calling for the Community Museum – Development in 
Swedish museums and the museum debate 1965–1990, 
The Department of Culture and Media Sciences, Uni-
versity of Umeå, 2014. Papers in Museology 9.

A new cultural policy developed in Sweden in the 
1960’s in order to renew the activities of museums 
in a more socially relevant direction. The disserta-
tion examines whether the museums adopted the 
new policy and to what extent the objectives were 
achieved. The thesis analyses three main areas: the 
new cultural policy and the attempts to implement 
it;  activities in selected museums along with dif-
ferent intellectual trends that shaped their activi-
ties; and the debate between different “thought col-
lectives” (L. Fleck) regarding museums’ missions 
and objectives as well as expectations within the 
museum sector. How did the various “actors” re-
late to the objectives of the new cultural policy?                                                                                                                                          
              The thesis confirms the potential of the mu-
seums as  generators for renewal and innovation in 
terms of democracy and development of the society. 
There was a clear shift in attitudes from values asso-
ciated with the “Cultural heritage museum” towards 
the in this thesis introduced idea of the  “Community 
museum”. The study shows how museums tried to in-
troduce activities relating to current political and social 
issues, which supports the principal hypothesis in the 
study, that the museums became more socially rele-
vant during the investigated period. However, during 
the 1980s, there could be seen a clear  recurrence back 
to the idea of  “Cultural heritage museum”. The mo-
vement in opposite directions illustrates the museums’ 
strong ties to the earlier traditional ”styles of thought” 
(Fleck)  and their role as cultural guardians, which se-
verely restricted their capacity for innovation and new 
ways of thinking. 

Nevertheless, the Swedish Exhibition Agency (Riks-
utställningar) performed a role as a spearhead for the 
new cultural policy, corresponding with the heterodoxy 
and new style of thinking represented by the “Commu-
nity museum”.  A number of persons dominating the 
debate within the museum sector had a crucial impor-
tance in the shift towards the concept of “Community 
museums”.  A revitalisation of the exhibitions, pedago-
gy and content was accomplished, often as a result of 
the Swedish Exhibition Agency’s efforts to develop the 
medium. During the period 1965–1990 Swedish muse-
um exhibitions moved towards a temporary and more 
socially oriented content. According to Steven Conn’s 
principal thesis “Do museums still need objects?” the 

importance of objects gradually declined during the 
last century.  In line with this development, the new 
Museum of Work had no objects/collections of its own. 
Furthermore, the arrival of new technology in the late 
1980’s gave preconditions for reshaping knowledge 
and contributed to new attitudes towards communi-
cation. Museums were now seen as centres for social 
contact and communication. 

The role of museology as an academic discipline in the 
reprogramming of the museums towards a more social-
ly oriented approach is another important issue. Muse-
ology has been criticized by those  who – int the debate 
– questioned the entire idea of “Community museum”. 

Nyckelord/Keywords: Museologi (Museology), 
Kulturpolitik (Cultural policy), Samhällsmuseum 
(Community Museum), Kulturarvsmuseum (Cultural 
Heritage Museum), Utställningar/exhibitions, Riksut-
ställningar (the Swedish Exhibition Agency), MUS 65, 
Ekomuseum (Eco-museum), museifält (museum field), 
museum doxa, museum heterodoxa.
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KAPITEL 1

SAMHÄLLSMUSEUM EFTERLYSES 

Prolog  
Författaren Per Wästberg har beskrivit den stämning 
som fanns under 1960-talet och som handlade om för-
väntningar på en förnyelse av museet: 

Men man letar förgäves efter ett samhällsmuseum 
[min kursivering]; det finns bara bitar av det här och 
var. Ett industri- och handelsmuseum grundades 
1895 i industripalatset vid Karlavägen; det brann se-
nare ner. Dess direktiv var att samla ´alster af svensk 
industri, icke blott närvarande tid, utan äfven till 
belysning av den svenska industrins historia, vida-
re att samla och ordna svenska råvaror och naturliga 
produkter […]´ Ett samhällsmuseum idag finge vara 
mer än så: inte en optimistisk framstegsutställning, 
inte ett skrytsverige eller S:t Eriksmässa utan ett dra-
matiskt museum som inte väjer för debattämnen och 
motsättningar. En bild av den sociala utvecklingen 
efter industrialiseringen. Föränderligt likt den nutid 
det speglar. Välfärds- och fritidsproblematik. Inlem-
mandet i ett internationellt samhälle.[…] Museet: det 
sällsamma vardagsrummet. En plats för hemmas-
taddhet men på ögats och känslans avstånd. En plats 
att bli överraskad på.1 

Det är försöken att förverkliga Wästbergs ”Samhälls-
museum” som denna avhandling vill analysera. Fanns 
det museer som inte tvekade att debattera människan, 
som inte bara av gammal vana bevarade det förflutna, 
som vågade söka dramatiken och det motsägelsefulla 
i samhället, som såg det nära- och lilla samhället i det 
stora och vice versa, som ville diskutera framtid i per-
spektiv av dåtid och samtid och som ville vara en plats 
där det oväntade inträffade?

Avhandlingen har fyra bärande utgångspunkter.

Den första är det faktum att den svenska kulturpoli-
tiken reformerades på ett genomgripande sätt under 
den tidsperiod 1965–1990 som jag valt att undersöka. 
Detta inbegrep också museipolitiken och diskussionen 
om en förnyelse av museernas verksamhet. Under hela 
undersökningsperioden genomfördes flera omfattande 
utredningar som påverkade museernas verksamhet och 
som också gav näring till diskussioner om och hur re-
formeringen skulle genomföras. Tidsandan var sådan 

1  Per Wästbergs uppsats ”Det sällsamma vardagsrummet”, i den es-
säsamling som utgavs i anslutning till Riksutställningars utställning 
Det underbara skåpet, Riksutställningar, Stockholm, 1967, 18–19. 

att förändringar och reformer inte kunde eller ansågs 
böra genomföras med mindre än att välgrundade fakta 
fanns tillhanda. Det handlade om att använda besluts-
underlag i form av utredningar, men lika mycket om att 
säkerställa att de beslut som skulle fattas, var förankra-
de hos representativa medborgargrupper. När det gäller 
diskussionen i kulturfältet gällde en etablerad tradition 
om att verksamheten krävde såväl skriftliga som munt-
liga motiveringar: förelåg motstridiga uppfattningar 
förutsattes att diskussionen skulle vinnas med kon-
kreta argument och inte främst i kraft av position i en 
maktstruktur. Mitt intryck är att denna syn på hur kul-
turpolitiken och kulturverksamheten bör bedrivas och 
hur beslut skall fattas, har minskat i betydelse under 
det nya millenniet. En grundläggande fråga är emeller-
tid vad en kulturpolitik egentligen är och om den kan 
utgöra ett verktyg för att påverka utvecklingen inom 
det kulturfält som definierats. Statsvetaren Rolf Hugo-
son har understrukit att det är främst ”i språket, i den 
betydelsebärande gesten, som samhälleliga problem, 
strukturer och aktörer identifieras.”2 Utifrån detta har 
han analyserat kulturpolitikens varierande karaktär och 
betydelse i Sverige, Tyskland och Frankrike – nation-
er med mycket olika kulturtraditioner. Hugosons me-
taanalys av kulturpolitiken utifrån språkets samhälls-
anknytning är en påminnelse om att dess genomslag i 
praktiken inte är given. 

Den andra utgångspunkten är den mission i rollerna 
som museiaktör och museolog som utmärkte Per-Uno 
Ågren och vars kärna var ansvaret gentemot histori-
en. Ågren har beskrivit hur hans insikt om detta väx-
te fram i början av 1960-talet: ”Nu vaknade också 
medvetenheten om historieskrivarens skuld, om öm-
sesidighetens betydelse i förhållande mellan den be-
skrivande antikvarien och den beskrivna verklighetens 
människor. Insikten väcktes om återförandets vikt, om 
nödvändigheten att hitta adekvata berättelse- och för-
medlingsformer som kunde utjämna skulden.”3 För 
studiens syfte är min slutsats av Ågrens ambition att 
någon sammanhållen undersökning av de svenska 
kulturhistoriska museernas historia i närtid ännu inte 
har gjorts. Därför kan min studie tjäna behovet att 
fylla delar av denna kunskapslucka. Min ambition är 

2   Rolf Hugoson, Vad är kulturpolitik? En fråga om retorik, diss., 
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, nr 2000:1, Umeå uni-
versitet, 1.

3   Per-Uno Ågren, ”Kring en fältetnologs arbeten”, i Åtta texter om 
Sune Jonsson – Tidskriften Västerbotten 2000:4, Västerbottens läns 
hembygdsförbund/Västerbottens museum, 43.
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att med Ågrens intention ”minska historieskrivarens 
skuld” genom ett återförande av kunskaper såväl i sina 
detaljer som i helheter.  

Den tredje utgångspunkten är mitt intresse för ”Sam-
hällsmuseet” som ett nytt inslag som museifenomen i 
vår tid, väl värt att särskilt undersöka. Det betyder inte 
att ”Kulturarvsmuseet” som i studien karakteriseras 
som ”Samhällsmuseets” motpol, är sämre eller mindre 
värd en studie, endast att mitt fokus i just denna under-
sökning är frågeställningar rörande ”Samhällsmuseet”. 

Den fjärde utgångspunkten är det faktum att jag själv 
arbetade med kulturverksamhet under den tid som stu-
dien omfattar och således ingår som en del i den pro-
cess som avhandlingen behandlar. Det betyder att jag 
var aktör i kulturfältet i rollen som ansvarig kulturad-
ministratör och under denna tid träffade och agerade 
tillsammans med flera av de museiaktörer som ingår 
i min studie. Min egen historia formades samtidigt i 
samma kulturfält som den historia jag försöker ana-
lysera. Vilken betydelse detta har haft för mitt val av 
undersökning och hur den har genomförts, är svårt för 
att inte säga omöjligt att bedöma. Men klart är att min 
bakgrundshistoria spelat roll för hur jag genomfört 
uppgiften. Om min egen roll som aktör under denna 
period vill jag berätta följande historia: 

I mitten av 1960-talet kom jag som ung student till 
Umeå, Norrlands första och nya universitet. Snabbt 
slukades jag av engagemang i studentkör och student-
teater. Universitetet invigdes 1965 med pompa och ståt 
av gamle kungen Gustav VI Adolf. Vid invignings-
konserten i Läroverkets aula var Umeåsonen Erik Sa-
edén gästsolist med studentkören i Hjalmar Gullbergs 
”Förklädd gud”. Tillsammans med bl.a. Kay Pollak, 
då universitetslärare i statistik, och medicinstudenten 
Jonas Åberg drog vi igång Umeå studentteater. Umeå 
stad lät oss husera i det gamla skyddsrummet under 
Döbelns park med minimal entré och Umeälven som 
fond, en lokal för offentligheten som inget arbetsmil-
jöombud skulle godkänna idag. Det var några år med 
ungdomligt engagemang, där teatern var vårt verktyg 
för den samhällsförändring vi trodde skulle följa: vi 
skrev, producerade, regisserade och spelade i tid och 
otid i aulor och på udda arenor. En anställning på so-
ciologiska institutionen gav mig möjligheter att under-
söka teatern från ett annat perspektiv – det kultursoci-
ologiska. Harald Swedner från Lund var den svenska 
pionjären när det gällde publikundersökningar. I Norr-
botten hade Georg Fant engagerats som chef för nya 
länsteatern. Norrbottensteatern fick snabbt sitt publika 
och mediala genombrott genom ”Pjäsen om Norrbot-
ten” och ”NJA-pjäsen”, teater med samhällskritik som 
främsta kännetecken. Med detta som inspiration inled-
des ett samarbete mellan sociologiska institutionen i 
Umeå och den regionala teatergrupp, Västerbottenen-

semblen, som Riksteatern på försök startat 1969 med 
säte i Skellefteå. Det blev inledningen på min egen 
yrkesresa. Många av de personer som jag mötte under 
de här åren har senare dykt upp i mitt yrkesliv, några 
också i avhandlingens källmaterial. Det har påmint mig 
om att jag själv är en del av historien. När Västerbot-
tenensemblen efter en kort försöksperiod avknoppa-
des från Riksteatern och fick landstinget, med Skellef-
teå och Umeå kommuner som huvudmän, hade Bernt 
Lindkvist varit dess chef under några år – Lindkvist 
som jag flera år senare mötte i hans roll som teaterchef 
och min egen som kulturchef i Jönköping. 

Jag blev ansvarig för de sociologiska undersökning-
ar av teaterns publik, som genomfördes i början av 
1970-talet och som innebar många resor och möten 
med ensemblen och publiken på små orter i Väster-
botten. Uppgiften var att inhämta kunskaper om publi-
kens sammansättning, kulturvanor och upplevelser av 
Västerbottenensemblens föreställning ”Upptäckarna” 
av Reidar Jönsson, regisserad av den unge Henning 
Mankell. Det gällde också att skaffa kunskap om vilka 
uppfattningar om teatern som fanns hos de människor 
som deltog i studiecirklar i länet och vars studieför-
bund hade arrangörsansvar för den regionala teaterns 
föreställningar.

I Skellefteå hade Försöksverksamheten med riksut-
ställningar upprättat en filial med Per Bengtsson som 
ansvarig. Han initierade ett samarbete med det loka-
la kulturlivet, folkrörelserna, Skellefteå museum och 
Västerbottenensemblen och arbetade många år med ut-
ställningar på Riksutställningar centralt. Bland studie-
förbunden var Vuxenskolan i Skellefteå, med sin ledare 
Eivor Andersson, pådrivande för att försöksverksam-
heten skulle genomföras. Även Andersson förekommer 
i källmaterialet från Riksutställningar och senare i sin 
roll som ledamot i institutionens styrelse.

Jag ville emellertid se andra sidor av samhället än vad 
universitetet hade insyn i. Det ledde mig till chefsansvar 
för den kommunala kulturen i Sundsvall och Jönköping 
samt därefter för folkrörelseföretaget Skådebanan i 
Stockholm. Under mina sista yrkesverksamma år, arbe-
tade jag som gymnasielärare i historia och samhällskun-
skap på Södra Latin i Stockholm. Jag minns 1970-ta-
lets kulturklimat präglat av optimism och framstegstro. 
Kulturlivet genomlystes och reformerades genom om-
fattande utredningar, remissprocesser, diskussioner och 
slutligen riksdagsbeslut 1974 om programmet för den 
samhälleliga kulturpolitiken. Samma år inrättades Sta-
tens kulturråd som centralt styrinstrument för den nya 
kulturpolitiken.

Med riksdagens kommunindelningsreform som ge-
nomfördes under åren 1962–1974, reducerades antalet 



3

kommuner i landet från 1037 år 1952 till 278 år 1974.4 
De storkommuner som inrättades gav förutsättning-
arna för de kommunala kulturnämnderna. Det lokala 
kulturlivet fick därmed en struktur, politisk legitimitet 
och ekonomiska resurser som dittills inte funnits. Med 
stöd av de nya reformerna skulle den centrala, regiona-
la och lokala kulturen organiseras, utvecklas och för-
ankras hos bredare medborgargrupper. Tilltron för att 
utveckla kulturen var otvetydigt stark, när jag i mitten 
av 1970-talet började mitt arbete i Sundsvall. Denna 
anda fanns i alla delar av Sverige. Möjligheterna att det 
mesta fortfarande var ogjort, var den känsla som dela-
des av aktörerna i kulturlivet. I Sundsvall initierade vi 
aktiviteter och projekt som teater- och clownfestivaler 
för barn och vuxna. Vi producerade egna musiktea-
terföreställningar, kabaréer, scenprogram och litterära 
temaveckor med författare som Per-Gunnar Evander 
och sundsvallsfödde Lars Ahlin i medagerande roller. 
Programmen genomfördes ofta genom samarbeten med 
amatörer och professionella i symbios och utspelades 
på allehanda arenor och platser i skolor, föreningsloka-
ler eller på offentliga musik- och teaterscener.

Sundsvalls museum var en av de första institutioner-
na i landet som öppnade och förändrade museet för 
en bredare publik. Denna process inleddes redan på 
1950-talet med Ingemar Tunander som chef. Den fort-
satte under 1960-talet med Olov Isaksson och därefter 
Björn Hallerdt som ansvariga, även dessa museiaktörer 
återfinns i mitt källmaterial och i avhandlingen.5 Under 
1970-talet var Sundsvalls museum också tidigt ute med 
att ta ansvar för industrisamhället som kulturarv. Frå-
gor om program för kulturlivets lokala och regionala 
organisering och förankring bland bredare medborgar-
grupper återkom ständigt i debatten. När vi i Sunds-
vall hade långt framskridna planer på etableringen av 
en Dramatenfilial tog det hus i helsike hos främst den 
regionala ensemblen Teater Västernorrland, då med 
huvudsäte i Härnösand. Även ledande företrädare för 
Riksteatern hade invändningar. Projektet överensstäm-
de inte med rådande doxa för kulturlivets organisering.  
Motståndarna lyckades därmed stoppa genomföran-
det, trots att Dramatenledningen med chefen Jan-Olof 
Strandberg och sin styrelse tillsammans med lokala po-
litiker ställt sig positiva till projektet. 

På riksplanet var det högkonjunktur för initiativ till ny-
bildningar av organisationer som såg som sin mission att 
möta olika nya behov som förväntades för att kulturpoli-
tiken skulle kunna genomföras. Själv var jag bl.a. med 

4  Nationalencyklopedin band 11, 1993, Höganäs, 208–209.
5   Både Tunander och Isaksson var museichefer med tydliga profiler. 

Ingemar Tunander tjänstgjorde efter sin tid i Sundsvall som muse-
ichef vid länsmuseerna i Gävle och Malmö. Han fick flera uppdrag 
som producent av utställningar bl.a. vid Riksutställningar. Olov 
Isaksson blev efter tiden i Sundsvall chef för Historiska museet i 
Stockholm.

om att med Bengt Skoog som initiativtagare, etablera in-
tresseorganisationen Kulturtjänstemännens förening.6

Efter många år med kulturansvar, drevs jag av ett starkt 
behov att återknyta kontakten med universitetet. Kort 
före millennieskiftet fick jag möjlighet att som dokto-
rand återknyta kontakten med min ungdomsakademi i 
Umeå. Jag kom till en miljö där Per-Uno Ågren 1981 
initierat en museivetarutbildning till vilken historikern 
Bengt Lundberg anslutit. Tillsammans hade de utvecklat 
utbildningen och samtidigt byggt ett nationellt och inter-
nationellt forskningsnätverk. För att etablera museologi 
som disciplin i Sverige samarbetade de främst med mu-
seiaktören Erik Hofrén. 1995 rönte arbetet den framgång 
som innebar att Umeå universitet som enda lärosäte i 
Norden tilldelades en professur i museologi. Erik Hofrén 
blev samma år adjungerad professor, men Per-Uno 
Ågren hade dessförinnan av Umeå universitet tilldelats 
titeln professor. Bengt Lundberg utsågs 1997 till t.f. pro-
fessor vid den nya institutionen för museologi. 

Då jag började mina studier fanns Maria Björkroth, 
Eric Hedkvist, Lise Talleras och Bengt Wittgren som 
doktorandkollegor vid institutionen. Kerstin Smeds 
tillträdde efter en tid som institutionens första ordi-
narie innehavarare av professuren i museologi. Av 
dessa återfinns Björkroth, Hedqvist och Smeds  i 
avhandlingen. Redan när jag 2002 trevande försök-
te formulera syftet med studien, var drivkraften och 
färdriktningen att fördjupa förståelsen för det släktskap 
mellan museum och samhälle som framstod i öppen 
dager. Mina erfarenheter och kunskaper om museer var 
knapphändiga och föga insiktsfulla, men jag hade an-
nat i bagaget som kunde användas i avhandlingsarbe-
tet. Hela mitt vuxna liv hade präglats av engagemang 
för kulturen: Från 1960-talets studentteater, sociolo-
gin under tidigt 1970-tal, kulturpolitikens genombrott 
under 1970-talet, dess konsolidering under 1980-ta-
let och utplanande vid decennieskiftet till 1990-talet. 
En turbulent och dynamisk period för kulturlivet, som 
avbröts av den ekonomiska kris som satte tydliga av-
tryck i samhället under hela 1990-talet. Denna process 
hade tydligt präglats av den marknadsliberala offensiv 
som inletts redan i slutet av 1970-talet med Nobelpris-
tagaren Milton Friedman som chefsideolog och med 
Margret Thatcher och Ronald Reagan som ledande 
politiker och banerförare. Men den marknadslibera-
la offensiven gav också under lång tid starka avtryck 

6   Bengt Skoog blev den förste kulturchefen i Umeå på 1970-talet för 
att sedan fortsätta som kulturchef i Södertälje. I början av 1980-talet 
efterträdde han Gunnar Westin och Gunnar Svensson som direktör 
för Riksutställningar och avslutade därefter sin karriär som kulturd-
irektör i Malmö. Vid sidan av detta engagerade sig Skoog bl.a. som 
ordförande i Kulturtjänstemännens förening (KUF) vars styrelse 
under 1980-talet bestod av förutom undertecknad, Susanne Aske-
löf (Svenska Kommunförbundet), Frans-Olof Brunzell (kulturchef i 
Uppsala), Boris Enquist (informationschef på Statens Kulturråd och 
kulturchef i Södertälje), Kerstin Jakobsson (kulturchef i Gävle), Eva 
Gillström (kommunalråd i Gävle) och Börje Olsson (kultursekrete-
rare i Gävle).
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i svensk ekonomi och politik, vilket bl.a. omvittnats 
av den förre socialdemokratiske statsministern Ingvar 
Carlsson.7  

Under knappt tre decennier år hade jag varit en av 
många deltagande aktörer i arbetet för kulturen. Mitt 
engagemang hade under den första tiden avsett teatern, 
för att så småningom breddas till att omfatta flera kul-
turområden. När jag försökte summera mina erfaren-
heter och den händelseutveckling i samhället som ägt 
rum, framträdde för mitt inre en strid ström av starkt 
engagerade personer som ständigt tycktes vara sys-
selsatta med att hävda sina ståndpunkter. Strider ut-
spelades på olika arenor men tycktes sällan resultera 
i avslut. Kampen berörde de tolkningsföreträden som 
borde gälla för kulturen i samhället. Det handlade om 
inflytande och makt som ibland kunde uppfattas vara 
en värderelaterad strid på liv och död, en tydligt mans-
dominerad värld. Inte alltid fanns respekt för motstånd-
aren och dennes argument. För att vinna över den part 
som hyste en annan ståndpunkt, kunde vederbörande 
avfärdas med ett dräpande ord, en skarp replik eller 
med hjälp av nedtecknade synpunkter på en A4-sida. I 
de konstellationer av grupper och intressen som konsti-
tuerades gällde samtidigt normen att argument skulle 
förberedas och slipas för att kommuniceras i brev, skri-
velser, yttranden, promemorior, remissvar, debattin-
lägg eller för att brukas muntligt vid sammankomster, 
seminarier och konferenser. Museifältet var och är vad 
professor Svante Beckman kallat ett ”minerat fält”. Ut-
trycket syftar på den trängsel av motstridande uppfatt-
ningar som finns inom det ämnesområde som studien 
rymmer. Min undersökning rör sig nära det kulturpo-
litiska fältet och har även detta som en förutsättning. I 
gränslandet mellan mina undersökningsområden och 
denna politiska sfär, finns många aktörer med anspråk 
på att hävda just sitt tolkningsföreträde och det är detta 
som gör att studien befinner sig på ett ”minerat fält”. 

7   Rolf Gustafssons intervju med Ingvar Carlsson, Svenska Dagbladet, 
2012-04-28; I intervjun uttalar sig Ingvar Carlsson om den mark-
nadsliberala offensiven: ”Redan 1979 drog Svenska Arbetsgivarför-
eningen i gång en kampanj med slagordet ´satsa på dig själv´. Under 
de 24 åren 1982 till 2006 regerade vi socialdemokrater under 21 år. 
Men under hela den här perioden var tidsandan marknadsliberal, 
bland ekonomer, i media och borgerliga partier. Dessutom hade vi 
en svår ekonomisk kris att bemästra. Vi pressades tillbaka, var ide-
ologiskt vilsna, vi utmålades som ålderdomliga och tillhörande en 
annan tid, vi tvingades skära i utgifter och banta våra egna reformer, 
med blödande hjärta. Sedan kom moderaterna och gjorde det med 
glädje.”

Undersökningsperiodens tidsanda präglades av upp-
brott från traditioner, ifrågasättande av gällande sam-
hällsvärderingar och en vilja att skapa nya levnadsför-
utsättningar för framtiden. Men traditioner eller med 
Raymond Williams terminologi, kvardröjande ideo-
logier, gjorde motstånd mot oprövade idéer och detta 
bidrog till den polarisering som dominerade i debatten 
om museerna under perioden.8

8   Raymond Williams, Marx och kulturen: En diskussion kring marxis-
tisk kultur- och litteraturteori, sv. övers., Bonnier/Stockholm, 1980, 
102; Raymond Williams, Culture and Society: 1780–1950, Colum-
bia University Press/ London, 1987, passim.
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Inledning
 
Syfte och frågeställningar 
En förändring av samhällets uppdrag för museerna in-
träffade i Sverige under 1960- och 1970-talen. Detta 
avspeglade också en förändring i tidsandan.9 Museerna 
i Sverige hade under lång tid präglats av vad som an-
sågs vara deras huvuduppgift – att bevara kulturarvet. 
De hade haft mindre intresse av att diskutera samtiden 
och än mindre att reflektera över framtiden. Dessa mu-
seer benämner jag i detta arbete ”Kulturarvsmuseer”. 
Mot detta ställer jag vad jag kallar ”Samhällsmuseer”, 
dvs. museer som ser som sin huvuduppgift att utveckla 
museet som en samhällsaktör, relevant också för sam-
tiden. Det är denna kursändring inom museipolitiken 
och dess konsekvenser på museifältet som avhandling-
en analyserar.

Syftet är således att undersöka vissa kulturhistoriska 
museers verksamhet under perioden 1965–1990,  med 
tonvikt på 1960- och 1970-talen, och analysera på vil-
ket sätt dessa tog sig an den nya kulturpolitikens upp-
drag att utvecklas mot begreppet Samhällsmuseum. 
Studien omfattar historieskrivning och analyser av tre 
huvudsakliga undersökningsområden:

a) Den nya kulturpolitiken och försöken att implemen-
tera den i museifältet

b) Några utvalda museers verksamhet och de olika 
tankestilar som styrde deras verksamheter och ut-
vecklingsprojekt

c) Diskussionen mellan olika tankekollektiv i det 
svenska museifältet rörande museernas uppdrag och 
uppgifter. Jag vill beskriva dynamiken i ”kampen” 
mellan respektive tankestil  och förväntningarna 
på museifältet. Hur såg de olika aktörerna på 
museernas uppgifter? 10

Om man betraktar svenska museers historia i perspek-
tiv av samhällsutvecklingen under 1900-talet, finns an-
ledning att ställa grundläggande frågor om deras sam-
hällsroll och kapacitet:

1. Är det möjligt att se museet som en generator 
för förnyelse och nytänkande i frågor som berör 
demokrati och samhällsutveckling? 

9   För en utförlig diskussion av begreppet tidsanda: se Svante Beck-
man, Om tidsandans krumbukter: Kartor över västerländsk värde-
ringsterräng, Delrapport från projektet Värderingsförskjutningar 
i det svenska samhället, Sekretariatet för Framtidsstudier, Liber/
Stockholm, 1983; Se även Göran Rosander, ”Museerna och tidsan-
dans förändring”, i Nordisk museologi 1996:2.

10   Begreppen tankekollektiv och tankestil refererar här till Ludwik 
Flecks definitioner och begreppet museifält utifrån Bourdieus defi-
nition. Se ”Teori och aktörer” i kapitel 2.

2. Är det museets tradition av minnesbank och 
kulturbevarare som gör att dess egen förändring är 
svår att iaktta?

3. Vilka försök gjordes på museerna för att under un-
dersökningsperioden förnya verksamheten i mänsk-
lig och samhällelig utveckling?

4. Vilket genomslag i verksamheten fick detta med av-
seende på syn på utställningen som medium, musei-
pedagogik och innehåll?

Sett till 1960- och 1970-talen, är min hypotes att fö-
reställningen om museernas samhällsrelevans växte i 
styrka. Den diskussion som förekom, ifrågasatte inte 
att museet hade en samhällsuppgift, utan hur samhäll-
suppgiften skulle förverkligas. Begreppet Samhällsmu-
seum förekom sällan i denna debatt, men det är en av 
studiens huvudpoänger att belysa om, och i så fall i vad 
mån, de studerade museerna motsvarade de kriterier 
för ett ”Samhällsmuseum” som anges i detta arbete.

En huvudhypotes i studien är att förskjutningar av tan-
kestilar inom det svenska museifältet ägde rum under 
perioden 1965–1990, från värden knutna till vad jag i 
denna studie benämner ”Kulturarvsmuseer” till ”Sam-
hällsmuseer”. Under 1980-talet skedde samtidigt en 
viss återgång till de ursprungliga värdena knutna till 
”Kulturarvsmuseet”.

Avgränsningar
Ett viktigt vägval var avgränsingen av vilken typ av 
museer som skulle inrymmas i mitt arbete. De mest in-
tensiva diskussionerna på 1960- och 1970-talen hand-
lade om förhållandena på de kulturhistoriska museerna. 
Det blev avgörande för att avgränsa undersökningen 
till att endast omfatta vissa kulturhistoriska museer. 
Med dikotomin Kulturarvsmuseum – Samhällsmuse-
um som kriterium har jag, i diskussioner med några av 
de för min undersökningsperiod ledande museiaktörer, 
valt att analysera och fördjupa kunskapen om de muse-
er som i debattboken 70-talets museum11 utpekas som 
förnyare. Dessa är Dalarnas museum med dess anknut-
na museer Ekomuseum Bergslagen och Framtidsmuse-
et i Borlänge, Norrbottens museum samt Västerbottens 
museum. Därtill undersöker jag de för tiden mycket 
dynamiska Stockholms stadsmuseum och Arbetets 
museum i Norrköping. De museer som ingår i studien 
har olika uppdrag: Dalarnas, Norrbottens, och Väster-
bottens museer är alla länsmuseer med regionala stif-
telser som huvudmän. Stockholms stadsmuseum är ett 
kommunalt museum med vissa länsfunktioner och med 
Stockholms stad som huvudman. Arbetets museum är 
ett nationellt centralmuseum med en stiftelse som hu-
vudman. Riksutställningar är inte en museiinstitution i 
vedertagen bemärkelse, men har ett statligt uppdrag att 

11  Erik Hofrén et al., 70-talets museum, LT/Stockholm, 1970. 
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arbeta med utställningar för museer, bibliotek, folkrö-
relser och andra kulturinstitutioner.  

Metod 
Mitt arbetssätt är historisk metod med ett hermeneu-
tiskt/fenomenologiskt perspektiv genomfört genom 
arkiv- och litteraturstudier och intervjuer med utgångs-
punkt från ett aktörs- och socialt helhetsperspektiv. 
Den viktigaste metoden i studien är arkiv- och littera-
turstudier. De genomförda intervjuerna har ofta använts 
för att komplettera och stämma av den verklighetsbild 
som arkiv- och litteraturstudierna gett vid handen.

De intervjuer som jag genomfört har inte följt ett strikt 
strukturerat frågeschema där frågorna formulerats i 
förväg. I stället har jag ställt frågor utifrån de ämnes-
områden som jag funnit relevanta för respektive inter-
vjuperson. Relevanta i detta sammanhang betyder att 
jag utgått från den intervjuade personens kunskaper om 
och erfarenheter av ett ämnesområde som är av bety-
delse för avhandlingen. Om jag vid frågans besvarande 
funnit oklarheter, motsägelser utifrån andra fakta eller 
möjligheter att finna fördjupningar av ämnesområdet, 
har jag följt upp frågeställningen med ytterligare frå-
gor. I några fall har jag haft möjligheter att följa upp 
intervjun vid senare tillfällen där förtydliganden har 
kunnat göras.12 Intervjuerna har ofta använts för att 
komplettera och klargöra kunskaper, uppgifter, om-
ständigheter och sammanhang som jag inhämtat på 
andra sätt genom skriftliga källor och litteratur. De ge-
nomförda intervjuerna skall också metodiskt värderas 
utifrån den förförståelse eller förståelsehorisont som, 
med Gadamer, är min egen och som lett till förståelse 
och tolkning av det undersökta fenomenet. Det förtjä-
nar att understrykas att denna intervjumetod inte inne-
bär att forskaren passivt tar emot vad som sägs. Att 
lyssna, ta emot och föra en dialog med en informant är 
en skapande process. 

Källor
Mitt källmaterial utgörs av en kombination av primär- 
och sekundärmaterial. Primärkällorna består av otryck-
ta källor i form av utredningar, remissvar, skriftlig 
dokumentation från möten, konferenser, årsmöten, sty-
relsemöten, verksamhetsberättelser, skrivelser, anteck-
ningar, brev samt intervjuer med museiaktörer och be-
slutsfattare i kulturfältet. Detta primärmaterial omfattar 
också skriftlig dokumentation från offentliga och inter-
na debatter, artiklar i bokform, tidningar och tidskrifter 
dvs. samtidslitteratur. Mina använda tryckta källor och 
litteratur omfattar offentliga utredningar, statliga betän-
kanden, riksdagstryck och litteratur. 

I studien har för undersökning av konflikterna om 
MUS 65 och Riksutställningar använts källmaterial 

12   Se exempelvis Monica Dalén, Intervju som metod, Gleerup/Mal-
mö, 2008, 10.

från Arbetets museums arkiv, Jämtlands museums ar-
kiv, Riksutställningars arkiv, Stockholms läns muse-
ums arkiv (Länsmuseernas samarbetsråds arkiv), Vit-
terhetsakademiens arkiv, Västerbottens museums arkiv 
samt Sten Rentzhogs och Erik Hofréns privata arkiv.

För undersökningen av övriga museer och museiaktö-
rer har för studiens andra undersökningsområde – dis-
kussionen om museernas uppdrag och uppgifter – an-
vänts intervjuer och källmaterial från Arbetarrörelsens 
arkiv, Arbetets museums arkiv, Dalarnas museums 
arkiv, Nordiska museets arkiv, Stockholms stadsar-
kiv, Stockholms stadsmuseums arkiv samt Helena Fri-
mans-, Örjan Hamrins-, Sten Rentzhogs-, Örjan Ham-
rins- och Erik Hofréns privata arkiv. Avhandlingens 
undersökning av perspektiv på museerna sett utifrån 
den statliga nivån har gjorts genom källmaterial och 
litteratur från Arbetarrörelsens arkiv, Riksdagsbiblio-
teket, Statens Kulturråds utgivning av Kulturrådet in-
formerar och Riksutställningars arkiv. Vad gäller fack- 
och vetenskapliga tidskrifter utgör Svenska Museer 
och Nordisk Museologi de viktigaste och mest frekvent 
använda tryckta källorna. Min användning av källor 
och litteratur i mer preciserade avseenden är följande. 
I Vitterhetsakademiens arkiv har jag använt källma-
terial från perioden 1967–1988 då Olov Isaksson var 
Historiska museets chef. En intervju har genomförts 
med den framlidne medarbetaren vid museet Gunnar 
Sandberg.  I Moderna museets arkiv har jag använt 
källmaterial från museichefen Pontus Hulténs chefspe-
riod 1960–1971. I Stockholms stadsmuseums arkiv har 
jag använt källmaterial från perioden1964–1971 då Bo 
Lagercrantz var museets chef. Museets styrelseproto-
koll och årsberättelser gav för studien relevant infor-
mation om och tidpunkt för vilka olika beslut som hade 
fattats. Protokollen är sällan kortfattade beslutsprokoll 
utan påfallande ofta utförliga vilket ger läsaren inblick 
i hur beslut fattats och om konsensus eller oenighet 
förelegat.  Bo Lagercrantz personarkiv överlämnades 
av dottern Lotta Lagercrantz efter hans bortgång till 
Stadsmuseets arkiv via Lidingö bibliotek och innehåll-
er källor från hans studietid under 1940-talet följt av 
den yrkesverksamma perioden fram till hans bortgång 
1993. Det bör understrykas att personarkivet ännu inte 
är uppordnat. Materialet är omfattande och utgörs av 
Lagercrantz egna anteckningar, utkast till artiklar och 
bokmanuskript, artiklar, korrespondens med myndig-
heter, beslutsfattare, kolleger/medarbetare, vänner och 
andra personer. Som komplement till detta källmaterial 
har jag genomfört intervjuer med Lagercrantz medar-
betare Helena Friman. Hon har dessutom låtit mig ta 
del av den samling av tidningsartiklar som hon beva-
rat från debatten om ”Gasklockan” samt motsvaran-
de debatt om museets satsning på barnverksamheten 
”Hyllan”. Riksutställningar och dess arkiv har jag an-
vänt med fokus på undersökningsperioden 1965–1980. 
Min genomgång omfattar källor om regeringens di-
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rektiv för Försöksverksamheten med Riksutställning-
ar, anslagsansökningar till staten, styrelseprotokoll, 
verksamhetsberättelser, årsböcker, verkställande di-
rektörens korrespondens, utkast till tal och egna artik-
lar, kataloger, program, utvärderingar av olika utställ-
ningsprojekt, samlingar av tidningsrecensioner samt 
tidningsdebatter om Riksutställningars utställningar 
och verksamhet m.m. Jag har också intervjuat Ann Fo-
lin, direktör under tiden för mitt insamlingsarbete, och 
de mångåriga medarbetarna Jan Hjort och Pär Stolpe. 
Därutöver har jag genomfört två intervjuer med Gun-
nar Svensson, Riksutställningars direktör under perio-
den 1980–1982, och använt de utvärderingar som han 
genomförde av Riksutställningar. I Arbetarrörelsens 
arkiv har jag också använt mig av Gunnar Svenssons 
personarkiv, som omfattar artiklar, utredningar, före-
drag, tal, kulturpolitiska program m.m. från Svenssons 
yrkesverksamhet under perioden 1967–1993 vid ut-
bildningsförvaltningen i Stockholms stad, folkhögsko-
lerektor, direktör för Riksutställningar och statssekrete-
rare vid kulturdepartementet. 

Viktig information för min studie om Försöksverk-
samheten med Riksutställningar har varit de offentliga 
utredningar av MUS 65 som fullföljdes under perio-
den 1972–1975, liksom den intensiva diskussion om 
MUS 65 och Riksutställningar som fördes under peri-
oden 1965–1974. Ett värdefullt källmaterial har i det 
sammanhanget varit landsantikvarien Sten Rentzhogs 
personarkiv i Jämtlands museums arkiv. I studien har 
jag använt de delar av personarkivet som berör debat-
ten om MUS 65. Detta material är mycket omfattande 
och består främst av korrespondens mellan Rentzhog 
och det nätverk av museiaktörer som var kritiska till 
MUS 65, förslag till remissyttranden betr. MUS 65:s 
olika förslag, debattartiklar i tidningar och tidskrifter, 
styrelseprotokoll från Länsmuseernas samarbetsråd 
och Svenska museimannaföreningen, anteckningar och 
kommentarer från- och inför olika möten och konfe-
renser m.m. Förutom nämnda källmaterial gav Rentz-
hog mig tillgång till annat relevant material och littera-
tur från sitt privata arkiv, som jag annars förmodligen 
aldrig skulle kunnat spåra. Därutöver har jag genom-
fört två intervjuer med Sten Rentzhog. Källmaterial 
bl.a. med beröring till debatten om MUS 65 har också 
använts i form av årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll 
och korrespondens under perioden 1954–1990 avse-
ende Länsmuseernas samarbetsråd. Detta material har 
hämtats från Stockholms läns museums arkiv. Källma-
terial gällande Västerbottens museum har använts från 
Västerbottens museums arkiv och avser museets sty-
relseprotokoll, årsmötesprotokoll, utredningar, utställ-
ningsprogram och korrespondens m.m. för perioden 
1965–1990. Artiklar från museets årsböcker under pe-
rioden 1965–2005 liksom litteratur med anknytning till 
Västerbottens museum har också använts. Som kom-
plement till detta har jag genomfört två intervjuer med 

Per-Uno Ågren.

För Dalarnas museums verksamhet har jag använt mu-
seets omfattande utgivning av småskrifter, dokument 
från Örjan Hamrins privata arkiv samt museets arkiv. 
Det använda materialet avser främst museets årsmö-
tesprotokoll, årsböcker för perioden 1965–1986 samt 
museets interna dokumentation från arbetet med Eko-
museum Bergslagen och Framtidsmuseet. Från Erik 
Hofréns privata arkiv har jag tagit del av ett skrift-
lig källmaterial med anknytning till hans tid som 
landsantikvarie i Dalarna under perioden 1967–1986. 
Detta material avser Hofréns korrespondens med oli-
ka museiaktörer i Dalarna och landet i övrigt, anteck-
ningar från möten och konferenser, utkast till artiklar, 
artiklar i tidningar och tidskrifter, remissyttranden, 
utredningar samt program för museet m.m. – ett om-
fattande källmaterial från hans museikarriär som jag 
aldrig skulle kunnat spåra genom studier i offentliga 
arkiv Som komplement till detta har jag genomfört in-
tervjuer med till Erik Hofrén mångårige medarbetaren 
vid Dalarnas museum, Örjan Hamrin, samt projektle-
daren för planeringen av Framtidsmuseet i Borlänge, 
Lars Broman.  Från Arbetets museums arkiv har jag 
använt Erik Hofréns personarkiv bestående av anteck-
ningar och korrespondens. Därutöver har jag tagit del 
av Erik Hofréns privata arkiv avseende hans arbete 
med planeringen av Arbetets museum under perioden 
1983–1991. Som komplement till denna dokumenta-
tion har jag genomfört två intervjuer med Hofrén samt 
därefter vid flera tillfällen följt upp intervjuerna med 
frågor. Dessutom har jag genomfört en intervju med 
ekonomihistorikern Maths Isacson, forskningschef på 
Arbetetes museum 1988–1996. 

När det  gäller den nationella nivåns perspektiv, har jag 
använt Statens Kulturråds skriftserie Kulturrådet in-
formerar för perioden 1975–1990 och intervjuat förre 
statssekreteraren Gunnar Svensson vid två tillfällen. 
Även Gunnar Svenssons personarkiv på Arbetarrörel-
sens arkiv har varit till nytta för studien i det avseen-
det.

Eric Hedqvist, som var en av MUS 65:s huvudsekre-
terare,  har genom intervjuer vid två tillfällen, och där-
efter vid återkommande uppföljningssamtal, gett mig 
en mer nyanserad bild av denna utrednings mångfa-
cetterade verksamhetsområde än vad som annars vore 
möjligt. 

Min intervju med Eva Persson – som under många 
år var ansvarig utställningsproducent vid Riksutställ-
ningar och konstnärlig ledare under Arbetets museums 
fyra första verksamhetsår – har bidragit med värdefull 
kunskap om utställningsmediet och dess roll för 
Riksutställningar och museerna.  

För att klargöra SAMDOKs roll i det svenska musei-
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fältet under 1970- och 1980-talen intervjuade jag or-
ganisationens förste sekreterare Gunilla Cedrenius. 
Utöver min användning av det källmaterial som redo-
visats ovan har jag, förutom annan litteratur, även gått 
igenom samtliga årgångar 1965–1990 av museifältets 
huvudtidskrift Svenska museer samt vissa relevanta 
nummer av den etnologiska tidskriften RIG. Behjälplig 
med detta källmaterial har varit Vitterhetsakademiens 
bibliotek och arkiv med dess kunniga bibliotekarier 
och arkivmedarbetare. Till detta skall läggas mina ge-
nomgångar av samtliga nummer av tidskriften Nordisk 
museologi och den litteratur och de publiceringar om 
svensk museologi som jag funnit på den museologiska 
institutionen vid Umeå universitet och Umeå universi-
tetsbibliotek.

Mina intervjuer med Bengt Lundberg som tillsammans 
med Per-Uno Ågren byggde upp den museologiska in-
stitutionen vid Umeå universitet, gav mig också värde-
fulla kunskaper för denna studie.

Avhandlingen bygger således på ett stort källmaterial 
och litteratur av primär- och sekundärkaraktär i kombi-
nation med muntliga intervjuer med museiaktörer som 
har haft centrala funktioner och positioner i kultur- och 
museifälten under undersökningsperioden. 

Museernas samhällsuppdrag 
Svensk museihistoria har länge präglats av den i Eli-
sabeth Crookes mening officiella museisektorn.13 Det 
betyder bl.a. att museernas samhällsuppdrag har varie-
rat under deras flerhundraåriga historia. Per-Uno Ågren 
har beskrivit hur detta uppdrag har tillkommit, vilket 
innehåll det haft och hur det har bytt skepnad över tid. 
Denna diskussion har han fört med utgångspunkt i någ-
ra grundläggande frågor om varför och med vilka av-
sikter som de föremålssamlingar som så småningom 
blivit museer, började byggas upp på initiativ av sam-
hället. Ågren beskriver utvecklingen i form av sex ut-
vecklingssteg som jag finner relevanta.14 I det följande 
analyserar jag förändringen av samhällsuppdraget med 
utgångspunkt från Ågrens indelning.

De svenska museisamlingarna har genomgått en rad 
utvecklingsfaser. Den första ägde rum under 1500- och 
1600-talen då en antikvarisk verksamhet inleddes med 
att museisamlingar etablerades: ”De skulle bekräf-
ta och erbjuda bevis för legitimiteten i nationella an-
språk”. 15 Den andra fasen innebar att motiven för natu-
raliesamlingarna och naturvetenskapen förändrades till 
13   Nedan i detta kapitel definieras centrala begrepp i avhandlingen 

som museum, samhälle, samhällsmuseum  och offentlighet. Där 
redovisas också Elisabeth Crookes bidrag till detta i Museums and 
community: Ideas, Issues and Challenges, Series editors Eilean 
Hooper-Greenhill and Flora Kaplan/New York, 2008. 

14   Per-Uno Ågren, ”Om museernas samhällsuppdrag”, i Minne och 
bildning: Museernas uppdrag och organisation SOU 1994:51, bi-
lagedel.

15  Ibid., 8.

att främja kunskapen om verkligheten och världen men 
även att tjäna nationens ekonomiska tillväxt. Den tred-
je fasen innebar att föremålssamlandet under 1800-talet 
blev ett medel att erövra historien. Arkeologin skapade 
en periodisering av förhistorien och etnologin började 
söka efter kulturens ursprung.

Den nationella romantiken hämtar sin näring ur 
studiet av folkkulturen. Det pittoreska blir ett es-
tetiskt värde. De gamla landskaps- och bygdebe-
greppen får en renässans. Folkdiktningen, folktron, 
folkmålen, folkmusiken, folkkonsten gör anspråk på 
den humanistiska forskningens uppmärksamhet. 
Museiprojekten som föds ur detta nya intresse är 
inte längre lokaliserade centralt till huvudstad och 
universitetsstäder utan blir regionala och lokala.16

De museiprojekt som Ågren åsyftar var främst de 
svenska fornminnesföreningarna med början på 
1860-talet. Med dem växte en regionalt och lokalt 
präglad stolthet fram, som intressemässigt hamnade 
i konflikt med statens hävdande av de nationella per-
spektiven. På detta följde en förskjutning i den samti-
da idédebatten som innebar att folket avlöste nationen 
som centralt begrepp.17  

Den fjärde fasen inträffade i början av 1900-talet 
med den framväxande hembygdsrörelsen som, med 
Karl-Erik Forsslund som frontfigur, utvecklade en an-
nan ideologi än det antikvariska bakåtblickande som 
präglat fornminnesföreningarna.18 Det nya med hem-
bygdsrörelsens ideologi var att den kopplade samman 
kulturvården med naturvård, bygdeutveckling och 
framtidsoptimism eller med Sten Rentzhogs formule-
ring: ”Det viktiga i Forsslunds förkunnelse var att den 
inriktade sig på nuet och framtiden, inte på det för-
gångna”.19  Richard Pettersson har uppmärksammat 
hur denna insats av hembygdsrörelsen på ett märkligt 
sätt föregick och förebådade det miljöengagemang som 
växte fram under 1960-talet liksom det intresse för 
ekomuseer som skapades under 1970-talet.20  

Den femte fasen inträffade med det arbete som riks-
antikvarien Sigurd Curman uträttade under främst 
1920- och 1930-talen genom att skapa en nationell 

16  Ibid., 9.
17  Ibid. 
18   Hembygdsrörelsens väckelseskrift var Karl-Erik Forsslunds Storg-

ården som utkom 1900. Se även Karl-Erik Forsslund, Hembygds-
vård I-II, Wahlström & Widstrand/Stockholm, 1914; Maria Björ-
kroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930: En museologisk 
studie av att bevara och förnya, diss. serie: Papers in museology 5, 
Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, 2000; Sten 
Rentzhog, ”Den svenska hembygdsrörelsen 70 år”, i Sten Rentzhog 
(red.), Hembygdsvård, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsför-
bund/ Uddevalla, 1971.  

19  Rentzhog, 1971, 11; Se även Ågren, 1994, 12.
20   Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder: 

En idéhistorisk bakgrund och analys, Institutionen för historiska 
studier, Umeå universitet, 2003, 19–68.
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länsmuseiorganisation, som innebar att de tidigare 
provinsmuseerna legitimerades som länsmuseer med 
staten som huvudman och med en formell överbygg-
nad med referens till den officiella museisektorn. Detta 
innebar i praktiken att länsmuseerna successivt profes-
sionaliserade sin verksamhet.21 

Redan 1914 hade Karl-Erik Forsslund i Hembygdsvård 
– formulerat hembygdsrörelsens invändningar mot de 
stora nationella museerna: 

Det anses hart när som ett brott att betvivla Nordiska 
Museets och Skansens fullkomlighet och upphöjdhet 
över all kritik. De äro bragder, de ha haft och ha allt-
jämt en oerhörd betydelse, de må vi villigt och tack-
samt erkänna. Men ett stort museum kan inte undgå 
att i viss mån bli ett mausoléum. En väldig grav, där 
föremålen radas upp som katakombernas balsamera-
de lik – ännu levande endast för vetenskapsmannen, 
fornforskaren och historikern, men döda för folket i 
gemen.22  

När den socialdemokratiske ecklesiastikministern Art-
hur Engberg höll sitt tal vid invigningen av Hälsing-
lands nya museum i Hudiksvall 1937, var uppenbar-
ligen inte Forsslunds ord glömda, vilket framgår av 
följande passus ur talet: ”Ett museum som detta är icke 
någon kyrkogård, icke en dödas boning. Det är och vill 
vara en uppfostrare, en hjälpare, en vägledare för hem-
bygdens folk i dess strävan att förstå sina egna andliga 
förutsättningar.” 23 Engbergs tal är intressant för att det 
illustrerar den officiella syn på museets och kulturens 
uppgift som betonade kulturens roll som uppfostrare 
av det folk som den hade till uppgift att hjälpa. Den-
na syn på folket och kulturen var paternalistisk och 
innebar att folket inte ansågs kunna reda sig självt, det 
behövde hjälp och där hade museerna en viktig upp-
gift som uppfostrare. När Sigurd Curman drev igenom 
länsmuseiformen vägleddes han av denna officiellt för-
ankrade ståndpunkt. Detta faktum är viktigt att hålla i 
minnet, när jag jämför detta med den syn på kulturen 
som växte sig stark i början av 1960-talet. 

Den sjätte fasen i den utvecklingskedja som Ågren 
sammanfattat, sammanföll med början av den under-
sökningsperiod som mitt arbete omfattar. När det gäller 
21   Begreppet professionalisering används här i betydelsen att verk-

samheten i ökad grad präglas av en inriktning som förutsätter per-
sonal med adekvat utbildning och kompetens. Se även Richard 
Pettersson, 2001 och 2003; Kerstin Arcadius, 1997 samt Bengt 
Lundberg och Per-Uno Ågren, Historiebilder: Om intention och 
reception i museer, serie: Papers in museology 3, Institutionen för 
kultur och medier, Umeå universitet, 1999.  

22  Forsslund, 1914, 129.
23   Arthur Engbergs tal vid invigningen av Hälsinglands museum 1937 

finns återgivet i Georg von Post, ”Hälsinglands museum invigt 30 
oktober 1937”, i Gammal Hälsingekultur. Meddelanden från Häl-
singlands Fornminnessällskap, 1939; Per-Uno Ågren har citerat 
delar av talet liksom delar av ovanstående citat av Karl-Erik For-
slund i sin uppsats ”Museet i tiden”, i Årsboken Norrbotten 1991:3, 
Norrbottens museum/Luleå, 1991, 93–94.

museernas uppdrag, har Per-Uno Ågren konstaterat att 
en ny förskjutning hade skett då den statliga museiut-
redningen MUS 65 presenterade sitt första betänkande 
1972: ”Förmedlingsfaktorn har ryckt fram, kunskaps-
uppbyggnaden, vetenskapandet, kommer i andra hand. 
Den politiska situationen är en annan, bildningsupp-
draget i samhället ses inte längre som ett instrument för 
samhällsförhållandenas konservering och bestånd, utan 
som ett instrument för modernisering och samhällsför-
ändring. Historietolkningen ändrar förtecken. Museer-
nas uppdrag blir att revidera de etablerade historiebil-
derna.”24

År 1972 bedömdes således förmedlingen av kulturen 
vara angelägnare än dess dittillsvarande huvuduppgift 
som hjälp för ökad kunskap. Kulturen skulle medverka 
till modernisering av samhället. Det var också därför 
den nya satsningen på förmedlingsorganet Riksutställ-
ningar fick kulturpolitisk prioritet, som verktyg att de-
mokratisera museernas verksamhet. Riksutställning-
ars roll var att förnya utställningsmediet samt att tolka 
kulturarvet på ett nytt sätt. Med denna perspektivför-
skjutning av samhällsuppdraget, förändrades samtidigt 
debatten om kulturen från att tidigare ha utgått från be-
greppet folkkultur till att gälla folkets kultur, av Ågren 
uttryckt som: ”Folkets hus blir viktigare än hembygds-
gården”.25 Därmed förlorade den museiinriktning som 
Sigurd Curman representerade i aktualitet. 26 För det 
stöd som staten och myndigheterna lyckats utverka för 
den officiella museiverksamheten har Ågren funnit att 
grundläggande villkor har varit och är offentligheten, 
tillgängligheten och professionalismen i museisamling-
arnas förvaltning.27 Till dessa villkor bör också läggas 
kraven på samhällsrelevans, samhällskommunikation 
och samhällsförankring som började ställas då den 
svenska kulturpolitiken genomgick en förändringsfas 
med början under 1960-talet.

Under 1800-talet byggdes många museitempel i väst-
världen, även i Sverige, för att manifestera den nya ti-
den. Manifestera i så motto att den nya tiden – moder-
niteten – skulle stå i tydligare konstrast till den gamla 
kulturen. Alltsedan 1700-talet med den franska revolu-
tionen 1789, har museerna förväntats tjäna en offent-
lighet. Med det har också följt krav på tillgänglighet 
och speciellt under 1900-talet även förväntningar på 
professionalism när det gäller hantering av museisam-
lingarna och gestaltning av utställningarna. Har dessa 
förutsättningar kunnat åstadkommas på ett tillfredsstäl-
lande sätt, så har museet också kvalificerat sig för ett 
samhälleligt stöd. Ifall ett politiskt och ekonomiskt in-
tresse från samhället funnits, så har museet fortfarande 

24  Ågren, 1994, 15.
25  Ibid, 16.
26   Ågren har fört sin analysav samhällsuppdragets förändring ytterli-

gare steg gällande den tidsperiod som min studie omfattar.
27  Ågren, 1994, 7.
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haft ett samhällsuppdrag. Men karaktären av och inne-
hållet i detta uppdrag har förändrats.28

Samhällsbegrepp samt relationen 
samhälle och museum    
Begreppet Samhällsmuseum
Begreppet Samhällsmuseum utgör språkligt en sam-
manbindning av termerna ´samhälle´ och ´museum´. 
Per-Uno Ågren har beskrivit hur museerna tillsammans 
med kulturmiljövården och naturvården ingår som en 
del i det sammanhang som utgör samhällets offentlig-
het: ”Deras särart ligger i hävdandet och förmedlingen 
av nuvärdet i det materiella miljöarvet: den naturgivna 
och historiskt formade miljön, den levande naturen och 
de historiska objekten.” 29

Före upplysningstiden fanns en representativ offent-
lighet i form av kyrkan och statsmakten. Den senare 
kom till uttryck genom rättsväsen, skattemakt, krigs-
makt och undervisningsväsen. Under upplysningstiden 
gavs offentligheten en ny betydelse som arena för idéer 
och samhällsdebatt.  Med Ågrens bestämning åsyftar 
begreppet offentlighet ”en verbal, abstrakt och imma-
teriell verklighet som – förmedlad av nya publikations-
former – blev central i den borgerliga kulturhegemon-
ins Europa”.30 

Ågren har preciserat de samband som finns mellan vad 
han benämner som abstrakt – övergående respektive 
materiell – förblivande offentlighet. Genom människans 
urval transformeras denna till vad som utgör vårt kul-
turarv. Ågren fortsätter: ”Den materiella offentligheten 
är den ständigt närvarande, begränsande och discipline-
rande ramen för det sociala livet. Den abstrakta offent-
ligheten – det talade och lästa ordet, ceremonierna och 
beteendenormerna – är flyktiga och övergående, medan 
den materiella offentligheten är förblivande. Den trans-
formeras kontinuerligt till det kulturarv som väljs, kon-
serveras och förmedlas särskilt av kulturminnesvård, 
naturskydd och museer. Kulturvårdare och antikvarier 
opererar som mediatörer i gränsområdet mellan veten-
skapernas och samhällsdebattens immateriella och den 
fysiska verklighetens materiella offentlighet.”31 

Många försök har gjorts för att definiera begreppet mu-
seum. De varianter av bestämningar som förekommit, 
avspeglar den kontext och den tidsanda i vilken de for-
mulerats.32 En definition – typisk för tiden strax efter 
28  Ågren, 1994, 7. 
29   Per-Uno Ågren,”Museologi och kulturarv”, i Nordisk museologi 

1993:1, 61.
30   Ibid. Se också Jurgen Habermas, Borgerlig offentlighet, Arkiv/

Lund, 1988.
31  Ågren, 1993:1, 62.
32   Svante Beckman, 1983; Göran Rosander, ”Museerna och tidsan-

dans förändring”, i Museet som makt och motstånd: Festskrift till 
Erik Hofrén 10 april 1996, Arbetets Vänners Förening/Norrkö-

avhandlingens undersökningsperiod – formulerades av 
den statliga utredningen Minne och bildning från 1994: 
”Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. 
Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och levan-
degör föremål och andra vittnesbörd om människors 
kultur och miljö. Det utvecklar och förmedlar kunskap 
och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för 
allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. 
Museets syfte är bildning för medborgarna.”33 Defi-
nitionen överensstämmer i huvudsak med ICOM:s då 
gällande version.34 Den svenska definitionen innefattar 
i sin första del den syn på museets uppgift som gällt för 
svenska museer under större delen av 1900-talet och 
som sammanfattats i parollen ”Samla, vårda, visa” och 
som uttrycker vad som i avhandlingen kännetecknar ett 
Kulturarvsmuseum. 

För begreppet samhälle ger den svenska Nationa-
lencyklopedin följande vägledning: ”Benämning på 
en grupp individer förenade i ett nätverk av sociala 
relationer med viss varaktighet och kontinuitet över 
tid. Till övriga kännetecken hör att individerna har en 
gemensam kultur och tradition, att samhället överlever 
sina innevånare, att det till största delen reproducerar 
sig självt och att det är territoriellt avgränsat.”35 Den-
na definition är endast delvis klargörande och omfat-
tar inte alla de aspekter av begreppet som getts i andra 
tolkningar.

I den internationella forskningstraditionen inom disci-
plinerna kulturantropologi, sociologi, statsvetenskap 
samt i den engelskspråkliga traditionen som benämns 
”cultural studies” och ”development studies”, har se-
dan 1950-talet producerats ett stort antal rapporter där 
det engelska begreppet ”community” används.36 Det-
ta begrepp är inte synonymt med det svenska ”sam-
hälle” och används liksom sin svenska motsvarighet i 
en mångfald varierande betydelser och sammanhang. 
Engelskans ”public” med referens till ”samhälle” alter-
nativt ”offentlighet” förekommer också, men uttyds of-
tast som ”människor i allmänhet”. Även begreppet ”so-
ciety” används för att beteckna ”samhälle”, men har en 
konnotation som avser samhället i betydelsen av ett or-
ganiserat och strukturerat system i betydelsen stat och 
förvaltning. Men det kan också åsyfta ett organiserat 
och utvecklat samhällsskick i betydelsen ”civilisation 
– ett civilt samhälle”.37 Begreppet ”community” (sam-
hälle=gemenskaper, associationer, föreningar) är sedan 

ping, 1996. 
33   Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation, SOU 

1994:51, 30.
34   En sammanfattning av ICOM:s definition redovisas i Minne och 

bildning: Museernas uppdrag och organisation, SOU 1994:51, 
27. För ytterligare bakgrund och förklaring av ICOM: se kapitel 2 
”Museologi i relation till samhällsuppdraget”.

35  Nationalencyklopedin, band 16, Höganäs, 1995, 226.
36  Crooke, 2008, 33.
37  Nationalencyklopedin,band 4, Höganäs, 1990, 162.



11

flera decennier etablerat i internationell forskning för 
att beteckna de speciella grupper och deras intressen 
som är av fundamental betydelse vid analys av museer. 
I relation till ”society” refererar ”community” språkligt 
till de olika intressegrupper, grannskap och gemenska-
per som verkar inom ramen för ett ”society”.38 De tre 
nämnda engelska begreppen – public (offentlig), socie-
ty (samhälle) och community (gemenskap) – som alla 
har betydelser med anknytning till det svenska ”sam-
hälle”, framstår ofta som så kända att deras innebörder 
sällan preciseras. Samtidigt är det uppenbart att val av 
respektive begrepp, uttrycker författarens prioritering 
och intresseinriktning för den undersökning som ved-
erbörande är ansvarig för. 

Forskning om sambanden mellan 
samhälle och museum 
En utgångspunkt är det nära samband som finns mel-
lan samhälle och museum; båda företeelserna påverkar 
varandra och är i sina uttryck beroende. Karaktären 
av deras ömsesidiga beroende av varandra är givetvis 
av betydelse. Denna symbios handlar dels om hur 
samhället legitimerar museerna, men också om att 
museet bidrar till att forma samhället genom att 
uttrycka och gestalta samhälleliga identiteter. Elisabeth 
Crooke uttrycker denna dualism som att ”samhällen 
behöver historierna och identiteterna som bevarats 
och undersökts i museerna och museisektorn behöver 
människorna, i de många samhällena, för att värdet av 
museerna och deras existens skall erkännas [min över-
sättning].”39  

I internationell forskning om museer och kulturarv 
har samhällets betydelse belysts i många avseenden. 
Dessa arbeten har bidragit till att öka kunskaperna om 
komplexiteten av museets relationer till sin publik.40 
Samhälle i dessa sammanhang avser ”society”. Elisa-
beth Crooke skiljer på två sätt att betrakta relationen 
mellan museer, kulturarv och samhälle. Det ena avser 
den påverkan som sker inom ramen för den officiella 
museisektorn dvs. museer som har ett finansiellt stöd 
och/eller en kulturpolitisk legitimitet som bas för sin 
verksamhet. Dessa museer har professionellt utbildad 
och anställd personal och kan ha nationella, regiona-
la och lokala, men också privata ägare som huvudmän 
och aktörer. Den här kategorin av officiellt sanktio-

38  Crooke, 2008, 23.
39  Ibid., 1.
40   Elean Hooper–Greenhill, Museums and the Interpretation of Visu-

al Culture, Routledge/London, 2000, 568; Hooper-Greenhill upp-
märksammar här vad som kallas ´interpretative communities` dvs. 
betydelsen av vårt beroende av sammanhang när vi som individer 
tolkar våra upplevelser av museet. Denna tolkning sker genom de 
mediala raster och den utveckling som äger rum; Tony Bennett, 
The birth of the Museum – History, theory, politics, Routledge/
London and New York, 1995, kapitel 1; Jean Davallon, Gérald 
Grandmont, Bernhard Schiele, The rise of environmentalism in 
museums, Musée de la civilization/Québec, 1992, 15–23; Hilde 
S. Hein, The Museum in transition, a philosophical perspective, 
Smithsonian Institution Press/Washington D.C., 2000, 37–50.

nerade museer är i hög grad avhängig huvudmännens 
intresse av att legitimera verksamheten genom finan-
siellt stöd och direktiv av målsättningskaraktär. Upp-
draget har i dessa fall getts av staten eller av regionala 
och lokala huvudmän (society) med åtföljande krav på 
att museerna ska bedriva verksamheten i enlighet med 
huvudmännens intentioner som aktörer. Därmed inte 
sagt att aktörerna, museernas ledningar och deras hu-
vudmän, alltid är överens om vari uppdraget består och 
hur verksamheten skall utformas. Den andra formen av 
museiverksamhet som samspelar med samhället (so-
ciety) kallar Crooke för den inofficiella museisektorn. 
Den består av olika samhällsgrupper med ingen eller li-
ten erfarenhet av, eller intresse för, de normer som gäl-
ler för de professionella museerna, men som med stort 
engagemang och intresse för ett speciellt ämnesområde 
ofta producerar intressanta utställningar eller skapar 
spännande objektsamlingar byggda på gruppmedlem-
marnas egna erfarenheter och prioriteringar. Vad som 
presteras här bygger inte på officiella kulturpolitiska 
eller andra målsättningar hos myndigheter, utan utgår 
från samhällsgruppens egna intressen och avsikter. I 
dessa fall åsyftas begreppet community. Crookes upp-
delning av museiverksamheterna i två kategorier är gi-
vetvis en förenkling. I verkligheten påverkar de båda 
museiformerna varandra. En bra illustration till detta 
utgör för svenska förhållanden den historiska process 
som föregick skapandet av länsmuseerna. 

Under 1860-talet togs privata initiativ (inofficiell 
museisektor) som ledde till bildandet av de första 
fornminnesföreningarna (communities). I början av 
1900-talet togs de första initiativen till hembygdsför-
eningarna. Fornminnesföreningarna och hembygdsrö-
relsen (inofficiell museisektor) utgjorde basen och för-
utsättningarna för vad som under 1910- och 1920-talen 
övergick till att bli provinsmuseerna. Riksantikvarien 
Sigurd Curmans initiativ till reformering av bl.a. mu-
seiväsendet resulterade därefter i skapandet av en na-
tionell länsmuseiorganisation (officiell museisektor, 
society).41 Liksom utvecklingen i Sverige har Crooke 
genom flera exempel på museiverksamhet i Austra-
lien, Latinamerika, USA, Canada och Storbritannien 
klargjort att initiativ från den inofficiella museisektorn 
visat sig så bärkraftiga att de tagits upp av den officiel-
la museisektorn och utgör viktiga beståndsdelar i dessa 
museers verksamhet.42 Denna påverkan har varit och 
är viktig för museernas utveckling och illustrerar ock-
så den fundamentala roll som samspelet mellan muse-
um och samhälle har.  Karl-Erik Forsslunds ovan re-
dovisade uppfattning om museernas samhällsroll som 
redskap för ett medborgerlig brukande och inflytande, 
utgör en annan och svensk illustration till Crookes tes 

41   Denna historia är väl dokumenterad och redovisad. Se exempelvis: 
Kerstin Arcadius, Museum på svenska: Länsmuseerna och kultur-
historien, diss. Nordiska museets handlingar 123, Nordiska muse-
et/Stockholm,1997 eller Pettersson, 2001.

42  Crooke har detta som ett av bokens huvudteman.
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om beroendeförhållandet och samspelet mellan den of-
ficiella och inofficiella museisektorn. Den kan också 
tjäna som exempel på de bestämningar och distinktio-
ner som gjorts i detta avsnitt mellan begreppen sam-
hälle/stat (society) och intressegrupper/gemenskaper 
(community).  

Forskning som utgår från  
begreppet samhälle 
Samhälle som begrepp har använts i många betydelser 
i den forskningstradition som inleddes under 1950-ta-
let. I dess första fas gavs begreppet en funktionalistisk 
och strukturalistisk prägel som avsåg hur grupper av 
människor är organiserade och hur de interagerar i en 
bestämd lokalitet. I en sådan kontext utgör samhället en 
deskriptiv kategori av människor som utvecklas utanför 
familjen för att formeras till olika grupper av närsamhäl-
le (community). Den här typen av definitioner har sedan 
ett par decennier förändrats till att i högre grad beakta 
samhällsbegreppets kulturella, sociala och politiska di-
mensioner. Den mångfald av tillämpningar som utveck-
lats för begreppet åsyftande communities, har beskrivits 
av Gerard Delanty som ”Samhällen har haft etnicitet, 
religion, klass eller politik som grund; de kan vara stora 
eller små; [---] de kan vara lokala eller organiserade glo-
balt; välanpassade eller subversiva i sin relation till den 
etablerade ordningen; de kan vara traditionella, moder-
na eller t.o.m. postmoderna; reaktionära och progressiva 
[min översättning från engelska].”43 Delanty betonar att 
dessa gemenskaper/intressegrupper inte nödvändigtvis 
behöver ha rötter som ligger långt tillbaka i tiden. De 
måste inte, men kan vara knutna till en geografisk plats 
och kan också bygga på de gemensamma intressen som 
finns hos dess medlemmar. Ju fler karakteristika som 
föreligger, desto bättre förutsättningar finns för en väl 
fungerande intressegrupp (community). Om antalet ge-
mensamma karakteristika är ett fåtal eller rentav endast 
en, betraktas intressegruppen ha en tunn bas för sin exis-
tens. Enligt Delanty är det dock inte antalet gemensam-
ma karakteristika som avgör om en grupp/gemenskap 
(community) kan definieras som ett samhälle.44  När ett 
samhälle (community) konstitueras eller formeras sker 
detta med vissa attribut som kännetecken, vilka kan avse 
en gemensam geografisk plats eller andra karakteristika 
som exempelvis religion, arbete, fritidsaktivitet eller en-
gagemang i sociala och politiska frågor. Avgörande för 
den gemenskap som etableras, är de avsikter som kan 
associeras med symboliska markörer, liksom medlem-
marnas motivation för att kanalisera de gemensamma 
attributen att fungera i det konstituerade samhället.45

Hugh Butcher urskiljer tre typer av gemenskaper (com-
munities) som han kallar deskriptiva samhällen, vär-
desamhällen och aktiva samhällen. Det förstnämnda är 

43  Gerard Delanty, Community, Routledge/London, 2003, 2.
44  Delanty, 2003, 2.
45  Ibid.

relaterat till det nätverk av människor som har något 
gemensamt vilket antingen kan bygga på känslor av 
tillhörighet till vissa idéer eller  geografisk lokalitet. 
Den andra typen av samhällen avser de värden som är 
viktiga för medlemmarna som exempelvis solidaritet 
och andra målsättningar. Den tredje typen av gemen-
skaper syftar på de sociala initiativ som medlemmarna 
anser viktiga att ta för att öka det egna samhällets makt 
och förmåga. Det som förenar de tre samhällstyperna 
är medlemmarnas känsla av gemenskap, vars motsats 
är ”utanförskap”. Viktig är också medlemmarnas käns-
la av integration med varandra, men likaså värdet av 
att vara inkluderad. I alla dessa tre typer av communi-
ties ingår aktiviteten som en viktig faktor för att uppnå 
en gemensam nytta för medlemmarna. Annorlunda ut-
tryckt finns samhället/gemenskapen till som ett nätverk 
vilket skapar förutsättningarna för att ge dess medlem-
mar inflytande i de frågor som är angelägna för dem.46

Zygmunt Bauman har uppmärksammat osäkerhet som 
det kanske viktigaste incitamentet för en intressegrupp 
att konstitueras. Hans tes är att en sådan konstrueras i 
situationer då människor upplever ett externt hot. Bil-
dandet av gemenskaper utgör i dessa fall ett verktyg 
för självförsvar.47Andra forskare har hävdat motsatsen, 
nämligen att det är positivt för samhällen att dess med-
lemmar känner tillhörighet och gemenskap. Brent häv-
dar i det avseendet att tillkomsten av intressegrupper 
(communities) i motsvarande grad skapar isolering och 
känslor av ”utanförskap” för de människor som inte 
tillhör samhället som medlemmar.48   

När det gäller samhällsbegreppets uttydande och an-
vändning, uppfattar jag det som såväl en process som 
produkt. Det är i hög grad ett fenomen vars tolkning 
beror av den kontext i vilket det förekommer. Möjlig-
heterna att använda begreppet i varierande samman-
hang kan uppfattas som förvirrande, men det innebär 
samtidigt att begreppets tillämpbarhet utvidgas.    

I den forskningspraxis som utvecklats om samhälls-
begreppet skiljer Elisabeth Crooke på tre betydelser.49 
Den första avser studier som i huvudsak beaktar hur 
man genom att förstå dynamiken i gemenskaper (com-
munities) bättre kan värdera de processer som formar 
identitet, hur relationer skapas och hur definitioner av 
tillhörighet etableras.50 Denna typ av studier handlar 

46   Butcher, ”Introduction: Some Examples and Definitions”, i Butch-
er et al., Community and Public Policy, Pluto Press in association 
with Community Development Foundation/London, 1993, 3.

47   Zygmunt Bauman, Community Seeking Safety in an Insecure 
World, Cambridge: Polity Press/London, 2001, 

48   Jeremy Brent, “Community Without Unity” i Paul Hoggett, Con-
tested Communities: Experience, Struggles, Policies, Policy Press/
Bristol, 1997.

49  Crooke, 2008, 27–28.
50   Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner 

kring nationalismens uppkomst och spridning, svensk övers., Da-
idalos/Göteborg, 1992; Anthony. Cohen, The Symbolic Construc-
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ofta om hur gemenskaper ges symbolvärden, betydel-
sen av föreställningar för hur detta uttrycks och före-
komsten av varierande karaktärer i olika samhällen. 
Dessa studier har nära anknytning till den forskning 
om museer som vill förklara museiobjektens betydel-
ser samt användning av utställningen som metod för 
att uttrycka identitet, att representera kulturen och att 
definiera nationer. Den andra typen av samhällsstudier, 
enligt Crooke, har offentlig politik som sitt huvudin-
tresse. Detta område fokuserar på hur den offentliga 
politiken använder sig av samhället (society) som ett 
redskap för att integrera och styra politiken lokalt och 
på nationell nivå. Samhället (society) ses här som ett 
medel att påverka social-, ekonomisk och kulturell ser-
vice med utgångspunkt från ett gällande offentligt och 
politiskt program, företrädesvis med staten som aktör.51 
Enligt västeuropeisk och inte minst nordisk terminolo-
gi, handlar denna typ av studier om den roll som väl-
färdspolitiken spelar för samhällsförhållandena. För 
svenska förhållanden och för detta arbete berörs här 
frågan om den nationella kultur- och museipolitikens 
betydelse och påverkan på samhället. 

Allan Cochrane är en av flera forskare som ifrågasatt 
den påverkan som bl.a. kulturpolitiken har på samhäl-
let. Cochranes invändning är att begreppet alltför ofta 
har lagts som predikament till termen politik utan att 
någon egentlig integrering mellan politik och kultur 
sker genom detta tillvägagångssätt. Anspråken på att 
använda samhällsbegreppet som verktyg måste bygga 
på en ambition att se dess förutsättningar för att åstad-
komma antingen en politisk förändring eller utvecklan-
det av en demokratisk process, menar Cochrane. Hans 
kritik har påtagliga beröringspunkter till Latours ve-
tenskapsteoretiska ifrågasättande av den sociologiska 
traditionen som behandlas nedan i kapitel 2.52 Cochra-
nes kritik leder naturligt över till det tredje området för 
samhällsstudier som Crooke tar upp, nämligen samhäl-
let (community) sett som en form av, och för, socialt 
handlande (social action). Här är perspektivet den roll 
som museet kan spela som arena för samhällskritik och 
som plattform för olika sociala och politiska kampanjer 
för demokrati, medborgerliga rättigheter osv. Museet 
kan i sådana fall spela rollen av katalysator för olika 
gruppers och nätverks intressen. Det är värt att under-
stryka att denna dimension inte bara är tillgänglig för 
vad en majoritet av medborgare anser representera de-
mokratiska värden och mål. Museernas roll som arena 
kan i denna mening i princip användas av intressegrup-
per och organisationer som exempelvis Sverigedemo-

tion of Community, Routledge/London, 1989.
51  Crooke, 2008, 28.
52   I forskarsamhället finns inte konsensus om att exempelvis social-

politik och kulturpolitik har den påverkan på samhällsutvecklingen 
som den gör anspråk på. Allan Cochrane, “Community Politics and 
Democracy”, i D. Held & C. Pollitt, News Forms of Democracy, 
Sage/London, 1986, 51–75. Jämför också med Bruno Latour vars 
kritik har likheter med Cochrane.  

krater och Hells Angels – gemenskaper som av många 
uppfattas stå för odemokratiska värden. Med detta ak-
tualiseras frågan om vem som skall agera ”gatekeeper” 
och på vilket mandat.

Jag har ovan pekat ut distinktionen mellan begreppen 
samhälle (society) och samhälle/gemenskap (commu-
nity). Ivan Karp har beskrivit relationen mellan be-
greppen som att varje samhälle (society) kan anses 
bestå av en föränderlig mosaik av många samhällen/
gemenskaper/organisationer (communities). Indivi-
duella identiteter och erfarenheter härrör aldrig enbart 
från enskilda segment av samhället – från enbart ett 
av de samhällen/gemenskaper (communities) av vil-
ken den komplexa och föränderliga sociala ordningen 
är uppbyggd. Det här betyder att en individ på kort tid 
mentalt kan förflytta sig från sin etniska tillhörighet 
till att i nästa stund uppträda i en annan roll i en for-
mell organisation i ett professionellt samhälle, för att 
därefter åter vara medlem av sin etniska gemenskap. 
Individens identitet formas således inte av enbart en 
faktor, utan genom den serie av sociala möten, händel-
ser och sammanhang som individen genomlever. På 
detta sätt socialiseras individer och blir därmed med-
lemmar – medborgare – i det som vi kollektivt benäm-
ner institutioner, som bildar det civila samhället (civil 
society).53Museer och gemenskaper (communities) ut-
gör bara en del av det civila samhället – de komplexa 
sociala verkligheter i vilka vi lever våra liv och formar 
våra identiteter.54 I det civila samhället inkluderas så 
varierande former av gemenskaper som familjer, ide-
ella föreningar, etniska grupper och föreningar, utbild-
ningsorganisationer liksom samhällen knutna till olika 
yrkesområden. Dessa olika sociala företeelser förser 
individerna med sammanhang i vilka de definierar, de-
batterar och kämpar om sina identiteter och skapar och 
återskapar sina levnadsförhållanden, sina uppfattningar 
och värderingar samt ytterst den sociala ordning i vil-
ken de verkar. Ekonomiska aktiviteter, socialt liv och 
kulturella verksamheter – allt detta skapas inom ramen 
för det civila samhället, menar Karp.55 Samtidigt är inte 
det civila samhället en passiv agent för social repro-
duktion och utbildning. Dess institutioner kan nämli-
gen antingen stödja eller avvisa förslag eller direktiv 
från statliga instanser. Dessutom finns motsättningar 
inom dess egen struktur med avseende på klass, etnici-
tet och raskonflikter. Det betyder att det civila samhäl-
let är mer än en mosaik av samhällen och institutioner, 
som det beskrevs ovan. Karp karakteriserar detta som 
en arena på vilken värderingar prövas för att uppnå 

53   Ivan Karp, ”Introduction: Museums and Communities - The Poli-
tics of Public Culture”, i Ivan Karp et al., Museums and Communi-
ties: The Politics of Public Culture, Woodrow Wilson International 
Centre for Scholars, Smithsonian Institution Press/ Washington, 
1992, 3.

54  Ibid., 4.
55  Ibid., 4–5.
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legitimitet.56 Det civila samhället liknas också av Karp 
som en scen, där aktörerna följer ett manuskript eller 
i varje fall använder det som en utgångspunkt för att 
improvisera sina framträdanden. Manuskriptet består 
av idéer om samhället (society), den uppsättning av 
trosföreställningar, antaganden och känslor utifrån 
vilka människor värderar varandra och vilka ibland är 
vägledande för deras agerande.  

Tillämpning av begreppen samhälle, 
museum, samhällsmuseum och kultur
I avhandlingen använder jag Crookes distinktioner och 
har inspirerats av de nyanseringar som Delanty, Co-
chrane, Latour och Karp har bidragit med. Det betyder 
att jag för det första arbetar med en åtskillnad mellan en 
officiell och en inofficiell museisektor vars existenser 
bygger på skilda förutsättningar: Den officiella musei-
sektorn utgår för sin verksamhet från ett finansiellt och 
för Sveriges del kulturpolitiskt stöd. Den inofficiella 
museisektorn däremot konstitueras och bedrivs med ut-
gångspunkt från initiativ som kommer från enskilda och 
gemenskaper (communities) av vitt skilda karaktärer 
och motiv. I utvecklingen av de båda museisektorerna 
sker ett samspel och en ömsesidig påverkan av idéer. 
Dessa processer försiggår såväl med som utan konflik-
ter mellan aktörerna och dynamiken är nödvändig för 
att museernas verksamhet skall hållas levande och med 
resurser för utveckling och förnyelse. Jag tillämpar be-
greppet samhälle med den komplexitet och variation av 
tolkningsmöjligheter som jag redovisat. Denna mång-
sidighet i samhällsbegreppets användning är nödvändig 
för att förstå det samspel mellan samhälle och museum 
som är fundamental för museernas livskraft.

När det gäller val av perspektiv för forskning om Sam-
hällsmuseer, har jag beskrivit de tre typerna av ana-
lytisk tillämpning som Crooke identifierat. Det första 
avser den roll som museet har att skapa en identitet av 
symbolisk karaktär för de gemenskaper (communi-
ties) som museet interagerar med. Det andra handlar 
om den roll som museerna spelar i den offentliga po-
litiken (socities) och det tredje forskningsperspektivet 
om hur museerna kan användas som katalysatorer för 
olika ageranden av intressegrupper/gemenskaper (com-
munities) med sociala syften. Det sistnämnda benämns 
social action i den forskningstradition som sedan länge 
etablerats. I studien använder jag mig parallellt av alla 
dessa tre forskningsperspektiv. För att förtydliga fram-
ställningen har jag valt att ställa begreppen samhälle 
(society) och gemenskap/intressegrupp (community) 
mot varandra som uttryck för en maktrelation. Det sker 
genom att betrakta samhälle i två betydelser. För det 
första som ”society” – dvs. ”samhälle” i betydelsen ett 
organiserat och strukturerat system. Begreppet avser då 
antingen stat, landsting, kommun eller civilt samhälle 
och uttrycker ett maktförhållande där samhället (exem-

56  Ibid., 5–6.

pelvis staten) som aktör kan eller har för avsikt att ge-
nomföra åtgärder som berör medborgarna.  För det an-
dra använder jag begreppet ”community” – ”samhälle” 
i betydelsen olika intressegrupper, grannskapsgrupper 
och gemenskaper som verkar inom ramen för ett sam-
hälle (society). I detta fall är ”community” också en 
aktör men med handlingsmandat som endast utgår från 
den egna intressegruppens agenda eller ambitioner.  

Begreppet kultur har historiskt getts många definitio-
ner. Raymond Williams hävdar att de flesta av begrep-
pets uttydningar kan kopplas till de tre referenserna 
´tankens odling´, ´samhälleliga och organisatoriska 
livsstilar´ samt ´konstarter´. Hans definitioner av dessa 
referenser är

The independence and abstract noun which descri-
bes a general process of intellectual, spiritual and 
aesthetic development […]; ii)the independent noun, 
whether used generally or specifically, which indica-
tes a particular way of life, whether of a people, a pe-
riod or a group […]; iii)the independent and abstract 
noun of which describes the works and practices of 
intellectual and especially artistic activity.57

I studien refererar jag till alla dessa tre definitioner 
dock huvudsakligen till de två sistnämnda dvs. kultur i 
meningen ”samhälleliga och organisatoriska livsstilar” 
eller ”konstarter”. I litteraturen kallas ofta dessa defi-
nitioner den breda respektive den smala definitionen. 
Den breda definitionen har ett ursprung i socialantro-
pologin och namnges ofta som det antropologiska kul-
turbegreppet. Det omfattar såväl människors föreställ-
ningar och värderingar som de praktiska, vardagliga 
och materiella yttringarna av all mänsklig verksamhet. 
Det bredare kulturbegreppet står i tydlig konstrast till 
det smala kulturbegreppet som enbart omfattar de skö-
na konsterna. Det smala begreppet benämns också ofta 
som det estetiska kulturbegreppet.58  

Rolf Hugoson har understrukit, vad som ofta förutsätts, 
att de olika användningarna av begreppet kultur inte 
behöver förhålla sig harmoniskt till varandra. Tvärtom

57   Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Soci-
ety, Croom Held/New York, 1976, 88f.

58   Forskning om kultur: rapport från en arbetsgrupp inom HSFR 
– Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR: 
Forskningsrådens förlagstjänst/Uppsala, 1984; För en utförligare 
diskussion av kulturbegreppets bestämningar och historia se även 
Ulf Hannertz et al., Kultur och medvetande: en tvärvetenskaplig 
analys, Akademilitteratur/Stockholm, 1982. 
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menar han att de olika referenserna ofta utmanar varan-
dra.59 Samtidigt anför han argument för att staten (so-
ciety) ofta ger stöd till kulturinstitutioner för att de an-
tas befordra befolkningens livsstil. I detta finns inbyggt 
en föreställning om att ett lands befolkning omfattar en 
gemensam kultur som det är möjligt att påverka genom 
en kulturpolitik.

Förebilderna
Vi har tillägnat oss en pragmatisk inställning till det 
förflutna. Vi aktualiserar det utan att respektera det. 
Vi använder oss utav det för att förstå vårt läge i nuet 
och för att pejla framtiden. Vi studerar inte de gamla 
mästarna i tro att de döljer en för alla tider giltig vis-
dom. Vi tycker inte att det förflutna i sig är klokare 
eller rikare på skapelser. Det är bara det att det finns 
mer förflutet än nu och framtid. Museet som lagerlo-
kal för saker ingen kan använda, för konst som inte 
längre eggar – den föreställningen har börjat vika. 
Men museet är ofta nog ett tempel över det beståen-
de. Fastän inga avlatsbrev längre är till salu, kan man 
försäkra sig in i evigheten genom att betala vården 
av sin egen gravsten för decennier framåt. Det finns 
en liknande tro på att enstaka verk kan införlivas 
med en mästarkatalog som ärvs från generation till 
generation. Museerna invaggar människor i en falsk 
trygghet genom att välja ut ting som sedan uppfattas 
som oförgängliga.60

Så skrev författaren Per Wästberg i uppsatsen ”Det 
sällsamma vardagsrummet” publicerad i den essä-
samling i bokform som gavs ut i anslutning till Riks-
utställningars vandringsutställning Det underbara 
skåpet som producerades 1967. Det är en tidstypisk 
1960-talston i Wästbergs uppsats med en träffsäker be-
skrivning av museet som fenomen. Men uppsatsen var 
inte bara en kritik av museet. Wästberg pekade också 
ut vad museet skulle kunna vara. Museet kan vara all-
ting och många arbetar på att frigöra begreppet från 
tyngande associationer, hävdade han:

Det är ett varuhus, ett skyltfönster, en samlingspunkt. 
Dess funktion är att vara tittskåp, vandrande utställ-
ning, frågecentral, bibliotek, restaurang, lokal för 
frivillig bildningsverksamhet.   Museet förkropps-
ligar fantasier, det härbärgerar myternas skal, det 
synliga av utopierna, likaväl som de sunda och nära-
liggande realiteter som borgerskapet i alla tider gjort 
en dygd av att ära. Det sysslar med tingens inbördes 
förhållande, speglar tingen men kan också skapa nya 

59   Rolf Hugoson, Vad är kulturpolitik? En fråga om retorik, diss. 
Statsvetenskapliga institutionen, Forskningsrapport 2000:1, Umeå 
universitet, 2000, 93.

60   Per Wästbergs uppsats ”Det sällsamma vardagsrummet”, i Ingemar 
Tunander (red.), Det underbara skåpet, Prisma/Stockholm, 1967, 
9–10; Det underbara skåpet gavs ut som essäsamling i anslutning 
till Riksutställningars utställning med samma titel.

relationer mellan dem. En museiman måste likt en 
konstnär få ge sig ut på äventyr och ta risken att kri-
tiken och publiken fördömer honom. För en besökare 
är det roligare att lämna ett museum hänryckt och lite 
snurrig än uppbyggd och vördnadsfull.61 

Här formulerade Wästberg en vision för museet som 
hade giltighet under 1960-talet och som varit en vik-
tig inspirationskälla för mig i denna studie. Visionen 
anger att museet har att förhålla sig till och diskutera 
såväl människan som samhället och inte bara hennes 
uttrycksmedel och artefakter – ett ansvar som är betyd-
ligt vidare och något som många museer länge inte sett 
som sin uppgift att axla.62  Wästbergs ståndpunkt har 
varit vägledande till det bärande temat för avhandling-
en, nämligen konflikten mellan museets uppgift som 
å ena sidan förvaltare av ett kulturarv och å den andra 
sidan som en samhällsaktör för ökade kunskaper i en 
samtid och för en framtid. Han var en av få som expli-
cit efterlyste ett Samhällsmuseum.

I avhandlingen använder jag begreppet Samhällsmuse-
um implicit. Det innebär att det är jag som författare av 
detta arbete, som definierar de ambitioner och målsätt-
ningar som förekommer i undersökningen och benäm-
ner detta som ett arbete för samhällsmuseitanken med 
referens till bl.a. begreppet Samhällsmuseum. För de 
flesta aktörer som förekommer i studien fanns således 
inte Samhällsmuseum som ett medvetet och använd-
bart begrepp. Däremot har jag som författare funnit det 
relevant och till och med centralt, att analytiskt använ-
da begreppet i min undersökning.Wästberg använde 
således begreppet Samhällsmuseum explicit som ett 
medel att hitta uttryck för en ambition att sträva mot 
ett Samhällsmuseum och såg med detta möjligheterna 
”att visa människans alla motsägelsefulla skepnader i 
form av demoni och framstegstro eller dödskamp och 
glädje”. Han konstaterade att museet oftast presente-
rar människan som skapare, medan hennes improduk-
tiva och destruktiva sidor ter sig svårare att gestalta.63 
Wästbergs markering av ett konfliktperspektiv är tyd-
ligt. Jag avläser hans position som en ambition att föra 
in ett mer medvetet dramaturgiskt inslag i museernas 
arbete. Vår historia och samhällsutveckling präglas och 
drivs av konflikter och endast undantagsvis av kon-
sensus. Dessa förhållanden borde därför också avspeg-
la sig i museernas verksamhet.  Till detta bör läggas 
Wästbergs uppfattning att en viktig uppgift för museet 
är att gestalta de samband som finns mellan dåtid, sam-
tid och framtid. Detta kräver att museet inte bara söker 
beskriva historien utan dessutom förhåller sig kritiskt 
reflekterande till den:

Museet återger vad som har mött människan på hen-

61  Ibid., 10.
62  Ibid., 11. 
63  Ibid.



16

nes upptäcksfärd genom tiden och världen: det som 
förvånat henne och som hon därför tagit med sig 
hem. Etnografik. Det ställer också ut människans 
verktyg för att utforska tillvaron: sextanten och de 
matematiska instrumenten, jordgloben, stjärnkikaren, 
pergamenten, kanonerna, sjömanskistan med sin tor-
kade rocka, sin strutsfjäder, dolk och flaska med ling-
on. Museerna sysslar med det synliga. Bakom skym-
tar idéerna: varför gjordes detta, varför blev det så? 
Bakom fartygsmodellerna navigationen.64

Wästberg ifrågasatte den tradition av oreflekterat och 
självbespeglande bevarande av minne och tradition 
som museet länge ägnat sig åt.65 Istället ville han upp-
märksamma de förutsättningar för förnyelse och fram-
tid som museet kan hjälpa människan att se.  Det mate-
riella uttrycket för människans drömmar och skapande 
med engagemang, agitation och utmaningar gentemot 
publiken, har museet som sin arena, ansåg Wästberg.66 
Det är givetvis möjligt att avfärda hans vision som ett 
önsketänkande byggt på lösan grund. Men likväl går 
det att betrakta Wästbergs uppfattning som ett uttryck 
för vad människan har genomlevt och vill förändra i 
sin värld och som museet har sina specifika förutsätt-
ningar att gestalta. Mitt val är att utgå från det senare 
perspektivet. Betraktar vi vad museerna har presterat 
genom historien, finns flera skäl att ifrågasätta om de 
har utnyttjat den möjlighet att inspirera till och förmed-
la kunskap, som Wästberg talar om. Här vill jag hänvi-
sa till 1500-, 1600- och 1700-talens samlande av kuri-
osakabinett och tilltro till att världen och dess samlade 
kunskapsmassa kan sammanfattas i ett skåp, men även 
till 1800-talets användande av museet som legitimitet 
för en, enligt ett konstruktivistiskt synsätt, föreställd 
gemenskap i form av en ny nation. 

Wästberg var inte den förste i Sverige som hade ef-
terlyst ett Samhällsmuseum. Konsthistorikern Gregor 
Paulsson initierade under 1910- och 1920-talen en de-
batt om en ny form av museer som han presenterade 
i en programskrift med samlingstiteln Nya museer.67 
Den modell för förnyelse av museet som Paulsson fö-
reslog förverkligades inte då, men hade stora likheter 
med den karaktär som Samhällsmuseet ges i denna stu-
die. Jag återkommer till Gregor Paulsson och hans vi-
sion om museet i avsnittet ”Svensk museihistoria och 
museiforskning” i kapitel 2.        

Idén om ett socialt museum, med tydliga drag av ett 
samhällsmuseum, lanserades under 1940-talet. Bak-

64  Wästberg, 1967, 11.
65   Wästberg var förvisso inte ensam om denna kritik gentemot mu-

seerna. Den hade uttryckts vid återkommande tillfällen under hela 
1900-talet, då museerna hade varit föremål för diskussion. Frågan 
om museernas benägenhet att alltför ensartat prioritera sitt arbete 
som traditionsbevarare behandlas i flera av avhandlingens kapitel.   

66  Ibid., 16.
67   Gregor Paulsson, Nya museer – Ett programutkast, Tiden/Stock-

holm, 1920, passim.

grunden till och syftet med det tänkta sociala museet 
har analyserats av Bo G. Nilsson i Framtidens salt – 
Om museernas och folklivsforskarnas bidrag till folk-
hemsbygget.68 Nilsson beskriver där den samhällspoli-
tiska roll som de kulturhistoriska museerna och främst 
Nordiska museet spelade under perioden 1930–1950 
då det svenska folkhemmet etablerades. Han driver en 
huvudtes där bilden av en ny politisk konjunktur med 
funktionalismens genombrott och etablerandet av idén 
om det svenska folkhemmet, hade en avgörande be-
tydelse för hur de svenska kulturhistoriska museerna 
förhöll sig till samhällsutvecklingen. Nilsson hävdar 
att svenska museimän och folklivsforskare samverka-
de med den nya och radikala socialdemokratiska po-
litiken, vars huvudsyfte var att skapa en modern väl-
färdsstat med ett demokratiskt och jämlikt samhälle. 
Den tidsperiod som Nilsson analyserat, inleddes med 
det svenska genombrottet för funktionalismen i och 
med Stockholmsutställningen 1930. Drivande aktörer 
för utställningen var dess generalkommissarie Gre-
gor Paulsson (som vid detta tillfälle även var Svenska 
Slöjdföreningens direktör) och den radikale arkitekten 
och samhällsplaneraren Uno Åhrén. Under 1930-talet 
lanserade Alva Myrdal ett socialt inriktat politiskt pro-
gram, där flera ledande socialdemokratiska intellek-
tuella agerade aktivt för ett ökat samhällsansvar även 
inom kulturområdet. Under perioden 1920–1940 för-
nyade många kulturhistoriska museer sina dokumen-
tations- och insamlingsmetoder under intryck av den 
pågående samhällsomvandlingen. Denna förändring 
motiverades teoretiskt utifrån ett diffusionsperspektiv 
av folklivsforskarna på Nordiska museet med Sigurd 
Erixon i spetsen. Detta vann i inflytande över det tidi-
gare dominerande evolutionistiska synsättet. Med den 
utgångspunkten inriktades de kulturhistoriska museer-
nas dokumentations- och insamlingsverksamhet allt-
mer mot samtiden: 69 

Sigurd Erixons nyorientering av folklivsstudierna 
från mitten av 1930-talet innebar en förskjutning av 
undersökningens tidsfokus, bort från företeelser med 
rötter i förhistorisk tid till ett studium av nutiden 
[min fetstil], närmare bestämt det Erixon kallade nu-
tidsskedets ´äldsta struktur´ eller ´bottenplan´, dvs. 
så långt tillbaka som nu levande generationer minns. 
Samtidigt ville Erixon införa en tydligare social di-
mension i studiet av folklivet genom att fokusera 
yrkesgrupper och klasskiktning istället för den äldre 
folklivsforskningens upptagenhet av geografiska åt-
skillnader.70  

68   Bo G. Nilsson, ”Framtidens salt – Om museernas och folklivs-
forskarnas bidrag till folkhemsbygget”, i Cecilia Hammarlund- 
Larsson et al., Samhällsideal och samhällsbygge – Perspektiv på 
Nordiska museets dokumentation och forskning, Carlsson/Nordiska 
museet/Stockholm, 2004.

69  Bo G. Nilsson, 2004, 67–71.
70   Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av 

de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares lev-
nadsskildringar, Nordiska museets handlingar 121, 1996, 109 ff. 
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Mitt under det andra världskriget 1942 bildade Uno 
Åhrén och Alva Myrdal den grupp för diskussion om 
framtidens planeringsfrågor som gavs namnet Plan. 
Gruppens syfte var att diskutera hur man i Sverige 
efter kriget skulle etablera ett socialt samhällsbyg-
gande.71 Professorn i folklivsforskning Sigurd Erixon 
knöts till Plan tillsammans med många andra perso-
ner med nyckelpositioner i det svenska samhället.72 
Vid det första mötet med gruppen Plan i december 
1942, underströk Åhrén betydelsen av hur en planmäs-
sig hushållning av materiella och mänskliga värden 
kunde åstadkomma bättre hem och stadsbebyggelse, 
liksom den roll som den nya sociologin och folklivs-
forskningen spelade för denna utveckling. Flera av 
medlemmarna i gruppen Plan, bland dem Alva Myrdal 
och Uno Åhrén, ville arbeta för inrättandet av ett nytt, 
tvärvetenskapligt ”socialmuseum” i Sverige. Därför 
skrev de i januari 1945 till socialminister Gustav Möl-
ler och begärde en utredning för att undersöka denna 
idé.73 Skrivelsen till Möller undertecknades av 17 av 
Plans medlemmar däribland flera arkitekter och sam-
hällsplanerare, statistikerna Erland von Hofsten och 
Sten Wahlund, Karin Kock och Kerstin Wesselgren, 
representanter för Kooperativa Förbundet och LO samt 
museimännen Gösta Berg (Nordiska museet) och Åke 
Meyerson (Nationalmuseum).74 Den sistnämnde blev 
senare en viktig aktör och ledamot inom MUS 65. I 
den utredning som Möller tillsatte i juni 1946 ingick 
som ordförande Alva Myrdal, undertecknaren Gustav 
Munthe, direktör i Svenska Trafikförbundet, konstkri-
tikern och bostadsutredaren Gotthard Johansson samt 
konsumentforskaren och bostadssociologen Britta 
Åkerman. Förslagställarna preciserade det nya ”social-
museets” viktigaste uppgifter: ”Att ge ett överskådligt 
och såvitt möjligt samlat uttryck för det mångsidiga 
sociala arbetet, liksom för den lika skiftande sociala 
verkligheten och uppfattningen därav samt slutligen 
den socialhistoriska bakgrunden härför.”75Till dessa 
förslag lade Åhrén och Myrdal att museet skulle ha en 
utåtriktad pedagogisk profil och ett nära samarbete med 
den samhällsvetenskapliga och socialhistoriska forsk-
ningen. Dessutom ansåg de att museet skulle bedriva 
egen forskning som inkluderade insamlingsverksamhet 
och materialbearbetning.76 Det nya sociala museet av-

71  Bo G. Nilsson, 2004, 73. 
72   Ibid., 74; Bl.a. följande personer var medlemmar av Plan: Profes-

sorn i folklivsforskning Sigurd Erixon, arkitekterna Eskil Sundahl, 
Sven Markelius och Helge Zimdahl, ekonomerna Gunnar Myrdal 
och Ingvar Svennilsson, generaldirektören vid Medicinalstyrelsen 
Axel Höijer, Alf Johansson och Richard Sterner vid Statens bygg-
nadslånebyrå, framträdande representanter för folkrörelserna som 
Harald Elldin (Vår Gård), Gösta Eriksson och Valter Åman (LO), 
Nils Thedin (KF) och Folke Thunborg (Aftontidningen) m.fl.; Ib 

73   Eva Rudberg, Uno Åhrén, en föregångsman inom 1900-talets ar-
kitektur och samhällsplanering, Byggforskningsrådet/ Stockholm, 
1981, 157; Kommittén för social upplysning, Konseljakter: Social-
departementet 1946:192.

74  Bo G. Nilsson, 2004, 112.
75  Ibid., 110–111..
76  Bo G. Nilsson, 2004, 110–111.

sågs bli ett förhållandevis stort museum som inte bara 
skulle innehålla aktuell socialpolitisk information, utan 
också ett omfattande socialhistoriskt material. Denna 
inriktning betonades vid en diskussion vid Svenska 
museimannaföreningens möte i maj 1947, då socialmu-
seet diskuterades. Under 1947 sökte också utredning-
en stöd från arbetsmarknadens parter. Arbetsgivarnas 
och företagarnas intresse var emellertid svalt. Vid den 
här tiden mobiliserade näringslivet mot arbetarrörelsen 
som man trodde ville införa planhushållning i Sverige. 
Enligt Nilsson utgjorde detta i verkligheten en kampanj 
mot arbetarrörelsen som kulminerade vid 1948 års val 
och som resulterade i att socialdemokraterna retirerade 
från kraven om nationalisering av nyckelindustrier och 
ökad samhällskontroll över industrin. Nilsson menar 
att detta kan ha försenat utredningen vars förslag inte 
presenterades förrän 1948. I det betänkande som då of-
fentliggjordes avvisades idén om ett socialt museum. 
Utredningen ansåg att de befintliga kulturhistoriska 
museerna, med Nordiska museet som centralinstitu-
tion, redan hade samlat in det socialhistoriska materi-
alet och därför fanns inget behov av ett socialmuseum. 
De uppgifter som handlade om att informera om aktu-
ella socialpolitiska välfärdsreformer skulle istället skö-
tas av en ny statlig myndighet som gavs namnet Insti-
tutet för social upplysning.77 

Bild 1: Antikvarie Mats Rehnberg Nordiska museet, 1946, 
Nordiska museets fotoarkiv.

Samtidigt som utredningen avvisade idén om ett soci-
almuseum, riktade den kritik mot de kulturhistoriska 
museerna för deras svaga behandling av socialhisto-
rien. Mats Rehnberg78, då en ung museiman som en tid 
arbetat under Sigurd Erixons ledning på Nordiska mu-
seet, hade engagerats i utredningens slutfas för att som 
fackman författa det kapitel där ett ställningstagande 
emot socialmuseet skulle motiveras. Han hade gjort sig 

77  Ibid., 115.
78   Sune Zachrisson, ”Mats Rehnberg 1916–1984” (Nekrolog), i Fata-

buren 1984, 178–180.
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känd på Nordiska museet för sina initiativ och insatser 
i ett projekt som inleddes 1945, där museet dokumen-
terade arbetarminnen. Nilsson har bekräftat att de idéer 
som gav riktning och form åt dessa undersökningar var 
de som Sigurd Erixon formulerat som en ny inriktning 
för etnologin i slutet av 1930-talet och som innebar 
yrkesundersökningar genom kartläggning av individu-
ella levnadsförlopp. Det var denna nya inriktning som 
Erixons elev Rehnberg anammat under 1940-talet med 
Nordiska museets arbetarundersökningar.79 

Rehnberg var radikal och visade under sin karriär att 
han representerade en tankestil som ville förnya mu-
seet. I nämnda kapitel, som var centralt i utredningen, 
formulerade Rehnberg den kritik som riktades mot de 
kulturhistoriska museerna:

Kommittén anser det vara av vikt att söka sporra 
museer på angränsande områden till ökad aktivitet 
på det socialhistoriska området. Sålunda skulle t.ex. 
folklivsforskningen, etnologin, säkert stimuleras av 
vidgade kontakter med och undersökningar på de 
socialhistoriska och ekonomiskt-historiska fälten. 
Etnologerna synas hittills väsentligen ha varit in-
riktade på renodlad föremålsforskning i motsats till 
egentlig samhällsforskning, sociologi. Man har inte 
tillräckligt beaktat sociologiska principer och meto-
der, främst statistisk bearbetning av materialet, men 
överbetonat det pittoreska och undervärderat det mer 
allmängiltiga. Ett fortsatt och utvidgat arbete på det 
socialhistoriska området skulle motverka denna in-
riktning. Under det senaste årtiondet har en ny inrikt-
ning inom etnologin starkt betonat vikten av socialt 
inriktad forskning och även framträtt mycket utåt. 
Inrättandet av ett speciellt socialmuseum skulle i det-
ta läge strida mot den allmänna önskan att minska 
vetenskapernas isolering från varandra.80

Kommittén avvisade således idén om ett nytt socialmu-
seum. På ett annat plan uttalades en skarp kritik mot de 
kulturhistoriska museernas ovilja att arbeta med frågor 
som handlade om socialhistoria. De kulturhistoriska 
museerna uppmanades därför att prioritera dessa frå-
gor. Men det skulle inte ske utifrån det traditionella et-
nologiska perspektivet, där föremålsfixeringen domine-
rade. Istället borde arbetet utgå från de nya strömningar 
inom etnologin som Sigurd Erixon hade introducerat 
och som påtagligt präglades av den nya vetenskapli-
ga sociologin. Här fanns en skarp motsättning mellan 
en etablerad föremålsinriktad etnologisk tradition på 
de kulturhistoriska museerna och den nya etnologin 
som såg nya förståelsemöjligheter med en öppenhet 
för tvärvetenskapliga kunskapsutbyten och influenser. 
Rehnbergs kritik stannade emellertid inte vid detta. 
Han såg med skepsis på det faktum att de kulturhisto-

79  Bo G. Nilsson, 2004, 101–104.
80  Ibid., 115–116. 

riska museerna försummat att utforska arbetarklassens 
uppkomst och utveckling. Nilsson har antagit att Rehn-
bergs synpunkter i själva verket handlade om hans och 
kommitténs: ”vilja att ta strid för och fullfölja en re-
dan inledd omläggning av den museala kursen inom 
de kulturhistoriska museernas ram. Om dessa nya an-
satser avfördes till ett särskilt socialmuseum skulle ju 
förändringsprocessen i de befintliga museerna riskera 
att gå i stå.”81 Denna kamp handlade för Rehnberg och 
kommittén inte bara om att de kulturhistoriska museer-
na skulle öka sitt engagemang för socialhistoria, utan 
också om deras ansvar för att dokumentera, analysera 
och gestalta det moderna industriella samhället. Redan 
i slutet av 1940-talet formulerade man de frågor som 
aktualiserades först efter ett par decennier senare:

Framför allt framträder emellertid det kulturhisto-
riska museets begränsning, när det gäller det indu-
strialistiska samhällets kultur. […] Att även det in-
dustrialistiska samhällets miljö med tiden måste få 
ett historiskt värde, har man först insett, och denna 
insikt har ännu inte resulterat i de nödvändiga muse-
ala konsekvenserna. […] Medan vi inriktar oss på att 
ständigt större och flera museer samla allt, som rör 
förgångna tiders och primitiva folkslags kulturer, ris-
kerar den materiella bilden av vår egen tid och vårt 
eget samhälle att gå förlorad för eftervärlden.82 

[…] Det är av största vikt, att detta föremålssamlan-
de organiseras så, att åt eftervärlden bevaras en full-
ständig och allsidig bild av vårt eget samhälle och 
att inga luckor uppstår mellan de olika museernas 
insamlingsområden. […] Däremot vill kommittén 
framhålla önskvärdheten av att de problem, som här 
berörts, görs till föremål för utredning med uppgift 
att behandla arbetsfördelningen mellan olika museer 
och organiserandet av föremålsinsamlingen från vår 
egen tid.83

Här framgår tydligt kommitténs uppfattning om bety-
delsen av att de kulturhistoriska museerna engagerar 
sig för samtiden och att detta borde ske genom en sam-
ordning och arbetsfördelning mellan museerna visavi 
föremålsinsamlingen. Syftet var att åstadkomma en 
museal helhetsbild av det moderna samhället – med an-
dra ord ett upplysningsideal. Därmed formulerade man 
också den huvudfråga som i början av 1970-talet gavs 
den samlande överbyggnaden med namnet Samordning 
av de kulturhistoriska museernas föremålsdokumenta-
tion (SAMDOK). Däremellan växte medvetenheten på 
de kulturhistoriska museerna om att samlingarna måste 

81  Bo G. Nilsson, 2004, 116.
82   Mats Rehnberg, ”P.M. angåendesvenska museer och vissa ytt-

ringar av socialt orienterad utställningsverksamhet i Sverige och 
utlandet”, i Social upplysning: Betänkande avgivet av Kommittén 
för social upplysning, Bilaga 5, Socialdepartementet/ Stockholm, 
1949, 103.

83  Ibid., 106.
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spegla också 1900-talet. Vissa initiativ i denna riktning 
togs under 1950-talet om att samla föremål från en viss 
social miljö, t.ex. ett hem, eller att museet tecknade 
kontrakt med vissa tillverkare om att förvärva urval av 
produktionen. I olika interna utredningar på Nordiska 
museet anmärktes på den sociala och geografiska skev-
heten i museets samlingar och man underströk att kom-
pletteringar särskilt borde göras vad gäller den moder-
na industriella tiden samt arbetarmiljöer.84 Men dessa 
strävanden ledde ännu inte till några konkreta samlan-
de grepp visavi insamlingsproblematiken. Initiativet i 
denna riktning dröjde ända till början av 1970-talet. 

Diskussionen om kulturpolitiken som intensifierades 
under 1960-talet, ledde till en förskjutning av synen på 
uppgiften, som bl.a. innebar att museets kunskapsför-
medlande roll betonades oftare och starkare. Successivt 
har museets roll som förmedlare av upplevelser liksom 
dess samhällsanknytning betonats alltmer. Detta inne-
bär implicit en förskjutning av uppfattningen om mu-
seets uppgift från Kulturarvsmuseum till Samhällsmu-
seum. Betoningen av museets medborgarbildande roll 
är inte ny.85 Den karakteristiken har återkommit som 
tema under hela 1900-talet, men med olika predika-
ment. Under seklets första del fram till andra världskri-
get framträdde två olika perspektiv. Det ena som före-
träddes av de stora och etablerade museiinstitutionerna, 
underströk museernas vetenskapliga ansvar men även 
deras folkuppfostrande uppgift. Detta perspektiv legi-
timerades som offentlig doxa.86 Det andra perspektivet 
formulerades i opposition mot det första genom hem-
bygdsrörelsens framväxt och medborgerligt växande 
förankring från 1900-talets inledning ända fram till det 
andra världskrigets utbrott. Detta perspektiv på museet, 
med sin främste företrädare i Karl-Erik Forsslund, häv-
dade att kulturarvet skulle bevaras för människorna, 
inte för vetenskapen.  Annika Alzén har understrukit 
den påtagligt sociala framtoning som Forsslunds bud-
skap hade. Det innebar bl.a. att kulturarvet inte skul-
le avskiljas från människorna, utan integreras i deras 
vardagliga liv. Helst borde de gamla föremålen stanna 
kvar i sin ursprungliga miljö dvs. i hemmen. En sådan 
syn på museiverksamhet stod i skarp kontrast till  den 
officiellt sanktionerade, som tydligt värnade de stora 
statliga centralmuseernas roll för att säkerställa ve-
tenskaplig kunskap och att folket skulle fostras att ta 
del av den. Forsslund uttryckte sin starkt kritiska syn 
på det stora centralmuseet genom att likna det vid ett 
fängelse ”där fädrens tankar och drömmar äro fjättrade 

84  Bo G. Nilsson, 2004, 119.
85   Forsslund, 1914; Pettersson, 2003, 19–68; Björkroth, 2000; Annika 

Alzén, ”Reservera eller kultivera”, i Jonas Anshelm (red.), Moder-
nisering och kulturarv, Stehag/Stockholm, 1993, 137–147.

86   Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet. Studier i det kul-
turhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på 
Nordiska museets etablering 1872–1919, diss. Linköping Studies 
in Arts and Sciences No. 363, Linköpings universitet, 2006, 264–
265; Pettersson, 2003, 19–68; Björkroth, 2000.  

och instängda i burar och glasskåp” 87 Hans perspektiv 
på kulturarvet och museets uppgift förebådade på ett 
märkligt sätt den kulturpolitiska diskussion som inten-
sifierades under 1960-talet och som ifrågasatte ovan 
nämnda första perspektiv och värdering av kulturarvet 
och museet vilket varit officiellt dominerande under 
1900-talet. Annika Alzén har uttolkat följande huvud-
drag i Forsslunds syn på kulturarvet:

Han ansåg att kulturarvet var till för människan. Det 
var den enskilda individen/gruppen som i aktiv hand-
ling skulle ta till vara och bevara sitt kulturarv. Med 
detta följde även en förändringsaspekt [min feta 
stil]. Sociala och samhälleliga skäl var viktiga driv-
krafter för bevarandet av kulturarvet. Han menade vi-
dare att bevarandet skulle ske nära människorna ute 
i landet och ville verka för en decentralisering även 
av redan insamlat material. Avsikten med bevarandet 
var att förstå vad som hänt och därmed ha beredskap 
för vad som händer nu och i framtiden [min feta 
stil]. Det fanns en inriktning mot nutid och framtid 
bakom Forsslunds bevarandemotiv.88

Om Alzéns tolkning är sann har Forsslund gemensam-
ma drag med ”Gräv där du står”-rörelsen som växte 
fram i Sverige under 1970-talet och som spelade en 
roll i den uppvaknande diskussionen om demokrati och 
medborgerligt inflytande – en diskussion som indirekt 
också uppfattades som en kritik av museernas bristan-
de vilja till förändring och utveckling. I denna mening 
skulle Forsslunds idéer representera ett ifrågasättande 
av Kulturarvsmuseet som inträffade under 1960-talet 
och som implicit pekade ut Samhällsmuseet som ett 
framtida ideal. Jag ställer mig tveksam till Alzéns tolk-
ning mot bakgrund av den traditionsbevarande roll som 
Forsslund spelade i debatten mot bl.a. Gregor Paulsson 
och ledningen för Stockholmsutställningen 1930. Det-
ta tema återkommer jag om i kapitel 3 under avsnittet 
”Mot en ny kulturpolitik”. En central fråga i studien 
är den konflikt som uttrycks i att museets roll inte kan 
begränsas till enbart kulturarvet, utan att dess kanske 
än viktigare uppgift är att skapa resurser för människor 
att genom kulturarvet förstå sin samtid och därmed ge 
handlingsberedskap för hur ett framtida samhälle skall 
utformas. Som framgått ovan pekade Forsslunds tidigt 
ut ett sådant perspektiv.  

Gemensamt för Wästberg, Paulsson och Myrdal/Åhrén 
var deras kritik av museernas oförmåga att utnyttja 
och frigöra sin inneboende potential. Detta äger också 
giltighet för vad som åstadkommits under den sena-
re delen av 1900-talet, vilket är en given men också 
uppfordrande bakgrund till avhandlingens huvudte-
ma. I ett internationellt perspektiv var Wästberg under 

87   Forsslund, 1914, 129; Alzén, 1993, 138–139; Smeds artikel i Kul-
turella perspektiv.

88  Alzén, 1993, 140.
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1960-talet förvisso inte ensam om att se det angelägna 
i att museerna hade att ta ansvar för en förändring med 
Samhällsmuseet som riktpunkt. Insikten om detta fanns 
även hos ledande museiideologer. Fransmannen Hu-
gues de Varine som var direktör för museernas världs-
organisation ICOM (International Council of Muse-
ums) under perioden 1965–1975, skrev dramatiskt vid 
samma tid som Wästberg, om nödvändigheten av ett 
uppvaknande för museerna: ”Antingen måste museer-
na förändras och ta på sig en aktivare samhällsroll eller 
försvinner de som levande institutioner. Förstelnade i 
ett tillstånd av passivt bevarande, kommer museerna 
att bli endast statiska arkiv, likgiltiga för sitt ansvar och 
onåbara för de människor som har största behovet av 
deras resurser.” 89 De Varine hade samtidigt uppmärk-
sammat hur en ny syn på museets samhällsroll initie-
rades i flera länder under 1960-talet. Han ger exempel 
på initiativ från flera stater där museer etablerades med 
denna inriktning men med varierande syften enligt föl-
jande: för att manifestera nationell gemenskap (Niger), 
stöd för minoritetsgrupper (Mexiko), stöd för mänskli-
ga rättigheter och byggandet av nätverk mellan ”Com-
munity-museums” (Förenta staterna), stöd till breda 
medborgargrupper för utbildning i teknologisk kunskap 
(Indien) samt slutligen en försöksverksamhet med för-
medling av utställningar - Riksutställningar (Sverige). 
Gemensamt för satsningarna var utgångspunkten att 
samhället sågs som museets uppdragsgivare. De var 
med andra ord att betrakta som Samhällsmuseer ini-
tierade dels externt (staten) men också internt (med-
borgargrupper och enskilda). 90 I Sverige har Per-Uno 
Ågren vittnat om hur han och ledningen för Västerbot-
tens museum under 1960-talet börjat formulera muse-
ets vision i termer av Samhällsmuseum eller Folkmu-
seum.91 Försöken ledde i början av 1970-talet till att 
man i den internationella diskussionen om museer, eta-
blerade begrepp som ”Ekomuseum” eller ”Samhälls-
museum” (”Community-museum”), som beteckningar 
på en typ av museer vars mål och arbetssätt på ett dit-
tills nytt sätt hade tydliga samband andra utvecklings-
strävanden i samhället.

Om Wästberg sökt motivera behovet av ett Samhälls-
museum, var de Varines anslag ännu tydligare och 
framför allt mer uppfordrande. Han gick ett steg längre 
när han ansåg att det handlade om museets överlevnad: 
för detta krävdes ”en aktivare samhällsroll” – ett Sam-
hällsmuseum.

89  Citerat i Ågren, 1994, 21.
90   Hugues de Varine, “Ecomuseum or community  museum?  25 

years of applied research in museology and development”, i Nord-
isk museologi 1996:2, 21–22; De Varines text publicerades första 
gången 1986.

91   Intervju med Per-Uno Ågrren 2008-06-12; Se även nedan kapi-
tel 4.

Kulturarvsmuseum eller  
Samhällsmuseum
Under 1970-talet formulerades en ny kulturpolitik. An-
svaret för genomförandet av denna gavs till den nya 
myndigheten Statens Kulturråd.92 De nya förutsättning-
arna resulterade i att staten och kommunerna ökade 
sina ekonomiska satsningar på kulturen. Stöd till kul-
turinstitutioner, föreningar, kulturgrupper och kulturar-
betare ökade i betydande omfattning. Den nya kultur-
politiken beskrevs i 1974 års kulturproposition vara det 
som rymdes inom vad som benämndes ”det kulturpo-
litiska området” eller ”kulturområdet”. Rolf Hugoson 
har i sin avhandling problematiserat dessa begrepp:

En av de viktigaste föreställningarna i 1974 års pro-
position var tanken att stöd till kultur kunde anordnas 
med administrativ noggrannhet inom ramen för det 
kulturpolitiska området. Begreppet det kulturpolitis-
ka området, eller kulturområdet, tillför till synes ing-
et nytt, eftersom det per definition hänvisar till vad 
staten redan befattar sig med 1974. Ändå gör detta 
område att kulturpolitik kan begripas som en be-
gränsad del av något långt mer omfattande: ´kultur´. 
I 1974 års proposition görs det uttryckligen skillnad 
mellan kultur och det kulturpolitiska området. 93  

Hugosons distinktion mellan kulturområde och kultur 
har betydelse för hur begreppet kultur skall avgränsas 
och definieras. Denna problematik förefaller vara stän-
digt aktuell och omtvistad. Om detta återkommer jag i 
senare kapitel. 

Klart är att 1974 års kulturpolitiska beslut ur statens 
synpunkt (society) hade som huvudsyfte att tydligare 
än tidigare legitimera kulturpolitiken genom att admi-
nistrativt avgränsa och definiera den. Även frågan om 
kulturpolitikens genomförande har sin egen problema-
tik som jag återkommer till senare, men så här långt är 
dock klart att en av konsekvenserna var att en decen-
tralisering av kulturlivet genomfördes under 1970-talet. 
För museerna innebar det att en betydande resursmässig 
upprustning kom till stånd för de befintliga länsmuse-
erna liksom för många kommunala museer. De statliga 
centralmuseerna förlorade i motsvarande grad inflytan-
de över museiverksamheten, men även när det gällde 
resurser från staten. Detta ägde rum gradvis under hela 
undersökningsperioden och var en av flera orsaker till 
att centralmuseernas identitet och samhällsuppgift blev 
alltmer otydlig och ifrågasatt av många aktörer inom 
kultur- och museifälten. Ett uttryck för den nya synen 
på kulturen och utvecklingsambitionerna för museerna 
var att en försöksverksamhet med ambulerande utställ-
ningsverksamhet i några regioner i mitten av 1960-talet. 
Försöket ansågs efter en tid så framgångsrikt, att det år 

92  Ny Kulturpolitik, SOU 1974: 28.
93  Hugoson, 2000, 43; SOU 1974:28, 287.
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1975 resulterade i grundandet av den nya statliga kul-
turinstitutionen Riksutställningar. 

En följd av betänkanden från 1965 års musei- och 
utställningssakkunniga (MUS 65) var att kulturmin-
nesvården omorganiserades, vilket bl.a. innebar en 
förändring gällande ansvarsfördelningen mellan Riks-
antikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna.94 
En logisk konsekvens av den regionala uppdelningen 
av ansvar var också att utredningen föreslog en delning 
av Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mu-
seum.95 När implementeringen av länsmuseireformen 
inleddes 1976, valde dock staten att behålla de 
organisatoriska banden mellan Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museum. Dessa hade organisato-
riska samband med varandra sedan 1800-talet, således 
långt före riksantikvarie Sigurd Curmans initiering av 
länsmuseireformen på 1920-talet.96 

I det samhällsklimat som kulturpolitiken utgjorde en 
del av, skapades utrymmen och förutsättningar för att 
bygga och driva museerna med resurser, målsättningar 
och inriktningar som dittills inte funnits. Detta kom att 
gälla såväl museer som hade en tidigare historia och 
som upprustats med nya resurser, främst länsmuseer, 
men i några fall också nyetablerade museer med sam-
hällsrelevanta program och ambitioner att försöka för-
ändra arbetssätt och verksamhetsinnehåll. Ambitionen 
var att skapa museer med en ny tids normer som bröt 
från den tradition som de etablerade museerna byggt 
upp. Den huvuduppgift som dittills präglat museerna 
var att bevara kulturarvet. I avhandlingen benämner 
jag dessa museer Kulturarvsmuseer, dvs. museer som 
definierat sin centrala uppgift att värna traditionen, 
kulturarvet. De museer som försökte arbeta i riktning 
mot vad jag i studien betecknar som de nya normerna 
för museet, benämner jag Samhällsmuseer. Deras strä-
vanden beskrevs inte på sin tid som Samhällsmuseer. 
Som jag påpekat ovan är mitt förhållningssätt till dessa 
museer implicit, vilket betyder att det är jag som förfat-
tare analytiskt definierar dessa museer som Samhälls-
museer.   

Huvudintresset i min undersökning är Samhällsmuseet. 
Det betyder att huvuddelen av avhandlingen koncen-
traras till en analys av yttringar i museernas verksam-
het som har drag av Samhällsmuseum. För att särskilja 
dessa använder jag kännetecknen för Kulturarvsmuseet 
som en beskriven motpol. Detta betyder inte att Kul-
turarvsmuseets innehåll och verksamhet nedvärderas 
eller nonchaleras, utan endast att just Samhällsmuseet 
94   Museerna – betänkande av 1965 års musei- och utställningssak-
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står i centrum för studien. De kriterier för Kulturarvs-
museum eller Samhällsmuseum som jag använder för 
att karakterisera museerna är följande. Förespråkare av 
Kulturarvsmuseer betecknas som traditionalister med 
uppfattningar om museets uppgift som utgår från föl-
jande kriterier:97

 – Samla och vårda – utvalt kulturarv

 – Forska – för att förmedla ”fakta”

 – Visa – handlar om förmedling, som inte i sig behö-
ver utforskas

 – Museet skall inte ta aktiv del i aktuella samhälls-
frågor

 – Samlingen är museets bas

 – Tidsperspektiv: det förflutna

 – Rumsligt perspektiv – lokalt, regionalt eller natio-
nellt

 – Genomförande – utifrån externa och interna krav/
mål 98

Förespråkare av Samhällsmuseer betecknas som förny-
are med uppfattningar om museets uppgift som utgår 
från följande kriterier:

 – Låt museets agenda och behov styra ev. samlande

 – Låt forskning styras av denna agenda, inte av den 
befintliga samlingen

 – Bygg upp kunskap utifrån forskning om utställning-
en som förmedlingsform

 – Låt museet ta aktiv ställning i aktuella samhällsfrå-
gor

 – Samlingen är en resurs – underordnad museets ag-
enda

 – Tidsperspektiv – nutid, framtid (dåtid) 
Rumsligt perspektiv – lokalt, regionalt, nationellt 
eller globalt 
Genomförande - utifrån externa och interna krav/
mål 

Min användning av museibegreppen innebär inte att 
de är absoluta motpoler. Ett Samhällsmuseum kan ha 
inslag som förekommer på ett Kulturarvsmuseum och 
vice versa. Definieringen av dessa museer måste så-
lunda – för att vara meningsfullt – ses i ett dynamiskt 
och processuellt perspektiv, där övergången från ett 
stadium till ett annat inte sker omedelbart utan succes-
sivt. I detta scenario ingår också att processerna från 

97   Kriterierna är gjorda utifrån förslag från Bengt Lundberg och Ric-
hard Petersson vid ett seminarium i Umeå 2011-09-20.

98   Externa krav/mål avser här sådana som ställs på museet av aktörer 
i det omgivande samhället. Interna krav/mål avser   sådana som 
ställs på museet av aktörer inom museet som personal, ledning 
eller huvudmän. 



22

ett stadium till ett annat inte går i en enda riktning. Det 
betyder enkelt uttryckt att förändringsprocessen för ett 
museum från Kulturarvsmuseum till Samhällsmuseum 
också kan innebära en utveckling i motsatt riktning. 
Motsvarande gäller de aktörer som i avhandlingen ges 
varierande etiketter. Dessa beteckningar skall också 
uppfattas i ett dynamiskt tidsperspektiv där aktörernas 
handlingar inte står skrivna i sten, utan ses i ett tids- 
och rumsligt perspektiv och kan förändras.

Exempel på tongivande museiinstitutioner med strä-
vanden mot Samhällsmuseiidén var bland länsmuseer-
na Norrbottens museum, Västerbotten museum, Gävle 
museum och Dalarnas museum. Bland de kommuna-
la museerna utgjorde Sundsvalls museum och Stock-
holms stadsmuseum exempel som tidiga förebilder för 
Samhällsmuseitanken. Initiativ i denna riktning togs 
också av centralmuseerna Historiska museet och Nord-
iska museet. Exempel på nya museer som etablerades 
som en följd av tidsandan och formerandet av den nya 
kulturpolitiken var Framtidsmuseet i Borlänge, Eko-
museum Bergslagen samt i slutfasen av avhandlingens 
undersökningsperiod Bohusläns museum och Arbetets 
museum i Norrköping. Satsningen på Riksutställning-
ar betraktas som ett statligt operativt instrument för 
att implementera den nya museipolitiken. Riksutställ-
ningar, museerna och deras intresseorganisationer som 
Länsmuseernas samarbetsråd och Landsantikvarieorga-
nisationen, staten, landstingen och kommuner, liksom 
fysiska personer som verkade i museifältet, betraktas 
alla som aktörer i avhandlingen. 

Under undersökningens första period, 1960- och 
1970-talen, bars politiken i Sverige fortfarande upp av 
en stark tro på att samhället borde utvecklas genom 
politiska beslut. Samhällsbyggandet skulle ske genom 
satsningar på offentlig verksamhet, offentliga institu-
tioner och på lämpliga förändringar i lagstiftningen.  
Denna målsättning gavs under 1950-talet av den då-
varande statsministern Tage Erlander den sammanfat-
tande beteckningen Det starka samhället.99 Tilltron till 
Det starka samhället fick konsekvenser för den mycket 
omfattande utbyggnaden av utbildningsväsendet, lik-
som de motsvarande ambitiösa satsningar inom kultur-
området som skedde under denna period. Tillsammans 
med andra investeringar i samhällets infrastruktur 
innebar det också ett indirekt stöd till den regionalpo-
litik som initierats och som byggde på föreställningen 
att landet skulle utvecklas mest optimalt om förutsätt-
ningarna, kunde fördelas någorlunda jämnt över landet 
när det gällde levnadsförutsättningar. Under 1960- och 
1970-talen gjordes också försök att vidga och omdefi-
niera museernas gränser och uppgifter. Detta avspegla-
de något typiskt för den rådande tidsandan, som präg-

99   I det samhällsklimat som rådde myntades uttrycket Det starka sam-
hället av Tage Erlander. Se exempelvis Henrik Berggren, Under-
bara dagar framför oss – En biografi över Olof Palme, Nordstedt/
Stockholm, 2010.

lades av ett ifrågasättande av såväl politik som annat. 
I avhandlingen är det intressant att betrakta museernas 
utveckling i sammanhang med andra samhällsföreteel-
ser. Den försöksverksamhet med statliga och regionala 
samhällsresurser som bedrevs i mitten av 1960-talet 
t.ex. vid Norrbottens museum – Norrbottensmodellen 
– kan sammankopplas med ett generellt framväxan-
de samhällspolitiskt intresse. Andra exempel på detta 
är Västerbotten och dess länsmuseum vars utveckling 
under undersökningsperioden hade anknytningar till 
satsningen på Umeå universitet.100 Liknande exempel 
hämtas också i studien från Dalarnas museum, vars ut-
veckling var tydligt sammankopplad med regionalpo-
litiska strävanden och satsningar. Motsvarande anknyt-
ningar till parallellt förekommande samhällsföreteelser 
görs när det gäller Stockholm och dess stadsmuseum 
liksom beträffande skapandet av Arbetets museum i 
Norrköping. Statens beslut att permanenta den nya in-
stitutionen Riksutställningar efter försöksverksamheten 
under 1960- och 1970-talen, är också ett exempel på en 
samhällssatsning med relevans för avhandlingen.

100   Gunnar Westin, Akademin i storskogen, Umeå universitet/Umeå, 
1990.
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De två centrala teoretiska vägvalen i avhandlingen är 
Ludwik Flecks teori om tankestilar och tankekollektiv 
och Bruno Latours ståndpunkter i vad som getts nam-
net aktör-nätverksteorin (ANT). 

Gadamers hermeneutiska teori skall ses som min moti-
vering till valet av det tolkande perspektivet i avhand-
lingen. Jag ansluter mig till de reflektioner i detta tema 
som Richard Pettersson gör i sitt inledande avsnitt i Den 
svenska miljövårdens värdegrunder.101Min utgångspunkt 
är att jag som tolkande subjekt aldrig kan ställa mig ut-
anför det kunskapsobjekt som studeras. Tolkningar och 
utsagor är alltid, mer eller mindre, präglade av den per-
son som hävdar dem, men också av det sociala samman-
hang i vilket utsagorna görs. Som framgått av Prologen 
i kapitel 1 är jag medveten om risken för feltolkningar 
mot bakgrund av min egen roll som involverad kulturak-
tör under den period som avhandlingen omfattar. Detta 
leder dock inte till slutsatsen att alla tolkningar och ut-
sagor i mitt fall enbart är subjektivt färgade och därmed 
inte kan bedömas som vetenskapliga. Med Gadamers 
formulering gör tvärtom den hermeneutiska tolkningen 
oss medvetna om vår tolkande roll: 

Sålunda finns förvisso ingen förståelse, som skulle 
vara fri från alla fördomar, hur mycket än vår kun-
skapsvilja måste inriktas på att undgå fördomarnas 
trollmakt. Hela vår undersökning har visat, att den 
säkerhet som användningen av vetenskapliga meto-
der utlovar, inte garanterar någon sanning. Det gäller i 
högsta grad humanvetenskaperna men betyder inte att 
de skulle vara mindre vetenskapliga; snarare legitime-
ras de sedan gammalt resta anspråken på en speciell 
human betydelse. Att man drar in sitt eget Vara för att 
vinna humanvetenskaplig kunskap, betyder att man 
drar en gräns för ´metoden´, men inte för vetenskapen. 
Det som metodiska redskap inte kan åstadkomma, 
måste man istället uppnå genom den disciplin av fråga 
och forska, som borgar för sanning.102

101  Pettersson, 2003, 12–16.
102   Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Daidalos/Göteborg, 

2002, 213. Citatet ger en representativ bild av Gadamers veten-
skapssyn. Det handlar om kritik av en lång filosofisk tradition före 
1800-talets romantiska och subjektivistiska filosofi och hans in-
vändningar mot den föreställning som länge funnits inom human-
vetenskaperna, att den historiska och sociala världen kan bli ve-
tenskap med hjälp av naturvetenskapens induktiva förfaringssätt. 
Gadamer misstrodde   humanvetenskapernas okritiska föreställning 
om att en objektiv kunskap kan uppnås med stöd av naturveten-
skapliga antaganden och metoder. Humanvetenskaperna måste ha 
en annan utgångspunkt för sitt sanningssökande och där hämtade 
han stöd från såväl Edmund Husserl och Martin Heidegger. 

Historikerna Anders Florén och Lars Ågren benämner 
Gadamers teori ”försoningens perspektiv”. Mot det-
ta ställer de Jürgen Habermas kritik av Gadamer för 
hans brist på konfliktperspektiv. Habermas alternativ, 
” misstankens perspektiv”, innebär att forskaren skall 
hålla en kritisk distans under tolkning och dialog: ”Han 
måste klarlägga och förhålla sig till de maktförhållan-
den och intressen som påverkade aktörens eller epo-
kens yttranden och handlingar”.103 

I avhandlingen ansluter jag mig till Florén/Ågrens 
”misstankens perspektiv”. Jag använder Ludwik Flecks 
definitioner av begreppen tankekollektiv och tankestil 
som centrala begrepp i studien.104 Därmed sagt att jag 
arbetar både med ett filosofiskt och sociologiskt per-
spektiv.  Avhandlingen är ett arbete i museologi. Därför 
inleds kapitlet med en analys där jag motiverar arbetets 
museologiska utgångspunkter utifrån det samhällsupp-
drag som svenska museer har. Det avsnittet behandlar 
museologins svenska historia sett i perspektiv av ämnets 
ambitioner om förankring i det svenska museifältet. Där 
diskuteras också de försök som gjorts och alltjämt görs, 
för att definiera ämnets innehåll och uppgift. Jag har 
övervägt att använda Pierre Bourdieus analys av makt-
strukturer inom och mellan olika sociala enheter. Soci-
ologen Donald Broady varnar i sin avhandling för en 
okritisk tillämpning på svenska förhållanden av Pierre 
Bourdieus teori. Broadys argument utgår från att svens-
ka förhållanden skiljer sig i väsentliga avseenden från 
de franska bl.a. med avseende på Sveriges litenhet och 
kulturella traditioner.105 Med Broadys motiveringar som 
bakgrund, har jag därför valt att begränsa min framställ-
ning till endast några av Bourdieus begrepp, använda 
som markörer av samhällsfenomen, vilka annars skulle 
kräva onödigt komplicerade förklaringar i texten. 

I studien söker jag kombinera Latours aktörsperspek-
tiv med ett socialt helhetsperspektiv. Detta är förenat 
med ett vetenskapligt dilemma där jag samtidigt har att 
förhålla mig till att såväl inre, som yttre faktorer antas 

103   Anders Florén & Anders Ågren, Historiska undersökningar: 
Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Student-
litteratur/Lund, 2006, 141; Paul Lubcke, ”Fenomenologin och 
hermeneutiken i Tyskland”, i Vår tids filosofi. Filosoferna och de 
filosofiska strömningarna 1, Forum/Stockholm, 1987.

104   Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskap-
ligt faktum: Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv 
(svensk övers. Bengt Liliequist), Stehag/Stockholm, 1997.

105   Donald Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus 
författarskap och den historiska epistemologin, diss. HLS/Stock-
holm, 1991, 298–303.

KAPITEL 2

TEORI OCH AKTÖRER  
– FORSKNINGSPERSPEKTIV
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påverka det skeende som analyseras. Aktörsperspekti-
vet har kritiserats för att inte beakta helheten. Mot ett 
helhetsperspektiv riktas ofta motsvarande invändningar 
därför att det bortser från individens och gruppens be-
tydelse.106 Generalisering ställs mot unicitet där struk-
turalistiska forskare enligt Göran B. Nilsson hävdar 
”att det unika är futilt i jämförelse med de bestämman-
de strukturerna och de långa linjerna, och att den en-
skilde endast undantagsvis och under kortare perioder 
av sitt liv har generellt intresse.”107  Nilsson hävdar 
motsatsen dvs. att uniciteten är en generell företeelse. 
Där stöder han sig bl.a. på Svante Nordins formule-
ring i dennes levnadsteckning av Fredrik Böök: ”[…] i 
biografin finner vi en historisk genre som är samtidigt 
idiografisk och nomotetisk.”108 Nilsson går än längre 
när han hävdar att biografin, som är ett exempel på ett 
aktörsperspektiv, utgör spjutspetsforskning. Med bio-
grafins popularitet riktar han samtidigt en varning för 
utbredningen av dess ofta amatörmässiga användning 
där han menar att två effektiva immuniseringsstrate-
gier mot kritik förekommer. Den ena handlar om det 
dilemma som jag nämnde inledningsvis i detta avsnitt, 
där aktör–forskaren har att sitta på två stolar samtidigt, 
individstolen och helhetsstolen, dvs. att samtidigt be-
akta såväl inre som yttre faktorer. Nilsson konstaterar: 
”I detta dilemma flyttar sig den glade amatören ogene-
rat mellan stolarna dvs. levnadstecknaren försvarar sig 
mot skönlitterär kritik genom att påpeka att han är his-
toriker och mot historiekritik genom att påpeka att han 
är romanförfattare.”109 

Den andra immuniseringsstrategin handlar om ”ohäm-
mad ideologiproduktion och medaljutdelning, hagi-
ografi kort sagt”.110 I denna avhandling gör jag be-
dömningar av ett stort antal fysiska museiaktörers 
personliga egenskaper och handlingar. Det är ofrån-
komligt att min framställning i det avseendet färgas av 
mina egna värderingar och mina forskningsideal, även 
om jag strävat efter en neutral och objektiv hållning till 
ämnet och aktörerna, med så sakligt grundade sakför-
hållanden som varit till hands i mitt källmaterial. Trots 
det kan säkert läsare av arbetet, ifrågasätta eller nyan-
sera mina bedömningar och karakteristiker.

Kjell Jonsson har uppmärksammat vad han kallar ”för-
medlingsproblemet”, som den idéhistoriska biografins 
kärnproblem och som handlar om hur analysen skall 
göras av relationen mellan individ och idéströmningar 

106   Kjell Jonsson, ”Frihet eller determinism: principiella problem 
i den idéhistoriska biografins genre”, i Ronny Ambjörnsson,et 
al.(red.), Att skriva människan – Essäer om biografin som livshis-
toria och vetenskaplig genre, Carlsson/Stockholm, 1997, 87–92.

107   Göran B. Nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning”, i Ronny 
Ambjörnsson et al. (red.), Att skriva människan – Essäer om bio-
grafin som livshistoria och vetenskaplig genre, Carlsson/Stock-
holm, 1997, 19. 

108  Ibid., 19–20.
109  Ibid., 20.
110  Ibid.

– mellan individ och samhälle. Han pekar på hur detta 
dilemma ofta har undviktis genom beskrivning av en 
inledning eller bakgrund ”där ett för huvudpersonen 
betydelsefullt idéarv eller en relevant historisk bak-
grund målas upp, orelaterad till den biografiska indivi-
den själv”.111 Jonsson har funnit en sociologisk lösning 
av förmedlingsproblemet i Ludwik Flecks teori om 
tankekollektiv och tankestil. Den bygger på antagan-
det att en individs idéer och föreställningar utgår från 
en bestämd tillgänglig kunskap och att detta förutsätter 
medlemskap i en särskild kulturell miljö.112 

De referenser till den idéhistoriska biografin och dess 
dilemman som jag gjort ovan är analoga med det per-
spektiv som jag tillämpar och som innebär att jag 
kombinerar aktörperspektivet med ett socialt helhets-
perspektiv. I studien tillämpar jag ett aktörsperspektiv 
byggt på Bruno Latours aktör-nätverksteori och Flecks 
teori om tankekollektiv och tankestil.113 De roller som 
aktörerna spelar när det handlar om fysiska personer, 
innebär inte att jag skriver deras biografier, men att 
deras bakgrunder och erfarenheter bidrar till kunska-
per om varför de utför sina handlingar. Idéhistorikern 
Gunnar Eriksson har motiverat aktörsperspektivet med 
följande formulering: ”I samma ögonblick som vi drar 
in handlingarna i den mänskliga personligheten, öpp-
nar vi dörren för hela den omvärld vari en människa 
verkat”.114

De reservationer jag gjort om riskerna med hänvis-
ningar till Nilsson, Jonsson och Eriksson, är tillämp-
liga för det aktörsperspektiv som jag använder. Min 
målsättning är att hålla distans till de två immunise-
ringsstrategier som Göran B. Nilsson pekat ut och som 
bl.a. handlar om omedveten ideologiproduktion och 
okritisk ”medaljutdelning” till de museiaktörer som 
jag analyserar. Mitt val av teoretiskt perspektiv skall i 
första hand sammankopplas med den ”tidsanda” som 
präglade den period jag har undersökt. Historikern 
Svante Beckman beskriver ”tidsandan” som en kon-
stellation av dominerande föreställningar och värde-
ringar.115 Etnologen Göran Rosander har med referens 
till Beckman definierat begreppet ”tidsanda” som ”den 
vid varje tillfälle rådande blandningen av dominerande 
värderingar knutna till ideologier, av allmänt omfattade 
fristående idéer samt av graden av vissa metahållningar 
– allt påverkat av samhälleliga strukturer.”116    

111  Jonsson, 1997, 95. 
112  Ibid., 99.
113   Bruno Latour, Reassembling the Social – An introduction to Ac-

tor-Network-Theory, Oxford University Press/Oxford, 2007.
114   Gunnar Eriksson, ”Att inte skilja på sak och person – Ett utkast 

till ett utkast till en biografisk metod”, i Ronny Ambjörnsson et 
al.(red.), Att skriva människan – Essäer om biografin som livs-
historia och vetenskaplig genre, Carlsson/Stockholm, 1997, 
108–109.

115  Begreppet tidsanda utreds av Beckman, 1983.
116  Rosander, 1996, 15.
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Under arbetets inledning sökte jag hållpunkter för 
studien med utgångspunkt från att dittills domineran-
de samhällsvärderingar omprövades under 1960-ta-
let – med andra ord utifrån mitt antagande om en 
förändrad ”tidsanda”. Den svenska välfärdsmodel-
len, folkhemmet, började ifrågasättas och en snabbt 
växande radikalisering av politiken ägde rum åren 
kring 1968. Det vidare kulturbegrepp som tidigare 
använts i kulturdebatten och som betonade kulturens 
betydelsefulla samhällsroll och kulturpolitikens 
uppgifter, fick förnyad aktualitet. Museerna ingick som 
en del i denna process av förändrade samhälls- och 
kulturvärderingar, en förändrad tidsanda.   

Museologi  i relation till  
samhällsuppdraget
Museologin spelar en speciell roll i studien genom sitt 
samband med det samhällsuppdrag som museerna har 
och den betydelsefulla roll som ämnet spelade i musei- 
diskussionen. Disciplinen är ny i Norden och i Sveri-
ge. I Sverige etablerades museologin i formell mening 
först 1995 med den professur som inrättades vid Umeå 
universitet. Diskussionen som förts om ämnets inne-
håll har haft betydelse för den diskussion som parallellt 
pågått om museernas uppgift. En viktig utgångspunkt 
i studien är den nya kulturpolitikens krav på en förny-
else av museerna till Samhällsmuseer. I detta avsnitt 
behandlas disciplinen museologi med avseende på his-
toria, definition, introduktion som vetenskap i Sverige 
under 1980-talet och dess relation till samhällsmusei-
uppdraget. Avhandlingens huvudtema om pendlingen 
mellan Kulturarvsmuseum och Samhällsmuseum har 
anknytning till den diskussion om museerna som ve-
tenskapen museologi förde på fältet.

I undersökningsperiodens diskussioner om museernas 
verksamhet sökte museiaktörerna argument för sina 
ståndpunkter och sina handlingar i dittills oprövade 
kunskapsfält.  Den internationella museologiska verk-
samheten påverkade diskussionen i Sverige om muse-
ernas inriktning. Museologin etablerades i västeuropa 
och i östeuropa i de socialistiska staterna tidigare än 
i Sverige. I de senare staterna fanns en tydlig ideolo-
gisk och politisk koppling mellan museerna och det 
samhällsuppdrag som gavs som direktiv. Där användes 
museologin och museerna för att ideologiskt legitimera 
den socialistiska politiken.117 Detta är sannolikt en av 
flera orsaker till att ämnets etablering i Sverige mottogs 
med skepsis av de konservativa aktörerna och nätver-
ken i det svenska museifältet. Av intresse i studien är  
den roll disciplinens introduktion i Sverige spelade för 
att utveckla Samhällsmuseer. 

 
 

117  Kerstins Smeds, ”Vad är museologi?”, RIG, 2007:2, 70–71.

Museologin är ung som vetenskap. Museet som insti-
tution och företeelse har en betydligt längre historia.118 
Denna obalans kan delvis förklara den okunskap och 
oenighet som fortfarande råder i forskarsamhället om 
museologins bestämning och position. En annan för-
klaring har troligen tidigare varit ideologisk och avser 
en misstänksamhet i konservativa kretsar om att disci-
plinen liksom i öststaterna skulle kunna användas för 
att legitimera en socialistiskt präglad politik. Faktum 
är att få kulturintresserade och kulturellt verksamma 
personer har kunskaper om disciplinen museologi. 
Fortfarande förefaller många av de professionellt verk-
samma vid svenska museer ha oklara begrepp om vad 
museologin står för och kanske än mer om disciplinen 
har något värde för deras egen yrkesutövning. Till detta 
skall förmodligen läggas en misstänksamhet mot vad 
som ibland antas vara ett vänsterpolitiskt projekt. Mu-
seiaktören Sten Rentzhog är en i Sverige framträdande 
representant för denna kritiska inställning till ämnet. I 
sin egen historieskrivning om striden om MUS 65 gör 
han följande konstaterande riktat mot museologin: ”På 
så sätt bidrog MUS 65 med en draksådd, som de svens-
ka museerna ännu lider av, nämligen vanan att formu-
lera tankar och föra diskussioner om museerna i en 
byråkratisk anda. Det är nästan lika illa som när man 
under begreppet ´museologi´ försöker upphöja praktisk 
yrkeskunskap till ett slags navelskådande kvasiveten-
skap.”119 

Många discipliner har länge trängts inom museets 
väggar, med anspråk på att bidra med den mest centra-
la kunskapen. Under den period av 1900-talets första 
decennier, då museerna i Sverige genomgick sin första 
egentliga fas av professionalisering, implementerades 
en praxis där kunskap om museet som forskningsin-
stitution utgick från vad som då sågs som museiveten-
skaper, nämligen konsthistoria, etnologi och arkeologi. 
Denna kunskapstradition hänger fortfarande kvar, men 
har också fått sällskap av pedagogik, sociologi, idéhis-
toria och andra discipliner med anspråk på att kunna 
ge bidrag till museets roll och uppgift. Diskussionen 
om museologin har utgått från ämnets innehåll och ka-
raktär liksom om dess rang av vetenskap. Flera fors-
kare har diskuterat om ämnet uppfyller kraven för att 
erkännas som en vetenskap. Kerstin Smeds, Sveriges 
första professor i museologi, anser att ämnets egen teo-
ribildning är svag och inte räcker till ”som verktyg för 
museologisk forskning, annat än i ett slags ´positions-
bestämmande´syfte”.120 Museologin kräver stöd av eta-

118   Jämför Erik Hedqvist, Varats och utvecklingens kedja: En natur-
historisk museiutställning i Göteborg 1923–1968, diss. serie: Pa-
pers in Museology 6, Institutionen för kultur- och medievetenska-
per, Umeå universitet, 2009, 18–19. 

119   Sten Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, i Museet som 
makt och motstånd: festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996, Arbe-
tets museum/Norrköping, 1996, 26. 

120   Kerstin Smeds, ”Några ord om museologins mening”, 2004-12-
13, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå univer-
sitet, 9.
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blerade discipliner för att kunna producera meningsfull 
kunskap om forskningsfältet. Det är å andra sidan en 
styrka hos en relativt ny disciplin, att se fördelar med 
det bredare perspektiv som en tvärvetenskaplig inrikt-
ning öppnar möjligheter för. Museologin är heller inte 
ensam om detta, då andra discipliner som exempelvis 
idéhistoria har en tvärvetenskaplig karaktär.  

Frågan om en fackteori för museiverksamhet kan spå-
ras ända till 1500-talet där Samuel Quicchebergs mu-
seografiska traktat från 1565 Inscriptiones vel Titu-
li Theatri Amplissimi utgör ett första exempel på en 
handbokstradition för hur ”samlingar skall komma 
till, klassificeras och ställas ut”.121 Termen ”museogra-
fi” användes första gången 1727 av österrikaren Cas-
par Friedrich Neckelius i Wien, som fackbeteckning 
för studiet av museerna. Det var emellertid först 1869 
som det nu etablerade begreppet ”museologi” introdu-
cerades, då åsyftande en praktisk kunskap om musei-
samlingars hantering. Den första periodiska skriftliga 
utgivningen i ämnet skedde i Dresden i ´Zeitschrift fur 
Museologie und Antiquitatenkunde´ (1878–1885).122 
Efter detta har följt en mycket omfattande aktivitet som 
utgivning av handböcker, avhandlingar och journaler 
syftande till att utveckla en inriktning för ämnet och 
dess innehåll.123 Vid ämnets etablering fanns en opti-
mism som inte går att ta miste på i följande formule-
ring från 1883 av H Th Graesse från Dresden: ”Om nå-
gon talade eller skrev om museologi som en vetenskap 
för tjugo eller trettio år sedan, skulle han bemötts med 
ett nedlåtande, föraktfullt leende av många personer. 
Idag är situationen helt annorlunda [min översättning 
från engelska].”124

Vad som fanns som en from förhoppning om ämnets 
ljusa framtid för drygt hundra år sedan, skulle kunna 
gälla också idag trots att såväl museologins innehåll 
som vetenskapliga förankring har gjort framsteg. Vä-
gen till en stabilare legitimitet för ämnet har stött på 
många hinder och oenigheten om museologins innehåll 
och uppgift är fortfarande betydande vilket skall visas 
i det följande. 

Under 1800-talet och första delen av 1900-talet, när 
museerna främst i England, Tyskland och USA genom-
gick en moderniseringsprocess, betraktades museolo-
gin successivt som en disciplin med en egen självstän-

121   Bengt Lundberg, ”Museologi som vetenskapligt fält”, i Nordisk 
museologi 2000:2, 41.

122   John-Aage Gjestrum, ”Museology and research”, i Nordisk muse-
ologi 1995:2, 6; John-Aage Gjestrum, “Museologi – historik og 
problemformulering – valg av empiri”, Opublicerat manuskript. 
– Del 1, Institutionen för kultur- och medier, Umeå universitet, 
2000, 2–3.

123   Peter van Mensch, Towards a methodology of museology, Diss.
University of  Zagreb, 1992. 

124   Vinos Sofka, ”ICOFOM: Ten years of international search for the 
foundations of museology”, i Papers in museology 1: Reports 
from two symposia at the Department om museology, University 
of Umeå, 1992, 25.

dighet och karaktär. Oftast användes dock andra namn 
som ”Museum studies” (England) och ”Museumskun-
de” (Tyskland) som beteckningar. Den praktiskt- och 
empiriskt-deskriptiva inriktningen och definieringen av 
ämnet, har dominerat under lång tid och har först under 
de senaste 15-20 åren börjat ge vika för en teoretisk-fi-
losofisk riktning.125

Under 1920-talet etablerades för första gången ett mer 
kritiskt förhållningssätt, som innebar att museernas 
ideologi, uppgift i samhället och bristande förankring 
bland medborgarna började diskuteras. Många västli-
ga länder genomgick en moderniseringsvåg efter för-
sta världskriget och kraven på en utvecklad demokrati 
växte sig starkare. Samhällsklimatet påverkade också 
diskussionen om museerna. Uttrycket ”The new muse-
ology” dök första gången upp genom fransmannen Ge-
org Henri Riviere och innebar ett mer kritiskt förhåll-
ningssätt. ”The new museology” knöts även till kraven 
på en demokratisering av museerna.126 Flera hävdade 
att museerna borde öppnas för en bredare publik, som 
borde få tillgång till de nationella kulturskatterna som 
insamlats på museerna. Utställningarna gjordes nu uti-
från pedagogiska kriterier för att deras budskap skulle 
begripas och upplevas av folket. Museerna skulle av-
hända sig det på taxonomi baserade utställningsför-
farandet av föremålen, som gjort att museibesökarna 
upplevt utställningarna som tråkiga och obegripliga. 
Ökade krav ställdes på museerna att öppna sig och för-
hålla sig till samhället. Detta medverkade också till en 
förändring av museologin med ett radikalare innehåll 
och en ny inriktning.127

Som framgår nedan i avsnittet om Svensk museihistoria 
och museiforskning och Gregor Paulsson, nådde de nya 
idéerna även Sverige och medverkade till en diskussion 
som hade liknande karaktär som i andra västländer. Ett 
tidigt uttryck för det ökade behovet av internationellt 
museisamarbete var bildandet 1926 av organisationen 
The International Council of Museums.128 Senare under 
1950- och 1960-talen togs flera initiativ för att etablera 
museologin som en akademisk vetenskap. Internatio-
nellt drevs frågan om museologins utveckling och legi-
timering genom det 1946 bildade ICOM – International 
Council of Museums. Museologins etablering hade en 
naturlig anknytning till de förändringssträvanden som 
museer i västvärlden genomgick under denna tid. Un-
der 1960-talet fördes en intensiv debatt om utveckling 
och förnyelse av museerna inom ramen för ICOM.  Vid 
en ICOM-konferens i Paris 1971 myntades för första 
gången begreppet ”ekomuseum” av några tongivande 

125  Smeds, 2007, 70.
126  Ibid.
127  Ibid., 70–71.
128   John-Aage Gestrum, ”Museology and research”, i Nordisk mu-

seologi 1995:2, 6.
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medlemmar av organisationen.129 Under hela 1970-ta-
let dominerades diskussionen inom ICOM av frågan 
om ”ekomuseer”. Men oenigheten inom organisationen 
var stor och bidrog till att öka behovet av en ny platt-
form för arbetet. Det ledde 1977 till etablerandet av ett 
särskilt organ för utveckling av ämnet museologi som 
gavs namnet ICOFOM, The Internationel Committee 
for Museology. ICOFOM sökte tidigt vägar för att ska-
pa en så bred teoretisk orientering som möjligt för mu-
seologin. Man anslöt sig till ”The new museology” vars 
kännetecken var en påtaglig samhällsorientering, parad 
med en starkt kritisk hållning till det traditionella muse-
ets roll.130 Häri fanns ett innehåll som blev grunden för 
vad som benämndes ”Community-museum”. 

Under 1980-talet intensifierades diskussionen kring 
vilken typ av museer som var viktigast ur samhälls-
synpunkt. Skillnaderna i ståndpunkter handlade i 
huvudsak om man argumenterade för ”Community 
museums”131 eller ”Ecomuseums”. Förankringen av 
ekomuseitanken hade nu växt i styrka i många länder 
och understöddes av en pågående samhällsomvandling 
som innebar en drastisk ökning av industrinedläggels-
er, arbetslöshet, urbanisering och samtidig ödeläggelse 
av landsbygd etc. Satsningen på ekomuseer koppla-
des till en strategi för samhällsutveckling. I flera län-
der skapades ekomuseer med inriktningar som byggde 
på de olika och speciella förutsättningar som fanns på 
respektive plats. Ekomusée Le Cruesot i Frankrike var 
den första etableringen och blev inspirationsmodell för 
många andra följande satsningar som Museos locales 
och Museos escolares i Mexiko, Ecomusée de Fiere 
Monde i Montreal (Québec, Kanada), Toten ekomuse-
um i Norge, Ecomuseu do Seixed i Portugal och Eko-
museum Bergslagen i Sverige.132

Motsättningarna inom ICOFOM accelererade alltmer. 
Förespråkarna för ekomuseer ansåg att utvecklandet 
av den nya museologin gick för trögt. För att snabbare 
genomföra en förändring av ämnet, bröt företrädarna 
för ekomuseer sig ur ICOFOM för att skapa en organi-
sation med namnet The International Movement for a 
New Museology (MINOM). Bildandet skedde vid en 
konferens i Lissabon 1985. Trots denna organisatoriska 
splittring kom huvuddebatten om den nya museologin 
att kort tid därefter återbördas och fortsättningsvis fö-
ras inom ramen för ICOFOM.133

De nordiska länderna anslöt till detta internationella 
samarbete under1970-talet. Norge var tidigt ute vilket 

129  De Varine,1996:2, 22. 
130   ”The new museology” som skapades under 1960-talet, har många 

drag från begreppets innebörd under 1920-talet.
131   Begreppet ”community museum” var etablerat och innebar kort-

fattat en form av samhällsmuseum för medborgarna.
132  Hugues de Varine, 1996, 24.
133   Per-Uno Ågren,”Om museers samhällsuppdrag”, i SOU 1994:51 

Minne och bildning, 23 ff.

ledde till att ett performativt beslut fattade redan 1972 
för en start av museologisk utbildning i Bergen.134 I 
Finland ledde ett utredningsförslag från 1983 till att 
en utbildning i museologi senare startade vid Åbo uni-
versitet. 135 I Sverige ansvarade Västerbottens museum 
för värdskap och program för den ICOFOM-konferens 
som arrangerades i Umeå 1976. Genomförandet blev 
framgångsrikt och bidrog till ett växande internatio-
nellt intresse och respekt för svensk museiverksamhet 
liksom ambitioner för museologin.136 Genom den un-
dervisning i museivetenskapliga ämnen som Per-Uno 
Ågren inledde vid Umeå universitet 1982, utvecklades 
successivt de internationella kontakterna. Ågren tog  
initiativ till symposier i Umeå som rönte stort gensvar 
hos samtida internationella forskare inom museologin. 
Det dröjde emellertid ända till 1990-talet innan muse-
ologin landade i de nordiska länderna med mera legiti-
merande konsekvenser. Det skedde genom inrättandet 
av professurer i museologi i Umeå 1995 och Jyväskylä 
1996. I Umeå startade 1981 en kulturvetarlinje med in-
riktning mot museimannautveckling och med Per-Uno 
Ågren som initiativtagare, publicist och kommunika-
tör. Erik Hofrén blev umeåstolens förste adjungerade 
professor. Han efterträddes 1997 av Bengt Lundberg 
som t.f. professor. År 2001 fick museologin i Umeå sin 
första ordinarie innehavare av professuren med Kerstin 
Smeds.

Alltsedan starten har museologin i Umeå haft ambi-
tionen att utveckla museologin från att vara en hu-
vudsakligen empirisk-deskriptiv vetenskap till en mer 
teoretisk-filosofisk inriktning. Ågren utarbetade en de-
finition av museologin som ofta användes och utgjorde 
en referenspunkt för diskussionen under 1990-talet om 
svensk museologi och svenska museer. Definitionen 
angav tre teoretiska huvudperspektiv för museologi, 
nämligen, det historiska, sociologiska och det kom-
munikativa. Det historiska perspektivet vill beskriva 
och förstå natur- och kulturarvet över tid och på en 
viss plats. Det sociologiska perspektivet undersöker de 
beteenden, verksamheter och institutioner som blivit 
en följd av föreställningen om ett natur- och kulturarv 
medan det kommunikativa perspektivet handlar om 
miljöarvets förmedling i tid och rum. Som synes förut-
sätter Ågrens definition ett tvärvetenskapligt synsätt på 
museologin. Definitionen anger också museologin som 
en process där människans förhållande till sin fysiska 
omvärld undersöks som en konsekvens av historien: 
”Museologin studerar hur det museala objektet konsti-
tueras, vilka värderingar och beslut som styr den muse-
ala processen från urval och insamling till visning och 
förmedling och därmed vilken historiebild, kulturupp-
fattning och natursyn som projiceras i skyddade objekt 
134  John-Aage Gjestrum, 1995:2, 7.
135   Janne Vilkuna, ”Museologi i Finland”, i Nordisk museologi 

1993:1, 69.
136   För svenskt vidkommande spelade Per-Uno Ågren en 

betydelsefull roll i detta arbete. 
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och miljöer: alltså människans förhållande till sin fy-
siska omvärld som historia.”137 Försöken att definiera 
museologins kunskapsobjekt har varit och är många. 
Umeåprofessorn Kerstin Smeds bestämning under-
stryker, liksom Ågrens definition, den teoretisk- filo-
sofiska inriktning som umeåmuseologin så tydligt har: 
”Museologin befattar sig med människans hantering 
av förlusten som existentiellt, filosofiskt och praktiskt 
problem, kopplat främst till den materiella verklighe-
ten. Museologin sysselsätter sig med tidsproblemet i 
vår kultur, undersöker de strategier vi lägger upp för att 
stoppa tiden, förhindra förfallet, förhala entropin, och 
om möjligt, skjuta upp döden.”138

Den position som museologin i Umeå intagit, har sina 
historiska rötter i den nya museologin  som växte fram 
med början under 1960-talet. Ämnets innehåll började 
som sagt att problematiseras alltmer under 1970-talet 
och denna utveckling skall  förstås i perspektiv av den 
mer allomfattande omprövning av forskningsideal som 
inleddes under detta decennium inom såväl humaniora 
som samhällsvetenskap. Det positivistiska forsknings-
traditionen ifrågasattes och ersattes med en mer proble-
minriktad syn på forskningen. Historiematerialistiska, 
strukturalistiska, konstruktivistiska och hermeneutiska 
forskningsideal etablerades och satte tydlig prägel på 
diskussionen inom alla samhälls- och humanvetenska-
per. Forskningsansatserna i museologi har följt olika 
forskningsideal, vilket medfört att forskarsamhället 
aldrig lyckats skapa konsensus mellan sina bestäm-
ningar och argument. I Östeuropa praktiseras oftast ett 
historiematerialistiskt eller filosofiskt ideal, vilket ser 
museerna som en mobiliseringsfaktor för en förändring 
av samhället. I Frankrike och Tyskland dominerade ut-
vecklingen av en filosofisk-teoretisk syn på museerna 
och museologin, medan man i USA, Storbritannien och 
övriga Västeuropa utvecklade en mer praktisk-empi-
risk tradition, som betraktar museet som fenomen och 
institution. Den franska och östeuropeiska traditionen 
har i linje med sina mest dominerande forskningsideal, 
definierat museologins främsta forskningsobjekt som 
den pågående ”musealiseringen” vilket oftast också 
uttyds och bl.a. i Sverige tillämpas som identiskt med 
begreppet ”kulturarv”. 

De divergerande definitionerna av museologi, kan hu-
vudsakligen sammanfattas i en fråga om forskningsob-
jektet skall:

 – Avse enbart museet eller något vidare som omfattar 
hela kulturarvet. 

137   Per-Uno Ågren, ”Museologi och kulturarv”, i Nordisk museologi 
1993:1, 63.

138   Kerstin Smeds, “Definition av museologi” (Underlag för föreläs-
ning), Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå uni-
versitet, 2004.

 – Vara en tillämpad/praktisk eller teoretisk veten-
skap.139 

Ågrens egen definition har vuxit fram ur den 
internationella diskussionen och traditionen och även 
Smeds ståndpunkt har uppenbart släktskap med denna 
fransk-tyska tankestil i ämnet.140 I detta arbete anslu-
ter jag mig till såväl Ågrens som Smeds definitioner av 
museologin. Detta kräver att ytterligare preciseringar 
görs utifrån vilka begreppsliga utgångspunkter som de-
ras definitioner har gjorts. Det handlar främst om vilka 
kunskapsobjekt som museologin har att arbeta med, 
nämligen ”tinget” och ”texten”. Dessa måste användas 
i samspel med varandra. Ämnet har således att arbeta 
med såväl det materiella som immateriella arvet i för-
ening. Kerstin Smeds har uttryckt denna omständighet 
på följande sätt:

Det förflutna tar form i samma ögonblick som vi for-
mulerar en utsaga om det, namnger det, inlemmar 
det. Det är formuleringen, namngivandet, kunskapen 
som gör förflutenheten förståelig också i det materi-
ella. Genom att formulera gör vi historien synlig, vi 
gör Tiden i Tingen till verktyg för vårt kommunikati-
va handlande. Tinget, kroppen, klarar sig alltså svår-
ligen utan Ordet, inte utan sitt namn, utan berättelsen 
och kontexten, som ger det liv. På detta fundament 
vilar tolkningen – ars interpretandi – med vars hjälp 
vi skapar och omskapar vårt kulturarv.141

Bengt Lundberg hävdar att det är museologins hu-
vuduppgift ”att knyta samman eller överbryg-
ga motsättningen mellan berättelser och kvarlevor. 
De är bara skilda uttryck för ett gemensamt förflu-
tet”.142 Återkopplar vi diskussionen till Ågrens och 
Smeds definitioner, kan konstateras att ingen av dem 
innehåller eller förutsätter fenomenet museum, utan 
handlar om antingen ett bevarande av ”museala objekt” 
(Ågren) eller människans strävan att genom att bevara 
tingen förstå en ”förlust” i existentiell, filosofisk eller 
praktisk mening av tiden och minnet (Smeds). Ågrens 
definition vill precisera människans önskan att bevara 
det vi benämner kulturarv, medan Smeds ser museolo-
gins uppgift i ett mer uttalat filosofiskt perspektiv som 
vår utopiska förhoppning om att kunna fånga tiden.143

139  Smeds, 2007, 69–73.
140   Se exempelvis: Per Råberg (ed.), Papers in museology 1: Re-

port from two symposia at the Department of museology, What is 
museology?/ Local and global, Report from two symposia at the 
department om museology, Umeå university, Acta Universitatis 
Umensis, Umeå studies in Humanities 108, 1992.

141  Smeds, 2007, 65.
142  Lundberg, 2000, 44.
143   Smeds har utvecklat sin syn på museologin utifrån den fransk-tys-

ka idétraditionen. En av de bärande utgångspunkterna är där det 
sedan länge iakttagna kunskapsteoretiska problemet som aktuali-
seras när ett föremål musealiseras. När detta sker förlorar föremå-
let den sociala och kulturella kontext som är dess ursprung för att 
placeras i ett nytt sammanhang. Smeds beskriver det som händer 
som en ”kulturarvsparadox”, där föremålet som bevaras får ”re-
presentera liv” när det i själva verket var tänkt att utgöra något 
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Museiforskaren Stefan Bohman definierar museive-
tenskapen ”som kunskapen om samhällets urval, be-
varande, förmedlande och användande av historia, 
natur- och kulturarv.”144 Han likställer museivetenska-
pen med museologin och delar Lundbergs och Smeds 
ståndpunkter att museologin är en generell disciplin 
vars kunskapsintresse och aktivitetsfält är oberoende 
av museet.145 Den holländske museologen Peter van 
Mensch spelade under en lång period före millennium-
skiftet en framträdande roll i diskussionen om museo-
logins uppgift. Han deltog aktivt i de diskussioner som 
fördes inom ramen för ICOFOM och han var också en 
av deltagarna vid de ovan nämnda symposier i Umeå 
som Per-Uno Ågren och Bengt Lundberg arrangerade. 
Van Mensch företräder en syn med relevans för såväl 
Ågrens som Smeds tankestilar. Förhållandet mellan 
människan och hennes värden är knutna till materiella 
objekt vilka bör benämnas musealia, konstaterar van 
Mensch. En uppgift för museologin bör därför vara att 
vetenskapligt urskilja, beskriva, undersöka och förklara 
den objektivisering av musealiteten som sker. Om och 
hur detta äger rum bestäms av den mening som männ-
iskan tillskriver denna process. Att processen skall äga 
rum är således inte givet som förutsättning i form av en 
naturlag, utan styrs av den mening som fenomenet till-
skrivs av människan. Denna analys kan föras vidare till 
att urskilja kopplingen mellan museet och musealite-
ten.  En slutsats blir då att musealiteten inte förutsätter 
museer. Det illustreras av att sådana fenomen som ur-
val, insamling, konservering, forskning, utställning och 
förmedling i sig inte är museispecifika.146

Vad blir då kvar som uppgift och funktion för museet? 
Museala institutioner i sin objektiva funktionella och 
organisatoriska form är också nödvändigtvis föränder-
liga i motsats till det museologiska undersökningsob-
jektet. I denna distinktion finns en viktig poäng, näm-
ligen att förändringar av museet således inte innebär 

levande från det förflutna: ”Det hela kunde kallas en kulturarvs-
paradox: föremålet bevaras uttryckligen för att vi önskar förlänga 
dess liv som ´bärare´ av våra liv, men samtidigt ´dör´det och blir 
oåtkomligt för oss, som lever här och nu. Allt trendigt prat om 
att vi ´umgås´ och ´skapar identitet´ genom att glo på föremål i 
en skottsäker vitrin, är minsann en sanning med modifikation.” 
(Smeds, 2007, 67); Smeds forskningsinriktning utgående från 
ett filosofiskt perspektiv, innebär också att hon uppmärksammat 
negationen av den dominerande bevarande- och kulturarvsforsk-
ningen. Frågan som där är relevant att ställa är varför det som 
bevaras faktiskt bevaras? Vilka värderingsmönster hos människan 
bestämmer valet av det kulturarv som anses värt att bevara? Och 
vidare: varför inte vända på frågeställningen och fråga varför det 
som ej bevaras ej bevaras? Smeds kallar fenomenet med de ej 
bevarade objekten för ”soptippen”. Därför bör man, menar hon, 
”utsträcka den ´museologiska´ undersökningen också till det som 
utgör museets och bevarandets fullständiga negation, nämligen 
soptippen – avskrädet, det ´gudomliga skräpet´.”, Kerstin Smeds, 
”Tankar kring det ´museologiska företaget´”, i Nordisk museologi 
2000:2, 53).

144   Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, 
i Stefan Bohman & Lennart Palmqvist (red.), Museer och kultur-
arv, Carlsson/Stockholm, 1997, 11.

145  Ibid.
146  Van Mensch, 1992.

museologiska förändringar. Skall förändringar i det 
senare avseendet konstateras, måste alltså också de un-
derliggande museologiska förloppen kunna förstås. Här 
är det nödvändigt att kunna ange och iaktta hur det som 
definierats som musealitet utvecklas. Detta förutsät-
ter en bestämning av disciplinen som tvärvetenskaplig 
både med avseende på Ågrens liksom Smeds definitio-
ner av museologin. 

De professionellt verksamma svenska museiaktö-
rer som ifrågasätter ämnet, anser säkerligen att både 
Ågrens och Smeds förhållningssätt till museologin är 
ointressanta. I deras skepsis till disciplinen finns in-
byggt en uppfattning om att museet skall betraktas som 
en i allt väsentligen praktisk verksamhet. John-Aage 
Gjestrum har hävdat att denna attityd är vanlig hos pro-
fessionella museiaktörer i hela Norden. Hans förklaring 
är museernas historiska tradition där rekryteringar till 
museerna har byggt på kandidaternas fackvetenskapliga 
kvalifikationer. Med fackvetenskaper åsyftas här veten-
skaper som arkeologi, konsthistoria, etnologi, historia, 
zoologi, botanik, geologi osv. Det handlar således om 
vetenskaper som inte specifikt har museet eller kultur-
arvet som kunskapsobjekt. Från sina positioner i muse-
erna har de vetenskapligt tillsatta museiaktörerna ansett 
att det inte behövs någon specifik teoretisk förståelse av 
museiverksamheten eller musealiseringen som fenomen 
– alltså en museologi. Vilken kunskap som är viktig för 
museerna har sålunda handlat om delar av dess verk-
samhet och inte helheten. Detta har, menar Gjestrum, 
hindrat att ge museet en för dess framgång nödvändig 
erkänsla.147   

Sten Rentzhog har varit den kanske mest framträdande 
aktören i Sverige för uppfattningen att museologin inte 
behövs för museerna. Visserligen tillskyndar Rentzhog 
energiskt en ökad forskning om och med museerna, se-
nast i en av Nordiska museet utgiven skrift med titeln 
Forskning & Museer: En debattskrift om museernas 
behov av kunskap och forskningens behov av muse-
er. Men den forskning som han efterlyser handlar inte 
om museologisk sådan. Begreppet museologi nämns 
överhuvud inte i denna skrift. Rentzhog förespråkar 
däremot en satsning på museivetenskaplig forskning. 
Han finner inget behov av att denna skall handla om 
museerna, men däremot om forskning inom museernas 
traditionella verksamheter med hjälp av de discipli-
ner som mycket länge ingått i den svenska museitra-
ditionen dvs. etnologi, konstvetenskap och arkeologi, 
däremot inte museologi. Här demonstreras sålunda den 
utdragna konflikten inom det svenska museifältet, om 
hur en utveckling av svenska museer skall utformas 
och vilken typ av museivetenskap som skall bidra med 
kunskap för önskvärda resultat.148

147  Gjestrum, 2000.
148   Sten Rentzhog, Forskning & Museer: En debattskrift om museer-

nas behov av kunskap och forskningens behov av museer, Nordis-
ka museets forskarskola, Nordiska museet/Stockholm, 2006.
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Den kunskapssyn som mitt arbete utgår ifrån är oför-
enlig, med en uppfattning som enbart betraktar museet 
som en praktisk verksamhet eller som diskvalifice-
rar museologin som instrument för kunskapsutveck-
ling om museet. Museologin bör därför ifrågasätta 
vad som vuxit fram som en tradition i museets praxis 
och som länge har sammanfattats i uttrycket Samla, 
vårda, visa. Ifrågasättandet är viktigt eftersom den-
na tradition tyvärr avslöjar en vanligt förekommande 
sammanblandning av synsättet om museets mål med 
dess funktion i samhället. Per-Uno Ågren har med 
referens till den amerikanske museimannen Stephen 
E. Weil uppmärksammat detta förhållande: ”[…] att 
professionaliseringen av museiverksamheten riktat 
intresset både hos uppdragsgivare och anställda mot 
en formalisering av arbetet, vilket medfört en försåtlig 
glidning från den viktigaste uppdragsfrågan, nämligen 
museets syfte (purpose), den övergripande meningen 
och avsikten med verksamheten, till museets funktion 
(function) som avser de underordnade konkreta 
verksamhetsformerna – ”samla, vårda, visa, forska”. 
Intresset har därmed avletts från de grundläggande 
frågor som gäller samhällsuppgiften.”149 

Min slutsats av detta är att museologin som jag beskri-
vit den enligt Smeds och Ågrens uttolkningar, har bi-
dragit till och fortsättningsvis kan bidra till att förtydli-
ga karaktären av det samhällsuppdrag som museet har. 
Detta är av grundläggande betydelse för mitt val av hu-
vudområden i arbetet och utgör därför ett återkomman-
de tema i de kommande kapitlen.

Museet i sociologiskt perspektiv 
Flecks begrepp tankekollektiv och 
 tankestil
Ludwiks Flecks text Uppkomsten och utvecklingen 
av ett vetenskapligt faktum publicerades första gång-
en 1935 och förblev under lång tid okänd.150 Fleck 
författade flera texter av vetenskapsteoretisk karak-
tär, även om hans huvudsakliga profession var inom 
medicinen. Här använder jag mig av nämnda text, 
där Flecks huvudfrågeställning är identisk med titeln 
dvs. hur ett vetenskapligt faktum uppkommer och ut-
vecklas. 151 Flecks bidrag blev ett intressant inslag i 

149  Ågren, 1994, 7.
150   Fleck avled 1961 och hans verk förmedlades senare av Tomas 

Kuhn som 1965 utgav sin berömda The structure of scientific Re-
volutions (i svensk översättning Örjan Björkhem: De vetenskapli-
ga revolutionernas struktur, Thales/Stockholm, 1992). Kuhn har 
omvittnat hur han tidigt inspirerats av Flecks idéer. Det dröjde 
dock ända till 1980-talet innan Flecks texter blev kända och på-
verkade diskussionen inom främst kunskapssociologin och veten-
skapsteorin.

151   Idéhistorikern Kaj Johansson har tillämpat Flecks teori och metod 
i sin avhandling Den torgförda biologin:   
 Studier i populärvetenskapens problem och tematik, Institu-
tionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 
2003. Johanssons utförliga analys av Fleck har varit en värdefull 
inspirationskälla för mig i föreliggande arbete.  

diskussionen om konstruktivismen under 1980-talet, 
vars kunskapsfält har bl.a. Bruno Latour som framträ-
dande kritiker.152 Ett släktskap finns mellan Fleck och 
Tomas Kuhn som främst handlar om kunskapens soci-
ala anknytning. Här finns parallella begrepp hos dem 
båda, där Flecks tankestil och tankekollektiv motsva-
rar Kuhns paradigm och scientific community.153 För 
mitt syfte finner jag Flecks begrepp relevanta med de 
kompletteringar som redovisas nedan av Kaj Johans-
son, Per Wisselgren, Torsten Hägerstrand och Bruno 
Latour. Flecks mål var att formulera en alternativ kun-
skapssyn till den som representeras av den logiska em-
pirismen och den klassiska sociologin. En huvudfråga 
var hur kunskap uppstår och utvecklas. Hans svar var 
att kunskapen för det första inte utvecklas individu-
ellt och för det andra att kunskapsutvecklingen sker 
i växelverkan mellan gammal och ny kunskap. Kun-
skapsprocessen är social eftersom dess utveckling sker 
utöver det individuella medvetandets gränser: ”Det 
som redan är känt påverkar hur ny kunskap uppkom-
mer, vilket i sin tur utvidgar, förnyar och ger ny inne-
börd åt den gamla kunskapen”.154 Kaj Johansson har 
understrukit att Flecks ansats omfattar ett intresse för 
att diskutera en generell kunskapssociologisk fråga om 
kunskapens uppkomst. Hans analys av uppkomsten av 
ett vetenskapligt faktum skall ses som ett specialfall av 
frågan hur kunskap kommer till, oavsett om den kallas 
vetenskap eller icke vetenskap.155

För att verifiera sin teori utförde Fleck en omfattande 
analys av hur definitionen av sjukdomen syfilis föränd-
rades beroende på sociala omständigheter. Flecks poäng 
var att definitionen inte kan fastställas en gång för alla 
som ett vetenskapligt och objektivt faktum, utan för-
ändras i takt med sociala förändringar i samhället och i 
forskarvärlden. För att påvisa hur denna process av kun-
skapsutveckling sker och så småningom framkallar nya 
bedömningar av vad som är sanningar och vetenskapliga 

152   Bruno Latour, Reassembling the Social: An introduction to Actor-
Network Theory, Oxford University Press/New York, 2005; Bruno 
Latour, Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori 
och tingens sociologi, Santérus/Stockholm, 2007.

153   Bengt Liliequist,”Inledning”, i Ludviks Fleck, Uppkomsten och 
utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om 
tankestil och tankekollektiv, Stehag/Stockholm, 1997, 9-12; Ett 
alternativt begrepp som jag övervägde att använda var Thomas 
Kuhns väl kända paradigm (Kuhn diskuterar sitt begrepp i De ve-
tenskapliga revolutionernas struktur, 1992, 46 ff.). Jag fann slut-
ligen att Kuhns paradigmbegrepp inte är användbart för mina syf-
ten då det har konnotationer för mer vittomfattande vetenskapliga 
förändringar än vad som är aktuella i min studie. Sven Nilsson 
använder begreppet i en annan betydelse än Kuhn, när han disku-
terar vad han kallar samhällsparadigm. Nilsson analyserar moder-
nitetens definitiva genombrott i Sverige, som han menar skedde 
på många områden i det svenska samhället under 1920-talet. Mo-
derniseringen innebar, enligt honom, att den tankevärld och de 
formuleringar samt de bilder som arkitekter, konstnärer, politiker, 
samhällsforskare, industrialister och affärsmän använde var sam-
stämda (Sven Nilsson, Kulturens nya vägar – Kultur, kulturpolitik 
och kulturutveckling i Sverige, Polyvalent/Malmö, 2003, 16 ff.). 

154  Fleck, 1997, 48.
155  Johansson, 2003, 43.
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fakta, utvecklade Fleck de två begreppen tankekollektiv 
och tankestil. Begreppen skall ses som komplementära 
eftersom det ena endast är meningsfullt i sammanhang 
med det andra. Fleck formulerade sin definition av be-
greppen på följande sätt: ”Definierar vi ´tankekollektiv´ 
som en gemenskap av människor, som utbyter idéer och 
tankar och står i tankemässig växelverkan med varandra, 
så har vi därmed definierat bäraren av ett tankeområdes 
historiska utveckling, av en viss mängd vetande och en 
viss kultur, alltså av en särskild tankestil.”156

När det gäller tankestilens karaktär preciserade Fleck 
denna som ”ett stämningsläge och dess förverkligande”. 
Stämningsläget har två närliggande sidor nämligen dels 
en beredskap för ”selektivt förnimmande” men dels ock-
så ett motsvarande ”handlande”.157  Beroende på vilka 
kollektiva motiv som föreligger, skapar tankestilen sina 
egna uttryck i form av religion, vetenskap, konst, tradi-
tion, krig osv. Detta ledde Fleck fram till en precisering 
av definitionen av tankestilen som ”en riktad varsebliv-
ning med en motsvarande tankemässig och saklig bear-
betning av det varseblivna”.158 Karakteristiskt för tan-
kestilen är att den inrymmer gemensamma kännetecken 
för de problem som är intressanta för ett tankekollektiv, 
de omdömen som den finner adekvata och likaså de 
kunskapsmetoder som används. Till det kan läggas att 
tankestilen också kan vara förenad genom en speciell 
teknisk- eller litterär stil beroende på vilket kunskaps-
område den utgår ifrån. Genom att tankestilen är knuten 
till en speciell gruppering, blir den också utsatt för en 
social förstärkning som innebär att tankekollektivet inte 
tillåter avvikelser. Det kan liknas vid en tankemässig 
påverkan som tankekollektivets medlemmar oavsikt-
ligt följer. Parallellt med detta utvecklas tankestilen på 
ett självständigt sätt – ibland över flera generationer. I 
detta mentala klimat tillåts således inga avvikande upp-
fattningar eller handlingar, vilket i sådana fall markeras 
med bestraffningar som utfrysning ur gruppen. Detta 
fortgår fram till att tiden har verkat för en förändring till 
en ny tankestil och nya värderingar. Den nya tankestilen 
är dock inte helt ny, utan innehåller inslag av den gamla 
och på detta sätt fortgår processen. 

Fleck skiljer mellan tillfälliga och stabila tankekollek-
tiv. De förstnämnda uppstår så fort två eller flera perso-
ner utbyter tankar. Därvid skapas ett visst stämningslä-
ge som upphör när tankeutbytet avbryts, men som kan 
återkomma om samma personer återses. Det stabila 
tankekollektivet uppstår i särskild grad i organiserade 
sociala grupper. Om gruppen behålls under en läng-
re tid, fixeras en tankestil som så småningom får en 
alltmer formell struktur. Gruppens praktiska funktion 
kommer då att dominera över den tidigare gällande 
kreativa stämningen som alltmer reduceras till en ”be-

156  Fleck, 1997, 48.
157  Ibid., 100.
158  Ibid.

stämd, diskret, disciplinerad och slätstruken nivå”.159 
Intolerans mot avvikande beteende utvecklas speciellt i 
de stabila tankekollektiven. Dessa gemenskaper uppvi-
sar ofta en formell och innehållsmässig slutenhet, som 
kan förstärkas med hjälp av lagar, seder och genom ett 
eget språk eller en egen terminologi. Med detta följer 
ofta en stilmässig avgränsning av vilka problem som 
betraktas som tillåtna. Det får till konsekvens att kol-
lektivet med en slags automatik lämnar vissa problem 
obeaktade eller att de avvisas med motiveringen att de 
är oviktiga eller meningslösa. På så sätt förstärks vissa 
värderingar av intolerans som utgör ett typiskt drag hos 
slutna gemenskaper. Samtidigt utvecklas en solidaritet 
inom tankekollektivet som helt oberoende av innehåll 
eller logisk legitimering medverkar till en förstärkning 
av tankebildningen och därmed tankestilen. 

Tankekollektivets medlemmar bildar en maktstruktur, 
en hierarki i vad Fleck kallar esoteriska och exoteriska 
kretsar. Dessa ingår i en tankegemenskap med gemen-
samma strukturella kännetecken:

Denna allmänna struktur hos tankekollektivet består 
i att det kring varje tankebildning, det må vara en 
trosbildning, en vetenskaplig idé eller en konstnärlig 
tanke, bildas en liten esoterisk och en större exoterisk 
krets av tankekollektivets medlemmar. Ett tankekol-
lektiv består av flera sådana varandra överlappande 
kretsar. En individ tillhör flera exoteriska kretsar men 
få eller kanske inga esoteriska. De invigda bildar en 
trappstegsformad hierarki med många förbindelser 
mellan såväl de olika avsatserna som de olika kret-
sarna. Den exotiska kretsen har ingen omedelbar för-
bindelse med denna tankebildning utan förmedlas en-
dast via den esoteriska. Merparten av medlemmarna 
i ett tankekollektiv måste för sin kontakt med tanke-
stilens föreställningar således hysa förtroende för de 
initierade medlemmarna. Dessa är emellertid å andra 
sidan inte helt självständiga utan är, medvetet eller 
omedvetet, mer eller mindre beroende av den offent-
liga meningen, dvs. den exoteriska kretsens åsikter. 
På så sätt uppkommer vanligen tankestilens inre slu-
tenhet och dess tröghetstendens.160

Den maktstruktur mellan esoteriska och exoteriska 
kretsar, som Fleck här beskriver, motsvarar den rela-
tion som i den samhällsvetenskapliga traditionen exis-
terar mellan eliten och massan eller experten och all-
mänheten. Styrkeförhållandena mellan de esoteriska 
och exoteriska grupperingarna avgör i vilken grad rela-
tionen är demokratisk. Det betyder att i det fall elitens 
position är stark, tenderar den att distansera sig från 
mängden och därmed främja olika former av dogma-
tism. Om relationen har demokratiska drag, befordrar 

159  Ibid., 103.
160  Ibid., 105.



32

detta å andra sidan utveckling av idéer och framsteg.161 
Tankekollektivets medlemmar har således olika po-
sitioner i en kollektiv makthierarki, där de samtidigt 
förenas i känslan av solidaritet för den gemensamma 
tankestilen. Trots olika positioner, i esoteriska eller 
exoteriska grupperingar upplever medlemmarna sam-
tidigt att de är jämlika genom den gemensamma tan-
kestilen. Detta är en social kraft som både likriktar och 
stärker tankekollektivets fortlevnad: ”Förtroendet för 
de invigda, deras avhängighet av den offentliga me-
ningen och den tankemässiga solidariteten mellan jäm-
ställda, i tjänst hos samma idéer är likriktade sociala 
krafter, som skapar en särskild anda och som hela tiden 
förlänar tankestilen tillförlitlighet och stilriktighet. Ju 
större avståndet till den esoteriska kretsen är i tid och 
rum och ju längre en tanke har cirkulerat inom sam-
ma tankekollektiv, desto tillförlitligare ter den sig.”162 
Konsekvenserna av detta är att tankevanor och nor-
mer inom tankekollektivet uppfattas som självklara 
och som de enda möjliga och kring detta behövs därför 
heller inte göras några reflektioner eller invändningar. 
Tiden för överlevnaden för en idé/tankestil blir därmed 
själva sanningskriteriet. I motsats till den tankemässiga 
likriktningen framstår tankestilar utanför det egna tan-
kekollektivet som alltmer obegripliga och felaktiga.163 
Den komplexa struktur som samhället alltmer utveck-
lats mot, medför att tankekollektiv rumsligt och tids-
mässigt korsar varandra vid upprepade tillfällen och 
t.o.m. träder i förbindelse med varandra. Dessa band 
spränger nationella och regionala gränser men även ål-
dersgränder och sociala klassgränser. Fleck formulera-
de detta fenomen på följande sätt: ”Det tryckta ordet, 
liksom filmen och radion möjliggör en tankemässig 
växelverkan inom tankegemenskapen och mellan de 
esoteriska och exoteriska kretsarna trots långa avstånd 
och trots få personliga förbindelser.” 164 Mot bakgrund 
av de dramatiska samhällsförändringar vad gäller inter-
nationalisering, globalisering och medieutveckling som 
ägt rum i världen sedan Fleck författade sin teori, torde 
dessa gränsöverskridanden vara än mer påtagliga idag.

Latours aktör–nätverksteori
Idéhistorikern Per Wisselgren har i sin avhandling 
uppmärksammat den brist på konkreta anvisningar 
som Fleck ger om hur tankekollektiven skall ”porträtt-
teras”. Wisselgren konstaterar att Fleck ”erbjuder en 
användbar tolkningsram, men få metodologiska rikt-
linjer”.165 För att komplettera denna brist hos Fleck, 

161  Fleck, 1997, 105.
162  Ibid., 106.
163   Kaj Johansson har understrukit den betydelse som Flecks begrepp 

tankestilens aktiva och passiva komponenter har för vår förståelse 
hur ett vetenskapligt faktum uppkommer. För vidare analys om 
detta hänvisas till Johansson, 2003, 51–54 och Fleck, 1997, 86.

164  Fleck, 1997, 106–107.
165   Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorenska stiftelsen, den 

sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830–1920, 
diss. Umeå universitet, 2000, 104.

tar Wisselgren hjälp av den aktör-nätverksteori som 
Bruno Latour utformat166, men även av Torsten Häger-
strands betoning av ett tids- och rumsligt perspektiv 
som riktlinje för att kunna studera sociala nätverks be-
tydelse.167 Både Latour och Hägerstrand understryker 
betydelsen av att rumsligt och tidsmässigt förankra 
nätverk för att möjliggöra en analys av deras inflytande 
över händelser. Överfört på Flecks teori utgör angivan-
det av sociala nätverks medlemmar, karaktär och deras 
förekomst i tids- och rumsdimensioner, en metod att 
beskriva förekomst och funktionssätt hos tankekollek-
tiv och tankestilar. På detta sätt har Wisselgren med 
Latour/Hägerstrand kompletterat den brist på anvis-
ningar om tillämpning, som han funnit i Flecks teori.168 
Wisselgren har ytterligare nyanserat sin analys av de 
sociala nätverkens roll med sin referens till Raymond 
Williams diskussion om den s.k. Bloomsburygrup-
pen.169 Williams poäng, framhäver Wisselgren, är att 
Bloomsburygruppen som grupp och sällskap utgjorde 
en kollektiv aktör som förenades i ett gemensamt för-
hållningssätt (etos). I den meningen är Williams ex-
empel på tankestil och tankekollektiv mer adekvat än 
Flecks exempel om den medicinhistoriska upptäckten 
av syfilis, eftersom det uttryckligen handlar om en so-
cial grupp. 

Latour har utvecklat en vetenskapsteoretisk kritik mot 
den sociologiska tradition och praxis som dominerat 
de senaste 150 åren. Det ligger i sakens natur att detta 
förutsätter en avancerad analys som jag här skall för-
söka ge en rättvis bild av.  Latour ifrågasätter att be-
greppet ”social” används som prefix till faktorer som 
gör anspråk på att utgöra variabler som antingen är 
bakgrund till eller avses förklara olika processer eller 
händelser. Exempel på sådana vanliga användningar 
av begreppet är ”samhälle”, ”social ordning”, ”social 
praktik”, ”social dimension” och ”social struktur” som 
förklaringar. Han kritiserar dessa begrepp för att vara 
både vaga och godtyckliga. Ändå används de med an-
språk på att utgöra förklarande faktorer. Konsekvensen 
av detta är enligt Latour att ”sociala faktorer” används 

166  Latour, 2005.
167   Torsten Hägerstrand har skapat begreppet tidsgeografi som be-

teckning på dels en världsbild och dels ett empiriskt forsknings-
program: ”I sin nuvarande utformning är det inte fråga om en 
teori, som hänför sig till ett begränsat verklighetsområde. Det 
är istället två andra saker. För det första rör det sig om en kon-
sekvent utformad världsbild, som tänkes ha stor räckvidd och 
därför måste bli tämligen abstrakt. Mycket går förlorat i abstrak-
tionsprocessen, men förhoppningen är att den skall leda till en 
tankestomme, som sedan efter behov kan kläs på igen med annan 
mer konventionell och innehållsrik materia. För det andra utgör 
tidsgeografin ett empiriskt forskningsprogram. Undersökningar 
görs med skilda syften i olika miljöer och med hänsyn till olika 
rums- och tidsskalor. Strävan är att inte låta modellbyggande och 
empiri gå skilda vägar.” Torsten Hägerstrand, ”Tidsgeografi” i 
Gösta Carlestam, Barbro Solle (red.), Om tidens vidd och tingens 
ordning, Formas/Stockholm, 1991, 134.

168  Wisselgren, 2000, 104.
169   Ibid., 123-124; Wisselgren, 2000, 123–124; Raymond Williams, 

”The Bloomsbury fraction”, i Problems in Materialism and Cul-
ture, Verso/London, 1982, 148–169.
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som förklaring till ”sociala fenomen” – vilket med an-
dra ord är en form av tom tautologi.170 För att komma 
förbi detta problem föreslår Latour att man skall utgå 
från begreppet ”socials” ursprungliga betydelse, för 
att därifrån finna dess möjliga användning idag. Soci-
ologins klassiska definition som ”vetenskapen om det 
sociala” bör – enligt Latour – mer adekvat formuleras 
som vetenskapen ”som spårar samband” (tracing asso-
ciations). I denna mening får ”social” en betydelse som 
”en typ av samband mellan saker som inte i sig är soci-
ala [min översättning].”171 Latour preciserar detta tyd-
ligare: ”För ANT [aktör-nätverksteorin; min anmärk-
ning] är definitionen av termen annorlunda: den syftar 
inte på ett verklighetsområde eller något särskilt punkt, 
utan är snarare en rörelse, en omflyttning, en omge-
staltning, en översättning, en inregistrering. Det är en 
förbindelse mellan enheter som inte i något avseende 
känns igen som sociala i vanlig mening, utom vid det 
kortvariga ögonblick då enheterna förs samman [min 
översättning].”172  ”Socialt” i Latours ANT-perspektiv 
är sålunda beteckningen för en förbindelse i stunden 
som karakteriseras av det sätt på vilket det gestaltar sig 
till nya former.173 

Latour gör en distinktion mellan ”Sociology of the so-
cial” [”Det socialas sociologi”; min översättning] och 
”Sociology of associations” [”Sambandssociologi”; 
min översättning].174 Den förra traditionen av sociologi 
avfärdar han för att den okritiskt använder begreppet 
social utan att bestämma dess innehåll. Latour är så-
ledes kritisk mot den etablerade sociologin för att den 
söker förklaringar där begreppet social gör anspråk på 
att vara en bakomliggande kraft och orsak till ett hän-
delseförlopp, när begreppet i själva verket represen-
terar den sammanfattande produkten av samma ske-
ende. Latours alternativ, ”Sociology of associations”, 
har som utgångspunkt att det inte finns någon ”social 
verklighet” eller några ”sociala band”, men att det dä-
remot existerar överföringar mellan förmedlare som 
kan generera observerbara samband.175 Det handlar om 
att ersätta vad som inom den klassiska sociologin kall-
las ”fakta” (”matters of fact”) med ”förhållanden av 
betydelse” (matters of concern).176Hans analys utgår 
från att ”nätverk” är ett begrepp och inte en sak eller 
med hans egen formulering: ”Det är ett redskap för att 

170  Latour, 2005, 3; ”När denna domän har definierats, oavsett hur 
vagt detta har skett, kan det sedan användas för att sprida litet ljus 
över speciellt sociala fenomen – det sociala kan förklara det so-
ciala – och för att skapa en särskild typ av förklaring som andra 
domäner inte lyckas med – kan en hänvisning till ´sociala faktorer´ 
förklara ´sociala aspekter´ av icke sociala fenomen [min översätt-
ning].”

171  Ibid.
172  Ibid., 65.
173  Ibid.
174  Ibid., 9.
175  Ibid., 108.
176  Ibid., 114.

beskriva något, inte vad som beskrivs.”177 Ett nätverk 
är exempelvis inte vad en text representerar, utan vad 
som gör att en text genomgår en förvandling så att den 
fungerar som en förmedlande och tolkande aktör.178 
Konsekvensen av detta är att det går att åstadkomma 
ett aktör-nätverksförhållande som inte har de egenska-
per och konnotationer som är vanligast i vardagssprå-
ket. Exempel på det kan vara en inskription, en symfo-
ni eller en lag. Motsatsen till detta är tekniska nätverk 
som television, e-mail, satelliter. De senare har således 
inte egenskaper som kvalificerar dem som nätverk i 
Latours mening.

Latour understryker om sin ANT–teori, att den inte är 
en ny konstruktion för att hitta en kompromiss på pro-
blemet att kunna se relationen mellan mikro-makro 
eller mellan aktör-system.179 Enligt honom lär vi med 
ANT–teorin något om den verkliga topografin hos det 
sociala, istället för att ständigt växla mellan polära 
motsatser i en återvändsgränd. Det möjliggörs genom 
tolkningar, ett flexibelt tänkande och förhållningssätt 
i syfte att registrera inte bara mänskliga handlingar 
utan alla typer av handlingar i en mycket vid omvärld: 
”Hermeneutiken är inte enbart ett privilegium för 
mänskliga varelser, så att säga, utan en egenskap hos 
världen själv. Världen är inte en fast kontinent av fakta 
som sprids genom några få sjöar av osäkerhet, utan en 
vid ocean av osäkerheter utspridda som fläckar i form 
av ett fåtal öar med kalibrerande och stabiliserande 
funktioner.”180 De sociala strukturerna är formidabelt 
tröga – konstaterar Latour – men å andra sidan utgör 
flyktigheten i alla typer av förekommande handlingar 
förutsättningen för de sociala stukturerna. Han sam-
manfattar ANT–teorin:

Lagarna för den sociala världen kanske existerar, 
med de har en annan position jämfört med vad tra-
ditionen först trodde. De finns inte bakom scenen, 
över våra huvuden och innan handlingar utförs, utan 
efter handlingarnas utförande, under deltagarna och 
en liten aning i förgrunden. De täcker inte, omger, 
samlar eller förklarar; de cirkulerar, de formaterar, 
de standardiserar, de koordinerar, de måste förklaras. 
Det finns inget samhälle, eller snarare, samhället är 
inte namnet på hela terrängen. Därför måste vi börja 
om igen för att utforska det vida landskap där sam-
hällsvetenskapen ännu bara etablerat några få bro-
huvuden. För sociologin måste forskningsområdet 
börja om igen, förutsatt att vi påminner varandra om 
följande motto: Fyll inte i de tomma rutorna [min 
översättning]. 181  

177  Ibid., 131.
178  Ibid.
179  Ibid., 170.
180  Ibid., 245.
181  Ibid., 246..
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Bruno Latours aktör-nätverksteori har varit en viktig 
inspirationskälla i denna studie. Han jämför som sagt 
två inriktningar av sociologin för att ge begreppen aktör 
och social de innebörder som han menar vara riktiga. 
Den första kallar han ”Det socialas sociologi” och den 
andra ”Associationssociologin”. Latours huvudinvänd-
ning mot ”Det socialas sociologi” är att den använder 
begreppet social som prefix och generell förklaring till 
en rad samhällsföreteelser, när i själva verket dessa fe-
nomen är resultat av en serie händelser som i form av 
aggregerat ges beteckningen social. Som alternativ ar-
gumenterar han för vad han kallar ”Associationssoci-
ologin” med begreppet association som beteckning på 
alla de omständigheter och sammanhang som tillsam-
mans skapar ett socialt resultat. Begreppet aktör begrän-
sas inte av Latour till fysiska personer, utan omfattar 
också tillfälliga eller stabila grupper, överenskommel-
ser, händelser som äger rum oberoende av och utan på-
verkansmöjlighet sett från det egna aktörsperspektivet. 
Detta aktörsperspektiv har bl.a. som konsekvens att den 
distinktion som enligt den sociala sociologin gäller mel-
lan individ och struktur inte är relevant eller användbar. 
De associationer som aktörer skapar, bildar tillsammans 
de omständigheter och förhållandeen som utgör resulta-
ten av dessa aktörshandlingar. 

Min tillämpning av Latours aktör–nätverksteori inne-
bär att aktörerna i studien inte bara utgörs av de fysis-
ka personerna inom och utanför det svenska museifäl-
tet utan också av organisationer, föreningar, styrelser, 
nämnder, institutioner och andra kollektiv och grup-
peringar. En aktör kan vidare vara förordningar, beslut 
och andra saker som ger olika förutsättningar för att 
bedriva museiverksamheten. I studien är därför aktö-
rerna museiverksamheten som politiska beslutsfattare, 
museitjänstemän eller som engagerade medborgare. 
Aktör här är också bl.a. innehållet i den nya kulturpoli-
tiken. Latours aktör-nätverksteori ger analysmöjlighe-
ter som jag vill sammanfatta på följande sätt:

1. Aktör kan avse såväl en mänsklig aktör som om-
ständigheter och händelser av betydelse (”matters 
of concern”), som skrivna dokument eller beslut 
som på olika sätt har en aktiv och förmedlande in-
verkan på vad som händer i kultur- och museifälten. 
De aktiva och förmedlande roller som aktörerna 
har påverkar vad som utgör produkterna av denna 
verksamhet som sociala strukturer och sociala för-
hållanden. De senare är således inte bakomliggande 
orsaksfaktorer till vad som utgör resultat.

2. Begreppet aktör är förenligt med övriga teoretiska 
utgångspunkter som Fleck, Johansson, Wisselgren, 
Hägerstrand och Williams som jag refererar till i 
studien. Med detta följer att aktörens handlingar 
ingår i sammanhang som grupper, kollektiv och in-
tressegrupper (tankestil, tankekollektiv och commu-

nities) och analyseras utifrån tids- och geografiskt 
preciserade förutsättningar.

Några centrala Bourdieubegrepp 
Avhandlingens huvudsakliga teoretiska ramverk byg-
ger på Ludwik Fleck och Bruno Latour.  För att göra 
framställningen tydligare har jag valt att också använda 
några centrala Bourdieubegrepp i studien. Socialt fält 
definieras som ”ett samhälleligt accepterat aktivitets-
område, där olika grupper kämpar för sina intressen 
och som strider om vad som skall vara de överordnade 
normerna för aktivitetsområdet”.182 En förutsättning för 
att ett aktivitetsområde skall betecknas som ett socialt 
fält är att det har en viss grad av självständighet (auto-
nomi). Kriteriet för självständighet är att det bara är de 
som finns inom fältet som kan dela ut och fördela be-
röm och erkänsla. 

De sociala fälten kan delas in i underfält som exem-
pelvis kulturfältet. Om utgångspunkten är kulturfältet 
i Sverige som ett socialt huvudfält, kan detta delas in i 
underfält med mer eller mindre grad av självständighet. 
Beroende av dess relativt begränsade storlek betraktas 
museifältet i detta arbete som ett underfält till kultur-
fältet. Andra motsvarande underfält till kulturfältet är 
biblioteksfältet och teaterfältet. Tillsammans utgör de 
olika underfälten kampfält eller konkurrensfält för att 
uppnå olika sociala eller materiella mål. Dessa kamper 
utkämpas således inom underfälten men även mellan 
dessa och huvudfältet liksom mellan det sociala fäl-
tet och andra sociala fält. Här konkurrerar exempelvis 
museet med musikinstitutioner och teatergrupper om 
ekonomiskt stöd från staten. Likaså konkurrerar kultur-
fältet som helhet med andra samhällsintressen, som ex-
empelvis skolan, om det samhälleliga stödet. Bourdieu 
betecknar de som deltar aktivt i kamperna inom ett 
socialt fält för agenter. I arbetet har jag valt att byta ut 
detta begrepp mot ”aktörer”, som jag finner bättre mot-
svara den konnotation som utvecklats i svensk forsk-
ningspraxis. Som framgått ovan är begreppet ”aktör” 
centralt i Latours aktör-nätverksteori, vilket ytterligare 
motiverar användingen av begreppet här. För Bourdieu 
är en viktig utgångspunkt att människan är ett hand-
lande väsen. Därför betraktas aktörerna som handlande 
varelser som agerar beroende av social bakgrund, ut-
bildning och annan social erfarenhet. All den mänskli-
ga erfarenhet som aktörerna har genomlevt utgör förut-
sättningen för hur de agerar i olika situationer och finns 
förkroppsligad hos varje människa. Människan är så-
ledes predisponerad att handla på vissa förutbestämda 
sätt. Dessa förutbestämda och förkroppsligade erfaren-
heter representerar bestämda värden och handlings-
mönster och tänkesätt som Bourdieu benämner habitus.

Habitus har en dubbel funktion dels som en produkt, 
182   Donald Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus 

författarskap och den historiska epistemologin, diss. HLS/Stock-
holm, 1991, 120.
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ett resultat av olika komplicerade sociala processer 
men dels också som något skapande d.v.s. något som 
genererar nya sociala verkligheter och erfarenhet-
er. Med utgångspunkt i vår habitus utvecklar vi som 
människor/aktörer olika system av scheman för att 
uppfatta och tolka världen. Det är också dessa scheman 
som avgör vilka värden och livsstilar som vi väljer och 
som bestämmer hur vi värderar andras livsstilar.  De 
mest etablerade aktörerna inom ett fält har auktoritet 
att avgöra vilka som skall tilldelas erkänsla, men också 
vilka som skall upptas i och accepteras i fältet. Det är 
också dessa aktörer som introducerar nykomlingarna 
i fältets gällande ritualer och beteendemönster. Inom 
fältet utbildas en intern maktstruktur och makthierar-
ki vars utseende och karaktär huvudsakligen skapas av 
medlemmarna inom fältet. När det finns en odiskutabel 
tro inom fältet på vad fältets viktiga uppgift eller mis-
sion är, föreligger en fältets ”doxa” – d.v.s. en axioma-
tisk utgångspunkt för hela fältets verksamhet. De med-
lemmar i fältet som ifrågasätter denna doxa utsätter 
sig för stark kritik av fältets övriga medlemmar. Skulle 
gällande doxa ifrågasättas av aktörer utanför det egna 
fältet, så samlar sig medlemmarna inom fältet att för-
svara angreppet utifrån. Det innebär således att solida-
riteten inom fältet i dessa fall stärks.

Det pågår således hela tiden kamper mellan det egna fäl-
tet och omgivande fälts olika aktörer och intressegrup-
peringar om vilken doxa som skall gälla. Men inom det 
egna fältet konkurrerar också olika aktörer och kamp-
grupper om tolkningsföreträdet om makten inom fältet. 
De intressen som försvarar gällande spelregler i fältet 
kallas ortodoxa och de som kämpar för en förändring 
av gällande doxa benämns heterodoxa. Mellan dessa 
utkämpas således strider om vilken doxa som skall gäl-
la. I stridernas kraftfält mellan ortodoxa och hetero-
doxa finns olika grad av utrymmen av möjligheter till 
s.k. positionstaganden (exempelvis skrivna verk, mani-
fest etc.) Positionstagandena görs av respektive aktör/
kampmedlem beroende av den maktposition som denne/
dessa har i fältet som förutsättning innan stridens bör-
jan. Museifältet utgör i många avseenden en mötesplats 
för människor med olika habitus och därmed med oli-
ka livsstilar och med olika smakinriktningar. I avhand-
lingen används olika rubrikbeteckningar för aktörernas 
habitus som exempelvis Rebellen/Den intellektuelle183 
(Bo Lagercrantz), Kommunikatören/Entreprenören (Erik 
Hofrén), Strategen/Kommunikatören (Sten Rentzhog) 
och Kreatören/Publicisten (Per-Uno Ågren). Strider 

183   Per Wisselgren har i sin avhandling bl.a. analyserat begreppet 
intellektuell:  
”[---] en självständighet och obundenhet som ofta var förknippad 
med en omfattande både geografisk och intellektuell rörlighet, vil-
ken för dem som premierade kontinuitet, trygghet och gemenskap 
lätt framstod som negativ. […] Viktor Lovén var  i denna bemär-
kelse en intellektuell. Geografiskt och socialt rörlig utvecklade 
han tidigt förmågan till distanserade betraktelser, utifrån vilka han 
ifrågasatte såväl det egna livets betydelse som samhällets upp-
byggnad i stort.”, Wisselgren, 2000, 72.

mellan ortodoxa och heterodoxa pågår inom museifältet 
med aktörer med olika habitus. Utfallet av dessa kamper 
mellan aktörer med olika habitus avgör vad som sker 
med museerna. Men detta beror också på hur maktför-
hållandena utvecklas i de omgivande sociala fälten ex-
empelvis vad gäller samhällets förutsättningar och vilja 
att tilldela de sociala fälten materiella resurser. 

Ett återkommande tema i studien är undersökningen av 
olika museiaktörers ageranden utgående från deras till-
hörighet till ”traditionalistiska-” alternativt ”förnyan-
de” tankekollektiv och tankestilar. I min undersökning 
motsvarar detta frågan om museiaktörernas tillhörig-
het till tankekollektiv och tankestilar som dominerar 
vid Kulturarvsmuseer alternativt Samhällsmuseer. Till 
detta skall läggas att de museer och de aktörer som un-
dersöks i studien, hade att beakta och förhålla sig till 
de direktiv, krav och målsättningar som kulturpolitiken 
gav anvisningar om. Detta är den officiella och formel-
la utgångspunkten för museernas verksamhet. Men i 
museifältet finns en dominerande ”doxa” som inte be-
höver överensstämma med kulturpolitikens intentioner. 
Aktörerna handlar antingen som ”ortodoxa” till försvar 
för ”doxan” och traditionen eller som ”heterodoxa” 
för en förnyelse. Den process som utvecklas i muse-
ifältet om tolkningsföreträden och inflytanden inom 
och mellan museerna kan också ses i perspektiv av ett 
”spel”.184 Gadamer använder begreppet för analys om 
konsten, men tillämpningar kan utsträckas till andra 
områden. I avhandlingen använder jag begreppet vid 
några få tillfällen för att illustrera vad som sker i makt-
fältet inom och mellan museerna och deras uttolkare: 
De ”habitus” som deltar i ”spelet” i museifältet har oli-
ka mängd och kvaliteter av ”kulturellt kapital”, men 
oberoende av det, har alla att underordna sig spelets 
väsen. Av detta följer att vad som blir resultat av kul-
tur- och museipolitik inte självklart beror av rationella 
överväganden, beslut och åtgärder. Delar av vad som 
är tänkt äger rum på grundval av hur själva ”spelet” ut-
vecklar händelserna. 

Aktörer i det svenska museifältet
Min teoretiska referensram skall betraktas i samband 
med aktörerna i undersökningen. Jag använder som 
sagt aktör för att beteckna såväl fysiska som institutio-
nella aktörer. Exempel på det senare är kulturpolitiska 
direktiv, utredningar, organiserade intressegrupper och 
tankekollektiv så som Länsmuseernas samarbetsråd, 

184   Spel används här i den betydelse som Gadamer gett begreppet och 
innebär att det inte betraktas i någon subjektiv betydelse och inte 
heller i bemärkelsen attityd till något eller någon företeelse:  
”Spel pågår egentligen bara där ingen subjektivitet är för sig själv 
och därmed den tematiska horisonten, och där det inte finns några 
subjekt, som spelar på lek. […] Rörelsens fram och åter är uppen-
bart så viktigt för att bestämma spelets väsen, att det är ovidkom-
mande vem eller vad som utför rörelsen […] Spelet spelas eller 
utspelas – det gömmer inget spelande subjekt. Spelet fullgör själ-
va rörelsen”, Gadamer, 2002, 80.
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Landsantikvariernas förening, Svenska museiman-
naföreningen, FUISM (Föreningen för pedagogisk 
utveckling i svenska museer). museistyrelser och för-
fattarna av debattboken 70-talets museum. I centrum 
för undersökningen finns de avsikter och handlingar 
som, givet de förändrade kulturpolitiska förutsättning-
arna, fick konsekvenser för museerna när det gällde 
samhällsrelevans. Studiens sökarljus riktas inte bara 
mot vissa museer som aktörer, utan också mot de per-
soner som hade att uttolka kulturpolitiken i musei-
fältet. De verkade i en museal maktstruktur. Utfallet 
av deras handlingar var inte givet på förhand och var 
inte enbart beroende av viljornas kraft och förmåga att 
övertyga andra, utan i många avseenden beroende av 
verksamhetsmiljöns karaktär av motstridiga intressen, 
utnyttjande av idéer, kunskaper, materiella resurser och 
handlingsförmåga. I denna komplicerade process be-
rodde konsekvenserna också på maktstrukturer likaväl 
som på rationella och irrationella beteenden, beslut och 
handlingar. Inte bara de handlingar som utfördes av 
de fysiska personerna som aktörer, bestämde vad som 
skedde med museerna. De ingick i sammanhang som 
var komplexa. Deras tänkande och handlingar fick kon-
sekvenser för museerna och därmed för min analys av 
Kulturarvsmuseer museer kontra Samhällsmuseer.

Med de förändrade förutsättningarna på 1960-talet 
gavs en ny generation aktörer ansvar för utveckling-
en av museerna.185 Av de många fysiska personer som 
var museiaktörer186, har några getts speciellt stort ut-
rymme för att deras roller var av speciell betydelse för 
utvecklingen av museerna. Några av dessa verkade 
i chefspositioner som huvudansvariga för stora och 
dominerande kulturhistoriska museiinstitutioner eller 
medverkade i för museerna relevant forskning, vikti-
ga utredningar och intresseorganisationer samt i övrigt 
var opinionsbildare i debatten om museerna. Tanken är 
alltså att ge mer plats i studien för de aktörer som uti-
från studiens syfte och frågeställningar spelade viktiga 
roller i museifältet. Frågan är vilken betydelse de fysis-
ka personerna och deras viljor, ambitioner, teorier och 
handlingar hade för försöken att förverkliga olika for-
mer av Samhällsmuseer. De var alla verksamma under 
delvis samma skeden av undersökningsperioden. Mu-
seiaktörerna hade att förhålla sig till samma tidsanda, 
men de var också produkter av den. Vilken betydelse 
hade deras olika professionella och kulturpolitiska vär-
deringar för deras syn på hur museet skulle ges ökad 

185   Om generationsskifte bland landsantikvarierna: Rosander, 1996:1, 
13.

186   I studien använder jag genomgående benämningen ”museiak-
törer” istället för den tradition inom museifältet som är ”musei-
män”. Benämningen ”museimän” har ett historiskt ursprung från 
1900-talets början för att beteckna föreståndarna för de olika pro-
vinsmuseerna i Sverige liksom cheferna för de centralmuseer som 
fanns i storstäderna. Museimännen var under tiden fram till andra 
världskriget uteslutande män. I avhandlingen förekommer också 
kvinnliga museimän, så beteckningen är således inte helt relevant 
eller särskilt lyckad.

samhällsrelevans? Förändrades deras egna uppfattning-
ar om museet under de perioder då de var verksamma 
och vilka konsekvenser fick detta för de verksamheter 
som de var ansvariga för? Några av museiaktörerna 
och de kontexter (tankekollektiv och nätverk) som de 
verkade i, framträder tydligare och är mer dominerande 
än övriga i avhandlingen. Under hela undersöknings-
perioden arbetade de som museiaktörer eller förekom i 
centrum för museidebatt och museipraktik. I samband 
därmed diskuteras vilka tankestilar och tankekollektiv 
som de omfattade och förekom i. 

En praxis för utbildning av blivande museiaktörer och 
landsantikvarier hade utvecklats sedan riksantikvarien 
Sigurd Curmans tid. Förutom kraven på teoretisk ut-
bildning handlade det om krav på praktiktjänstgöring 
på Historiska museet, Nordiska museet och Riksanti-
kvarieämbetet. Vid tiden för debuten som landsanti-
kvarier för några av de centrala museiaktörerna i stu-
dien, leddes denna utbildning av Sverker Janson på 
Riksantikvarieämbetet. Han hade rekryterats av Sigurd 
Curman och tjänstgjort på ämbetet sedan 1938. Un-
der 1960- och 1970-talen var Janson en viktig aktör 
för en modernisering av svenskt kulturarvsarbete och 
lagstiftning. Den unga gruppen av blivande museimän 
bestod i början av 1960-talet av bl.a. Harald Hvarfner, 
Erik Hofrén, Sten Rentzhog och Sune Zachrisson. De 
har senare omvittnat hur denna utbildning grundlade 
ett gemensamt synsätt på kulturminnesvård och mu-
seiverksamhet som de bar med sig under sina karriä-
rer som museiaktörer. I en artikel från 1996, ”70-talets 
museum – 25 år efteråt”, uttryckte sig Rentzhog om 
detta: ”Vi skolades – liksom en hel generation av bli-
vande landsantikvarier och museichefer – in i ett ge-
mensamt synsätt på museiverksamheten, med en hög 
målsättning, höga krav, noggrannhet, konsekvens, 
överblick och kunskaper, för att nå genom det nålsöga, 
som fram till 1976 utgjordes av Riksantikvarieämbe-
tets, Nordiska museets och Nationalmuseums samla-
de kompetensprövning av blivande landsantikvarier.” 
Detta är ett illustrativt exempel på hur en tankestil ut-
vecklas inom ett tankekollektiv, i enlighet med Flecks 
definitioner. Den tankestil som dessa museiaktörer ut-
vecklade och de tankekollektiv som de bildade spelade 
en betydelsefull roll för den motoffensiv mot MUS 65 
som inleddes i mitten av 1960-talet. Ett annat tanke-
kollektiv som spelade en viktig roll i striden om MUS 
65 var Länsmuseernas samarbetsråd. Flera av de ovan 
nämnda aktörerna använde Samarbetsrådet som opini-
onsbildande instrument riktat till kollektivet av de mest 
inflytelserika museiaktörerna i det svenska museifältet. 
Samarbetsrådet dominerades länge av museicheferna 
på de svenska länsmuseerna, men i början av 1970-ta-
let när debatten om MUS 65 gick in i sitt mest intensi-
va skede övertog tongivande kulturpolitiker ledningen 
för rådet. Därmed fick Samarbetsrådets synpunkter och 
kritik av MUS 65 en större politiks tyngd vilket hade 
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betydelse för de museipolitiska beslut som togs av riks-
dagen under 1970-talet. 

Bo Lagercrantz, som analyseras som en av de mest 
framträdande museiaktörerna, utgjorde en av ledamö-
terna i MUS 65 och var kritisk till de ovan nämnda 
museiaktörernas försvar av den gällande doxan i mu-
seifältet. Inom MUS 65 utvecklades också en tankestil 
i dess tankekollektiv. Utmärkande för den tankestilen 
var dess heterodoxa karaktär för en ökad samhällsori-
entering av museernas verksamhet 

Svensk museihistoria och  
museiforskning
I diskussionen om forskning om museer görs vanligen 
en distinktion mellan musei- och universitetsforskning. 
Det förstnämnda åsyftar den forskning som bedrivs av 
museer och det senare av universiteten. Distinktionen 
är relevant eftersom den hade betydelse för den diskus-
sion som förekom i museifältet. Göran Rosander har 
understrukit hur museiforskningen hade marginalise-
rats sedan länge. Som huvudorsak anger han det nya 
humanistiska forskningsparadigm som fick sitt genom-
brott under 1960-talet och som innebar att positivismen 
ersattes av strukturalism, hermeneutik och fenomeno-
logi och en forskning som ofta arbetade med teoretiska 
modeller. Med detta följde att museernas starka områ-
de faktapositivism byggt på verklighetsstudier snabbt 
blev gammalmodigt.187 Under 1970- och 1980-talen 
etablerades regionala forskningsråd ibland på initia-
tiv av länsmuseerna. Detta kan betraktas som ett led 
i länsmuseernas strävan att återererövra den starka 
forskningsposition och status som man gradvis hade 
förlorat.  Forskningsråden uppgick senare i landsting-
ens organisation eller högskolornas dito i de regioner 
där sådana etablerades. Rosander har bedömt att forsk-
ningsrådens betydelse för länsmuseernas forskning inte 
motsvarade de förhoppningar som hade väckts.188 

Mitt arbete anknyter till universitetsetsforskning om ett 
svenskt museologiskt område som är tämligen outfors-
kat. Svensk museologisk forskning har hittills avsett 
andra aspekter av den svenska museihistorien och mu-
seiverksamheten. Den forskningen har i många avse-
enden relevans för mitt arbete och utgör en nödvändig 
utgångspunkt för mig. Min studie innehåller många re-
ferenser och källor som kan definieras som produkter av 
museiforskning. Följande avsnitt skall därför läsas så-
väl som min positionsangivelse inom museiforskningen 
som en sammanfattning av den svenska museihistorien.

187   Göran Rosander, ”Från datafångst till forskning”, i Minne och 
bildning – Museernas uppdrag och organisation, SOU 1994:51, 
bilagedel, 52; I denna artikel diskuterar Rosander museiforsk-
ningens möjligheter att spela en viktigare forskningsroll i samhäl-
let och i relation till universitetsforskningen. Denna problematik 
skall inte närmare utvecklas i detta arbete.

188  Ibid., 54.

När Kerstin Arcadius avhandling Museum på svens-
ka: länsmuseerna och kulturhistorien kom 1997, 
fyllde den ett tomrum i den svenska museihisto-
rien.189 Arbetet belyser utvecklingen av de svenska 
länsmuseerna med början på 1860-talet då de första 
fornminnesföreningarna etablerades, och beskriver hur 
dessa föreningar fick växande betydelse för den regi-
onala kulturen. Till att börja med var verksamheten i 
hög grad beroende av ideellt arbetande personer med 
engagemang för hembygden och dess fornhistoria. I 
början av 1900-talet hade kraven på en professionali-
sering av museerna vuxit sig starka vilket bidrog till 
skapandet av en intresseorganisering för museiverk-
samheten. Svenska museimannaföreningen bildades 
1906 och blev en viktig aktör i det svenska museifältet. 
Arcadius beskriver den diskussion om museets uppgift 
som pågick under de första decennierna av 1900-talet. 
Spänningarna växte mellan de museer som getts be-
teckningen centralmuseer och som fanns i storstaden 
och de mindre provinsmuseer som fanns i landsorten. 
De senare etablerades genom att fornminnesfören-
ingarna successivt tranformerades till en mer institu-
tionaliserad museiverksamhet. Centralmuseerna hade 
betydligt större resurser och museiutbildad personal, 
vilket sällan förekom hos provinsmuseerna. Med dessa 
förhållanden hävdade centralmuseerna att de i kraft av 
sin professionella status och kompetens att värna mu-
seernas vetenskapliga uppgift skulle ansvara för viktiga 
funktioner hos provinsmuseerna. Detta gillades inte av 
provinsmuseerna och konflikten mellan centrum och 
periferi blev ännu tydligare. Den fortsatta diskussionen 
under 1910-talet om museerna och vad som då beteck-
nades som fornminnesvården resulterade i tillsättan-
det av den statliga utredningen Fornminneskommittén 
1913. Dess arbete försenades kraftigt och mynnade ut 
i ett betänkande som presenterades först 1922. Under 
tiden hade staten redan fattat strategiska och avgöran-
de beslut om ansvarsfördelningen mellan Historiska 
museet och Nordiska museet. Med Fornminneskom-
mitténs betänkande som grund redovisar Arcadius hur 
organisationen för kulturminnesvården och länsmuse-
erna därefter byggdes upp med en medveten strategi 
från staten och den nyutnämnde riksantikvarien Sigurd 
Curman. En viktig förutsättning för detta var att en 
successiv professionalisering av museimännen skulle 
genomföras. Detta åstadkoms med utgångspunkt i en 
genomtänkt och tydlig instruktion av kompetenskra-
ven för en landsantikvarie. Därmed lades grunden för 
den praktik som existerade från 1920-talet och fram till 
1976 och som innebar att länsmuseerna med sina le-
dande tjänstemän landsantikvarierna gavs dubbla roller 
med ansvar för såväl länsmuseets utveckling liksom  
för den regionala delen av statens kulturminnesvård.190 

189   Kerstin Arcadius, Museum på svenska: Länsmuseerna och kultur-
historien, diss. Nordiska museets handlingar 123, Nordiska muse-
et/Stockholm, 1997, passim.

190   Det angivna året 1976 markerar verkställigheten av den länsmuse-
ireform som var en konsekvens av den statliga museiutredningen 
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Undersökningsperioden för Arcadius studie sträcker 
sig fram till andra världskrigets början. Hennes under-
sökning är ett pionjärarbete som har bidragit till viktiga 
kunskaper om en period av den svenska museihistorien 
som föregick den tid som mitt arbete omfattar. Den or-
ganisering av museiverksamheten som genomfördes 
under Curmans period som riksantikvarie, har präglat 
det svenska museifältet in i vår tid.

Arcadius beskriver hur flera svenska provinsmuseer 
etablerades under den tidiga industrialismens skede 
och med fornminnesföreningarna som viktiga pådri-
vare och opinionsbildare för museet som förvalta-
re av arvet från forntiden och den svenska historien. 
Fornminnesföreningarna och provinsmuseerna drevs 
huvudsakligen på ideell grund med blygsamma eko-
nomiska bidrag från Vitterhetsakademien. Deras verk-
samhet bars upp av en smal lokal borgerlig elit. Frågan 
om fornminnesföreningarnas och provinsmuseernas 
lokala och kulturella identitet, blev föremål för en in-
tensiv diskussion och resulterade i de flesta fall till att 
länen fick företräde framför landskapen. Diskussio-
nen gav också uttryck för den maktkonflikt som fanns 
mellan centrum/centralmakt/centralmuseer – periferi/
landsort/provinsmuseer och som framstod alltmer tyd-
ligt.191 Det är intressant att se hur de föreställningar 
växte sig starka, som innebar en förståelse av det star-
ka beroendeförhållandet mellan helheten, den nya na-
tionen Sverige, och dess delar. Delarna utgjordes av 
regionerna/länen vilka uppfattades ha egna kulturella 
identiteter som det bl.a. blev provinsmuseernas och 
fornminnesföreningarnas uppgift att bekräfta och kon-
solidera. Helheten i form av en nationens identitet i 
vilken ingick alla län, representerades av andra aktörer. 
Här fanns Riksantikvarieämbetet och de nya national-
museerna med Naturhistoriska riksmuseet, National-
museum och Statens historiska museum. Så småning-
om tillkom Nordiska museet. Frågan är hur medvetna 
dessa aktörer var om vilka uppgifter de ville göra till 
egen agenda och vilken ansvarsfördelning dem emel-
lan som skulle gälla? Artur Hazelius arbete kan betrak-
tas i detta perspektiv: han fanns i ett tidstypiskt sam-
manhang i en miljö som präglades av en högintensiv 
modernisering av samhällets organisering och sätt att 
fungera.

Enligt idéhistorikern Anders Ekström syftade de sto-
ra världsutställningarna som helhet under 1800-talets 
andra hälft, däribland Stockholmsutställningen 1897, 
förutom att utbilda, kultivera och nationalisera ock-
så till att legitimera och sprida ett civilisationsideal. 
Utgångspunkten för detta var föreställningen om en 
universell civilisationshierarki utifrån vilka de många 
kulturerna rankades med hänsyn till materiell, intellek-
tuell och moralisk utveckling. En föreställning fanns 

MUS 65:s förlag. 
191  Arcadius, 1997, 23 ff.

om att utställningarna bidrog till att både stimulera na-
tionell och internationell utveckling till högre höjder av 
civilisation, och till att civilisera den enskilde utställ-
ningsbesökaren.192

Kerstin Smeds har i sin avhandling understrukit de 
stora världsutställningarnas huvudsyfte att främja na-
tionalekonomi och handel. För att fullgöra detta syfte, 
men också för att höja respektive lands prestige använ-
des politiskt–kulturella medel. Som medel för genom-
förandet strävade man främst att etablera nationella 
identiteter och profiler i anknytning till dessa utställ-
ningar. I Finland konkurrerade liberaler och fennoma-
ner för att hävda och prägla sina nationsuppfattningar i 
de deltaganden i nationsutställningar som landet lycka-
des med under andra hälften av 1800-talet. Smeds lyf-
ter också fram den betydelse som utställningarna fick 
som incitament för utveckling inom många samhälls-
områden, som industri, utbildning och konst.193   

Få svenska doktorsavhandlingar har hittills skrivits 
inom disciplinen museologi. Den första kom år 2000 
då Maria Björkroth disputerade vid Umeå universi-
tet med Hembygd i samtid och framtid 1890–1930.194 
Hennes arbete ger inblickar i ett forskningsfält med 
några beröringspunkter till min egen undersökning. 
Avhandlingen analyserar hembygdsrörelsens framväxt 
i Sverige vid 1900-talets början och bygger huvud-
sakligen på empiriskt källmaterial från Dalarna. Björ-
kroths problematisering av begreppet hembygd är för 
henne en lika central frågeställning som diskussionen 
av begreppet samhälle i min studie.  Hembygdsbe-
greppets mångfacetterade användning och varierande 
sammansättningar som hembygdsvård, hembygdsgård, 
hembygdsrörelse, hembygdsstil, hembygdsideal och 
hembygdskurser osv. låter läsaren ana hur komplex 
dess historia är. Ett huvudtema för Björkroth är sam-
spelet mellan bevarande och förnyelse som låg i be-
greppen hembygd och hembygdsvård under 1900-ta-
lets första decennier. Här gör författarinnan en viktig 
iakttagelse genom att visa att begreppet hembygd i 
början av undersökningsperioden ännu var ett öppet 
begrepp som användes i mycket varierande samman-
hang. Samtidigt som hembygdsrörelsen växte i styrka 
pågick formeringen av flera andra svenska betydel-
sefulla organisationsbildningar som fornminnes-, na-
turskydds- och nykterhetsrörelserna. Dessa parallella 
samhälleliga processer påverkade möjligheterna till 
en precis bestämning av hur hembygdsrörelsens posi-

192   Anders Ekström, Den utställda världen – Stockholmsutställningen 
1897 och 1800-talets världsutställningar, diss. Nordiska museets 
förlag/Stockholm, 1997, 264–295, 219.

193   Kerstin Smeds, Helsingfors–Paris: Finlands utveckling till nation 
på världsutställningarna 1851–1900, diss. Svenska litteratursäll-
skapet i Finland Nr. 598, Finska Historiska Samfundet/Helsing-
fors, 1996, 346–350.

194   Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930, diss. 
Museologi, Institutionen för kultur och medier/Umeå universitet, 
2000, passim.
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tion. Detta bidrog till att ytterligare göra tolkningen av 
begreppet hembygd mer komplext.  I sin problemati-
sering av begreppet hembygd uppmärksammar också 
Björkroth att den anknytning som det senare har upp-
fattats ha till museet och museiverksamhet, inte var gi-
ven under hembygdsrörelsens uppbyggnadsskede. Det 
var först under den period under 1920- och 1930-talen 
då provins- och länsmuseerna fick en tydligare formell 
struktur och fastare bas för arbetet, som hembygdsrö-
relsen tog ansvar för verksamheten som huvudmän i 
de svenska länen. Björkroths avhandling är också av 
intresse för mig med avseende på dess intention att 
betrakta skeendet genom ett aktivitetsorienterat forsk-
ningsperspektiv, vars fokus riktas mot handlingar, akti-
viteter och processer. Författarens omfångsrika källma-
terial på individnivå ger förutsättningar för ett sådant 
arbetssätt, samtidigt som dess svaghet knappast går att 
bortse från om inte detta forskningsperspektiv kombi-
neras med en helhetsanalys. Å andra sidan använder 
sig Björkroth av sitt källmaterial för att bl.a. ifrågasätta 
ett ofta förekommande linjärt framställningssätt präg-
lat av ett förenklande evolutionistiskt synsätt. Hennes 
poäng är att historien bör skrivas som ett förlopp vilket 
har större komplexitet, men som också kräver inte bara 
en utan flera bakgrundsförklaringar. För mitt arbete är 
Björkroths studie relevant även med avseende på den 
viktiga roll som hembygdsrörelsen historiskt spelat för 
de länsmuseer som undersöks i min undersökning. 

Magdalena Hillströms avhandling Ansvaret för kul-
turarvet. Studier i det kulturhistoriska museiväsen-
dets formering med särskild inriktning på Nordiska 
museets etablering 1872–1919 lades fram 2006 vid 
Linköpings universitet.195 Avhandlingen presenterades 
formellt inom disciplinen kulturarv och kulturhisto-
ria, men den kunde lika gärna benämnas som ett arbe-
te i museologi. Hillströms disposition består dels av 
vad hon kallar ”den stora berättelsen” som handlar om 
1800-talets museipolitik och dels av den ”lilla berät-
telsen” som handlar om Nordiska museet mer specifikt 
och om det centrala kulturhistoriska museiväsendets 
formering generellt. 196 Inom denna ram formulerade 
Hillström fyra huvudsyften med sin studie: Det första 
var att berätta en empiriskt underbyggd historia om 
1800-talets svenska historie- och museipolitik, det cen-
trala kulturhistoriska museiväsendets formering och 
Nordiska museets och Artur Hazelius dynamiska roll i 
denna process. Det andra syftet var att göra tydligt his-
torieskrivningens centrala betydelse för att legitimera 
historie- och museipolitiska målsättningar. Det tredje 

195   Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet. Studier i det kul-
turhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning 
på Nordiska museets etablering 1872–1919, diss. Linköping Stud-
ies in Arts and Science No.363, Linköpings universitet, 2006, 
passim.

196   I valet av användningen av ”den stora berättelsen” och ”den lilla 
berättelsen” har Hillström sannolikt inspirerats av Robert Red-
field, The little community and peasant society and culture, The 
University of Chicago Press/Chicago, 1989.

syftet var att ge en ny inramning åt en tidigare formu-
lerad traderad berättelse. Med detta tredje syfte ville 
Hillström skapa en ny berättelse som i motsats till den 
nämnda, etablerade, betonade osäkerheten om histori-
ebevarandets mening, mål och organisering. Författa-
ren ville åstadkomma en dekonstruktion av de tidigare 
tolkningsramarna. Hillström fjärde syfte var slutligen 
att visa att 2000-talets historie- och museipolitiska de-
batt inte är ny utan var aktuell redan på 1800-talet.

Avhandlingen innehåller mycket som ger viktiga his-
toriska perspektiv på den museihistoria som avser mitt 
arbetes undersökningsperiod. Speciellt värdefullt för 
min studie har varit Hillströms belägg för hur stor osä-
kerheten var under 1800-talet om vilken riktning som 
museipolitiken skulle ta. Flera aktörer konkurrerade 
om handlingsutrymme och dominans, men den pro-
blematisering av den rätlinjiga historieutveckling som 
Maria Björkroth genomfört gällande hembygdsrörel-
sen, återfinns också hos Hillström. Författarens hu-
vudtes är att osäkerheten var stor om museiväsendets 
utveckling. I det här avseendet kritiserar Hillström de 
delar av den etablerade forskningspraktik som hon an-
ser dragit anakronistiska slutsatser om den museiperiod 
som hennes studie omfattar. Hon redovisar en annan 
förklaring till framväxten av det svenska museiväsen-
det.197 Utgående från termen omvandlingssamhället 
som lanserats av historikern Torkel Jansson, analyse-
rar Hillström samhällsförhållandena under den sena-
re delen av 1800-talet och som möjliggjorde Hazelius 
projekt Nordiska museet och Skansen.198 Omvand-
lingssamhället omfattar perioden 1800–1870 då enhets-
staten upplöstes och den kapitalistiska statens genom-
brott ägde rum. Under denna omvandlingsperiod vann 
associationsväsendet, det frivilliga föreningsbildandet, 
insteg i det svenska samhället. Tiden präglades av stor 
osäkerhet rörande riktningen för samhällsutveckling-
en, vilket yttrade sig i att betydelserna av begrepp som 
staten, samhället, det offentliga, det privata, det all-
männa var under omvandling: ”Det gamla samhällets 
grundpelare, kungamakten, ståndskorporationerna och 
kyrkan, försvagades successivt. Ståndssamhället föll 
sönder, nya samhällsklasser uppstod, kyrkan förlorade 
stegvis sin makt. Det äldre samhället var i upplösning 
och man kunde inte på förhand veta vad som skulle 
träda i dess ställe.”199 Enligt Jansson banade osäkerhe-
ten om vad som skulle komma i kombination med en 
framväxande frihetlig och liberal ideologi, väg för ett 
större medborgerligt engagemang. Därmed skapades 
också förutsättningar för nya idéer om hur samhället 

197  Hillström, 2006.
198   Torkel Jansson lanserar termen ”omvandlingssamhället” i sin bok 

Adertonhundratalets associationer: forskning och problem kring 
ett sprängfyllt tomrum eller sammanslutningsprinciper och fören-
ingsformer mellan två samhällsformationer c:a 1800–1870, Alm-
qvist & Wiksell/Stockholm, 1985.

199   Magdalena Hillström, ”Artur Hazelius, Nordiska museet och an-
svaret för kulturarvet”, i Nordisk museologi 2009:1, 108.



40

skulle organiseras. Ur detta växte associationsväsendet 
fram. Frågan var vem eller vilka aktörer och intres-
sen som bäst skulle utnyttja de nya förhållandena?  En 
etablerad syn var att det under 1800-talet fanns en gi-
ven symbios mellan staten och kulturarvet. Hillström 
gör en poäng av att denna uppfattning utgör en stark 
förenkling. Som alternativ tolkning lyfter hon fram 
att omvandlingssamhället skapade påtagligt förändra-
de historie- och museipolitiska förutsättningar. Detta 
skedde då det var högst osäkert ”vad historiebevaran-
det syftade till, vilken mening historiebevarandet hade 
i en liberal stat, vad allmänintresset omfattade, vad 
historien skulle handla om och på vilka legitimitets-
grunder bevarandet av minnena vilade” 200. Hillströms 
slutsats är intressant som en förklaring till hur Hazelius 
entré och framgång på museiscenen blev möjlig. För-
klaringen finns bl.a. i att övriga viktiga aktörer såsom 
staten och andra etablerade institutioner och museer 
vid denna tid ännu inte medvetandegjort sina roller i 
museifältet. Därmed lämnades fältet öppet för initiativ 
av nya fysiska aktörer som exempelvis Hazelius. Nya 
föreställningar om framtiden och visioner om en natio-
nell identitet, var förhållanden som var reella för Artur 
Hazelius, när han vid 1800-talets slut och i växlingen 
till det nya seklet skapade Nordiska museet och Skan-
sen.  Idéerna som lyftes fram hade dittills inte ansetts 
intressanta av samhällets styrande elit. De hade drag 
av det vidare kulturbegrepp som fick förnyad aktuali-
tet under 1960-talet. Hazelius tidiga medvetenhet om 
kulturens vidare giltighet ger honom en plats som en 
av förutsättningarna för denna studie. 201 Hans idé om 
ett folkkulturmuseum har också påtagliga likheter med 
den vision om Nya museer som Gregor Paulsson lanse-
rade i början av 1920-talet och givetvis också med den 
intresseförskjutning från Kulturarvsmuseum till Sam-
hällsmuseum som initierades på 1960-talet. Hillströms 
argumentation om associationsväsendets betydelse kan 
också kopplas till min utredning av begreppen sam-
hälle och samhällsmuseum. Analysen påvisar de nära 
beroendeförhållanden som föreligger mellan samhälle 
och museum – hur museernas verksamhet och utveck-
ling är beroende av handlingar av staten (society) som 
det lilla samhället i form av gemenskaper och intressen 
(communities). Om Hillströms avhandling skall slutli-
gen sägas att den för mig främst har beröringspunkter 
till de delar som behandlar den svenska museihistorien. 

Hazelius har ibland beskrivits som enbart tillbakablick-
ande. Då har man åsyftat den del av hans arbete som 

200  Ibid., 109.
201   Med Nordiska museet och Skansen ville Hazelius förverkliga en 

folkkulturidé. Han motiverade Nordiska museets uppgift på föl-
jande, för honom, representativa sätt: ´[…] ett hem för minnen av 
svenska folkets liv […] alla klassers, icke allenast allmogens utan 
också medelklassens och de högre ståndens gagna vetenskapen 
samt väcka nära fosterlandskänslan; det skall upptaga och vårda 
minnen av svenska män och kvinnor som i olika riktningar främ-
jat fosterländsk odling och ära´ (Artur Hazelius, Nordiska museets 
tjugofemårsminne 1873–1898, Stockholm, 1900).

haft ambitionen att rädda den svenska allmogekultu-
ren från glömska. Men Hazelius perspektiv var vidare 
än så i och med att han ville bidra till skapandet av en 
ny svensk nationell identitet. Bo Grandien har uppfat-
tat det sociala engagemanget som en viktig drivkraft 
i Hazelius museiprojekt. Han betonar Hazelius all-
varliga ambition att inte bara rädda kulturarvet utan 
att samlandet hade andra avsikter, nämligen att väcka 
och förena människor och att få människor att känna 
gemenskap.202 Grandiens tolkning är rimlig och över-
ensstämmer väl med denna studies föreställning om 
gemenskaper i betydelsen communities. Flera forskare, 
bl.a. Sverker Sörlin, hävdar att Hazelius ambitioner går 
att förena med ett konstruktivistiskt perspektiv. Han 
menar att skapandet av Skansen, Nordiska museet och 
andra museer under 1800-talet, skall ses som led i ska-
pandet av en ny svensk nation. Huvudtesen är att eta-
blerandet av nya institutioner utgjorde viktiga moment 
av nationaliseringen av Sverige. Med etablerandet av 
flera kulturinstitutioner, nationalstatsmuseer, provin-
smuseer mm. och så småningom Skansen och Nordis-
ka Museet, fullbordades det Sörlin kallar konstruktio-
nen av denna nya bild av nationalstaten.203 Detta var 
en nationalism som skapades uppifrån av sociala eliter 
och statsbärande skikt och hade uppenbara pedagogis-
ka och förmedlande inslag. Det är i denna mening som 
Hazelius museiprojekt hade en politisk funktion i kon-
serverande riktning, där ett folkligt hot mot eliten eller 
den styrande klassen kunde avstyras. Som stöd för sin 
tes hänvisar Sörlin till den officiella nationalism som 
förekom ute i Europa under 1800-talet och som arbeta-
de med en bred och omfattande arsenal av verktyg som 
utställningar, konst, litteratur, press, arméer, institutio-
ner, symboler, fester och ritualer. 

Kerstin Smeds har i sin avhandling visat att denna typ 
av nationalism under 1800-talet mycket medvetet och 
även framgångsrikt användes för att demonstrera en 
nationell identitet och betydelse sett i relation till värl-
dens övriga nationer. Enligt Sörlin kunde inte heller 
Sverige undgå att motta influenser av detta. 204 Hazeli-
us var väl medveten om att det, för att skapa en ny na-
tionell identitet, var viktigt ”att skapa traditioner som 
aldrig övergifvas”.205  Det gällde att etablera ett nytt 
nationellt medvetande och i denna process var naturen, 

202   Bo Grandien, ”Grogrunden”, i Arne Biörnstad & Nils-Erik Bae-
rendtz (red.), Skansen under 100 år, Wiken/Höganäs, 1991, 25 ff.

203   Sverker Sörlin, ”Arthur Hazelius och det nationella arvet”., i Hans 
Medelius et al. (red.), Nordiska Museet under 125 år, Nordiska 
museet/Stockholm, 1998, 17ff; Se även Arne Biörnstad, Artur 
Hazelius och Skansen 1891–1901, i Arne Biörnstad & Nils-Erik 
Baerendtz (red.), Skansen under 100 år, Wiken/Höganäs, 1991, 
33–76; Tore, Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och veten-
skap under tusen år, Del II 1809–2000, Natur och Kultur/Stock-
holm, 2000; Stefan, Bohman, Historia, museer och nationalism, 
Carlsson/Stockholm, 1997; Ekström 1997; Jonas, Anshelm (red.), 
Modernisering och kulturarv. Essäer och uppsatser, Brutus Öst-
lings bokförlag Symposium/Stockholm, 1993.

204  Sörlin, 1998, 36–37; Smeds, 1996. 
205  Hazelius, 1900, 43.
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landskapet och kulturen viktiga och nödvändiga sce-
nografiska hjälpmedel. Det handlade om landets fysis-
ka gestalt, orternas och landskapens materiella kultur, 
folkens historia och identitet. Hazelius ville legitimera 
en ny nationell identitet med hjälp av ett brett kultur-
historiskt åskådningsprogram som hade sina rötter hos 
allmogen. Detta är också ett exempel på den anknyt-
ning till community och community museums som min 
studie analyserar.

Med Hazelius bortgång 1902, innan hans livsverk 
Nordiska museet skulle invigas, förlorade hans med-
borgarinriktade kultursyn i inflytande. På Nordiska 
museet och de svenska museerna segrade den syn som 
innebar att museets vetenskapliga uppgift var viktigast. 
Denna uppfattning om museets roll präglade däref-
ter svenska museer under mycket lång tid.206 Nordiska 
Museets förste styresman och museiaktör Bernhard 
Salin införde denna tydliga vetenskapliga inriktning 
1907. I kraft av sin position spelade han också en aktiv 
och betydande roll för den professionalisering av mu-
seernas verksamhet som inleddes i och med Svenska 
Museimannaföreningens bildande i Göteborg 1906.207 
Med detta markerades tydligare skillnaderna mellan 
museerna i storstäderna och på landsbygden. Begrep-
pen centralmuseer respektive landsortsmuseer skapa-
des under denna period före första världskriget och 
försök gjordes att tilldela dessa museer olika roller. 
Enligt Salin var det endast centralmuseerna som med 
sin vetenskapliga kompetens, hade att ´vetenskapligt 
bearbeta samlingarna´, ställa ut dem och därmed visa 
upp vad forskningen kommit fram till. Landsortsmu-
seerna hade inte denna vetenskapliga kompetens och 
skulle därför bistå centralmuseerna vid behov. Den 
diskussion som uppstod om olika museers uppgifter 
gav de centrala museiaktörerna möjligheter att driva 
sina egna professionella projekt. De kunde skilja ut sig 
gentemot landsortsmuseernas föreståndare och tog sig 
rätten att driva vissa professionella uppgifter.208 Den-
na syn på en hierarki mellan centralmuseer och regi-
onala/lokala museer har återkommit i diskussionen i 
det svenska museifältet för undersökningsperioden av 
min studie. Samtidigt med diskussionen under Salins tid 

206   Kerstin Arcadius har sammanfattat hur denna fråga beskrevs som 
samtidens största tvistefråga för museerna. 
 Striden handlade om ´museiföremåls utställande´ och aktuali-
serades i samband med Hazelius bortgång då Nordiska Museets 
profil skulle fastställas. Museets förste styresman Bernhard Salin 
vann denna kamp vilket innebar att ´vetenskaplighet´ hade före-
träde före ´populärt´. Vetenskaplighet betraktades som ett modernt 
förhållningssätt: ”Salin hade kopplat ihop vetenskaplighet och 
ordnande, vilket ur professionaliseringssynpunkt var strategiskt 
viktigt, ´Museumskunde´ kompletterades med en vetenskaplig 
bas. Att samtidigt det ´populära´ hänvisades till friluftsmuseet 
Skansen, fick sin särskilda betydelse.”Arcadius, 1997, 124–125. 

207   Arcadius, 1997, 121–125; Begreppet professionalisering används 
här i betydelsen att museernas verksamhet bedrevs med anställd 
personal som hade museiutbildning samt att arbetet organiserades 
metodiskt utifrån gällande ideologi om hur museet definierades; 
Se också Pettersson, 2001, 213–223. 

208  Arcadius, 1997, 128–131.

kom kraven på landsortsmuseerna att preciseras. För att 
uppmuntra landsortsmuseerna skapades nya förutsätt-
ningar för statsbidrag. Svenska Museimannaföreningen 
tog ett initiativ som fick stor betydelse för museernas 
utveckling. Man utarbetade riktlinjer, som staten sedan 
övertog som sina, för de villkor som landsortsmuseerna 
skulle uppfylla för att erhålla statsbidrag. Sammanlagt 
sex krav angavs vilka berörde ekonomi, samlingarna 
och museitjänstemännens kompetens.209 Kraven inne-
bar att även landsortsmuseerna förutsattes arbeta mot en 
ökad professionalisering, vilket inte överensstämde med 
Bernhard Salins syn på ansvarsfördelningen mellan cen-
tralmuseerna och landsortsmuseerna. Därigenom etable-
rades en verksamhetspraxis på de svenska landsortsmu-
seerna som formellt gällde ända fram till den förändring 
av länsmuseiorganisationen som initierades av MUS 65 
och som verkställdes 1976. Enligt kraven på landsorts-
museerna skulle dessa arbeta med vad som då benämn-
des fornminnesvård, fornkännedom och museiskötsel. 
Kerstin Arcadius har sammanfattat konsekvenserna för 
provinsmuseerna: ”Med museimannaföreningens punk-
ter skrevs landsortens museitjänstemän in i fornminnes-
vården och det mest vetenskapliga i själva museiman-
naskapet formulerades som insikter i ´fornkännedom´. 
Landsantikvarien hade fått sina konturer.” 210

Under åren före första världskriget utvecklades i Skan-
sens efterföljd en ny företeelse,  Friluftsmuseerna. 
Dessa skapades i anslutning till flera landsortsmuseer 
och utgjorde i Hazelius anda ett alternativ till den för-
härskande vetenskapliga normen.211 Men det var först 
efter det första världskriget som demokratiska krafter 
vann framgångar och politiskt inflytande. Förankringen 
av en kultursyn och praktik som hade sin bas i de bre-
da folklagren lät dock vänta på sig. Den framväxande 
moderniteten i det svenska samhället fick sitt uttryck 
i funktionalismen som etablerades parallellt med idén 
om folkhemmet. I detta samhällsklimat fanns förut-
sättningar att hävda ett bredare kulturbegrepp och en 
vidare kultursyn. På museifältet framträdde den unge 
konsthistorikern Gregor Paulsson. Han var en av ett 
fåtal företrädare som argumenterade för vad vi idag 
anser vara ett antropologiskt kulturbegrepp. Paulsson 
formulerade en alternativ vision för svenska museer. I 
början av 1920-talet väckte han i tidningsartiklar och i 
bokform en offentlig diskussion om museipolitiken och 
hur museerna borde utvecklas. Den skarpaste offentli-

209   Det ekonomiska kravet stipulerade egna inkomster för museet 
som motsvarade statsbidraget. Tre av kraven rörde samlingarna 
som skulle vara förtecknade, inte fick avlåtas hur som helst och 
som skulle hållas tillgängliga. 
 De två sista kraven rörde museitjänstemannen och dennes kom-
petens. Den första innebar ´att museets föreståndare skall äga till-
räckliga förutsättningar för fornminnesvård, fornkännedom och 
museiskötsel.´ 
 Den andra angav ´att museet genom föreståndare eller annan 
sakkunnig tjänsteman skall vara skyldig att [...] utföra […] forn-
minnesvårdande uppdrag inom trakten.´Arcadius, 1997, 131.  

210  Arcadius, 1997, 132.
211  Ibid., 132 ff.
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ga retoriken fördes mellan Paulsson och museimannen 
vid Nationalmuseum Axel Gauffin. Den senare försva-
rade tillståndet på museerna och gick i flera seriösa och 
utförliga artiklar till skarpt angrepp mot Gregor Pauls-
son.212 I förordet till sin programskrift Nya museer be-
skrev Paulsson hur han inspirerats av museidiskussio-
nen i Tyskland kring första världskriget.

Efter den tyska revolutionen uppstod emellertid 
bland tyska konstnärer och museimän synnerligen 
starka strävanden att med samhällets omgestaltning 
förena en intimare sammanknytning mellan museum 
och konsten. Det bildades i Berlin ett Arbeitsrat fur 
Kunst som bl.a. den 30 dec. [1918; min anmärkning] 
till Kulturministeriet inlämnade ett nytt museipro-
gram. Detta program har med vissa tillägg utkommit 
i bokform, författat av förre tjänstemannen vid Met-
ropollitem Museum i Newyork, Wilhelm R. Valenti-
ner, under titeln Umgestaltung der Museen in Sinne 
der neuen Zeit. Läsningen av denna skrift har låtit 
beslutet mogna hos mig att i mera systematisk form 
och med större konsekvens utveckla några tankar 
[---]. I flera avseenden gå de av mig anlagda idéerna 
parallellt med eller äro bearbetning av de här uppräk-
nade författarna [ Sirén Rytm och form; George Pau-
li Konstens socialisering; F.R. Martins Framtidens 
museer; Ashbee Where the great city stands; min an-
märkning]. Men detta har jag vågat räkna mig till en 
förtjänst, då jag därvid kan draga slutsatsen att öns-
kan efter en reform av våra museer ligger i tiden.213   

I nämnda förord framgår att Paulsson även tagit intryck 
av de diskussioner som han haft med den danske musei-
inspektören Peter Herz, som parallellt med Paulsson ar-
betade med ett reformförslag för danska förhållanden.214 
För Paulsson var det viktigt att reformeringen av museet 
inte skulle ske med ”fackmannens-specialistens grod-
perspektiv utan ur helhetssamhällets fågelsikt”.215 Han 
konstaterade att efter att samhället övertagit museerna 
under 1800-talet hade, förutom den konserverande och 
vetenskapliga uppgiften, tillkommit ett ansvar att främja 
samhällets konstkultur. Det senare var ett ”uppfostran-
de” ansvar som med tiden blivit viktigare för museerna. 
Frågan borde därför ställas, menade Paulsson, om muse-
erna uppfyllt sin uppgift inte bara ur museiteknisk – utan 
främst ur samhällets synpunkt:

Har det [museifältet; min anm.] i sin nuvarande or-
ganisation förmått att åstadkomma någon allmännare 
konstkultur? Har det fått in skönheten i samhällets 

212   Gauffins kritik mot Gregor Paulsson samlades och gavs ut i bok-
form: Axel Gauffin, Kulturmuseer och museumskultur: En kritik 
av Gregor Paulsson Nya museer – ett programutkast, Nordstedt 
& söner/Stockholm, 1921.

213   Gregor Paulsson, Nya museer – ett programutkast, Tiden/Stock-
holm, 1920, 3–4.

214  Ibid., 4.
215  Ibid., 5.

och medborgarens liv? Nej! Konsten är en främling 
i livet, njuten till söndags av ett fåtal. Konsten äges 
av rika samlare, för vilka konstsamlandet som sport 
kan vara lika viktigt som dess kulturuppgift. Konsten 
är för många ett slags god och angenäm penningpla-
cering. 216

Det tänkande om museet som dominerat efter Hazelius 
var att det centrala i museiarbetet var kravet på veten-
skaplighet. Detta präglade även sättet att presentera ut-
ställningar. Med stöd av sin bredare definition, invände 
Paulsson att den vetenskapliga uppgift som museerna 
hittills haft främst borde kompletteras med sociala och 
pedagogiska uppgifter. Detta var nödvändigt eftersom 
uppfattningen om kulturens ställning i samhället för-
ändrats.

Museerna som konstens organ måste följa med. Att 
arbetet är värt något, att konsten verkligen är något 
att hålla på med och göra så många som möjligt del-
aktiga av, synes mig även ur allmänt mänsklig syn-
punkt klart. Det mesta av mänsklig strävan får egois-
tisk prägel. Man arbetar för att förtjäna sitt bröd, för 
sin karriär, för att slå ihjäl en konkurrent. Men kon-
sten göra konstnärerna för dess egen skull, för gläd-
jen i görandet. Det kunde stå i museernas makt att 
göra samhället delaktigt av de värden som uppstå ur 
en sådan anda och därmed andan själv.217

Med utvecklingen av en större medvetenhet hos såväl 
arbetar- och den lägre medelklassen hade den gamla 
ståndpunkten om kulturen som en priviligierad klasse-
gendom börjat ge vika för kravet på allas rätt till kul-
turgemenskap.218 Paulsson kritik gällde speciellt konst-
museerna, men hans analys berörde också museifältet 
som helhet, således även de natur- och kulturhistoriska 
museerna. Hans invändningar mot museerna var re-
levanta inte bara under hans samtid utan också idag, 
inte minst för sin språkliga uttrycksfullhet: ”Vi göra 
museerna till hem för skröpliga åldringar och rövade 
skönheter, vetenskapliga dissektionsrum, festhallar, 
skolsalar och mycket annat, men bra litet av konstens 
fristad eller tempel, såvida man där förbinder tanken 
på den slags harmoniska stillhet och stämning, som 
kunde locka oss att söka i konsten uttryck för andliga 
krafter, jämförbara med den religionen uppenbarar.” 
219 Det är intressant att Paulsson inte bara framförde en 
seriös kritik av svenska museer, utan även diskuterade 
hur alternativen skulle kunna se ut. I programskriften 
Nya Museer lanserade han sin idé om att som alternativ 
till den museistruktur som gällde, skapa tre nya typer 

216  Ibid., 6.
217  Ibid., 14.
218  Gregor Paulsson, ”Hur göra konsten till allas egendom?”, i Kritik 

och program, Geber/Uppsala, 1949.
219   Gregor Paulsson, ”Kvalitetsmuseet”, i Kritik och program, Geber/

Uppsala, 1949, 31. Gregor Paulsson citerar här själv en samtida 
museikollega vid namn Sirén. 
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av museer. Hans tanke var att tre krav borde ställas på 
museerna. Då han ansåg att dessa krav var oförenliga, 
kunde de endast uppfyllas genom att särskilja museer-
na. De tre kraven var att museerna skulle ge en sam-
manfattande överblick av världskulturens olika grenar, 
tillfredsställa forskarnas och specialisternas särintres-
sen samt att aktivt delta i konstlivet. Med denna ut-
gångspunkt föreslog Paulsson följande uppdelning och 
nyskapande av museer.

 – ”Kvalitetsmuseet”. Omfattade alla kulturområden 
dvs. naturhistoria, kulturhistoria och   konst. Detta 
museum riktade sig till alla medborgargrupper och 
skulle utgöra en ”brännpunkt av alla tiders och län-
ders kulturbilder”.

 – ”Studiemuseet”. Olika museer för kultur- och konst-
historiker samt övriga specialister.

”Kvalitetsmuseet” skulle hållas öppet hela dagen så-
väl vardagar som helgdagar och borde fungera som 
centrum för stadens kulturella liv med festsal, möten, 
föredrag m.m. En konsekvens av detta museums eta-
blering skulle bli att övriga museer med natur- och 
kulturhistoriska inriktningar, mera odelat kunde fylla 
sin uppgift som vetenskapliga institutioner. Paulsson 
ifrågasatte om Nationalmuseum med detta spelat ut 
sin roll. Istället borde detta museums konstsamlingar 
fördelas till befintliga och nybildade provinsmuseer.220 
Det är värt att notera att Paulssons förslag tillkom före 
Curmans genomgripande reformering av provinsmuse-
erna. I hans föreställning om ”Kvalitetsmuseet” fanns 
tankegods om att stärka provinsmuseernas kulturella 
roller som senare återkom i de uppgifter som de nya 
länsmuseerna gavs. I den meningen kan delar av Pauls-
sons förslag indirekt sägas ha förverkligats.  Även om 
Gregor Paulssons tankar om museet var nydanande för 
sin tid, ingick de i den samhällsomvandling som gav 
förutsättningarna för ändrade tänkesätt om bl.a. kultu-
ren. Att formulera nya vägar för museerna var således 
möjligt, men en annan sak var att förverkliga dessa. 
Den kulturradikalism som Paulsson företrädde, mötte 
motstånd och hans möjligheter att genomföra föränd-
ringar i det svenska museifältet begränsades därför. 221 
Paulssons idéer om museet pekade liksom Hazelius på 
ett intresse att förändra museerna mot en ökad sam-

220  Ibid., 29–30.
221   Gregor Paulsson, Upplevt (memoarer), Natur & Kultur/Stock-

holm, 1974. Paulsson berättar där bl.a. om sin roll som konstnär-
ligt ansvarig för utformningen av Stockholmsutställningen 1930. 
Han kritiserades i det sammanhanget av sin rival Carl Malmsten. 
113 ff.; Gunnela Ivanov analyserar Gregor Paulssons roll som 
museiman och konsthistoriker i sin avhandling Vackrare vardags-
vara – Design för alla: Gregor Paulsson och Svenska slöjdfören-
ingen 1915–1925, diss. Skrifter från historiska studier 7, Umeå 
universitet, 2004; Se också Gunnela Ivanov, ”De levandes muse-
um”, i Bengt Lundberg och Per Råberg (red.), Kunskapsarv och 
museum: Rapport från museidagarna 1995 och 1996 i Umeå, 
Institutionen för museologi, Umeå universitet, 1997, 98-104 samt 
Gunnela Ivanov, ”Gregor Paulsson – visionären” i samma skrift 
som föregående, 186–197.

hällsorientering. Han framträdde under sin långa karri-
är som företrädare för en  radikal kultursyn ända fram 
till sin bortgång på 1970-talet.222 Om förändringen av 
museerna i en radikal och samhällsorienterande rikt-
ning kritiserades under Paulssons verksamhet som mu-
seiman under 1920-talet, genomfördes i andra avseen-
den förändringar av betydelse för museerna med början 
under 1920- och 1930-talen. 

Richard Pettersson har i sin avhandling Fädernesland 
och framtidsland: Sigurd Curman och kulturminnes-
vårdens etablering223 kompletterat den bild av den 
svenska museihistorien som Kerstin Arcadius har gett. 
Petterssons studie har därför varit lika viktig som Ar-
cadius avhandling som en utgångspunkt i mitt arbete. 
I sin studie beskriver Pettersson riksantikvarien Sigurd 
Curmans centrala roll i organiseringen av den svenska 
kulturminnesvården som genomfördes under 1920- och 
1930-talen. Undersökningen berör emellertid också 
viktiga delar av formeringen av den svenska länsmuse-
iverksamheten som genomfördes parallellt med refor-
meringen av kulturminnesvården och som också hade 
Sigurd Curman som drivande kraft. Under sin långa 
tid som riksantikvarie 1923–1946 byggde Curman upp 
den tradition i synen på kulturminnesvården och mu-
seiväsendet som präglat debatten om kulturarvet under 
det senaste halvseklet. Den reformering av kulturmin-
nesvården och museernas organisation som Curman 
genomförde 1931, utgjorde slutfasen av en långvarig 
process.  Pettersson beskriver hur den organiserade 
fornminnesvården vid 1900-talets början hade sin bas 
i en homogen kulturell elit som endast bestod av en 
handfull personer vars engagemang var minnesvården 
som forsknings- och samhällsangelägenhet. Denna elit 
ifrågasatte inte att minnesvården skulle organiseras, 
men frågan gällde hur detta skulle ske:

Minnesvården framställdes som ett enande fält vid 
sidan av klass och partiklyftor. Folket hade att för-
valta ett kulturellt arv, vilket fanns att uttolka ur de 
materiella kvarlevorna från det förflutna. Det betrak-
tades som något vilket formats genom århundradena. 
Det svenska kulturarvet var unikt, ja inte sällan över-
lägset det övrigt europeiska. Minnesvårdarnas upp-
gift blev därmed att hjälpa folket att nå ´insikt´ och, 
som det kom att heta, känna sig självt. Mediet för att 
förmedla detta förmenta återupptäckande var det ma-
teriella kulturarvet, vilket utgjorde det chiffer, eller 
den rekvisita, som förband forntid med samtid. En-
dast den bildade experten kunde rätt tyda den koden. 
Folkets kulturarv och glömda förhistoria skulle där-
för, genom de professionella minnesvårdarnas arbe-
te, upptäckas och återbördas som ett komplement till 

222   Gregor Paulsson är också intressant för syftet i denna avhandling 
nämligen med avseende på den kontakt och det inflytande som 
han torde ha haft på förnyare som Erik Hofrén och Bo Lager-
crantz syn på museitänkande. 

223  Pettersson, 2001, passim.
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modernismens samhällsvision.224

Från 1920-talet skedde en förändring av minnesvår-
dens ideologi. Vid tiden för Per-Albin Hanssons folk-
hemstal 1928 fanns fortfarande ett behov av en enande 
nationalanda, men det var inte längre möjligt att moti-
vera denna utifrån en idealiserad folk- och historieupp-
fattning. Pettersson hävdar att folkhemsprojektet gyn-
nades av den värdeneutralitet som arkeologin med sin 
kulturhistoriska uttolkning utgav sig för att represente-
ra: ”Minnesvården och moderniseringen av landet kom 
därför inte att bli varandras antagonister utan delar av 
samma projekt. Den centrala fornminnesvårdens tidi-
gare slagsida åt kulturkonservatism och modernitets-
kritik, bytte nu fokus för att bli en del av det moderna 
samhällsprojektet”.225 En viktig utgångspunkt för Cur-
mans arbete utgjordes av de förslag till ny organisation 
av fornminnesvården och stöd för landsortsmuseerna 
som en statlig kommitté, Fornminnesvårdsutredning-
en, efter tio års arbete presenterade 1922. Förslagen 
innebar ett större statligt engagemang i de frågor som 
nu kallades kulturminnesvård, för att markera ansvars-
områdets utvidgning. Det ökade statliga engagemanget 
innebar dels att Riksantikvarieämbetets roll betonades 
mer och dels att man underströk betydelsen av en ef-
fektiv regional organisation för uppgiften. Sambandet 
mellan kulturminnesvården och museiverksamheten 
stärktes i två viktiga avseenden. Det första handlade 
om en utökning av resurserna för såväl Riksantikva-
rieämbetet som Statens historiska museum. Den or-
ganisatoriska enheten mellan de båda institutionerna 
bekräftades. Det andra handlade om ett förverkligande 
av Fornminneskommitténs ambitioner om en regional 
organisation för kulturminnesvården.226 Grunden för 
förslagen hade formulerats tidigare i den anslagsbe-
gäran till staten som Svenska museimannaföreningen 
gjort redan 1909. I den fanns tankar om en uppdelning 
av hierarki och ansvarsfördelning av svenska museer 
i centralmuseer, landsortsmuseer och lokala museer. 
Museimannaföreningens anslagsbegäran utstakade tre 
faktorer för den fortsatta utvecklingen. Den första av 
dessa var anvisande av statliga lotterimedel som stöd 
till landsortsmuseerna. Den andra faktorn avsåg den 
rätt till statligt stöd till landsortsmuseerna som moti-
verats genom Museimannaföreningens klassificering. 
Den tredje faktorn var Museimannaföreningens rätt till 
inflytande i kulturpolitiken.227 Curman lyckades såle-
des under 1920- och 1930-talen lägga grunden till en 
fastare organisatorisk ryggrad där kulturminnesvården 
och museiverksamheten förenades under den statliga 
institutionen Riksantikvarieämbetet – en organisatorisk 
form som denna institution fick 1936 och i princip har 

224  Ibid., 16–17.
225  Pettersson, 2001, 17-18.
226   Fornminneskommitténs utredning år 1913. Se SOU 1972:45, 26 

ff.
227  Pettersson, 2001, 215–216.

behållit. 

Richard Pettersson och Kerstin Arcadius har visat att 
organisationen för kulturminnesvården och länsmuse-
erna byggdes upp med en medveten strategi hos staten 
och Sigurd Curman, som innebar en successiv profes-
sionalisering av museimännen. Detta åstadkoms med 
genomtänkta och tydliga direktiv till kompetenskraven 
för en landsantikvarie. En sådan instruktion fanns re-
dan på 1920-talet för intendenterna vid provinsmuse-
erna, men 1933 skärptes kompetenskraven genom ett 
förslag till normalinstruktion som utarbetats av Svens-
ka Museimannaföreningen. Förslaget skickades ut till 
alla landshövdingar och länsmuseiföreningar jämte 
deras intendenter. Efter detta remissförfarande fast-
ställdes normalinstruktionen som publicerades 1934 
i museitidskriften Svenska museer (grundad1933). 
Normalinstruktionen förenade landsantikvariens roll 
som museichef med rollen som statens regionalt an-
svarige tjänsteman för kulturminnesvården. Titeln var 
landsantikvarie, men med de fyra olika uppgifter som 
instruktionen delade upp arbetet i nämligen den kultur-
minnesvårdande, museala, administrativa och konsul-
tativa, gavs befattningshavaren olika roller, positioner 
och uppdragsgivare. Landsantikvariens huvudsakliga 
roller var två: han var tjänsteman för såväl den stat-
liga kulturminnesvården som för stiftelsen eller den 
ideella föreningen som var regional huvudman. Den-
na uppdelning markerades genom att landsantikvarien 
också hade titeln intendent. Han var dessutom den ide-
ella föreningens sekreterare och årsboksredaktör, två 
funktioner som ofta angavs för sig. Enligt Arcadius, 
uttryckte normalinstruktionen den mångfacetterade ar-
betsverklighet som landsantikvarien hade att verka i. 
Därmed knöts 1920-talets spridda uppgifter ihop i en 
person. De uppgifter som museimannaföreningen for-
mulerat i det tidiga 1900-talet om museiskötsel och 
fornvård fanns kvar, men förnyades och utökades. Till 
detta lades dessutom nya konsultativa uppgifter som 
tillkommit genom hembygdsrörelsens framväxt. 228 Det 
är värt att understryka att landsantikvariernas dubbla 
roller som de här har beskrivits, utgjorde en av de stora 
tvisteämnena i den intensiva debatten om MUS 65 som 
senare uppstod. 

Richard Pettersson har också bidragit med ny kun-
skap om den svenska museihistorien genom den 2003 
utgivna Den svenska kulturmiljövårdens värdegrun-
der: En idéhistorisk bakgrund och analys.229 Som ti-
teln anger är bokens huvudfokus kulturmiljövården, 
men innehållet har också indirekt relevans för svensk 
museiverksamhet. Av speciellt intresse för mitt arbe-
te är framställningen om den historiska utvecklingen 
från 1960-talet av vad Pettersson definierar som min-
nesvården. Han behandlar alla de väsentliga statliga 

228  Arcadius, 1997, 217.
229  Pettersson, 2003.
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utredningar och reformer om museer och kulturmin-
nesvården som producerades under 1960-, 1970- och 
1980-talen och som utgör en viktig bakgrund i min 
studie. Författaren analyserar bl.a. utredningen MUS 
65 och debattboken 70-talets museum. Petterssons ana-
lys görs i perspektiv av begreppet kulturarv som under 
1980-talet gavs en ny bestämning för att passa in i den 
kulturpolitiska diskussionen på 1970-talet. Pettersson 
sätter in huvudbudskapet i Sverker Jansons 1974 pu-
blicerade debattbok Kulturarv och samhällsbildning i 
ett relevant historiskt perspektiv. Jansons bok fick stort 
genomslag i den samtida debatten i samband med för-
verkligandet av flera minnesvårdande projekt.230 Med 
sin analys vill Pettersson visa att den vision om den 
önskvärda minnesvården byggd på en integrering med 
övrig samhällsplanering, som Jansson argumentera-
de för, redan funnits som idé under Curmans tid un-
der 1920-talet. Pettersson analyserar hur det moderna 
synsättet fick konsekvenser för såväl kulturminnes-
vården som museiverksamheten.231 Richard Petterson 
har uppmärksammat att museimannayrket under hela 
den Curmanska epoken var ett ovanligt yrke som ”mer 
betraktades som ett kall än som ett egentligt yrke”.232 
Med Curmans organisering av länsmuseiverksamheten 
och kulturminnesvården gavs museiyrket en legitimitet 
som tidigare inte funnits. Hans projekt genomfördes i 
ett samhällsklimat där ”folkhemmet” lanserades som 
en del i moderniseringen av det svenska samhället. 
Den krets av nya och yngre museiaktörer som var lo-
jala med Curmans program för museerna och kultur-
minnesvården, ställde sig samtidigt kritiska till en äld-
re dominerande museimannagenerations värderingar. 
I den meningen representerade Curman och de unga 
landsantikvarier som rekryterades till länsmuseerna en 
ny generation museiaktörer i professionell- och sam-
hällsorienterande riktning. Pettersson uttrycker situa-
tionen med exempel från två av den nya generationen 
landsantikvarier:

Waldén tillhörde den yngre generationen av musei-
män som skolades under Sigurd Curmans riksanti-
kvarieperiod. Precis som K.A. Gustawsson upplevde 
han sig som arvtagare till en ny minnesvård och en 
ny samhällsriktning. Den äldre generationen utpe-
kades som introvert och världsfrånvänd – ´Alexand-
rinsk´ som Waldén uttryckte det. Svenska museiman-
naföreningen, vilkens årsmöte 1956 var det forum 
Waldén valde för sin återblick, hade gått från ett 
törnrosa-tillstånd mot slutet av 20-talet, till en om-
organisation 1931 då yngre krafter ´tog över´. Den 
forna herrklubben skulle bli en professionell förening 
– museerna skulle ut i samhället.233

230   Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning, Nordiska mu-
seets handlingar 83, Nordiska museet/Stockholm, 1974.

231  Pettersson, 2001.
232  Ibid., 212.
233  Ibid., 213.

En drivkraft för Curman var museernas folkuppfost-
rande mission. I ett tal som hölls så sent som 1962, 
sammanfattade Curman strategin för den länsmuseire-
form vars genomförande han i hög grad var ansvarig 
för. Han såg reformen som en angelägen åtgärd för en 
”folkuppfostrande mission” som skulle utgöra kom-
plement till museernas vetenskapliga uppgifter att be-
arbeta sina samlingar. Detta innebar ett brott mot den 
konservativa uppfattning som den tidigare generatio-
nen av museimän haft genom ledande företrädare som 
riksantikvarierna Hans Hildebrand, Oscar Montelius 
och Nordiska museets styresman Bernhard Salin.234 
Men Curman mötte också motstånd från museiaktö-
rer lägre ned i ämbetshierarkin som funnits med från 
1900-talets början och som blev medarbetare till ho-
nom på Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. 
Enligt en av Curmans tidiga medarbetare Sverker Jan-
son, förstod aldrig de äldre amanuenserna, arkeologer-
na och Curman varandra. Lösningen av detta dilemma 
blev för Curman att låta dessa motståndare ägna sig 
åt sin forskning samtidigt som han anställde en gene-
ration av yngre lojala medarbetare för att genomföra 
sina förändringar.235 I Curmans program fanns delar 
som var uppenbart förenliga med de intentioner som 
Gregor Paulssons formulerat i Nya Museer. För båda 
var kraven på en förnyelse av museet viktiga. Pauls-
son utgick från ett vidgat kulturbegrepp, men Cur-
man betonade en paternalistisk folkuppfostran från ett 
överhetsperspektiv.236 Reformeringen av fornminnes-
vården och musernas organisation innebar en klar för-
stärkning av resurser till provinsmuseerna.237 Därmed 
etablerades redan under 1930-talet basen för vad som 
efter kriget skulle bli länsmuseerna. Dessa museer hade 
oftast hembygdsförbundet i regionen som huvudman. 
Bidrag gavs till att börja med i form av de statliga 
lotterimedlen men även från de kommuner som fanns i 
regionen. Efter kriget reformerades statens bidrag och 
länsmuseerna fick en något fastare ekonomisk bas för 
verksamheten. Men det var först med den utredning 
som framtvingades 1953 och resulterade i ett riksdags-
beslut 1955, som 1920-talets intentioner för kultur-
minnesvården sjösattes.238 Curman var en förnyare av 
svenskt museiväsende. Som jag skall visa i avhand-
lingen användes hans arbete som referens av svenska 
museimän under 1960- och 1970-talen i debatten om 
hur museerna skulle utvecklas. Tiden hade då hunnit 
springa förbi den museimodell, Curmanlinjen, som ut-
formats för andra samhällsförutsättningar. De som nu 
argumenterade för Curmanlinjen blev därför försvarare 
av en tradition, den gällande doxan i museifältet, och 
betraktades då som konservativa. 
234  Ibid., 14.
235  Ibid., 19.
236  Ibid., 13-14.
237   Begreppet provinsmuseum används här i samma betydelse som 
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Under de senaste två decennierna har i Sverige endast 
gjorts några få kvalitativa studier med  utställningen 
som tema. Gundula Adolfsson var pionjär inom detta 
område 1987 med sin avhandling Människa och objekt 
i smyckeskrin: en analys av arkeologiska utställning-
ar i Sverige. 239 Adolfssons studie ryms inom den äm-
nesorienterade museologin, dvs. den behandlar ett av 
museets speciella verksamhetsområden, nämligen ar-
keologin. Författaren karakteriserar avhandlingen som 
en fundamental utställningskritik, där hennes utgångs-
punkt är den utställningskris som hon anser fanns på 
de svenska museerna under perioden 1957–1986 som 
undersökningen omfattar. I den meningen är Adolfs-
son studie en bekräftelse på det behov av förnyelse 
av museiutställningen som Per-Uno Ågren och Göran 
Carlsson uppmärksammade under 1970- och 1980-ta-
len. Hon analyserade tjugotalet arkeologiska utställ-
ningar på svenska museer med avseende på innehåll, 
förmedling och form. Hon har angett två generella 
utgångspositioner för avhandlingen. Den första avser 
de budskap som explicit och implicit framgår av en 
utställning. Adolfsson ansåg att endast vad som fak-
tiskt utgör utställningen skall bedömas och således 
inte det sammanhang eller med vilka motiv som den 
skapats.  Den andra utgångspositionen för henne var 
en idealföreställning om de arkeologiska utställning-
arna. I enlighet med detta genomförde Adolfsson sin 
undersökning utifrån sju av henne uppställda kriteri-
er för en ideal utställning. Kriterierna var medieför-
ståelse, utställningsspråk, utställningsobjekt, histori-
emedvetande och vetenskapssyn, människobild och 
utvecklingssyn, upplevelse och besökaren. Hon pre-
senterade resultatet av undersökningen utifrån dessa 
kriterier, där varje kriterium analyserades inom ramen 
för ett eget kapitel. Adolfssons fann argument att rik-
ta stark kritik mot de undersökta utställningarna ut-
ifrån samtliga av de sju kriterier som hon ställt upp. 
När det gäller de mediala förutsättningarna var hennes 
slutsats att utställningarna oftast var uppställda kro-
nologiskt. Detta begränsade möjligheterna att välja då 
därmed föreskrevs endast ett sätt att se utställningen 
för besökaren. Utställningsspråket var också lexikaliskt 
dvs. saknade egenskaper som framhävde objektens 
konnotativa beledsagande karaktär. Detta har, enligt 
Adolfsson, samband med utställningarnas hållning 
till utställningsobjektet som präglas av en tilltro till 
att objekten ”talar för sig själva” och därmed likställs 
med artefakter: ”Denna strategi låter förmedlingsmålet 
hamna i bakgrunden och resulterar i en artefaktcentre-
ring där namnen på objekt, fyndplats, kulturgrupper, 
årtal och siffror dominerar”.240 Konsekvensen av det-
ta är ett tungt utställningsspråk och också att objek-
tegenskaperna motsägs av den sociala och historiska 

239   Gundula Adolfsson, Människa och objekt i smyckeskrin: En ana-
lys av arkeologiska utställningar i Sverige, diss. Brutus Östlings 
förlag Symposium/Stockholm och Lund, 1987, passim.

240  Ibid., 204.

kontext som objekten representerar. Endast i några 
exempel på utställningar från Västerbottens museum, 
Jämtlands läns museum och Stockholms stadsmuseum 
fann Adolfsson denna typ av utställningars motsats, 
nämligen ”artefaktintegrerade utställningar”. I dessa 
exempel på utställningar fanns ett framställningssätt, 
som innebar att artefakternas källvärde ingick i en vi-
dare social och ekonomisk kontext. Därmed framstod 
dessa utställningar som förmedlingsvänliga, dvs. det 
var lättare för besökarna att ta till sig vad utställning-
arna hade att förmedla. Även när det gäller utställarnas 
historie-, människo- och utvecklingssyn fanns stora 
brister: ”Utvecklingen är vulgariserad till ett beroende-
förhållande mellan människa och natur under stenålder 
och reducerad till en abstrakt interaktion människor-
na emellan under brons- och järnålder. Utvecklingen 
tecknas linjärt, den förstås som en stegvis förändring 
till det bättre och mer avancerade. Det nutida samhäl-
let sätts på toppen, därifrån ser man tillbaka (ner) på 
´lägre´, ´underutvecklade´ kulturer och samhällen.”241 
Slutresultatet i form av en möjlig upplevelse för besö-
karna blir på grund av de nämnda egenskaperna otill-
fredsställande och innebär att endast de välutbildade 
besökarna kan tillgodogöra sig innehållet. Adolfsson 
avslutade sin studie med att polemisera mot museiche-
fen Olov Isakssons påstående att ”Vi har världens bäs-
ta museer”.242 Hennes ståndpunkt var istället: ”Sverige 
har antagligen också de mest likformiga arkeologiska 
utställningarna i Europa.”243 Den svenska arkeologis-
ka yrkeskåren hade svårigheter att acceptera den kritik 
av de arkeologiska utställningarna som förmedlades i 
Adolfssons avhandling, vilket ledde till att hennes stu-
die blev föremål för en intensiv debatt i museifältet.  

En undersökning av museernas utställningar och de-
ras publik med titeln Historiebilder publicerades 1999 
av Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren.244 Författarna 
undersökte fyra utställningar i svenska kulturhistoriska 
museer. Undersökningen gjordes i form av en analys av 
intention och reception dvs. de utställningsansvarigas 
avsikter med utställningarna jämfördes med publikens 
upplevelse av desamma. Genomförandet byggde på 
ett flertal intervjuer med såväl medarbetare på de ak-
tuella museerna liksom med besökare av utställning-
arna. Resultaten av undersökningen visade att det be-
sökarna uppfattade av utställningarnas innehåll i hög 
grad avspeglade deras egna inre bilder, erfarenheter 
och referensramar som därmed utgjorde viktiga raster 

241  Ibid., 1987, 207.
242   Olov Isaksson, ”Centralmuseer i rikets tjänst”, i Museiperspek-
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när de tolkade sina upplevelser av utställningarna. 245 
Lundberg/Ågrens undersökning har relevans för min 
avhandling med avseende på diskussionen i det svens-
ka museifältet om utställningens roll mot en ökad sam-
hällsorientering. 

Ytterligare en utställningsanalytisk avhandling bör 
nämnas. Eric Hedqvists avhandling framlades 2009 vid 
Umeå universitet med titeln Varats och utvecklingens 
kedja: En naturhistorisk museiutställning i Göteborg 
1923–1968. Det förtjänar här understrykas att Hedqvist 
har en lång kvalificerad museikarriär med tjänstgöring-
ar som amanuens vid Nordiska museet, sekreterare i 
MUS 65 och vid Statens Kulturråd. Han har också arbe-
tat som kanslichef för Göteborgs museer och som lärare 
vid museologiska institutionen vid Umeå universitet. 
Hedqvist avhandling kan karakteriseras som en studie 
i historisk museologi och har i den meningen indirek-
ta beröringspunkter med mitt arbete. Undersökningen 
handlar om hur den naturhistoriska utställningen till-
kom vid invigningen av det nya Naturhistoriska museet 
i Göteborg 1923. Hedqvist analyserar hur utställningen 
kom till, vad den innehöll och hur den förändrades över 
tid samt hur den förhöll sig till sitt kulturella samman-
hang lokalt i Göteborg, men också till den samtida situ-
ationen med avseende på museipraktik, forskning och 
internationella vetenskapliga ideal. Hans övergripande 
syfte var att belysa vilka vetenskapliga och andra ideal 
som utställningen representerade, men också att klargö-
ra vilken roll lokala intressen och värderingar spelade, 
sett i relation till samtida tradition och debatt i frågor 
om museet, för att förklara varför utställningen fick sitt 
innehåll och gestaltning. Författarens avsikt har därige-
nom varit att både undersöka själva utställningen som 
de vetenskapliga, historiska och sociala sammanhang 
som den var en del av. Hans studie rör sig huvudsakli-
gen inom ett naturhistoriskt forskningsfält, men delar 
av författarens metodik har också en mer generell gil-
tighet. Jag syftar på Hedqvists noggrant genomförda 
innehållsanalys av utställningen från 1923, vilken också 
skulle kunna transformeras och användas som generell 
metodik vid andra museologiska undersökningar av ut-
ställningsinnehåll. Även det huvudintresse som formu-
leras i avhandlingen, och som handlar om den naturhis-
toriska utställningens problematiska förhållande till sitt 
samtida kunskapsläge inom naturvetenskaperna, har en 
sådan spännvidd att det stimulerat mig till uppfordrande 
reflektioner om hur detta kan beaktas i min och andra 
museologiska undersökningar.  

En studie som har en direkt anknytning till min under-
sökning är också Annika Alzéns avhandling från 1996 
Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandska-
pets bevarande i Norrköping 1950–1985.246 Alzéns 

245  Ibid., 172–173, 176.
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arbete utgör en av de första avhandlingarna inom det 
nya vetenskapliga fältet Industriarvsforskning och har 
som syfte ”att undersöka hur industrisamhällets min-
nen kom att bli en del av det etablerade kulturarvet” 
247. Mest relevant för mig i Alzéns avhandling är hen-
nes analys av tillkomsthistorien för Arbetets museum 
i Norrköping. Författaren diskuterar den arbetsprocess 
och de faktorer som var bestämmande för museets till-
komst från de första idéfragmenten om ett Arbetarrö-
relsens museum som framskymtade redan 1972, till 
1985 då de avgörande besluten för att museet skulle 
bli verklighet hade fattats. Den fortsatta tillblivelsepro-
cessen för Arbetets museum fortgick därefter till 1991 
då museet slutligen invigdes.248 Alzéns analys av de 
omständigheter som ledde fram till etableringen av Ar-
betets museum har ifrågasatts av ekonomihistorikern 
Maths Isacson och Arbetets museums förste direktör 
Erik Hofrén. Det är ett av flera skäl till att Alzéns av-
handling är en relevant referens till min studie.

Några svenska studier om kulturpolitik med indirekta 
referenser för min studie har gjorts under 2000-talet. 
Rolf Hugoson disputerade 2000 med avhandlingen Vad 
är kulturpolitik? En fråga om retorik 249. Som framgår 
av titeln handlar studien om kulturpolitikens roll be-
traktat i ett retoriskt perspektiv. Hugosons analys utgår 
från den klassiska retorikens villkor sammanfattade i 
den föreställda händelsekedjan: 1) någon 2) säger nå-
got 3) till någon 4) om något 5) för något 6) i enlighet 
med något. De fem första av dessa punkter represente-
rar daktyler som tillsammans med ett avslutande manér 
för att hålla de förra samman kan anta olika skepnader 
enligt Hugosons illustration:

1. Författare t.ex. i skepnad av en regering

2. Yttrande -”-  en proposition

3. Publik  -“-  ett riksdagsutskott

4. Referens -“-  kommunbibliotek

5. Syfte  -“-  en lagstiftning

6. Manér  -“-  grundlagens anda 250

Daktylerna och deras manér markerar inte givna för-
hållningssätt utan de anger de villkor som måsta beak-
tas vid en analys av kulturpolitikens roll och betydelse. 
Hugoson använder detta schema när han behandlar kul-
turpolitikens betydelse i främst Sverige, Tyskland och 
Frankrike. Exemplet Sverige är speciellt relevant för 
min studie och avser daktylen yttrande som i Hugosons 

247  Ibid., 20.
248  Ibid., 61–78.
249   Rolf Hugoson, Vad är kulturpolitik? En fråga om retorik, diss. 
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exempel utgörs av en statlig proposition. Där jämförs 
den svenska regeringens kulturpolitiska proposition 
från 1974 med dess motsvarighet från 1996. Med 1974 
års proposition ville regeringen markera kulturpoliti-
kens självständighet jämfört med som varit fallet tidi-
gare. Man ville skapa en ´ny kulturpolitik´ vars uppgift 
var att hantera ´det kulturpolitiska området´. Samtidigt 
konstaterar Hugoson att begreppet det kulturpolitiska 
området eller kulturområdet inte tillförde något nytt 
eftersom det redan per definition användes för att be-
teckna vad staten befattade sig med 1974 och tidigare. 
Här gjorde staten en skillnad mellan begreppen kultur 
och kulturområde varav det förstnämnda sågs som mer 
vittomfattande än det senare. Kulturpolitiken reducera-
des inte till att enbart omfatta de sköna konsterna – det 
smala begreppet – samtidigt som kultur i vid bemärkel-
se placerades utanför den statliga förvaltningens ram-
verk. Svårigheten att definiera det vida begreppet kultur 
gjorde att regeringen kom med begreppet kulturområde. 
Samtidigt ansåg man det vara ett ideologiskt framsteg 
att använda ett vidgat kulturbegrepp: ”I 1974 års propo-
sition undviker regeringen på det hela taget att diskutera 
de konkreta sambanden mellan kultur i vid mening och 
det praktiska kulturpolitiska området. Samtidigt marke-
ras omsorgsfullt att det ena inte är detsamma som det 
andra. Regeringen talar sällan om kultur i allmänhet, 
utan föredrar mer särskilda uttryck, som kulturområdet, 
kulturverksamhet, kulturliv, och kulturinstitutioner.”251I 
1996 års proposition förefaller inte begreppet kulturs 
vaghet ses som ett problem eller brist. Nu har kultur-
politiken blivit en tradition. Den fick en administrativ 
hemvist men beskrevs inte längre som ett område. Där-
med hade det, enligt Hugoson. blivit svårt att hävda ”att 
kultur är ett värde som garanterar kulturpolitikens le-
gitimitet.”252 Begreppet användes till synes oreflekterat 
för att beteckna kulturen i vid mening, samtidigt som 
det inte definierades. Hugoson konstaterar att de kul-
turpolitiska ambitionerna visserligen vidgades genom 
1974 års proposition, men samtidigt gavs inte begreppet 
kultur en vidgad användning till följd av detta. Vad som 
skedde var att man genom propositionen avgränsade is-
tället för att definiera begreppet kultur.253 I 1996 års pro-
position skrevs kulturen som något givet och enkelt och 
där kulturpolitikens uppgift var att sprida den över hela 
landet. Man tillskrev där 1974 års kulturpolitik förtjäns-
ten av att kulturbegreppet och dess användning hade 
vidgats. Med detta förmodar Hugoson att man velat 
beskriva 1996 års proposition i en progressiv tradition: 
”Regeringen vill visa att utvecklingen gått från det sma-
la, inskränkta och hierarkiska, mot det breda, vidsynta, 
och jämlika. Men 1974 visar ändå regeringens skrivsätt 
att kultur är ett särskilt sätt att se på de mest skilda akti-
viteter. 1996 tycks regeringen istället ta det för givet att 
kultur är något enkelt och fattbart, som det gäller att in-

251  Hugoson, 2000, 43–44.
252  Ibid., 45.
253  Ibid.

troducera i allt fler sammanhang.”254   

Med sitt exempel om kulturpolitiken i Tyskland påvi-
sar Hugoson att ett vidgat kulturbegrepp ägde giltighet 
redan under 1800-talet och 1900-talets inledande peri-
od. Påståendet om introduceringen av ett vidgat kultur-
begrepp under 1960- och 1970-talen i Sverige innebär 
således i det perspektivet att man hämtade inspiration- 
alternativt återanvände till en historiskt etablerad kun-
skap om kulturens och kulturpolitikens samhällsroll. I 
Tyskland legitimerades bildandet av den enade staten 
genom ett vidgat kulturbegrepp, där föreställningen 
om en gemensam kultur var avgörande. Hugoson ana-
lyserar också hur det nära sambandet mellan estetik, 
våld och politik användes i Tyskland som verktyg för 
att erövra den politiska makten. Weimarrepublikens 
omedvetenhet- och nazisternas motsvarande medveten-
het om våldets roll i det sammanhanget illustrerar den 
centrala roll som kulturpolitiken kan spela för en stats 
överlevnad och utveckling.255 En viktig slutsats som 
Hugoson gör med exemplet Tyskland är att kulturpoli-
tiken har en uppenbar politisk historia där ett spel ägde 
rum mellan olika aspekter av framställningen av kultur. 
En medvetenhet om att olika ageranden från staten kan 
tjäna olika politiska syften är centralt. En avpolitisering 
liksom en motsvarande användning av kulturen i utta-
lade politiska syften kräver i båda fallen vår uppmärk-
samhet: ”När en politisk regim avpolitiserar kultur el-
ler konst, finns anledning att upprätthålla en distans till 
detta, till exempel genom att komma ihåg hur en avpo-
litisering kan göra tjänst genom att bygga upp en viss 
föreställning om kulturens och politikens möjligheter. 
Om vi tillsammans med en viss regims kulturpolitik 
förklarar kultur eller konst för neutrala hjälper vi mer 
eller mindre medvetet till att vidmakthålla en föreställ-
ning som tjänar ett visst politiskt syfte.”256Därför går 
det inte att hävda att politik och estetik i allmänhet är 
åtskilda, eftersom olika aktörer alltid har möjligheter 
att använda sig av kulturen så att dess gränslinjer för-
flyttas på ett sätt som sällan kan förutses och vars sam-
hälleliga konsekvenser kan bli ödesdigra. 

Tobias Hardings disputerade 2007 med avhandlingen 
Nationalising Culture: The reorganisation of Nation-
al Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002.257 
Han diskuterar hur den svenska statliga kulturpoliti-
ken formerades under den period som omfattas av min 
undersökning och hur kulturpolitikens roll därefter 
förändrades fram till början av det nya millenniet. För-
fattarens utgångspunkt var att betrakta staten som en 
institutionell aktör där kulturpolitiken används för att 
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legitimera nationalstatens existens och auktoritet. Detta 
har klara beröringspunkter med min studie genom per-
spektivet att betrakta staten som en aktör parallellt med 
exempelvis fysiska aktörer. Hardings arbete är också 
av intresse för mig genom det internationella perspek-
tiv i vilket han analyserar den svenska kulturpolitiken. 
Huvudsyftet med studien var att analysera hur nationell 
kultur har blivit institutionaliserad i den svenska sta-
tens kulturpolitik. Harding har arbetat utifrån ett insti-
tutionsperspektiv med stöd av James March och Johan 
P. Olsens organisationsteorier. Grundantagandet var 
att statens agerande legitimeras med de institutionali-
serade normer vilka etablerats med den administrativa 
organisation som inkluderar kulturpolitiken. Harding 
koncentrerade studien till några aspekter för att besva-
ra tre forskningsfrågor, kategorisering av normer och 
begrepp med avseende på tre dikotomier. Frågorna och 
dikotomierna var:   

 – Vilka värden har bedömts lämpliga att uppnå med 
kulturpolitiken: universalistiska eller partikularis-
tiska?

 – Vilka begrepp har bedömts lämpliga för att beskriva 
nationen i kulturpolitiken: etniska eller statsorien-
terade?

 – Hur starkt integrerad har organisationen av kultur-
politiken varit: integrerad eller desintegrerad?  258

När det gäller den första frågan visar Hardings under-
sökning att den svenska kulturpolitiken bar prägel av 
såväl universalistiska som partikularistiska värden un-
der 1900-talets första del: universalistiska med avse-
ende på religion och statens nära samband med denna, 
partikuralistiska med avseende på det svenska folkhem-
mets värden för medborgerliga rättigheter till alla. Med 
framväxten av den nya kulturpolitiken under 1960- och 
1970-talen förstärktes de universalistiska värdena som 
målsättningarna att skapa en god social miljö och att 
bidra till jämlikhet mellan medborgarna – med andra 
ord värden om medborgerliga fri- och rättigheter enligt 
FN-deklarationen där staten som aktör har att skydda 
medborgarnas rättigheter. Under 1970- och 1980-talen 
försvagades värden som hävdade en stark nationalstat 
och ersattes successivt av en betoning av statens uppgift 
var att försvara medborgarnas civila rättigheter och fri-
het. Det innebar att när nationalistiska och partikularis-
tiska värden försvagades stärkte staten sin maktlegitimi-
tet genom att hävda universella civila värden. 

På den andra frågan konstaterade Harding att den nya 
kulturpolitiken trots sin universalistiska prägel utgjor-
de en kulturpolitik för en nationalstat. Detta bidrog till 
att institutionalisera Sverige som ett nationellt sam-
hälle och således att befästa staten som en nation. Un-

258  Harding, 2007, 362.

der 1970-talets inledning dominerade normer som be-
tonade statens institutioners och nationens betydelse 
tillsammans med civila värden. Dessa beskrivningar 
gjordes aldrig med hänvisning till nationen. Däremot 
hävdade staten med stöd av universalistiska och histo-
riska partikularistiska värden, sitt starka intresse för att 
integrera sina medborgare i en gemensam kultur. Det 
tydligaste exemplet på detta var under Hardings hela 
undersökningsperiod, statens återkommande mål att 
skapa tillgång till kulturen för hela landet. 259

Den tredje frågan har Harding undersökt med avseende 
på likformighet och koncentration av makt och aukto-
ritet inom ramen för organisatoriska fält. Han fann att 
för tiden fram till 1996, hade det kulturpolitiska fältet 
rört sig i riktning mot en ökad institutionell integra-
tion. Däremot hade det kulturpolitiska fältets konsti-
tutionella underfält som teater, musik och kulturarv 
integrerats sedan lång tid t.o.m. före 1974 års kultur-
politiska riksdagsbeslut. Konsekvensen av detta blev 
att underfältens inordning under Statens Kulturråd mer 
hade prägel av en integrering i den nya kulturpolitiken 
i formell mening. Reellt fungerade dessa efter normer 
som etablerats tidigare och även under andra huvud-
män. För museifältet gällde exempelvis sedan lång tid 
att Riksantikvarieämbetet var dess nationellt styrande 
institution. Till det kulturpolitiska fältet räknades även 
underfälten media och folkbildning. Denna inklude-
ring var ännu vagare än museifältet. Kyrkan däremot 
inkluderades inte alls i kulturpolitiken trots att många 
av dess aktiviteter och program samtidigt beskrevs som 
viktiga kulturverksamheter. 

Två slutsatser som Harding drog utifrån detta var att 
de normer som fanns för att beskriva kulturpolitikens 
värden var mycket homogena inom respektive under-
fält men att de också i början av 1970-talet under eta-
bleringen av den nya kulturpolitiken var olika mellan 
respektive underfält. Detta förklarar varför kulturpoli-
tiken aktivt stödde motsägelsefulla normer: å ena sidan 
hävdade regeringen stödet för civila värden i en statligt 
anpassad nation samtidigt som å den å andra sidan vär-
nade konstnärernas oberoende enligt en universalistisk 
estetisk norm liksom etniska partikularistiska värden i 
kulturarvssektorn. Gränserna mellan dessa fält var så-
ledes alltför institutionaliserade för att de skulle upp-
fattas som ett problem. Detta gjorde att regeringen inte 
tvingade på kulturpolitikens nya normer i dessa under-
fält, för att istället fortsatt lita på tidigare upptrampade 
stigar.260 Dessa undersökningsresultat är relevanta för 
min studie som en förklaring till diskrepansen i den 
nya kulturpolitiken under 1970-talet mellan ambitioner 
och faktiska resultat av denna. 

År 1982 publicerade den norske rättssociologen 
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Thomas Mathiesen ett arbete med titeln Makt och mot-
makt. Mathiesen har inspirerat Erik Hofrén att tillämpa 
dennes argumentation på museet vilket gör Mathiesen 
relevant som referens i denna studie.261Mathiesens hu-
vudpoäng är att motmakten kan utgöra ett allvarligt hot 
mot den rådande makten, förutsatt att den agerar efter 
vissa bestämda spelregler. Dessa betecknar Mathiesen 
som de sex handlingsformerna: arenautbrytning, infor-
mationsvridning, maktbildning, sakprioritering, pre-
missformulering och slutligen som en samlande form 
– alternativutformning. Arenautbrytning handlar om 
att en eller flera aktörer inom en etablerad arena bryter 
mot systemets premisser vilket väcker uppmärksamhet 
inom en bredare offentlighet utanför systemet. Poängen 
är att de som bryter mot mönstret ändå stannar kvar 
på den etablerade arenan och därmed inte automatiskt 
kan beskyllas som oansvariga. Informationsvridning 
innebär att så länge information om systemets 
kortsiktiga krav stannar inom systemet, har man 
kontroll över informationens effekter på andra. Om 
däremot denna information sprids utanför systemet 
innebär det att kontrollen upphör. Maktbildning inne-
bär att förändringar, reformer, utvecklas inom systemet 
vilket gör att kortsiktiga krav infrias för de underordna-
de, men också att de stärker sin maktposition i arbetet 
för målsättningar på längre sikt. Med sakprioritering 
menas att man prioriterar vissa saker eller sakområden, 
som bedöms som särskilt viktiga. Arbetet för detta sker 
målmedvetet och kan också, om nödvändigt, innebära 
att prioriteringarna sker i konflikt med andra intressen. 
Premissformulering handlar om förmågan att tydligt 
formulera kritiska synpunkter grundade på egna utt-
änkta och genomarbetade premisser. Dessa fungerar 
som alternativ till det etablerade systemets premisser. 
Slutsatsen av detta är att man inte accepterar att vid en 
konflikt indefinieras som balanserad i centrum eller ut-
definieras som sektpräglad extremist. Genomförandet 
av alla dessa handlingssteg innebär, enligt Mathiesen, 
att motmaktsaktören har skapat en egen arena för pre-
sentation av åsikter, debatt och kritik. Denna arena har 
dessutom blivit så viktig att andra dras dit för att de-
battera och för att undvika att bli kritiserade för att inte 
vilja debattera.262   

En analys av dagens kulturpolitik med titeln En kultu-
rutredning: pengar, konst och politik gavs 2010 ut av 
idéhistorikern David Karlsson.263 Boken har sin bak-
grund i den statliga kulturutredning som regeringen 
tillsatte 2007 med Keith Wijkander som huvudsekre-
terare. David Karlsson utsågs att ingå som en av de 
sakkunniga i utredningen. Efter endast ett års arbete 
beslutade Karlsson att inte medverka i detta projekt. 
Orsaken var det utbredda missnöje som fanns bland de 
261  Thomas Mathiesen, Makt och motmakt, Korpen/Göteborg, 1982.
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medverkande sakkunniga om huvudsekreterarens sätt 
att leda utredningsarbetet. I boken diskuterar Karlsson 
de förändrade förutsättningar som gäller för en stat-
lig kulturpolitik idag, utgående från erfarenheterna av 
den kulturpolitik som introducerades under 1970-talet. 
Karlsson är starkt kritisk till den kulturpolitik som förts 
under 2000-talet.

Ett fenomen med generell räckvidd för museerna och 
relevans för min studie avslutar denna genomgång av 
svensk museihistoria och museiforskning. Den ameri-
kanske forskaren Steven Conn hävdar i Do museums 
still need objects? 2010 att objektens betydelse för mu-
seerna successivt har minskat och förändrats i en pro-
cess som pågått under hela 1900-talet. Museerna och 
andra kulturområden har under denna långa period följt 
den förändring av samhällets modernisering som bl.a. 
inneburit tillkomsten av revolutionerande ny teknologi. 
Detta har gett nya förutsättningar för att gestalta kun-
skap och därmed bidragit till att förnya synen på mu-
seets uppgifter och praxis. Förändringen pekar alltmer 
mot att betrakta museerna som centra för social kon-
takt och kommunikation. Utvecklingen skiljer sig här 
mellan museer beroende av deras inriktning mot konst, 
kulturhistoria eller naturhistoria, men tendensen mot 
ökad betoning av kommunikation och en minskad eller 
annorlunda användning av objekten är signifikant, en-
ligt Conn.264 

Idéhistorikern My Klockar Linder disputerade i mars 
2014 med avhandlingen Kulturpolitik: formeringen av 
en modern kategori. 265  Studien har anknytning till min 
avhandling, men presenterades alltför sent i slutfasen 
av mitt arbete för att jag skulle hinna förhålla mig till 
Klockar Linders framställning. 
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Mot en ny kulturpolitik
Kulturen är inte ett resultat av att det förs en kultur-
politik, vilket förvånansvärt många tycks tro. Att de 
som har de politiska uppdragen tror det är inte kon-
stigt. Märkligare är att många konstnärer och andra 
kulturarbetare gör det. Även utan någon som helst 
kulturpolitik skulle människor skriva, skapa och 
framföra musik, gestalta upplevelser och tankar på 
scenen och så vidare. Och insikten att det är så leder 
mig varken till ett slags låtsasfilosofi, att kulturpoli-
tiken inte behövs, eller till depression, att kulturpo-
litiken är ett slags Sisyfosuppdrag. Tvärtom, kultur-
politiken är central, men den måste formas med ett 
minimum av styrambitioner i det som är kulturens 
innehåll.266

Kapitlet vill ge en bakgrund till diskussionen och hän-
delseutvecklingen i det svenska museifältet. Under un-
dersökningsperioden 1965–1990 försköts perspektivet 
på museernas uppgift från att tidigare huvudsakligen 
ha handlat om att bevara kulturarvet till att också avse 
ett ansvar som aktör för samhällsutvecklingen och där-
med en ökad samhällsorientering. Det är detta som 
uttrycks i rubriken ”Mellan kulturarv och samhällsori-
entering”. Utvecklingen var inte enkel eller linjär och 
kan beskrivas som en pendling mellan de två polerna 
Kulturarvsmuseum och Samhällsmuseum. Kapitlet be-
står av två huvudavsnitt varav det första behandlar den 
historiska bakgrunden till och framväxten av den kul-
turpolitik som mynnade ut i riksdagens fastställande 
av de kulturpolitiska målen 1974. Historiken utgår från 
modernitetens genombrott i Sverige under 1920-talet 
och analyserar utvecklingen av kulturpolitiken till den 
politiska vänstervågen under 1960- och 1970-talen. 

Det andra avsnittet har MUS 65 och Riksutställning-
ar som tema. Där behandlas syftet med och direktiven 
för den av staten 1965 tillsatta museikommittén MUS 
65 och Försöksverksamheten med Riksutställningar. 
Avsnittets rubrik ”Medium för Samhällsmuseum” vill 
understryka de kulturpolitiska roller som MUS 65 och 
Riksutställningar var tänkta att spela som verktyg för 
förändring av museiverksamheten i riktning mot Sam-
hällsmuseer.  MUS 65 var kulturpolitiskt samman-

266   Bengt Göransson, Tankar om politik, Ersatz förlag/Stockholm, 
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kopplat med Riksutställningar. Detta uttrycktes med 
att dess arbetsutskott utgjorde styrelse för Riksutställ-
ningar parallellt med sina övriga uppgifter. I avsnittet 
analyseras hur uppdraget för MUS 65 och Riksutställ-
ningar formulerades, tolkades och genomfördes under 
de första åren. Här behandlas de konsekvenser som 
tillkomsten av Riksutställningar fick med avseende på 
förändringar av utställningsverksamheten under un-
dersökningsperiodens första fas, den andra hälften av 
1960-talet.  Beslutet att bedriva Försöksverksamheten 
med Riksutställningar var en medveten kulturpolitisk 
handling från staten (regeringen; society)) för att för-
nya utställningen och därmed skapa förutsättningar för 
museernas bredare förankring hos medborgarna. Det är 
därför som exemplet Riksutställningar är relevant för 
detta arbete, som ett implicit uttryck för ambitionen att 
utveckla Kulturarvsmuseer till Samhällsmuseer.

Tradition möter modernitet
Mellan 1920 och 1965 skapades det moderna Sveri-
ge. [---] Ett nyckelord för att förstå epoken är ”mo-
dern”. Ett annat är ”folkhem”. Det Sverige som for-
mades mellan den allmänna rösträttens införande och 
byggandet av miljonprogrammet var menat att bli ett 
modernt folkhem, i termernas mest positiva bemär-
kelse. När vi blickar bakåt mot perioden glider be-
greppen lätt samman i ett soldisigt töcken av sociala 
reformer, funkishus, fred, framsteg och idel social-
demokratiska ministärer. Och välmående, ett hem – 
designat och utprovat av experter – där hela svenska 
folket skulle bo och trivas. Jämfört med det fattiga 
1800-talet och den krismättade era som inleddes i 
mitten av 1960-talet framstår epoken som en opro-
blematisk följd av framgångar, av en allmän vilja att 
bryta ned det förgångna och bygga upp ett nytt Sveri-
ge, vitt, glänsande, fungerande, rationellt och välmå-
ende, ett hem – designat och utprovat av experter – 
där hela svenska folket skulle bo och trivas. 267

Två vägdelare med relevans för studien, före och efter 
den moderna svenska historia som historikern Dick Har-
rison sammanfattar i citatet, var händelser vid krigsslutet 
av första världskriget 1917–1918 och långt senare under 
den andra hälften av 1960-talet som i viktiga avseenden 

267   Dick Harrison, ”Huvudredaktörens förord”, i Yvonne Hirdmans 
et al., Sveriges historia 1920–1965, Nordstedt/Stockholm, 2012, 
12–13.
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präglade den samhällsutveckling som ägde rum. Moder-
nitetens genombrott under 1920-talet fick också konse-
kvenser för synen på kulturen och dess uppgift i samhäl-
let. Men det dröjde ända till 1960-talet innan detta ledde 
till en målinriktad diskussion om en ny kulturpolitik och 
förnyelse av kulturlivet. För moderniteten verkade star-
ka ekonomiska, tekniska,  vetenskapliga och industriella 
krafter i världen. med folkrörelsernas växande betydelse 
och etablerandet av det politiska partiväsendet under se-
nare delen av 1800-talet. 

I Sverige var folkrörelsernas utveckling och etableran-
det av det politiska partiväsendet viktiga för det demo-
kratiska genombrottet. Det senare föregicks före och 
under första världskriget av en kamp om politiskt infly-
tande. Den ryska revolutionen påverkade i betydande 
grad vad som hände i den svenska politiken under åren 
1917–1918. Revolutionen och det samhällsklimat som 
rådde i slutskedet av första världskriget medverkade 
till att utlösa tre kriser i det politiska livet i Sverige. 
Den första inträffade under april och maj 1917 då bris-
ten på matvaror framkallade hungerdemonstrationer 
i nästan hela landet. Dessa händelser fick en speciell 
politisk betydelse i och med de paralleller till utveck-
lingen i Ryssland som omedelbart gjordes. Den andra 
krisen inträffade i februari 1918 och handlade om den 
svenska regeringens planer på intervention och vapen-
stöd till Finland under inbördeskriget. Detta medver-
kade till att skärpa klassmotsättningarna i Sverige. Den 
tredje krisen utgick från det tyska revolutionsförsöket 
i november 1918. De svenska vänstersocialisterna för-
sökte utnyttja dessa händelser i Tyskland för att pro-
vocera fram en svensk socialistisk regering stödd på 
arbetar-, soldat- och bonderåd. Det svenska socialde-
mokratiska partiet lyckades i sin tur använda händel-
serna till att få högern att acceptera genomförandet av 
den svenska allmänna rösträtten. Sverige tog därmed 
ett steg i sin moderniseringsprocess.268 De demokratis-
ka krafternas växande inflytande innebar också ett stöd 
för de intressen som fanns för kulturens förankring i 
flera samhällsskikt än den lilla överklass och den väx-
ande övre medelklass som dittills gällt. Klasstriderna 
i Sverige 1917–1918 var en av bakgrunderna till att 
hembygdskunskap blev ett ämne i folkskolan 1919. 
Hembygdsrörelsen växte under 1920-talet som folkrö-
relse och utgjorde därmed en aktör med betydelse för 
diskussionen om kulturens roll i samhället.269 Som vi 
senare skall se kritiserades samtidigt hembygdsrörel-
sen för sin tillbakablickande, traditionalistiska syn på 
kulturen. Den typen av invändningar riktades också 
mot ledande uttolkare av socialdemokratisk kultursyn 
och utgjorde en viktig omständighet i den konflikt om 
kulturens roll i samhället som utvecklades inom främst 
arbetarrörelsen.  

268   Carl Göran Andrae, Revolt eller reform: Sverige inför 
revolutionerna 1917–1918, Carlsson/Stockholm, 1982, 12–14.

269  Björkroth, 2000.

Kulturen gavs en plats - om än marginell - vid eta-
blerandet av den statsapparat som skapades med den 
svenska departementsreformen 1840. Ecklesiastikde-
partentet gavs ansvar för huvudområdena kyrka, skola 
och folkuppfostran och utgjorde ett av de sju departe-
ment som inrättades. Det dröjde till slutet av 1800-talet 
innan kulturpolitik som term dyker upp i det offentliga 
rummet. Det skedde i en artikel i Svenska Dagbladet 
i 2 maj 1897 där tidningens nya ägargrupp med bl.a. 
finansmannen Ernest Thiel och författaren Verner von 
Heidenstam genom chefredaktören Helmer Key förkla-
rade att tidningen hade ambitionen att ´sträfva för kul-
turpolitik´. 270

Bland de politiska partierna var socialdemokraterna ti-
digast ute med målformuleringar om kulturen. Redan i 
partiets program 1897 intog kulturen en plats även om 
den var undanskymd: ”Socialdemokraterna skiljer sig 
från andra politiska partier därigenom, att den vill helt 
omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organi-
sation och genomföra arbetarklassens sociala frigörel-
se, till betryggande och utveckling af den andliga och 
materiella kulturen.” 271 Inom socialdemokratin sågs 
inte kulturen som partiskiljande. En grundläggande 
utgångspunkt var att den hängde intimt samman med 
utbildningen. Denna uppfattning bottnade i en med-
vetenhet om att rörelsens flesta medlemmar saknade 
elementär skolunderbyggnad. För att kunna hävda sig 
gentemot de borgerliga partiernas försprång, var där-
för en satsning på utbildningen den kanske viktigaste 
enskilda reformen. Därför formulerades ursprungligen 
partiets kulturella krav i utbildningssträvanden för ar-
betarklassen. Det är en av flera förklaringar till varför 
man förhållandevis sent initierade ett specifikt kultur-
politiskt program. 272 Inom socialdemokratin användes 
kulturbegreppet under 1900-talets inledning i en all-
män betydelse som liktydigt med bildning. En bestäm-
ning som väl överensstämde med den gällande borger-
liga definitionen. Det innebar att kulturen inte enbart 
var en estetisk fråga utan även en fråga om moral, se-
der och den enskildes intellektuella och moraliska håll-
ning. Begreppet folkbildning gavs motsvarande ideella 
och sedliga betydelse.273 Den definition av folkbildning 
som en av socialdemokratins tidiga talesmän för kul-
turen Johan Sandler 1912 gav uttryck för i en artikel i 
tidskriften Tiden, var då förmodligen något som många 
socialdemokrater kunde godta:

270   Mikael Löfgren, ”Efterord – Riksutställningar, kulturpolitiken och 
samtiden”, i Helene Broms & Anders Göransson, Kultur i rörel-
se – en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken, Atlas/
Stockholm, 2012, 260.  

271   Citerat i Erik Gamby, ”Partiernas kulturpolitiska mål”, i Erik 
Gamby et al., Idéer i kulturpolitiken – Studier utgivna av Kultur-
rådet, Publica/Stockholm, 1970, 14.

272  Ny Kulturpolitik: Nuläge och förslag SOU 1972:66, 121.
273   Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen – Kulturpolitiska 

strävanden från August Palm till Tage Erlander, diss. Carlsson/
Stockholm, 2007, 18.
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Med folkbildning avses här de kunskaper och färdig-
heter, den intelligensens skaparkraft och högsinthet, 
den viljestyrka och behärskningskonst, den förmå-
ga att värdigt njuta av livets goda, den kroppens ut 
bildning och hälsa samt den yttre hyfsning och finhet 
i uppträdande, som varje kultur- och människa bör 
äga, oavsett vilken samhällsklass hon tillhör eller vil-
ket levnadskall hon väljer eller kastas uti.274    

Således en syn på kulturen i linje Raymond Williams 
första definition om ”tankens odling”. Den här upp-
fattningen hade inom socialdemokratin föregåtts av en 
strid mellan August Palm och Hjalmar Branting där 
den förre hävdade att uppgiften var att skapa en ny 
kultur  i arbetarklassens tjänst. Brantings ståndpunkt 
var att kulturen stod över klassintressena och var nå-
got gemensamt för alla människor och kulturer och 
som det var viktigt för arbetarklassen att erövra. Det 
var Brantings syn som vann anslutning inom socialde-
mokratin och som blev normerande för den kulturpo-
litik som man senare utformade. Enligt idéhistorikern 
Per Sundgren, utgick föreställningen om kulturen som 
den företräddes av dominerande socialdemokratiska 
aktörer som studiecirkelentreprenören Oscar Olsson, 
Rickard Sandler och Arthur Engberg, från ett nyhu-
manistiskt bildningsideal där den egna aktiviteten ut-
gjorde grunden: ”Bildningen ses som en inre process 
som steg för steg höjer och utvecklar individens moral 
och estetiska förmåga och vars mål är den harmonis-
ka människan och konsten. För alla tre går vägen till 
denna ideala personlighet eller kulturmänniska över 
det gemensamma mänskliga kulturarvet. Att erövra 
detta arv och förmedla det till arbetarklassen, inte att 
konstruera en ny kultur, är folkbildningens uppgift”. 
275 Fortfarande ett kulturideal i linje med Williams 
”tankens odling”. Utgående från detta har utveckling-
en under 1900-talet gått mot att kulturen i mindre ut-
sträckning betraktats som en ”inre” kvalitet och istället 
oftare getts en ”yttre” betydelse som en aktivitet som 
kan utövas eller en produkt som kan konsumeras. På 
liknande sätt har folkbildningen kommit att identifieras 
med studieförbundens och folkhögskolornas kursutbud 
liksom folkbibliotekens verksamhet som vänder sig 
till allmänheten.276 Med det demokratiska genombrot-
tet och socialdemokratins successivt ökande politiska 
inflytande under 1920-talet, skedde en förändring när 
det gäller vår uppfattning om nationen Sverige. Enligt 
Jan Larsson inkorporerade socialdemokraterna nation-
en och det nationella i sin ideologi under 1920-talet. 
Man erövrade ”hegemonin över nationella symbolvär-
den[---] från borgerlighetens konservativa grupper”. I 

274   Johan Sandler, ”Folkbildningens grundproblem: Reflexioner och 
belysande statistik i en aktuell fråga”, i Hjalmar Branting och 
Rickard Sandler (red.), Tiden årg.4 – Månadsskrift för socialis-
tisk kritik och politik, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 
1912, 295 ff.

275  Sundgren, 2007, 31–32.
276  Ibid., 18.

detta låg att man som en del av sin ideologi framhöll 
nationens, hembygdens och familjens betydelse.277 
När genombrottet för moderniteten ägde rum skedde 
det samtidigt på många områden. Samstämmigheten i 
fråga om tankevärld, formuleringar och bilder bland ar-
kitekter, konstnärer, politiker, samhällsforskare, kultur-
forskare, företagare och affärsmän var påtagligt. I den 
offentliga retoriken betonades framtiden. Enligt kul-
turforskaren Sven Nilsson, fanns i detta en stark tro på 
utveckling och tillväxt inom alla viktiga samhällsfält 
teknik, vetenskap, ekonomi och kultur. Det viktiga var 
riktningen inom dessa områden snarare än att uppnå 
målen. Ett påtagligt intresse fanns att undvika de hin-
der som kunde fördröja, försvåra eller ifrågasätta om-
vandlingen av samhället. För att lyckas med detta upp-
sattes ett antal dygder som präglade diskussionen om 
de mesta från arbetsliv och barnomsorg till industride-
sign. Exempel på dessa var övertygelsen om rationali-
tet, enkelhet, framtidstro, disciplin, ordning och själv-
kontroll, standardisering, konformitet och rättvisa.278

Det var i detta samhällsklimat som folkhemsidén 
lanserades och implementerades av socialdemokra-
terna. Vad som i efterhand beskrevs som den svens-
ka modellen, utgjorde den tankefigur efter vilken det 
svenska samhället omdanades under 1930-, 1940- och 
1950-talen. Det Sverige som under 1920-talet blev en 
industrination, uppvisade betydande rester av ett bon-
desamhälle. Sedan det industriella genombrottets tid 
under 1870-talet hade genom decennierna inflyttningen 
till städerna, näringslivets och arbetslivets förändring 
och de sociala och kulturella förändringarna vävts in i 
det gamla samhällets strukturer. Men under perioden 
1910–1930 skedde ett kvalitativt scenskifte som gav 
förutsättningar för modernitetens genombrott. Under 
denna process pågick ständigt en strid om att vinna det 
ideologiska herraväldet. I början av 1900-talet domine-
rade fortfarande ett borgerligt tänkesätt. Men därefter 
skedde successivt en omvärdering av detta. Enligt den 
förhärskande borgerliga definitionen utgjorde kulturen 
en förädling av människans sinnen bortom alla ideo-
logiska motsättningar i samhället (Raymond Williams 
”andens odling”). Därmed tjänade den funktionen att 
legitimera och försvara den rådande maktstrukturen 
i samhället. Slutsatsen var att ett ifrågasättande av 
maktstrukturen innebar detsamma som att förneka en 
organisk samhällsutveckling, men även att ta avstånd 
från den makt, det kapital, den bildning, förfining och 
skönhet som endast en liten privilegierad medborgar-
grupp hade tillgång till.279 Men med moderniteten vann 
de som hade en annan syn på kulturen terräng. Detta 
skedde genom att hänvisa till framstegen inom teknik 
och vetenskap. Enligt Sven Nilsson användes histo-
277   Jan Larsson, Hemmet vi ärvde – om folkhemmet, identiteten, och 

den gemensamma framtiden, Arena/Stockholm, 1994, 108f. 
278   Sven Nilsson, Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kul-

turutveckling i Sverige, Polyvalent/Malmö, 2003, 16–17.
279  Ibid., 40–42.
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rien inte längre som argument för den rätta samhälls-
ordningen, utan sågs som en broms för utvecklingen. 
Fokus riktades mot framtiden med övertygelsen om 
att teknologi, vetenskap och kommunikationer hade 
kraft att frigöra såväl människor som produktion från 
historien. Priset som utkrävdes för detta var att männ-
iskorna underkastade sig de teknologiska och veten-
skapliga imperativen, men också att man avsvor sig 
värden som varit dominerande: ”Smak, känslan för 
kvalitet och skönhet och förståelsen av konst kopplas 
inte längre samman med historia och traditionsöver-
föring utan med vetenskap och teknik; det bästa är det 
mest funktionella”.280 Med representationsreformen 
1919–1921 hade de intressen stärkts som föresprå-
kade ett ökat och aktivt statligt stöd till kulturlivet. 
De representanter för arbetarklassen som då valts in i 
riksdagen krävde dessutom att stödet skulle utgå från 
kriterier om rättvisa och jämlikhet.281 Under decennie-
skiftet mellan 1920 och 1930-tal utmanades den inom 
ABF och folkbildningen dominerande kultursynen av 
litterära modernister och funktionalistiska arkitekter.282 
Gregor Paulsson hade som ny direktör för Svenska 
slöjdföreningen 1919 i skriften Vackrare vardagsvara 
kritiserat den hantverksnostalgi som han ansåg var ut-
bredd.283 Som framtidsalternativ såg han en framväx-
ande industrialisering och en ny maskinteknik. Pauls-
son var ansvarig för ”Stockholmsutställningen” 1930 
som innebar funktionalismens genombrott i Sverige. 
Utställningen kritiserades av arkitekten och konsthant-
verkaren Carl Malmsten som kallade Uno Åhréns rad-
hus för en ”psykotisk proletariseringsbarack”.284 Hem-
bygdsrörelsens pionjär och uttolkare, den förre rektorn 
för Brunnsviks folkhögskola Karl-Erik Forsslund, for-
mulerade motsvarande drastiska kritik mot den ”im-
porterade” kultur som han ansåg saknade trivsel och 
hemkänsla och utgjorde ett ”grundskott mot vår bygde-
kultur”.285 ”Stockholmsutställningen” kritiserades även 
av den blivande ecklesiastikministern Arthur Engberg 
liksom de kända arkitekterna Ragnar Östberg och Fer-
dinand Boberg vilkas stilideal var traditionalistiska. 
Året efter Stockholmsutställningen bemötte Paulsson 
och arkitekterna bakom utställningen kritiken i skriften 
acceptera.286 Författarna underströk det absurda i att 

280  Sven Nilsson, 2003, 41–43.
281  Ny kulturpolitik: Nuläge och förslag SOU 1972:66, 121–122.
282  Sundgren, 2007, 237.
283   Gunnela Ivanov, Vackrare vardagsvara – Design för alla? – Gre-

gor Paulsson och Svenska slöjdföreningen 1915–1925, Skrif-
ter från historiska studier 7, Umeå universitet, 2004, 106-110, 
262–263.

284   Carl Malmsten var starkt kritisk till funktionalisterna och deras 
estetiska program vid Stockholmsutställningen 1930; Citat från 
Roger Qvarsell, ”Konsthantverkaren som samhällskritiker”, i 
Staffan Källström & Erland Sellberg (red.), Motströms: Kritiken 
av det moderna, Carlsson/Stockholm, 1991, 67 och 70; Även cite-
rat i Sundgren, 2007, 238.

285   Citat från Karl-Erik Forsslund, ”Den svenska bygdekulturen”, i 
Studiekamraten.1930, 13-14, 175; Även citerad i Sundgren, 2007, 
238.

286   Gunnar Asplund et al., acceptera, Tiden/Stockholm, 1980 (faksi-

det moderna demokratiska samhället bevarar estetiska 
värden från en förgången tid: ”Den estetik som sökt 
sig antika ideal, svärmar för bondstugor och betonar 
det personliga, måste ersättas av en estetik som accep-
terat en ny verklighet. Kulturen och konsten står inte 
över klasserna och några absoluta skönhetsvärden finns 
inte:”287 De estetiska värdena är relativa och en funk-
tion av sin tid: ”Skönheten befinner sig inte längre i 
konflikt med maskinerna utan dessa är tvärtom en för-
utsättning för den sköna form som är ett resultat av den 
skapande ingenjörens arbete.”288 Författarna hävdade 
nödvändigheten av en radikal förändring och moderni-
sering av samhället och att kulturen därför också måste 
bli politisk – således en ståndpunkt i överensstämmelse 
med Williams andra kulturreferens om ”samhälleliga 
och organisatoriska livsstilar”. Stockholmsutställning-
ens visioner om ett modernare Sverige framstod fort-
farande som en möjlighet 1932 då socialdemokrater-
nas långa period som regeringsparti inleddes. Under 
1930-talet fanns inget kulturpolitiskt program, men en 
början till ett sådant kunde anas genom några reformer 
som genomfördes under de närmaste åren. Exempel 
på detta var riksdagens beslut 1937 att en procent av 
kostnaderna för statliga byggnader skulle avsättas för 
konstnärlig utsmyckning och 1938 att inrätta en lotteri-
medelsfond för att finansiera kulturella satsningar. Det 
senare användes bl.a. som stöd till den landsantikvarie-
organisation som Sigurd Curman byggde upp. 

Ecklesiastikministern under 1930-talet Arthur Engberg, 
krävde flera insatser inom konst-, kultur- och littera-
turområdena. Hans direktiv till en teaterutredning led-
de till att Riksteatern bildades 1934. Engbergs skrift 
Demokratisk kulturpolitik 1938 var ett av det första 
samlade skriftliga uttrycket för ett kulturpolitiskt pro-
gram. Där underströk Engberg särskilt samhällets be-
hov av utbildade medborgare liksom kulturens estetis-
ka karaktär.289 Samtidigt ägnades nästan hela skriften 
till skol- och utbildningsfrågor som tillsammans med 
kyrkofrågorna var de tunga områdena i ecklesiastikde-
partementets ansvar. Enligt Engberg var målet för den 
demokratiska kulturpolitiken att ”Den har att sörja för 
luft, rymd och ljus, goda förbindelser mellan andelivets 
olika provinser, motverka försök till isolering, ge hjälp 
till självhjälp åt allt livsdugligt och främja vidsyn och 
fördragsamhet.” 290 Med Per Sundgrens formulering 
hade därmed ”ett nyhumanistiskit bildningsideal bli-
vit upphöjt till officiell kulturpolitik.”291 Detta innebar 

milupplaga; original 1931).
287  Ibid., 11f och 142.
288  Ibid., 140 ff.
289   Erik Gamby, ”Partiernas kulturpolitiska mål”, i Erik Gamby et al., 
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samtidigt att det ännu inte fanns några ambitioner om 
en mer aktiv statlig politik för kulturen. Sven Nilsson 
ser vid sidan av kulturidealismen andra värden i Eng-
bergs ståndpunkt, bl.a. hans starka patos för att kultur-
politiken skulle bidra till den demokratiska fostran som 
gjorde att alla kunde delta i det politiska livet.292 Den 
nya estetik och kultursyn som hade introducerats med 
”Stockholmsutställningen” hade blottlagt de motstridi-
ga uppfattningar om kulturen som fanns inom social-
demokratin och som kan sammanfattas som en konflikt 
mellan tradition och modernism, där den senare inte 
avsatte några spår i en utarbetad kulturpolitik.293 Andra 
världskriget avbröt ytterligare diskussioner och kultur-
politiska initiativ. Samtidigt drogs medlen för konst-
närlig utsmyckning av statliga byggnader in och åter-
kom först under 1960-talet.294

Kulturpolitiskt efterkrigsprogram i stå
Efter andra världskriget och under efterkrigstidens 
1940- och 1950-tal förändrades den svenska folk-
hemsideologin till en allt starkare tilltro till vad Tage 
Erlander kallade Det starka samhället. Sveriges brut-
tonationalprodukt växte stadigt varje år under tre ef-
terkrigsdecennier. Det ekonomiska överskott som ska-
pades, utgjorde förutsättningen för att bygga vad som 
senare betecknades som den svenska välfärdsstaten – 
den svenska modellen. Under denna period grundlades 
en tro på det starka samhällets möjligheter att säkra en 
fortsatt stabil välfärd. När socialdemokraterna (SAP) 
och Landsorganisationen (LO) 1946 presenterade sitt 
efterkrigsprogam, som preciserade arbetarrörelsens po-
litiska målsättning efter krigsslutet, gavs kulturfrågor-
na en obetydlig roll. Dock nämndes kravet på kulturell 
demokrati liksom behovet av en demokratisk undervis-
ning.295 

Efterkrigsperioden under 1940- och 1950-talen domi-
nerades av statliga utredningar inom områdena musik, 
konst och litteratur som utgick från de kulturpolitis-
ka ambitioner som skisserats under Engbergs tid som 
ecklesiastikminister. Som framgått ovan utreddes, på 
socialminister Gustav Möllers tillskyndan, Alva Myr-
dals, Uno Åhréns och tankekollektivet Plans idé om 
ett socialt museum, men med resultatet att utrednings-
kommittén 1948 avstyrkte ett genomförande. Parallellt 
med detta hade staten 1944 tillsatt en utredning om det 
allmänna folkbildningsarbetet vars betänkande skulle 
presenteras 1946 samt en undersökning om estetiskt 
folkbildningsarbete vars förslag skulle avges 1948. 
296Staten tillsatte 1947 en utredning med direktiv att 
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293   Sundgren, 2007, 242; Bengt Lindroth, ”Målen för den statliga 
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dier utgivna av Kulturrådet, Allmänna förlaget/Stockholm, 1970.

294  Ny kulturpolitik, 1972:66, 122; Gamby, 1970, 18.
295  Gamby, 1970, 18–19.
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göra musiken till en social tillgång för alla samhälls-
klasser i alla delar av landet. Utredningens förslag som 
redovisades 1954 innebar omfattande reformer för mu-
siklivet. Motsvarande direktiv gavs till den konstut-
redning som tillsattes 1948. Dess förslag redovisades 
1956 och innehöll ett långtidsprogram för att stimulera 
konstlivet och förbättra konstutbildningen. Konst- och 
musikutredningarna blev emellertid liggande fram till 
regeringens proposition 1961:56, då de avvisades.

Den bokutredning som tillsattes 1948 gavs liknande 
direktiv med höga ambitioner som de ovan nämnda, 
vilka var att undersöka vad som kunde åstadkommas 
för att göra vad som kallades värdefull litteratur till en 
tillgång i svenska hem. Utgångspunkten var att stu-
dera bokpriser, spridningsmöjligheter för litteraturen 
men också ersättningen till författarna. Förslagen re-
dovisades 1952 och innebar att idén om ett förstatli-
gande av bokproduktionen avvisades samt att endast 
smärre förändringar av bokdistributionen föreslogs. 
Huvudförslaget avsåg ersättning till författare för bib-
lioteksutlåningen. En proposition om detta presentera-
des och antogs av riksdagen 1954. Den utredning om 
landsantikvariernas arbetsvillkor som redovisades 1955 
resulterade i vissa förbättringar av stödet till landsanti-
kvarieorganisationen och därmed indirekt till länsmu-
seerna.297 Sammanfattningsvis kan konstateras att de 
många utredningarnas förslag antingen realiserades en-
dast marginellt eller inte alls under 1950-talet, trots att 
dessa var faktamässigt underbyggda och att man under 
1940-talet börjat formulera mål om att kulturdistribu-
tionen inom de olika konstområdena borde förbättras – 
ambitioner som betonade kulturen karakteriserad som 
bestående av konstarter (Raymond Williams tredje kul-
turreferens). Orsakerna till att så få delar av förslagen 
genomfördes var flera.

Utredningarna hade tillkommit med staten som upp-
dragsgivare. Samtidigt fanns en oklarhet inom arbetar-
rörelsen om vem som egentligen hade ansvar för den 
estetiska kulturen som handlade om litteraturen, kon-
sten, musiken och teatern. Var det partiet (SAP), staten 
eller folkbildningen? Vid sidan om de statliga utred-
ningarna hade ABF 1941 genom sin ordförande Harald 
Elldin initierat en utredning om arbetarrörelsens kul-
turuppgifter. I den kommitté som skulle utföra arbe-
tet fanns förutom ABF, representanter från SAP, SSU, 
kvinnoförbundet och LO. Resultatet redovisades 1947 
och var tänkt att utgöra ett handlingsprogram för hela 
arbetarrörelsen. Programmet innehöll i stort sett inga 
ideologiska målsättningar och handlade huvudsakligen 
om hur man skulle lyckas få deltagare till studiecirklar 
och föreläsningar. Anslaget var hur även arbetarklassen 
skulle tillgodogöra sig den etablerade kulturen, inte om 
man hade ambitioner att skapa en egen kulturtradition. 

297   Landsantikvarieorganisationen: Betänkande av landsantikvarieut-
redningen, Proposition 1955:68. 
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En annan framtoning fanns i Tage Lindboms 1947 av 
ABF utgivna och sanktionerade Arbetarrörelsen och 
kulturen. Per Sundgren finner i denna skrift en ny ton 
som hade saknats inom den etablerade folkbildningen 
och där arbetarrörelsens kulturradikala traditioner hyl-
lades samtidigt som en förståelse och tolerans uttalades 
gentemot populärkulturen.298 I debattboken Den nya 
fronten 1949 utvecklade Lindbom sina ståndpunkter 
till en civilisationskritik där han kritiserade arbetarrö-
relsen för dess accepterande av den storskaliga indu-
strialismen. I Efter Atlantis 1951 gick han ännu längre 
genom att hårt angripa både kommunismen och social-
demokratin för att representera meningslösa frälsnings-
läror.299 

Den roll som alla dessa utredningar och skrifter för-
väntades spela överspelades av utvecklingen på andra 
arenor och som handlade om att ta ett mer samlat grepp 
om kulturpolitiken än dittills. I det avseendet var Sveri-
ges kommunistiska parti (SKP) tidigast ute genom det 
kulturpolitiska program namngett som Riktlinjer för ett 
demokratiskt kulturprogram som dess partistyrelse an-
tog 1946.300 Programmet utformades i punktform och 
angav vad kulturpolitiken som ett eget område hade 
att ansvara för. Förutom vad som traditionellt hade an-
setts ha anknytning till kulturen som skolan och folk-
bildningen, upptogs i programmet områden som långt 
senare erkändes ingå i samhällets kulturpolitik som 
press, radio, film och kulturarbetarnas materiella vill-
kor.301 Programmet antogs 1948 i reviderad form av 
SKP:s kongress och kallades därefter Demokratiskt 
kulturprogram. Det betraktades av kommunisterna som 
ett komplement till Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 
som SAP upprättat.302 Förhoppningar formulerades 
av kommunisterna om att deras kulturprogram skulle 
accepteras av hela arbetarrörelsen – något som 
av socialdemokraterna misstroddes som en from 
tankefigur utan trovärdighet och verklighetsförankring. 
Programmet avspeglade emellertid en förändrad in-
ställning hos SKP till kulturen. Under mellankrigstiden 
hade SKP betraktat kulturen som uttryck för och en 
spegling av klassintressen där den proletära kulturen 
stod mot den borgerliga. Nu var ståndpunkten att det 
nationella kulturarvet skulle värnas och att detta skulle 
ske genom kulturpolitiska åtgärder av staten.303   

Ett motsvarande program för socialdemokraterna 
(SAP) lät vänta på sig även om man vid 1948 års par-
tikongress tillsatte en kommitté med uppgift att utar-
beta kulturpolitiska riktlinjer. Initiativet hade tagits av 

298  Sundgren, 2007, 294.
299   Lindbom, Den nya fronten, Kooperativa förbundet/Stockholm, 

1949 och Efter Atlantis, Kooperativa förbundet/Stockholm, 1951, 
Citerade i Sundgren, 2007, 294.

300  Sundgren, 2007, 233.
301  Sundgren, 2007, 234.
302  Ibid., 267.
303  Ibid. 

ungdomsförbundets (SSU) kongress 1946, där parti-
ledningen till partikongressen1948 uppmanades att ta 
upp frågan om en programmatisk utformning av so-
cialdemokraternas kulturpolitik samt att dessutom att 
kontakta lämpliga personer med uppgift att utarbeta ett 
förslag till partikongressen.304 Något förslag fanns inte 
vid tiden för kongressen, men i tre motioner krävdes 
att ett program skulle utarbetas av en kommitté. 
Med partiledningens förslag beslöt kongressen att 
kommitténs uppgift skulle vara att utarbeta riktlinjer 
för arbetarrörelsens kultursträvanden samt att stimulera 
debatten om kulturpolitiken inom rörelsen. Samtidigt 
tolkades dessa direktiv som att SSU:s ursprungliga 
krav på ett kulturpolitiskt program skulle utarbetas. 
Kommittén lade 1952 fram betänkandet Människan 
och nutiden som innehöll förslag om att kulturen skul-
le sättas in i ett större sammanhang än vad de smala 
konstområdena representerade (Williams andra kul-
turreferens ”samhälleliga och organisatoriska livsvill-
kor”).305 Dokumentet omfattade nästan två hundra sid-
or text, varav ungefär hälften avsåg en diskussion av 
kulturpolitik där inledningen och avslutningen innehöll 
en analys av människans situation i industrisamhället. 
I denna omfattande del av programmet sattes ”arbetar-
rörelsens strävanden in i ett historiskt perspektiv, en 
rundmålning skedde av hela den moderna civilisatio-
nen, samhällsplaneringen, arbetslivet och inte minst 
beskrevs situationen för det uppväxande släktet detal-
jerat mot bakgrund av de moderna beteendevetenska-
pernas senaste ståndpunkter.”306 Programmet omfatta-
de i övrigt tolv avsnitt som avslutades med förslag till 
åtgärder som liksom i det kommunistiska programmet 
presenterades i punktform. Innehållet motsvarade vad 
som senare bedömdes borde ingå i kulturpolitiken dvs. 
konstarterna, kulturarvet inkl. miljöplanering, medi-
erna och folkbildningen. Det innebar således att kom-
mitténs förslag utgick från ett bredare antropologiskt 
kulturbegrepp. Å andra sidan begränsades flera av för-
slagen till att inte motsvara det vida kulturbegreppets 
innehåll. Detta gällde exempelvis folkbildningen som 
inte förutsattes spela någon kulturpolitisk roll, utan 
vars huvuduppgift endast sågs vara att förmedla den 
etablerade kulturen och således inte att aktivt ingripa 
för att ändra de förutsättningar under vilka kultur ska-
pas och tillägnas. I det avseendet innebar programmet 
en återgång till det estetiska kulturbegrepp som länge 
dominerat inom socialdemokratin.307 

Inför SAP:s partikongress 1952 då ett ställningsta-
gande till Människan och nutiden förväntades, fanns 
oenigheter inom kommittén. Tage Lindbom som 
författat flera skrifter med allvarlig kritik mot arbetar-
304  Ibid., 295.
305   Människan och nutiden: betänkande avgivet av Arbetarrörelsens 
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rörelsen hade 1951, förmodligen i protest, avgått från 
kommittén. 308 Även partiledningen med Tage Erlander 
i spetsen hade invändningar som officiellt angavs som 
programmets alltför vidlyftiga detaljeringsgrad. Erlan-
ders egentliga motiv mot ett kulturpolitiskt program, 
var dock sannolikt hans ofta uttalade skepsis mot stat-
lig dirigering och att ”av vårt kulturprogram skapa nå-
gon slags socialistisk religion”, där ställningstaganden 
i olika ämnen och problem bestämdes i förväg utifrån 
en stelbent mall eller ideologi.309 De näraliggande er-
farenheterna av diktaturer under världskriget spelade 
rimligen stor roll för Erlanders ståndpunkt i denna frå-
ga. Kongressen följde partiledningens linje vilket inne-
bar att man godtog ett föga förpliktande uttalande om 
att programmet ansågs utgöra ett värdefullt underlag 
för den fortsatta kulturpolitiska diskussionen. Med det-
ta avbröts under en tid en engagerad diskussion inom 
SAP om kulturpolitiken som först vid 1950-talets slut 
åter aktualiserades.310 Vid Socialdemokraternas parti-
kongress 1956 tillsattes visserligen en kontaktkommit-
té för skol- och kulturprogram men ett kulturpolitiskt 
program sköts fortfarande på framtiden. Behovet av ett 
program aktualiserades 1959 i ett uppmärksammat tal 
i Eskilstuna av Ragnar Edenman, som 1957 hade till-
trätt som ecklesiastikminister.311 Till detta återkommer 
jag nedan. 

Ny kulturpolitik - upptakt och  
genomförande  
Den kommitté ”Kulturrådet” som på Olof Palmes ini-
tiativ 1968 etablerades med uppgift att utarbeta förslag 
till en ny kulturpolitik, har angett några förklaringar till 
varför inga större reformer kom till stånd under 1940 
och 1950-talen och att ett kulturprogram för socialde-
mokraterna sköts på framtiden: flera byten skedde på 
ecklesiastikministerposten, socialdemokraternas stora 
skolreform förbereddes och upptog den mesta av upp-
märksamheten, många politikers tro att det ekonomiska 
och sociala reformarbete som skedde indirekt skulle 
ge effekter för kulturen samt slutligen avsaknaden av 
medborgerlig opinion för kulturfrågorna.312 Per Sund-
gren lyfter fram andra förklaringar och betonar den ar-
betsfördelning som fanns inom socialdemokratin och 
rörelsens olika delar som innebar att politiken skulle 
skötas av partiet, det fackliga arbetet av LO och kultu-
ren av ABF. Denna arbetsfördelning hade tidigare varit 
motiverad, men hade med samhällets modernisering 
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blivit alltmer otidsenlig. Den nyhumanistiska idealism 
som i hög grad präglade ledarna inom socialdemokra-
tin under mellankrigstiden var fortfarande mycket stark 
inom folkbildningen, men framstod också alltmer i 
skarp kontrast till moderniseringen av samhället och ett 
modernt kulturprogram. Detta hade splittrat rörelsen i 
samband med Stockholmsutställningen och dess bud-
skap för ett bejakande av samhällets modernisering. 
Dessa omständigheter till trots hade kulturpolitiska in-
itiativ tagits under 1940 och 1950-talen, men socialde-
mokratin var ännu inte beredd att ta ett helhetsbegrepp 
på kulturfrågorna.313 

Ideologin bakom Det starka samhället började inte ifrå-
gasättas på allvar förrän under 1960-talet, en period av 
politisk dramatik, social oro och då den dominerande 
maktstrukturen i samhället utsattes för kritik. En ny 
ungdomsgeneration drevs av ett politiskt engagemang, 
där arenan sträckte sig över ett vidare fält utanför Sve-
riges gränser och utgjordes av de världspolitiska hän-
delserna. En radikal vänsterrörelse växte sig starkare 
i Sverige och utgjorde en tidstypisk del av en politisk 
process som utvecklades parallellt i flera västländer. 
Det handlade om ett engagemang för fattiga och för-
tryckta länder och folk, kritik av den kapitalistiska 
samhällsordningen och ett avståndstagande från väst-
ländernas imperialism och förtryck av Tredje världen. 

Striden om almarna i Kungsträdgården var en tidsty-
pisk konflikt. Den inleddes dramatiskt natten till den 
12 maj 1971 då en grupp ungdomar stoppade en pla-
nerad fällning av 15 almar i Kungsträdgården i Stock-
holm. Fällningen av almarna var av Stockholms stads 
planerare tänkt som en av förutsättningarna för den nya 
tunnelbanestationen vid Kungsträdgården. Protester-
na i Kungsträdgården var en utlösande händelse som 
sammanhängde med många stockholmares upprördhet 
över den omfattande bebyggelsesanering i Stockholms 
innerstad, som pågått under flera år under 1950 och 
1960-talen. Denna hade främst inneburit att Klarakvar-
teren rivits som förberedelse för byggandet av Sergels 
torg och så småningom Kulturhuset. Där fanns den 
s.k. Riksgropen – namnet på den arkeologiska utgräv-
ning under Riksdagshuset som senare blev Medeltids-
museet. Protesterna mot fällningen av almarna ledde 
till att Stockholms stadsfullmäktige, med finansbor-
garrådet Hjalmar Mehr som främste företrädare, fann 
skäl att tillmötesgå kritiken, vilket innebar att träden i 
Kungsträdgårdsträden fick stå kvar.314 Man ifrågasatte 
313  Sundgren, 2007, 283.
314   Frågan om bl.a. saneringen av Stockholms innerstad och stri-
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det välfärdssamhälle som under efterkrigstiden hade 
byggts upp i regi av socialdemokratiska regeringar. So-
cialdemokraterna hade behållit regeringsmakten. I och 
med utfallet i ATP-striden i riksdagen 1958, stärktes 
socialdemokraternas position. Det ledde till att parti-
et etablerade majoritetsregeringar under första delen 
av 1960-talet. Vid 1966 års riksdagsval gick denna 
majoritetsposition förlorad med socialdemokraternas 
minskade väljarstöd. Vid samma val ökade förtroendet 
i motsvarande grad för Svenska kommunistiska parti-
et.315 Socialdemokraterna kunde dock behålla makten 
i form av en minoritetsregering. Statsminister Tage 
Erlander ville avgå, men övertalades att stanna ytterli-
gare en tid. En intern diskussion i partiet handlade om 
vem som skulle efterträda Erlander. Finansministern 
Gunnar Sträng som representerade en traditionell tan-
kestil, nämndes som en seriös kandidat. Denne ansåg 
vid denna tid att det svenska välfärdssamhället var fär-
digbyggt. Olof Palme som sedan början av 1950-talet 
varit nära medarbetare till Tage Erlander, represente-
rade en motsatt modernistisk tankestil, som innebar en 
förnyelse av den socialdemokratiska politiken. Palme 
blev nu steg för steg den som stod som symbol och ut-
tolkare av en radikalare socialdemokratisk politik där 
en ny kulturpolitik ingick. Med denna roll var det ock-
så logiskt att han redan 1969 efterträdde Erlander som 
statsminister.316 Dessförinnan hade han som utbild-
ningsminister varit ingenjören för en kursändring av 
såväl utbildnings- som kulturpolitiken.317 Den misstro 
som riktades mot välfärdsstaten och som de tre ovan 
nämnda händelserna var ett uttryck för, uttrycktes av 
den nya vänstern som en nödvändighet för att skapa ett 
nytt samhälle byggt på socialistisk grund. Gruvarbetar-
na var missnöjda med arbetet men också mot centrali-
seringen av makt. Almstriden handlade om kritik mot 
storskalighetstänkandet och ett nymornat intresse för 
miljön som även innehöll ett ifrågasättande av industri-
samhället. Det tidigare så solida folkhemmet tycktes 
inte stå på lika stabil grund som tidigare.318

Den omprövning av politiken som successivt växte 
fram inom socialdemokratin, ägde rum parallellt med 
en generationsväxling bland partiets främsta ledare, 
men också bland aktörer som ideologiskt sympatisera-
de med arbetararrörelsen. Under 1960-talets första hälft 
intensifierades en offentlig debatt om kulturen och kra-
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ven på en samhällelig kulturpolitik. Denna diskussion 
anfördes av liberaler och socialdemokrater som jag 
skall återkomma till nedan. Under den senare delen av 
1960-talet uttrycktes tidsandans förändring till det yttre 
främst av grupper i samhället som tillhörde en ny stu-
dentgeneration, ofta med borgerlig- eller medelklass-
bakgrund, som gick i spetsen för den vänsterrörelse 
som gavs beteckningen nyvänstern. Socialdemokrater-
na var skeptiska till den radikalisering av politiken som 
detta representerade, men drogs med i det ideologiska 
vinddraget vilket ledde partiet åt vänster. De radika-
la nya idéerna bars främst upp av den generation som 
föddes under 1940-talet. Denna nya vänster växte inte 
fram vare sig i Sverige eller någon annanstans i väst-
världen ur de partier eller fackföreningar som redan 
fanns. De kom från sidan, främst från fredsrörelsen och 
antisegregationskampen. Så småningom kom denna 
nya vänster att påverka partier och fackföreningar i 
olika länder.319 Den förskjutning av politiken åt vänster 
som inträffade under den andra hälften av 1960-talet, 
bars först upp av en ung generation studenter. Några år 
in på 1970-talet hade detta implementerats i form av 
förändringar i de etablerade politiska partiernas pro-
gram och praktik.320 Likafullt utgjorde åren före 1970 
en period där en förändring av tankestilar i samhället 
inträffade, som påverkade politiken och samhällsut-
vecklingen under hela 1970-talet.321 Även samhällsde-
batten präglades av den nya vänstern från den senare 
delen av 1960-talet och under 1970-talet. Detta sked-
de inte minst genom den explosion av utbud av vän-
sterlitteratur och nyutgivning av vänsterklassiker som 
ägde rum.322 Budskapen förmedlades också genom den 
omfattande utgivningen från nya och etablerade orga-
nisationer med politiska mål. Detta handlade också i 
hög grad om spridning av budskap genom demonstra-
tioner, solidaritetsmöten, flygblad och affischer. Under 
1970-talet bar många intellektuella upp roller som opi-
nionsbildare för främst vänsterståndpunkter. Några av 
de mer framträdande var författare eller litteraturvetare 
som ansåg sitt ansvar vara att stå upp för politiska syf-
ten och uppgifter. Jan Myrdal var en av de mest mili-
tanta aktörerna, men exempel på opinionsbildare bland 
de intellektuella fanns i Peter Weiss, Sven Lindqvist, 
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321   Arvidsson, 1999, 17; Se även Sverker Oredsson, Svensk oro: of-
fentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Nordic 
Acad Press/ Lund, 2003, 59 ff.

322   I utbudet fanns såväl marxistiska klassiker som dess moderna 
teorietiska uttolkare, men även kritik formulerad utifrån vänster-
perspektiv. Här fanns exempelvis För Marx (Althusser), Den svå-
ra socialismen (Gorz), Vi skall segra (Guevara), Marx sociologi 
(Lefvebre), Radikalismen – kommunismens barnsjukdom (Lenin), 
Inledningen till marxismens ekonomiska teori (Mandel) och Citat 
ur ordförande Mao Tse-tungs verk (Maos lilla röda).
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Per-Olov Enquist, Göran Palm, Sara Lidman och Olof 
Lagercrantz. De hade alla betydelse som budbärare och 
kritiska granskare av samhällsföreteelser. Genom de 
intellektuellas vänsterdominans och det faktum att de 
utgjorde ett så dominerande och stort antal, kom deras 
röster att utgöra en kör i medierna som hade stor opini-
onsbildande verkan.323

1960-talet var således en period då processen för en 
förändring av den svenska kulturpolitiken och förny-
elsen av de svenska museerna inleddes. Som framgått 
ovan skedde det i ett samhällsklimat som genomgick 
en påtaglig förändring. Förtroendet för det svenska 
folkhemmet och välfärdsbygget var fortfarande stark, 
men hade börjat ifrågasättas. Tron på möjligheterna att 
förändra och utveckla samhället med politiska medel 
växte sig starkare. Tilltron till en kulturpolitik öka-
de också. Det manifesterades i en tilltagande offentlig 
debatt om behovet av ett samhälleligt kulturpolitiskt 
program, men också i de kulturutredningar, som i en 
växande strid ström avlöste varandra och vilkas roll 
som förändringsgeneratorer möttes av ökande förvänt-
ningar. Men vid 1960-talets inledning existerade ännu 
inte kulturpolitiken som ett från andra politikområden 
avgränsat och definierat fält i Sverige. 

Ecklesiastikminister Ragnar Edenman var initiativta-
gare till det riksdagsbeslut 1961 som låg till grund för 
den etablering av kulturpolitiken som med hans efter-
trädare Olof Palme och senare Ingvar Carlsson, ut-
vecklades och förverkligades i det kulturpolitiska pro-
gram som riksdagen antog 1974.324 I ett tal i Eskilstuna 
1959 markerade Edenman att regeringen avsåg att ta 
ett samlat grepp på kulturfrågorna.325 Han redogjorde 
för regeringens principiella uppfattning om statens för-
hållande till kulturen och konstaterade att den s.k. fria 
kultursektorn inte hade påverkats av de reformer som 
genomförts på regeringens initiativ. Socialdemokrater-
nas efterkrigspolitik med idén om Det starka samhället, 
hade bl.a. utgått från antagandet att de reformer som 
genomfördes inom social- och utbildningsområdena in-
direkt skulle ge effekter för kultursektorn. En gynnsam 
ekonomisk och social utveckling förväntades automa-
tiskt leda till ökade behov av konst av högt kvalitativt 
slag. Medborgarna skulle bli medvetna om sina exis-
tentiella behov genom folkbildningen och den reforme-
ring av skolan som var på väg att genomföras. Genom 
en ökad fritid förbättrades möjligheterna att använda 
denna tid till kulturupplevelser. Det fanns samtidigt ett 
problem i kulturfältet eftersom ”kommersialismen, de 
smakförsämrande surrogaten, hötorgskonsten och den 
spekulativa underhållningen vann terräng på den ´på 

323  Arvidsson, 1999, 102.
324   Underlaget för riksdagsbeslutet utgjordes av regeringens proposi-

tion 1961:56, Kulturrådet; Ny kulturpolitik – Nuläge och förslag 
SOU 1972:66, 125.

325   Edenmans tal finns återgivet i Svenska stadsförbundets tidskrift 
1959:9.

den kvalificerade kulturupplevelsens´ bekostnad”. Där-
för var en statlig kulturpolitik nödvändig för att inte 
kulturutövarna, som sågs som nödvändiga för sam-
hällsutvecklingen, skulle konkurreras ut.326    

Inom socialdemokratin stod det nu klart att man gjort 
en felbedömning och att det därför var dags för staten 
att korrigera detta. I det nya partiprogram för socialde-
mokraterna som utarbetades 1960 skrevs därför in ett 
avsnitt om kulturen. Detta kan ses som en konsekvens 
av det budskap som fanns i Edenmans tal i Eskilstu-
na.327 I programmet fanns följande punkter, vilka se-
nare skulle återkomma som tungt grundläggande i den 
fortsatta debatten under 1960-talet och senare i riks-
dagsbeslutet om kulturpolitiken 1974:

 – Kulturlivets värden görs tillgängliga för hela folket

 – Stöd åt kvalitetssträvanden inom musik, bildande 
konst, litteratur, teater, film, radio television m.m.

 – Bättre villkor åt kulturarbetarna

 – Det fria bildningsarbetet stödjes och medborgarnas 
kulturella aktivitet uppmuntras

 – Kultur- och nöjeslivets kommersialisering motar-
betas. Radio och television hålls fria från enskilda 
vinstintressen 

 – Kulturskapande främjas av samhället 328

I den proposition som regeringen genom Edenman pre-
senterade för riksdagen 1961, följdes intentionerna från 
partiprogrammet upp med en precisering av den profil 
som man avsåg ge åtgärderna på kulturområdet:

En allmän omprövning av våra egna teser och före-
ställningar måste föregå det oundvikliga reformar-
betet. Länge har vi varit benägna att tro, att en höjd 
levnadsstandard och ett ökat välstånd inom de stora 
folkgrupperna rent automatiskt skulle följas av en 
motsvarande höjning av den kulturella nivån. En för-
ändrad miljö, som tagit sig uttryck i bättre och rym-
ligare bostäder, ökad social och ekonomisk trygghet 
i nuet och för framtiden, har tyvärr ännu inte åtföljts 
av motsvarande ökning i konsumtionen av kulturva-
ror – konst, musik och litteratur av halt och klass.329

Betoningen av kulturen utgående från konstarterna var 
tydlig (Raymond Williams tredje kulturreferens). Det-
ta kombinerades med en insikt om att en vidgning av 
kulturbegreppet var nödvändigt. Det botemedel som 

326   Kulturrådet, Ny kulturpolitik – Nuläge och förslag SOU 1972:66, 
128.

327  Ibid., 124.
328  Ibid., 126.
329  Ragnar Edenman, Kulturrådet proposition 1961:56.
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Edenman ville anvisa var att genom kulturpolitiken 
skapa andra alternativ än vad som fanns i ett snabbt 
framväxande kommersiellt konsumtionssamhälle. Det-
ta skulle inte ske genom tvång eller förbud, utan ge-
nom att erbjuda medborgarna andra valmöjligheter. 
1961 års riksdagsbeslut var samtidigt en handlingsplan 
som begränsades till åtgärder på kort sikt och som en-
dast utgjorde ett underlag för budgetprioriteringarna 
det närmaste året. Detta omfattade ett utökat stöd till 
konstnärliga yrken och utövande konstnärer, en ökad 
satsning på vad som beskrevs som offentlig konsum-
tion av konstnärlig produktion, vilket med andra ord 
handlade om satsningar på verksamhet som inrym-
des enligt det smala, traditionella kulturbegreppet. De 
långsiktiga åtgärderna hänvisades till ett kommande 
utvecklingsarbete som inte preciserades närmare än att 
det avsåg en förstärkning av de krafter som ville åstad-
komma en breddning av kulturmiljön och en effektiva-
re kulturdistribution.330 En breddning av kulturmiljön 
innebar att man ansåg att kulturbegreppet måste tolkas 
i ett vidare perspektiv i riktning mot Raymond Willi-
ams andra referens om ”samhälleliga och organisato-
riska livsvillkor”. Under de närmaste åren framfördes 
krav på sådana mer långsiktigt syftande målbestäm-
ningar i den offentliga debatten och från flera riksdags-
partier. 

Sven Nilsson har analyserat hur den offentliga debatten 
under 1960-talet dominerades av aktörer med ideolo-
giska hemvister i de liberala och socialistiska lägren. 
Bland de liberala debattörerna påverkades debatten 
t.ex. av Bengt Nermans Demokratins kultursyn (1962), 
Hans Hederbergs En liberal attityd (1964)  och Per 
Gahrtons Vilket värde har kulturen (1967). Tongivan-
de opinionsbildare som påverkade debatten utifrån en 
socialistisk kultursyn var Roland Pålsson som redak-
tör för skriften Inför sextiotalet (1959), Harry Schein 
med Har vi råd med kultur? (1962), Torsten Eliasson 
med Kultur i kommuner (1962) och Är välfärd nog? 
(1963), Lennart Holm med Strategi för kultur (1964), 
Olle Svenning – Nordal Åkerman med En socialistisk 
kultursyn (1966), Göran Therborn med En ny vänster 
(1966), Roland Pålsson med Det möjliga samhället 
(1967) och Bengt Andersson med Kultur i teori och 
praktik (1967).331 En utmärkande gemensam linje i de-
batten var aktörernas krav på ett utvidgat kulturbegrepp 
genom vilket en förändring av kulturmiljön var möjlig 
att analysera. Detta innebar att aktörerna ifrågasatte det 
traditionella, estetiska konstbegreppet och att man be-
tonade betydelsen av kulturvanornas samband med so-
ciala- och ekonomiska villkor samt de sociala hindren 
för att delta i kulturlivet.332 Nilsson har gjort det inte 
alltför djärva antagandet att dessa debattskrifter mer 
330   Sven Nilsson, ”Den kulturpolitiska debatten under 1960-talet”, i  

Erik Gamby et al., Idéer i kulturpolitiken – Studier utgivna av 
Kulturrådet, Publica/Stockholm, 1970, 164–165.

331  Sven Nilsson, 1970, 137–163.
332  Ibid., 169.

eller mindre tillkom i nära anknytning till regeringens 
kulturpolitiska proposition 1961. Några av debattörer-
na som stod nära socialdemokratin hade också deltagit 
vid utformandet av propositionen. Den framväxande 
debatten skall förmodligen främst ses som ett uttryck 
för en tidsanda där förväntningarna om en mer aktiv 
kulturpolitik som uttrycktes i riksdagsbeslutet 1961, nu 
var moget för offentlig genomlysning och analys.   

Det dröjde emellertid till slutet av 1960-talet innan re-
geringen under påverkan av denna debatt, tog ett for-
mellt grepp för en samlad samhällelig kulturpolitik.333 
Steg i denna riktning togs emellertid redan 1963 i och 
med att regeringen ställde sig bakom Ragnar Edenmans 
förslag om att inrätta en kulturenhet på ecklesiastikde-
partementet334 med Roland Pålsson som chef.335 Detta 
var Edenmans markering för att ge de kulturpolitiska 
frågorna en mer framträdande roll än vad som dittills 
gällt. Till kulturenheten knöts bl.a. Åke Meyerson och 
Carl-Johan Kleberg som medarbetare – aktörer som 
därefter hade viktiga roller då den nya kulturpolitiken 
formulerades och genomfördes. Till kulturenheten en-
gagerade Roland Pålsson därtill en grupp av rådgivare 
till departementchefen med förankring i kulturlivet, men 
som inte direkt representerade några organisationer el-
ler grupper. Det handlade om aktörer som bedömdes ha 
förmåga att bidra med idéer för en framtidsorienterad 
kulturpolitik. Gruppen bestod av följande kulturarbe-
tare: konstnären Lage Lindell, kompositören Karl-Bir-
ger Blomdahl, folkbildaren Torsten Eliasson, arkitekten 
Lennart Holm (presentation i bilagan), filmkritikern 
Harry Schein, silversmeden Sigurd Persson, skådespela-
ren Sif Ruud och författaren Karl Vennberg. Visserligen 
var några av dessa kända för sina socialdemokratiska 
sympatier, men de representerade samtidigt ett varie-
rande spektrum av ståndpunkter i kulturfältet och var i 
de flesta fall kända av allmänheten. Gruppen kallades 
med en ungefärlig regelbundet om varannan månad till 
Edenman och Pålsson för att bidra med råd om aktuella 
förslag om kulturpolitiken. Arbetsnamnet för denna råd-
givande grupp blev ”Kulturrådet”, ej att förväxla med de 
senare versioner som följde med samma namn. 336 En ny 
generation av socialdemokratiska intellektuella deltog 
under 1960-talet som aktörer i debatten om en ny kultur 
och kulturpolitik. Några av dessa ingick i ”Kulturrådet” 
(Roland Pålsson, Harry Schein, och Lennart Holm). De 
erövrade snart nyckelpositioner i centrala kulturutred-

333   Kulturrådet, Ny kulturpolitik – Nuläge och förslag SOU 1972:66, 
128.

334   Ecklesiastikminister var länge beteckningen på den politiska mi-
nisterpost som ansvarade för utbildnings-, kyrko- och kulturfrå-
gor. Fr.o.m. 1968 ändrades detta namn till utbildningsminister.

335   Roland Pålsson presenteras i bilagan ”Aktörer i det svenska mu-
seifältet”.

336   Bengt Lindroth, ”Målen för den statliga kulturpolitiken”, i Erik 
Gamby et al., Idéer i kulturpolitiken – Studier utgivna av Kultur-
rådet, Publica/Stockholm, 1970, 118–119; Roland Pålsson, Op-
timism i en svår tid – en berättelse om mitt 1900-tal, Författares 
bokmaskin/Stockholm, 2005, 85.
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ningar och på tunga kulturinstitutioner (Harry Schein, 
VD för Svenska Filminstitutet (1963–1970, 1972–1978) 
Lennart Holm bl.a. ordförande i MUS 65 (1965–1974), 
Roland Pålsson riksantikvarie och chef för Riksanti-
kvarieämbetet (1972–89), Karl Vennberg kulturchef på 
Aftonbladet (1957–1975). Andra tongivande socialde-
mokratiska debattörer var folkrörelseaktören Lennart 
Eliasson, dramatikern Göran O. Eriksson, sociologen 
Harald Swedner samt författarna Nordal Åkerman och 
Olle Svenning. 

Ragnar Edenman avgick 1967 som ecklesiastikminister 
och efterträddes av Olof Palme, nu med titeln utbild-
ningsminister. Alltsedan riksdagens beslut om kultur-
politiken 1961 hade i återkommande motioner fram-
förts krav från flera partier om att genomföra en bred 
kulturutredning. Socialdemokraterna hade dittills avvi-
sat dessa förslag med motiveringen att en sådan skulle 
komplicera de utredningar som redan var igångsatta. 
Palme tog initiativ till att ”Kulturrådet” ombildades 
och gavs ett målinriktat och formellt uppdrag att med 
start i januari 1969 utarbeta ett förslag till ny kultur-
politik. Med dessa direktiv tillgodosågs motionärernas 
krav på en allmän översyn av kulturpolitiken.337  

Det nya ”Kulturrådet” fick ett annorlunda och mer 
specifikt uppdrag, arbetsresurser som en vanlig utred-
ning och en helt ny sammansättning med följande le-
damöter: Paul Lindblom (ordförande, senare Statens 
kulturråds förste ordförande), Bengt Andersson (fram-
trädande socialdemokratisk kulturpolitiker och senare 
bildningskonsulent på Norrbottens bildningsförbund), 
Henry Björinder (sektionschef Svenska kommunför-
bundet och sekreterare i regeringens utredning Nya 
vägar till högre utbildning), Rune Blomkvist (chefre-
daktör på tidningen Fackföreningsrörelsen), Per-Olov 
Enquist (författare), Hans-Erland Heineman (arkitekt), 
Elisabeth Hermodsson (författare), Bengt Häger (rek-
tor för Koreografiska institutet - senare Dansmuseet), 
Bertil Jansson (kulturombudsman LO, senare bl.a. 
drivande för Arbetets museum), Bo Lagercrantz (pre-
sentation i bilagan ”Aktörer i det svenska museifältet), 
Gunilla Palmstierna-Weiss (koreograf och konstnär), 
Rolf Rembe (förbundsdirektör på Teaterförbundet och 
senare teaterchef), Ragnar Thoursie (byrådirektör på 
Arbetsmarknadsstyrelsen och poet), Bo Wallner (pro-
fessor i musikhistoria och musikalisk formlära).338 I sin 
samtid var alla dessa aktörer kända hos den kulturen-
gagerade allmänheten. Känt var också att alla antingen 
hade anknytning till arbetarrörelsen eller att de sym-
patiserade med dess värderingar. ”Kulturrådet” bestod 
således av aktörer som ideologiskt sympatiserade med 
arbetarrörelsen, men som samtidigt representerade en 
bred kompetens från kulturfältets olika områden. 

337  Lindroth, 1970, 118.
338   Kungl. Maj:ts beslut 1968-11-29 om inrättandet av ett Kulturråd 

fr.o.m. 1969-01-01 med direktiv att utarbeta förslag till regeringen 
om en ny kulturpolitik.

Uppdraget för ”Kulturrådet” var att man skulle be-
handla frågor om den långsiktiga inriktningen av sta-
tens kulturpolitik, vilket uttolkades som att man dels 
skulle analysera målfrågorna, men dels också ge för-
slag till hur statens insatser borde prioriteras utifrån de 
mål som fastställdes. Utöver detta skulle rådet föreslå 
åtgärder för en fortsatt differentiering av samhällets 
insatser på kulturområdet och en ökad integrering med 
samhällets satsningar på andra områden. Man skulle 
dessutom komma med förslag på hur samspelet mel-
lan statliga, kommunala och andra insatser för kulturen 
kunde utvecklas liksom hur kulturarbetarnas villkor 
skulle förbättras.339 Det framstod som att regering-
en med direktiven ville bredda synen på kulturen och 
kulturpolitikens roll i linje med Raymond Williams 
andra och vidgade kulturdefinition.  En kulturpolitisk 
satsning kunde inte längre utgå från ett smalt konstper-
spektiv, utan borde ses i ett vidare samhälleligt sam-
manhang, där insatserna koordinerades med åtgärder 
inom andra politikområden som utbildning, organisa-
tions- och föreningsliv, fria gruppbildningar, massme-
dia samt centrala delar av miljöutformningen.340 Efter 
tre års utredningsarbete presenterades ”Kulturrådets” 
förslag för regering och riksdag med Ny kulturpolitik: 
nuläge och förslag SOU 1972:66. Det remissförfaran-
de som därefter följde genomfördes grundligt och med 
en tydlig ambition om att den nya kulturpolitiken skul-
le vara väl förankrad hos samtliga riksdagspartier. Så 
blev också fallet när en enig riksdag antog regeringens 
propositioner fr.o.m. 1974 med huvudrubriceringen Ny 
kulturpolitik utgående från propositionerna 1974:28, 
1975:20 och 1975/76:135.341

Sven Nilsson har urskilt några strömningar och sätt att 
se på kulturen och kulturpolitiken som karakteriserade 
perioden från 1920 fram till slutet av seklet. Han häv-
dar att den kulturpolitiska idétradition som funnits inte 
i första hand var vad som formade den kulturpolitiska 
praktiken under den senare delen av 1900-talet. Den 
hade sin grund i den radikalt förändrade roll som sta-
ten fick under 1900-talet. Detta innebar att dess uppgift 
förändrades från att ha varit att bygga upp och skydda 
statens makt och myndighet genom militär och polis, 
rättsskipning och indrivning av skatter, till att utgöra ett 
instrument för att utveckla välfärdssamhället. Denna 
förändring kan ses i det perspektiv som Rolf Hugoson 
formulerat om hur kulturen och kulturpolitiken används 
för att legitimera politiska avsikter.342  För detta kräv-
des generella medel som vi känner som utbildnings-, 

339  Lindroth, 1970, 119.
340  Ibid., 120.
341   I sin avhandling Nationalising Culture: The Reorganisation of 

National Culture in the Swedish Culture Policy 1970–2002,diss. 
Linköping Studies in Arts and Science No.393, Linköping uni-
versity, 2007, analyserar Tomas Harding den politiska processen 
som ledde till riksdagsbeslutet om Ny kulturpolitik 1974, kapitel 
IV, 111–170. 

342  Hugoson, 2000, kapitel 1.
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arbetsmarknads-, social- och regionalpolitik. Först ef-
ter andra världskriget började staten på allvar använ-
da dessa instrument för att omfördela resurser och att 
tillsammans med kommuner och landsting utveckla en 
offentlig service. Under 1970-talet skedde en ytterliga-
re förstärkning av detta ansvar som innebar att staten 
gavs en överordnad roll för samhällsutvecklingen: ”Nu 
skulle samhällslivet i dess helhet inordnas i ett generellt 
och övergripande mönster av likvärdiga regler och man 
gav politisk styrning också åt sektorer som tidigare stått 
relativt oberoende – till exempel företagsamheten, den 
högre utbildningen, forskningen och … kulturlivet.”343

Som framgått ovan växte först under 1960-talet fram 
en medvetenhet om att kulturpolitiken måste bli ett 
självständigt politikområde. Detta skedde då det stod 
klart att de övriga politiska instrumenten inte var till-
räckliga för att ge kulturen det utrymme som samhälls-
förändringarna skapat. Från 1920-talet då idéerna om 
välfärdsprojektet började formuleras har dess realise-
rande byggt på förutsättningen av ekonomisk tillväxt. 
Utvecklingen gick från Per-Albin Hanssons öppenhet 
och förståelse för en individuell valfrihet till en för-
skjutning mot att kulturpolitikens offensiva roll beto-
nades. I det senare avseendet innebar Edenmans tal i 
Eskilstuna 1959 en startpunkt för den moderna kultur-
politik som etablerades under 1970-talet. Sven Nilsson 
har sammanfattat den nya inriktningen som den fram-
gick i uppdraget för det nya Kulturrådet 1968:

 – Decentralisering – uttryckt som en förankring av de 
olika insatserna i medborgarnas närmiljö

 – Integration av de kulturpolitiska åtgärderna i det so-
ciala livet och vardagen

 – Ökad betoning av det egna skapandet, det vill säga 
den kulturella amatörverksamheten

 – En beredskap för mer offensiva ingrepp i den kom-
mersiella kulturmarknaden 344

I detta fanns en tilltro till att man genom specifika kul-
turpolitiska åtgärder kunde förändra traditionella sam-
hällsmönster. Men när de kulturpolitiska målen fast-
slogs av riksdagen 1974, hade detta reducerats till ett 
program som i stort handlade om det traditionella och 
smala kulturfältet främst byggt på konstarterna.345 Kul-
turpolitiken definierades nu som en samlad struktur för 
åtgärder på kulturfältet som avgränsades till områdena 
ord-, scen-, bild-, och tonkonst, massmedier, kultur-
arbete i folkbildning och föreningar samt kulturarvet. 
343  Sven Nilsson, 2003, 236.
344  Ibid., 241.
345   Harding diskuterar orsakerna till varför staten trots sin målsätt-

ning att tillämpa ett vidare antropologiskt kulturbegrepp, valde 
att acceptera det partikularisiska och smala kulturbegreppet som 
sedan länge var institutionaliserat inom kulturpolitikens underfält 
musik, teater och kulturarv, 2007, 368.

Här fanns inget kvar av 1960-talets krav i debatten om 
ett breddat antropologiskt kulturbegrepp som omfatta-
de tillvarons alla aspekter. 

Vad som återstod i Ny kulturpolitik var en snävare be-
stämning som gjorde att kulturfältet kunde administra-
tivt avgränsas i förhållande till andra samhällsområden 
och samhällsorgans ansvar. Med detta hade kulturpo-
litiken etablerats som ett eget självständigt politikom-
råde. Målen för kulturpolitiken formulerades som all-
männa riktningsangivelser där de bärande principerna 
handlade om yttrandefrihet, decentralisering, social 
förankring och att det egna skapandets betydelse un-
derströks. Till detta kom en överenskommelse om att 
den statliga kulturpolitiken skulle förankras i politis-
ka organ på central, regional och lokal nivå. Därmed 
definierades kulturpolitiken som en samlad struktur 
för åtgärder inte bara för staten utan även för kommu-
nerna och landstingen. De senares självständiga ställ-
ning i förhållande till staten gjorde, att de själva hade 
att utforma kulturpolitiska program som dock hade att 
utgå från de allmänna riktlinjerna i den statliga kul-
turpolitiken.346 Det faktum att det fanns tre nivåer av 
självständigt beslutsansvar, bidrog till den dynamik vid 
kulturpolitikens genomförande som handlade om olika 
tolkningar mellan de centrala-, regionala- och lokala 
intressena av kulturpolitikens utfall. De motsättningar 
som förekom präglade debatten - inte minst i museifäl-
tet. I mitten av 1980-talet, som utgör den senare delen 
av undersökningsperioden för denna studie, blev det 
tydligt att kulturpolitiken behövde förnyas. 1970-talets 
kulturpolitik byggde på ett samhälle med en expansiv 
ekonomi. Denna hade nu klingat av samtidigt som fle-
ra kulturinstitutioner däribland flera statliga museers 
verksamhet ifrågasattes. Inom museifältet initierades 
därför i mitten av 1980-talet en omprövning av muse-
ipolitiken.347 Betraktat i ett sekellångt tidsperspektiv 
hade kulturpolitiken från 1900-talets inledning utgått 
från ett estetiskt och smalt kulturbegrepp. Inom den 
svenska arbetarrörelsen diskuterades tidigt frågan om 
kulturen stod över klassgränserna eller om det gäll-
de att erövra en särskild arbetarkultur skild från den 
borgerliga. Hjalmar Brantings ställningstagande för 
en kultur som stod över alla klassmotsättningar vann 
gehör hos den reformistiska socialdemokratin. Det 
kommunistiska parti som bildades vid splittringen av 
det socialdemokratiska partiet 1917 intog under hela 
mellankrigstiden den andra ståndpunkten som hävdade 
vikten av en särskild arbetarkultur. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att med det de-
mokratiska genombrottet, modernitetens inträde un-
der 1920-talet och funktionalismens genombrott med 
Stockholmsutställningen 1930 följde en kulturdebatt 
inom arbetarrörelsen som i grunden handlade om tra-

346  Sven Nilsson, 2003, 242.
347  Ibid., 246.
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ditionalism eller förnyelse. Den ansats till kulturpolitik 
som gjordes under 1930-talet utgick från ett traditio-
nalistiskt humanistiskt bildningsideal och avbröts av 
andra världskriget. Efterkrigstidens socialdemokratis-
ka regeringsprogram gavs det sammanfattande epite-
tet Det starka samhället. Den kulturpolitiska debatten 
var intensiv och levande under 1940-talet och i början 
av 1950-talet då kulturutredningarna avlöste varan-
dra. Fortfarande fanns en tro inom den reformistiska 
arbetarrörelsen att en generell välfärdspolitik där so-
cial- och utbildningsområdena var viktiga, skulle ska-
pa jämlika förhållanden även inom kulturen. Först vid 
inledningen av 1960-talet stod det klart att det krävdes 
en särskild kulturpolitik byggt på ett bredare kulturbe-
grepp. Det handlingsprogram för kulturpolitiken som 
ecklesiastikminister Edenman utformat antogs 1961 
av riksdagen. Under hela 1960-talet och 1970-talets 
första del fördes en intensiv kulturpolitisk debatt som 
mynnade ut i riksdagens beslut 1974 om Ny kulturpo-
litik. Trots vidsyftande målformuleringar om kulturens 
viktiga samhällsroll blev resultatet av den faktiska kul-
turpolitiken åtgärder som huvudsakligen utgick från de 
traditionella konstområdena. Den samhällsekonomiska 
utvecklingen och den politiska liberalisering som följ-
de under 1980-talen medförde krav på en korrigering 
av kultur- och museipolitiken vilket också genomför-
des under senare delen av detta decennium.

Kulturjournalisten Mikael Löfgren har i en nyutgiven 
historik över Riksutställningar Kultur i rörelse framfört 
kritiska invändningar mot 1974 års kulturpolitiska be-
slut dels med avseende på kulturpolitikens historik och 
motiv, men också när det gäller hur den genomförts i 
praktiken. Löfgren utgår från Riksutställningar i sin 
analys vilket han som kulturpolitiskt initiativ karakte-
riserar som ”ett belysande exempel på ett lyckat missö-
de”.348 Jag återkommer till Löfgrens argument och de-
ras relevans för denna studie i kapitel 6.   

MUS 65 och Riksutställningar – 
medium för samhällsmuseum
Parallellt med diskussionerna om en ny kulturpolitik 
skedde i mitten av 1960-talet ett generationsskifte inom 
ledningen för de svenska museerna. En ny generation 
museiaktörer började sätta sin prägel på museerna. De 
dominerade verksamheten under drygt två decennier 
till i början av 1990-talet. Under denna period utveckla-
des nya tankestilar och tankekollektiv inom det svens-
ka museifältet. För vissa museer och aktörer skedde en 
förskjutning av tankestil från deras hittillsvarande och 
huvudsakliga karaktär under 1900-talet som bekräftare 
av det svenska nationella kulturarvet, mot att bidra till 

348   Mikael Löfgren, ”Riksutställningar, kulturpolitiken och samti-
den”, i Helene Broms & Anders Göransson, Kultur i rörelse – en 
historia om Riksutställningar och kulturpolitiken, Atlas/Stock-
holm, 2012, 245.

en förnyelse av museet. För dessa museer innebar detta 
i praktiken en förskjutning av tankestilen från vad som 
representerar Kulturarvsmuseer till Samhällsmuseer. 
Hela undersökningsperioden var en synnerligen aktiv 
tid med avseende på kulturutredningar och diskussioner 
om kulturpolitikens innehåll och utformning.349 Under 
det decennium som föregick avhandlingens undersök-
ningsperiod, genomfördes två statliga utredningar med 
inriktning på museifältet. 

Den första hade initierats redan 1948 av Vitterhetsaka-
demien med syftet att utreda landsantikvariernas ställ-
ning inom kulturminnesvården.350 En statlig utredning 
med detta uppdrag tillsattes 1953 och presenterade sina 
förslag 1954.351 Där fastslogs att den hittillsvarande 
organisationen med en landsantikvarie i varje region, 
som samtidigt var chef för regionens museum, borde 
behållas. Ett misslyckat reformförsök för museerna 
gjordes med den s.k. Antikvarieutredningen som till-
sattes 1962 och vars förslag presenterades 1965.352 Ut-
redningens uppdrag var att behandla frågor om Riks-
antikvarieämbetet och Statens historiska museums 
arbetsuppgifter och organisation. Förslaget blev att in-
rätta ett gemensamt ämbetsverk som centralorgan för 
kulturminnesvård och viss museiverksamhet.353 Enligt 
utredningens bedömning borde Nordiska museet och 
Kungliga livrustkammaren inordnas i det nya verket. 
Här skulle dessutom Statens historiska museum utgö-
ra en avdelning med två s.k. byråer, som skulle ledas 
av en chef med titeln överantikvarie. Styrelsen för det 
nya ämbetsverket skulle vara sammansatt av riksanti-
kvarien, cheferna för verkets huvudavdelningar (allt-
så bl.a. chefen för Statens historiska museum), chefen 
för verkets administrativa byrå samt två representanter 
för Vitterhetsakademin plus en lekmannarepresentant.  
Förslaget innebar således en organisatorisk samman-
koppling mellan Riksantikvarieämbetet, Statens histo-
riska museum och Nordiska museet i form av ett nytt 
ämbetsverk benämnt Antikvitetskollegiet. Förslaget 
kritiserades av många remissinstanser och museiaktö-
rer som förlegat och inte ägnat att bidra till en förnyel-
se av svenska museer.354 Kritiken handlade också om 

349   Stefan Bohman har sammanfattat denna långa period av museiut-
redningar som dominerades av utredningen och kommittén MUS 
65 och den dramatiska diskussion som den föranledde; Stefan 
Bohman, ”Museisverige i stöpsleven”, i Hans Medelius et al.. 
(red.), Nordiska museet under 125 år, Nordiska museet, 1998, 
401–409.

350  Museerna, SOU 1973:5, 79.
351   Landsantikvarieorganisationen, Betänkande avgivet av 

Landsantikvarieutredningen, SOU 1954:26.
352  Antikvitetskollegiet, centralorgan för svensk kulturminnesvård, 
SOU 1965:10.  
353   Det föreslagna nya ämbetsverkets namn var Antikvitetskollegiet 

med uppgift att vara centralorgan för svensk kulturminnesvård. 
Antikvarieutredningens arbete redovisades i betänkandet med 
samma namn som detta ämbetsverk: Antikvitetskollegiet SOU 
1965:10. 

354   Antikvarieutredningen utsattes för hård kritik när den presentera-
des 1965. Professor Sigfrid Svensson från Lund var en tongivande 
kritiker. Se Sigfrid Svensson, ”Nordiska museet, ´Antikvitetskol-
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utredningens avsaknad av helhetsgrepp på kulturmin-
nesvårdens och museernas organisation och dess ensi-
diga behandling av de centrala funktionerna.355 

Bild 2: MUS 65 med släptåg – visualisering av MUS 65:s 
uppdrag. Teckning: Paul Stroyer/ Riksutställningars fotoarkiv 
Som en följd av misslyckandet med Antikvitetskol-
legiet tillsatte regeringen kort därefter ännu en muse-
ikommitté för att den nya kulturpolitikens intentioner 
skulle leda till en förnyelse av museerna. Kommittén 
som kallades MUS 65, 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga, gavs betydande befogenheter och 
innebar att utbildningsministern Ragnar Edenman i 
mars 1965 fick Kungl. Maj:ts uppdrag att utse högst 
åtta sakkunniga för att utreda frågan om museiväsen-
det och Försöksverksamheten med riksutställning-
ar.356 Även MUS 65 kritiserade Antikvarieutredningen 
i sitt remissyttrande. Kritikens kärna var riktad mot 
utredningens grundsyn på såväl kulturminnesvårdens 
organisation som museernas uppgift.357 Enligt denna 
studies terminologi innebar det en kritik mot utred-
ningens traditionalistiska syn på museet och ensidiga 
förespråkande av Kulturarvsmuseer. MUS 65 domine-
rade i hög grad debatten om museerna under den kom-
mande tioårsperioden.358

Tilltron till folkbildningen och folkrörelserna var under 
1960-talet stark. Upplysning och förankring av kul-
turen i folkrörelsearbete underströks därför i direkti-
ven. Behovet av en utökad satsning på kultur i skolan 
ansågs också vara grundläggande för en framgångs-

legiet´ och forskningen”, i RIG 1965:1, 1-4; Se också det svar till 
denna artikel som författades av dåvarande Riksantikvarien Gösta 
Selling – en av de experter som var knuten till utredningen; Gös-
ta Selling, ”Öppet brev till professor Sigfrid Svensson”, i RIG 
1965:2, 62–64. Svensson kommenterade Sellings artikel i samma 
nummer av RIG; Stefan Bohman har beskrivit hur Nordiska mu-
seet i sitt remissvar protesterade mot bl.a. Antikvarieutredningens 
förslag om att styresmannen skulle underställas riksantikvarien; 
Stefan Bohman, ”Museisverige i stöpsleven”, i Hans Medelius et 
al., Nordiska museet under 125 år, Nordiska museet, 1998, 401.

355   Margareta Biörnstad, ”Kulturminnesvårdens omorganisation 1976 
– Hur var det tänkt?”, i Vadstena möte – ett kvartssekel med län-
santikvarierna, Föreningen Sveriges länsantikvarier/Göteborg, 
2002, 10.

356   Genom tilläggsdirektiv gavs MUS 65 1967 även i uppdrag att ut-
reda kulturminnesvårdens organisation.

357   Eric Hedqvist, ”Museiutredningen – mål och medel”, i Svenska 
museer 1966:2, 2–3.

358   Utredningen avlämnade tre stora betänkanden nämligen Kultur-
minnesvård. SOU 1972:45, Museerna SOU 1973:5 och Utställ-
ningar 1974:43; Richard Pettersson har ingående analyserat MUS 
65, 2003, 28–38.

rik kulturpolitik.  I direktiven för MUS 65 lyftes fram 
behovet av aktiva insatser så att flera professionella 
konstnärer skulle ges förbättrade möjligheter till av-
sättning av sina verk. Där omtalades ofta utställning-
en som den del av museets verksamhet som var mest 
eftersatt. Utställningen som medium för kommunika-
tion med medborgarna måste därför ges förbättrade 
förutsättningar. Men hur skulle det åstadkommas? En 
utveckling av samarbetet mellan museerna var en väg, 
liksom upprustning av utställningslokaler en annan. 
Men flera insatser krävdes, däribland en ny central in-
stitution för samordning och implementering av den 
nya museipolitiken: 359

Jag [ecklesiastikminister Edenman; min anmärkning] 
finner det därför angeläget, att parallellt med utred-
ningsarbetet och till stöd för detta en försöksverk-
samhet bedrivs med riksutställningar på riksplanet. 
Jag förutsätter därvid att de tre konstbildningsorgani-
sationerna, Riksförbundet för bildande konst, Folk-
rörelsernas konstfrämjande och Föreningen konst i 
skolan kommer att inordnas i denna verksamhet. […] 
I fråga om den del av utställningsverksamheten som 
avser förmedling av konst och konstupplevelser bör 
utredningsarbetet ta sikte på att närmare klarlägga 
de arbetsformer som kan vara mest lämpliga för att 
stimulera konstintresset. […] Mot bakgrund av un-
dersökningen bör övervägas om en riksutställnings-
byrå bör inrättas och hur en sådan tillsammans med 
eventuellt andra åtgärder skall kunna verka för att ge 
hela landets befolkning bättre möjligheter att se och 
förvärva konst. 360

Behovet av en institution för spridning av konst hade 
redan förespråkats i två riksdagsmotioner 1964. Men 
genom MUS 65 togs således steget fullt ut.361 Utställ-
ningen som medium ansågs eftersatt och föga analy-
serad. Ett antagande var att utställningarnas innehåll 
mer borde anpassas till de intressen som redan fanns 
hos olika medborgargrupper. Samtidigt ville man också 
väcka en ny publiks intresse för museets möjligheter. 
Därför skulle huvuddelen av Riksutställningars kom-
mande resurser användas för produktion av utställning-
ar i egen regi. På så sätt skulle det också vara möjligt 
att genomföra de nödvändiga experimenten när det gäl-
ler såväl pedagogik som teknik. Produktionen i egen 
regi skulle ge den viktiga friheten att göra ämnesval 
och skapa det innehåll i utställningarna, som krävdes i 
en försöksverksamhet. Denna produktionsförutsättning 
och självständighet, skulle emellertid kombineras med 
försök till distribution av utställningar producerade 
av andra, främst museerna.362 Det var tydligt hur ofta 

359   Regeringens direktiv 1965-03-26 till 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, Riksutställningars arkiv, Serie A1:1.

360  Ibid. 
361   Utställningar, 1965 års musei- och utställningssakkunniga MUS 

65, SOU 1974:43, 19–21.
362  SOU 1974:43, 4.
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MUS 65 och Riksutställningars ledning i olika pro-
gramdokument och skrivelser underströk Riksutställ-
ningars karaktär av försöksverksamhet. Samtidigt mar-
kerades vikten av utvärdering av försöken i den första 
egentliga anslagsframställningen till staten inför verk-
samhetens andra verksamhetsår 1966/67. 

Bild 3: Noshörningen – Riksutställningars första logotype, 
baserad på ett foto taget 1914 i samband med Naturhistoriska 
riksmuseets flyttning, Riksutställningars fotoarkiv.

Namnet ´riksutställningar´ kan förleda tanken, och 
det bör här anmärkas att MUS 65 jämlikt sina direk-
tiv har att bedriva försök inom relativt vida gränser i 
fråga om kulturspridning. Riksutställningar bör ägna 
sig åt att bedriva sådan verksamhet, som kan hjälpa 
MUS 65 att dra slutsatser om ”utställningsverksam-
heten” i vid bemärkelse: behov, former, metoder, 
möjligheter till integration mellan olika kultursek-
torer, värdet av decentralisering, effekt, lämpligaste 
organisation av riksomfattande utställningsverksam-
het, möjligheter till samarbete med olika organ, bästa 
transportorganisation, bästa administration, kostnader 
för verksamhet genomförd och uppbyggd för hela 
landet eller ev. Norden osv.363

Försöksverksamheten skulle innehålla vissa satsningar 
som innebar utökad decentralisering, förbättrat sam-
arbete och samordning med museerna. Men det skulle 
ske som uttalade experiment och i form av samlande 
av erfarenheter, som efter utvärdering skulle inordnas i 
en ev. kontinuerlig organisationsform, vars utformning 
man på detta stadium inte hade en klar bild av. Med 
dessa utgångspunkter arbetade de sakkunniga med am-
bitionen, att så tidigt som möjligt skapa en dialog och 
etablera samarbeten med de många intressenter som 
fanns visavi Riksutställningar. Direktiven för MUS 
65 stannade inte vid detta, eftersom intresseområdet 
kulturminnesvården återstod. Alltsedan 1920-talets 
kulturminnesvårdsreform364 hade detta utgjort en inte-

363   Anslagsansökan för 1965 års musei- och utställningssakkunniga 
MUS 65, Budgetåret 1966/67, Riksutställningars arkiv, Bilaga till 
styrelseprotokoll 1965–1969, Serie A1:1, 4.

364   Reformen byggde på betänkandet med förslag till lag angående 
kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården, SOU 
1922: 11–12.

grerad del av museipolitiken, tydligt uttryckt genom 
landsantikvariernas och länsmuseichefernas dubbla 
lojaliteter som dels statens förlängda arm inom kultur-
minnesvården365 och dels ansvar som regionala företrä-
dare för museala intressen. Redan i direktiven för MUS 
65 ställdes frågan om inte kulturminnesvården borde 
skiljas från museerna.

En utställningsverksamhet som den här avsedda stäl-
ler vissa särskilda krav på museiväsendet som helhet. 
De sakkunniga bör därför undersöka konsekvenser-
na härav för de nuvarande museernas organisation 
och verksamhet liksom för landsantikvariernas 
ställning och verksamhet, i sistnämnda avseende 
särskilt med hänsyn till huruvida deras uppgifter 
inom den museala sektorn bör skiljas från de 
kulturminnesvårdande uppgifterna. Härvid kommer 
frågor rörande museernas lokalresurser samt fördel-
ningen av utrymmen för magasin och studiesamling-
ar liksom för permanenta och tillfälliga utställningar 
in i bilden. Likaledes bör de sakkunniga överväga 
möjligheterna för en rationalisering av verksamheten 
vid museernas konserveringsavdelningar och teknis-
ka avdelningar samt i övrigt föreslå åtgärder för att 
effektivisera museiväsendet i dess helhet.366    

Här handlade det således inte bara om att föreslå ett 
skiljande av kulturminnesvården från museets ansvar, 
utan även om att utreda hur museiväsendet som hel-
het skulle effektiviseras.367 Sådana radikala direktiv 
väckte oro bland landets tongivande museiaktörer, som 
vi nedan skall se. Med mandatet från Kungl.Maj:t ut-
såg Edenman i april 1965 följande ledamöter i MUS 
65: generaldirektör Lennart Holm, museichef Bengt 
Hubendick, organisationsdirektör Elof Jerdenius, stads-
antikvarie Bo Lagercrantz, överintendent Åke Meyer-
son, överintendent Carl Nordenfalk, konstnären Kurt 
Ullberger och direktören för Statens försöksverksam-
het med riksutställningar Gunnar Westin. Holm blev 
ordförande och Meyerson huvudsekreterare.368 De fles-
ta i kommittén hade anknytning till, och var kända i 
det professionella museifältet, vilket förmodligen sågs 
som positivt. Men att regeringen utsåg generaldirektö-
ren för Statens institut för byggnadsforskning Lennart 
Holm till ordförande i MUS 65, var provocerande för 
samma museiaktörer, då denne inte hade någon egen 
erfarenhet av museiverksamhet. Uttryckt med avhand-

365   Observera att en landsantikvarie inte hade några beslutsfunktioner 
inom den statliga kulturminnesvården; SOU 1972:45, 52.

366   Regeringens direktiv för 1965 års museisakkunniga MUS 65. 
Riksutställningars arkiv, Serie A1:1.

367   Noterbart är att i direktiven till MUS 65 formulerades krav på att 
museernas verksamhet skulle effektiviseras. 
Det handlade således inte bara om en kulturpolitiskt motiverad 
försöksverksamhet som kunde ge erfarenheter och kunskaper för 
att förändra museerna mot en mer samhällsinriktad verksamhet – 
från Kulturarvsmuseer till Samhällsmuseer.

368   Museerna: Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, SOU 1973:5, 3.
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lingens nyckelbegrepp representerade Holm en tan-
kestil som inte var förankrad i museifältet. Med valet 
ville regeringen markera en ny färdriktning, där kul-
turpolitiken skulle bedrivas som en integrerad del av 
samhällsplaneringen. Lennart Holms position som an-
svarig för Statens institut för byggnadsforskning, från 
1969 chef för det nya Statens planverk och med många 
nära kontakter med regeringen och dess nätverk, var 
därför ett strategiskt val. Detta bekräftades ytterligare 
1967 då de sakkunnigas uppdrag vidgades till att även 
omfatta kulturminnesvården. För att säkerställa de sak-
kunnigas kompetens inom kunskapsområdet kultur-
minnesvård utökades kommittén vid det tillfället med 
överintendenten vid  Riksantikvarieämbetet Margareta 
Biörnstad och landsantikvarien vid Östergötlands läns 
museum Sven E. Noreen.369Biörnstad etablerade ett bra 
samarbete med Holm vilket framgår av hennes nekro-
log över denne många år senare:

När jag 1967 blev ledamot i museiutredningen var 
Lennart Holm en helt ny bekantskap för mig. Han 
var kontroversiell inom de kretsar jag kom ifrån och 
mina idéer om organisationslösningar skilde sig från 
dem han gett uttryck för. Men Lennart Holms sätt att 
leda utredningen ingav förtroende. Han skapade en 
öppen atmosfär där olika meningar fick komma till 
tals och där det var tillåtet att pröva olika vägar innan 
man samlades till de slutgiltiga lösningarna.370 

Denna positiva bild av Holm har bekräftats av två av 

369   Regeringens tilläggsdirektiv till MUS 65 i proposition 1967:64. 
Beslut av Kungl. Maj:t 17 mars 1967 som också innebar att anta-
let sakkunniga bemyndigades öka till högst tio. Med stöd av detta 
tillkallades samma dag förste antikvarien Margareta Biörnstad 
och landsantikvarien Sven E. Norén som sakkunniga. Margareta 
Biörnstad hade senare viktiga positioner  inom kunskapsområdet 
om landets kulturarv bl.a. som överintendent vid Riksantikvarie-
ämbetet och sedermera som riksantikvarie; SOU 1972:45,3 och 
bilagan ”Aktörer i det svenska museifältet”.

370   Margareta Biörnstads nekrolog över Lennart Holm, Svenska Dag-
bladet, 2009-03-22. 

sekreterarna i MUS 65 Jan Hjort och Eric Hedqvist. 
Hjort berättade i den intervju som jag gjorde med ho-
nom i januari 2014 att Lennart Holm var den mest in-
telligente person som han träffat under sin yrkeskar-
riär.371 Hedqvist har i ett e-mail till mig i april 2014 
redovisat en minnesbild från ett möte med den tidigare 
ecklesiastikministern Ragnar Edenman  någon gång 
1972–1974 i Uppsala, där Hedqvist infomerade om ett 
aktuellt  MUS 65–betänkande. Efter mötet gavs Hed-
qvist tillfälle till ett samtal med Edenman:

Han sa till att börja med att han förstod att det mås-
te ha varit stimulerande att arbeta under Holm. Han 
beundrade Lennart, särskilt för hans skarpa intellekt. 
Men så kom det: 
– Lennarts krav på logik kan hindra honom från att 
förstå många andra. Och det gör honom ovillig till 
kompromisser.  
Jag kan inte minnas vad jag svarade. Vad jag däre-
mot borde ha svarat var att Lennart som ordförande 
i en sakkunnigkommitté inte hade att komma med 
en produkt som var en kompromiss. I Lennarts värld 
hörde eventuella kompromisser hemma i ett senare 
led i processen. På den politiska nivån. I skedet efter 
remissbehandlingen.372    

Biörnstads, Edenmans, Hedqvists och Hjorts omdömen 
om Holm delades inte av alla aktörer i museifältet, sär-
skilt inte av dem som var kritiska mot MUS 65. Detta 
utvecklas nedan och i kapitel 7. Ytterligare en föränd-
ring av MUS 65-kommitténs sammansättning skedde 
1969. Bakgrunden var att chefen för Nationalmuseum, 
Carl Nordenfalk, av Kungl. Maj:t hade beviljats befri-
else från MUS 65.373 I januari 1969 utsågs istället che-
371  Intervju med Jan Hjort 2014-01-04.
372  E-mail från Eric Hedqvist till Olle Näsman 2014-04-10.
373   Orsaken till avgången kan härledas till den kritik som Carl 

Nordenfalk i en skriftlig reservation till ett styrelsebeslut 1967-
06-15  riktat till MUS 65. Nordenfalk kritiserade där att National-
museum och Konstnärernas riksförbund inte getts plats i Riksut-

Bild 4: MUS 65:s styrelse, 1967. Övre raden fr.v. Bengt Holmquist, Eyvind Unnerbäck, Eric Hedqvist , Elof Jerdenius, Marga-
reta Biörnstad, Bengt Hubendick och Jan Hjorth. Främre raden fr. v. Gunnar Westin, Bo Lagercrantz, Åke Meyerson, Lennart 
Holm, Pontus Hultén, Sven E. Noreen och Kurt Ullberger. Riksutställningars fotoarkiv.
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fen för Moderna museet Pontus Hultén som ny ledamot 
i MUS 65.374 Valet var intressant med avseende på Hul-
téns bakgrund som entreprenör där han under 1960-ta-
let radikalt hade förnyat svensk konstmuseiverksamhet 
genom flera internationellt uppmärksammade utställ-
ningar på Moderna museet.375 

MUS 65 spelade som sagt en viktig roll i den debatt 
om museerna som fördes de kommande tio åren. Dess 
uppdrag var dels att föreslå en omprövning av den 
svenska museistrukturen och dels att leda implemente-
ringen av en ny tankestil för museerna. Detta innebar 
att MUS 65 med staten som uppdragsgivare stod i täten 
för Samhällsmuseitanken. Det skall understrykas att 
MUS 65:s uppdrag var ovanligt för en statlig utredning 
genom att dess styrelse hade ett mångfasetterat ansvar. 
Man skulle utreda såväl museiverksamheten som se-
nare kulturminnesvården, parallellt med detta utgöra 
statens beredningsorgan för ansökningar, förfrågningar, 
yttranden och kontakter med museer, föreningar och 
museiföreträdare i museifältet. MUS 65 utgjorde dess-
utom remissorgan för andra utredningar och förslag 
inom kulturfältet. Till detta kom uppgiften att operativt 
leda Försöksverksamheten med Riksutställningar. Eric 
Hedqvist, har bekräftat att fullföljandet av dessa upp-
gifter krävde mycket omfattande arbetsinsatser av de få 
anställda tjänstemännen i MUS 65.376

Som chef för Försöksverksamheten med Riksutställ-
ningar engagerades från dess start 1965 landsantikva-

ställningars styrelse – som utgjordes av MUS 65:s arbetsutskott, 
Protokoll från MUS 65:s  styrelsemöte 1967-06-15, bilaga 2, 
Riksutställningars arkiv, Serie A1:1.  

374   Kulturminnesvård: 1965 års musei- och utställningssakkunniga 
MUS 65, SOU 1972:45, 3.

375   Karl-Gunnar (Pontus) Hultén (1924–2006). Professor, konstsam-
lare och museiman. Chef för Moderna Museet 1960–1973. Under 
hans chefstid betraktades Moderna Museet som ett av de mest 
progressiva konstmuseerna i världen. Källa: http://sv.wikipedia.
org/wiki/Pontus_Hultén, 2011-04-09.

376  Intervju med Eric Hedqvist – sekreterare i MUS 65, 2010-07-10.

rien vid Västerbottens länsmuseum Gunnar Westin. 
Han fortsatte på denna post fram till sin pensionering 
1980.377 Verksamheten med MUS 65 och Riksutställ-
ningar hade en långvarig ledningskontinuitet i och med 
att även den dubbla rollen som ordförande för MUS 65 
och Riksutställningar innehades av Lennart Holm ända 
fram till 1986.378 I regleringsbrevet för Riksutställ-
ningar underströks betydelsen av decentralisering av 
kulturverksamheten, en idé som en av Riksutställning-
ars kritiker Erik Hofrén också omfattade.  Tanken att 
alla medborgare i landet oberoende av geografisk bo-
stadsort, utbildningsnivå eller social tillhörighet skulle 
ges tillgång till kulturen var central i den nya kulturpo-
litiken. Detta präglade också Gunnar Westins och Riks-
utställningars tänkande och handlande från första bör-
jan. I en programförklaring redovisade Westin kärnan i 
Riksutställningars uppdrag: 

[…] det är ett vidsträckt program som åligger MUS 
65 och därmed Riksutställningar att uppfylla. Det ger 
uppgifter inom de flesta områden av samhällslivet. 
Kärnpunkten i det hela är emellertid att nå ut med 
kulturbudskapet till så många som möjligt, att finna 
nya vägar att nå flera människor. Om verksamheten 
inte lyckas med detta är den förfelad. Ännu så länge 
är det emellertid endast fråga om att göra försök. Det 
väsentliga är ej att Riksutställningar åstadkommer ett 
stort antal skiftande utställningar utan att man av de 
utställningar som görs kan dra slutsatser, som gagnar 
den framtida utvecklingen.379

377   Gunnar Svensson tillträdde som ny VD för Riksutställningar 
fr.o.m. 1980–07–01. Riksutställningars styrelseprotokoll 1980-
06-03, Riksutställningars arkiv, Serie A1:1; Gunnar Westin, ”15 
år med Riksutställningar”, i Svenska museer 1981:2, 9–13.

378   MUS 65:s arbete avslutades 1974 och därmed också Holms roll 
som dess ordförande.

379   Gunnar Westin, ”Statens försöksverksamhet med riksutställning-
ar – en orientering”, Odaterad promemoria (troligen 1966–1967), 
Riksutställningars arkiv, Serie A.  

Bild 5: MUS 65:s ledning offentliggör sitt slutbetänkande 1974. Fr.v. Göran Nylöf, Jan Hjort, Åke Meyerson, Lennart Holm, 
Gunnar Westin och Eric Hedqvist. Riksutställningars fotoarkiv.
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Med MUS 65, och till den kopplade Försöksverksam-
heten med Riksutställningar, gjordes ett allvarligt stat-
ligt försök att förändra det svenska museifältet. När det 
gäller museer och utställningar, var statens ambition 
att med MUS 65 som verktyg göra denna verksamhet 
tillgänglig för medborgare i hela landet och inte bara i 
de stora städerna. Avsikten var också att förändra pu-
blikens sociala sammansättning, så att flera medborgar-
grupper skulle hitta möjligheter att använda museerna. 
För framgång i arbetet fästes stor tilltro till möjlighe-
terna att öka medvetenheten om utställningsmediet.380 
MUS 65 hade att genomföra försöksverksamhet med 
”riksutställningar av konst samt kultur- och naturhis-
toriska föremål”381. Uppdraget, som det formellt for-
mulerades, var att såväl utreda museiväsendet som att 
bedriva försöksverksamhet med Riksutställningar.382 
Bakgrunden var det beslut från 1961 där riksdagen 
godkände ett handlingsprogram för statens kulturpoli-
tik. Som framgått ovan underströks i detta program att 
kulturmiljön successivt skulle breddas liksom att den 
kulturförmedlande verksamheten skulle förbättras.383 
Hur detta skulle åstadkommas uttrycktes på detta sätt i 
direktiven:

För att åstadkomma en bättre kulturförmedling på 
konstens område och det allmänt kulturhistoriska och 
naturhistoriska fältet är det nödvändigt att skapa öka-
de möjligheter för en större allmänhet att få kontakt 
med våra museers föremålsbestånd. Vid sidan av en 
ökad och mer differentierad utställningsverksamhet 
måste en väl planerad upplysningsverksamhet, läm-
pad för skilda publikkategorier, komma till stånd. 
Härvid aktualiseras en ökning och samordning av de 
nuvarande resurserna för de många skilda institutio-
ner, museer och konstbildningsorganisationer m.m. 
som nu bedriver sådan verksamhet.” 384

Syftet var således att öka tillgängligheten för medborg-
arna inte bara inom det kulturhistoriska fältet, utan 
också inom konst och naturhistoria. De undertexter 
som kunde avläsas var flera. En viktig sådan var det 
missnöje som fanns hos staten över att såväl konstmu-
seerna som de kulturhistoriska museerna nådde en allt-
för liten publik. Museernas arbete handlade för mycket 
om insamling av föremål, vård och konservering och 
för litet om vad, varför och hur museernas utåtriktade 
verksamhet skulle bedrivas. Enligt staten var således 
museerna alltför mycket Kulturarvsmuseer och för litet 

380   Se uppdrag och direktiv för MUS 65, SOU 1973:5, 9–15; Intervju 
med Eric Hedqvist 2010-07-10--11..

381   Kungl. Maj:ts regleringsbrev ang. anslag för budgetåret 1965/66 
B. Allmänna kultur- och bildningsändamål, 1965-06-30, Riksut-
ställningars arkiv, Serie E1.

382   Museerna: Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS65, SOU 1973:5, 3.

383  SOU 1973:5, 79.
384   Kungl. Maj:ts direktiv 1965-03-26  till 1965 års musei- och ut-

ställningssakkunniga MUS 65, Riksutställningars arkiv, Serie 
A1:1. 

Samhällsmuseer. Alla medborgare hade rätt till kultur, 
inte bara de välutbildade, som därtill hade bekväm till-
gång till kulturutbudet i storstäderna. För att åstadkom-
ma en förändring av denna situation, var det nödvän-
digt med en radikal omstrukturering av de befintliga 
kulturresurserna.

Museiverksamheten omfattade fyra huvudområden, 
konst, natur- och kulturhistoria samt kulturminnesvård. 
Alla dessa områden omfattades av MUS 65:s uppdrag. 
När det gäller museerna var det viktigt att de statliga 
museerna var beredda att låna ut sina föremål till an-
dra museer. Välvilja räckte inte längre och därför be-
dömde staten det som nödvändigt att påskynda denna 
process genom specifika preciseringar i direktiven till 
MUS 65.385 

I regleringsbrevet poängterades att de statliga muse-
erna, liksom de museer som mottog statliga bidrag, 
hade skyldighet att medverka i den försöksverksamhet 
som skulle inledas. De statliga museerna skulle ha en 
skyldighet att låna ut föremål till annat museum som 
anmälde sådana önskemål. Visserligen skulle detta fö-
regås av ett samråd, men utlåningsplikten var ändå en 
nyordning som de nationella museerna var skeptiska 
till. Ledord i den försöksverksamhet som inleddes var 
samarbete och samordning mellan olika museer och ut-
ställningsarrangörer. Detta avsåg givetvis inte bara de 
statliga museerna utan också länsmuseerna, specialmu-
seerna, de museer som hade kommuner som huvudmän 
liksom inte minst skolan. 386 

Det handlade således om de dominerande delar av mu-
seifältet i Sverige som, i enlighet med Elisabet Croo-
kes indelning, utgjorde den officiella museisektorn. 
Inom konstområdet underströks betydelsen av en sam-
ordning med de konstorganisationer som hade uttalad 
folkrörelseuppbyggnad dvs. Folkrörelsernas Konst-
främjande, Föreningen Konst i skolan och Riksförbun-
det för Bildande konst. 1967 hade erfarenheter vunnits 
om hur försöksverksamheten bäst skulle organiseras. 
Osäkert var dock hur de ovan nämnda konstorganisa-
tionerna skulle inordnas i Riksutställningar. Hur skulle 
deras erfarenheter, kontaktnät och kompetens bäst an-
vändas utan att deras självständighet som fria folkbild-
ningsorganisationer gick förlorad? Under de inledande 

385   Dessa preciseringar angavs i regeringens regleringsbrev om an-
slag för budgetåret 1965/66 för vad som definierades som All-
männa kultur- och bildningsändamål (vilket bl.a. omfattade muse-
erna). Punkt 2 sidan 27 innehöll följande formulering: 
 ”Det åligger statliga och statsunderstödda museer att medver-
ka i försöksverksamheten. Föremål tillhörande statligt museum 
må i samråd med museet disponeras för utställningsverksamheten 
utan hinder av vad Kungl. Maj:t eljest förordnat rörande utlån av 
föremål ur museets samlingar.”, Riksutställningars arkiv, Serie 
E1.

386   Uppgiften hade sin grund i missnöjet med de svenska museerna. 
Dessa uppfattades som alltför inåtvända och riktade sig till en allt-
för liten och socialt snäv publik. Detta mönster måste förändras. 
Verktyget för detta hette MUS 65.
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två åren hade ett samarbete inletts mellan konstorgani-
sationerna och Riksutställningar där organisationerna 
uppmuntrades att komma med förslag till samarbets-
projekt. Detta resulterade i flera projekt som förvå-
nansvärt snabbt realiserades. Parallellt med detta ge-
nomfördes ett omfattande inventeringsarbete av landets 
utställningslokaler. Dessa erfarenheter gav förutsätt-
ningarna för det samarbetsavtal mellan konstorgani-
sationerna och Riksutställningar som blev verklighet i 
juni 1967. Detta innebar ett samgående mellan Riksut-
ställningar och Riksförbundet för Bildande Konst samt 
Föreningen Konst i skolan. Samgåendet ägde rum ut-
ifrån en samverkansprincip, som innebar att förening-
arna skulle bestå som medlemsorganisationer, men att 
deras verksamhet skulle bedrivas av Riksutställningar. 
Det innebar också att föreningarnas resurser i form av 
ekonomiska tillgångar, personal, utställningar, inventa-
rier m.m. ställdes till försöksverksamhetens förfogan-
de. En möjlighet att avbryta samarbetet om någon part 
så önskade skrevs också in i avtalet.387 Avtalet innebar 
också att föreningarna skulle behålla sin identitet och 
med möjligheter att återgå till ställningen som själv-
ständiga organisationer.388 

Bild 6: Lennart Holm intervjuas av Sveriges Radio i samband 
med offentliggörandet av MUS 65:s slutbetänkande, 1974. 

387   Utställningar, Betänkande avgivet av1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, SOU 1974:43, 49–50; Protokoll från 
MUS 65:s styrelsesammanträde 1967-06-15, bilaga 1, Riksutställ-
ningars arkiv, Serie A:1; 
 Samarbetsavtalet föranledde också en justering av Riksutställ-
ningars organisation under 1967. Den innebar att verksamheten 
skulle stå under huvudmannaskap av MUS 65, medan den direkta 
ledningen skulle utövas av ett arbetsutskott. Detta bestod av en 
ordförande som tillika var MUS 65:s ordförande samt tre ledamö-
ter med suppleanter vardera utsedda av Riksförbundet för Bildan-
de Konst, Föreningen Konst i skolan och MUS 65.  
 Arbetsutskottet utgjorde i praktiken Riksutställningars styrelse 
under hela försöksperioden. Därutöver utgjordes den operativa 
ledningen av en direktion bestående av verkställande direktören 
och några tjänstemän inom organisationen som utsågs av arbets-
utskottet. Denna operativa ledningsgrupp kallades direktionen, 
men i denna var det endast verkställande direktören som hade 
beslutanderätt; Se SOU 1974:43, 52.

388   Direktiven för 1965 års sakkunniga MUS 65; MUS 65:s betän-
kande Utställningar SOU:1974:43. 17.

Riksutställningars fotoarkiv.

MUS 65:s arbete präglades av en pragmatisk inställ-
ning till de uppgifter man hade att utföra. Diskussioner 
om försöksverksamhetens förutsättningar och mål för-
des endast i ringa grad.389 Trots detta tillsatte styrelsen 
för försöksverksamheten en särskild arbetsgrupp att 
utarbeta ett förslag till arbetsteori för verksamheten. 
Arbetsgruppens förslag, som utformades av Riksut-
ställningars medarbetare Bengt E. Holmquist, presen-
terades i dokumentet Arbetsteori och antogs 1967 av 
MUS 65 som handlingsprogram för Riksutställning-
ar.390 Dokumentet var intressant som ett program för 
en kulturorganisation i Sverige med ett innehåll som 
hade samma kulturpolitiska intentioner som några år 
senare formulerades i Kulturrådets förslag Ny Kultur-
politik.391  I förordet för Arbetsteori lyfte ordföranden 
Lennart Holm fram de delar av direktiven för MUS 65 
som stipulerade att försöksverksamheten skulle utgöra 
en serviceverksamhet avsedd att utjämna skillnader-
na i tillgänglighet till kulturutbudet mellan huvudstad, 
landsort och landsbygd. Syftet med dokumentet var att 
beskriva mål och metoder för försöksverksamheten för 
tre år, fram till 1970. Holm markerade tydligt att det-
ta inte bara var ett styrdokument för Riksutställningar, 
utan också en manifestation för kulturpolitiken i stort:

När vi i det följande behandlar Riksutställningars 
tekniska serviceuppgifter är det givetvis i medve-
tande om dess kulturpolitiska ställning. En distribu-
tionsuppgift som den som Riksutställningar tar på sig 
stannar inte i teknisk anonymitet. Den blir en aktivi-
tet i kulturlivet. Den skapar en dialog mellan sin sto-
ra publik och dem som står bakom utställningarna: 
konstnärer, museimän, idégivare. En återföring av de 
olika publikgruppernas erfarenheter och värderingar 
är av största betydelse för att bryta kulturlivets och 
konstskapandets sociala och geografiska isolering. 392

Riksutställningar skulle således spela en roll som spjut-
spets för kulturpolitiken och därmed också som en ba-
nerförare för en förändring av Kulturarvsmuseer till 
Samhällsmuseer. Holms korta och kärnfulla förord var 
en engagerad appell också för Riksutställningars upp-
drag:

Riksutställningar ska kunna vara en inspiratör för det 
lokala kulturlivet och inte kväva detta med det kan-
ske förkrossande rika material som kommer att stå 
till dess förfogande. Riksutställningar måste skapa 

389  Intervju med Eric Hedqvist - sekreterare i MUS 65, 2010-07-10.  
390   Bengt E. Holmquist, Arbetsteori – Statens försöksverksamhet med 

Riksutställningar, Riksutställningar/Stockholm, 1967, Riksutställ-
ningars arkiv, Serie A1:1

391   Se bl.a. Lennart Holm, Strategi för kultur, Bonnier/Stockholm, 
1964, 7. 

392   Lennart Holm, ”Förord”, i Bengt E. Holmquist, Arbetsteori - Sta-
tens försöksverksamhet med Riksutställningar, Stockholm, 1967, 
Riksutställningars arkiv, Serie A1:1. 
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aktivitet, väcka debatt och skaparlust. I utställning-
arna måste föras fram idéer och åsikter, argument 
och appeller, där ledningens ansvar sträcker sig långt 
utöver den tekniska välsmordheten. Kulturpolitiskt 
är det alltid innehållet som mer än föremålen och 
expositionsformen har betydelse. Riksutställningar 
ska pröva utställningsformen som ett modernt och 
effektivt medium för information och förmedling av 
upplevelse och engagemang. På Riksutställningar 
ställs samma höga krav på medvetenhet om vad detta 
medium används till som på ledningen för våra andra 
massmedia.393 

Anslaget var offensivt och kan också av många ha 
uppfattats som provocerande. Handlingsprogrammet 
initierade föga oväntat såväl en offentlig som intern 
kulturdebatt. Intentionerna i programmet avspeglades 
också i den konkreta verksamhet som Riksutställningar 
utvecklade. Det manifesterades på flera sätt, såväl i val 
av teman och innehåll i utställningarna, som i den ex-
perimentanda och nyfikenhet kring utställningsmediet 
som fanns i den organisationskultur och nya tankestil 
som Riksutställningar representerade vid denna tid. 
Skellefteåregionen blev under perioden 1967–1973 en 
modell för försöken att förankra utställningsverksam-
heten i skolan, lokala studieförbund, museer, kommu-
nen liksom andra konstområden som teater och mu-
sik.394 Riksutställningar utgjorde ett nytt tankekollektiv 
och ett museifältets heterodoxa som stod i konflikt med 

393  Holm, 1967. 
394   I Skellefteå utvecklades en försöksverksamhet med skolan, stu-

dieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå museum, Riksteaterns 
Västerbottensensemble, Rikskonserters Skellefteåavdelning och 
den lokala kulturnämnden som  samarbetsparter. Riksutställning-
ars förslag till Kungl. Maj:t ang. budget 1966/67, bilaga till sty-
relseprotokoll 1965–1969, Riksutställningars arkiv, Serie A1:1; 
Peter Gustafsson, ”Ett sekel i Skellefteåbygd”, i Svenska museer 
1975:1; Se även Helene Broms & Anders Göransson, Kultur i rö-
relse – en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken, Atlas/
Stockholm, 2012, 29–34.

doxan – den dominerande delen av det svenska muse-
ifältet och kulturminnesvården. I och med samgåendet 
med de två konstorganisationerna Föreningen Konst 
i skolan och Riksförbundet för Bildande konst öka-
de Riksutställningars utbud av utställningar radikalt. 
Den förstnämnda av dessa konstorganisationer hade en 
verksamhet som omfattade drygt hundratalet utställ-
ningar som turnerade runt landets skolor, medan den 
senare hade tiotalet aktuella utställningar. Denna vä-
sentliga utökning av antalet utställningar och det där-
med sammanhängande merarbetet, framtvingade ännu 
en omorganisation som gällde fr.o.m. januari 1968. 
Den nya organisationen för Riksutställningar bestod av 
tre avdelningar, produktion, distribution och adminis-
tration, men betraktades redan från start som ett provi-
sorium. Produktionsarbetet bedrevs inom en kunskaps-
avdelning, en skolavdelning och en konstavdelning. 
Organisationsstrukturen hade den uppenbara nackdelen 
att utesluta en rad viktiga funktioner såsom verkstad, 
lager,”mediaförsök”, studiesektion, vetenskapliga un-
dersökningar och publikationssektion. Därför utarbeta-
des ännu en organisationsmodell som gällde fr.o.m. no-
vember 1969. Denna bestod av fyra avdelningar under 
ledningsfunktionerna styrelse, arbetsutskott och verk-
ställande direktör. Avdelningarna var produktion, dist-
ribution, uppföljning med en administrationsavdelning 
som understöd. Denna organisering av verksamheten 
blev den arbetsmodell som Riksutställningar arbetade 
utifrån under drygt två decennier.395  

MUS 65 arbetade under en tioårsperiod under vilken 
man avlämnade tre betänkanden som var helt centra-
la för musei- och kulturminnesvårdspolitiken, Kul-
turminnesvård SOU 1972:45, Museerna SOU 1973:5 
och Utställningar SOU 1974: 43. Kommittén upplös-

395  Utställningar: Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, SOU 1974:43, 51–57.

Bild 7: Riksutställningars styrelse med personal, 1978. På bilden syns bl.a. följande personer: längst fram t.v. Per Bengtsson, 
längst bak på kortsidan fr. v. Bengt E. Holmquist, Jan Hjort, Lennart Holm, Gunnar Westin, längst fram t. h. Ulla Keding–
Olofsson. Riksutställningars fotoarkiv.
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tes i och med att Statens Kulturråd inrättades 1974.396 
Försöksverksamheten med Riksutställningar och MUS 
65:s styrelse, hade då också hittat arbetsformer som 
gjorde verksamheten mogen att bedrivas i en egen 
självständig organisationsform. I enlighet med försla-
gen från MUS 65:s betänkande Utställningar SOU 
1974:43 ombildades Riksutställningar med Kungl. 
Maj:ts beslut som statlig stiftelse och till namnet Insti-
tutet för Riksutställningar med start i januari 1976.397 
Den kulturpolitiska målsättningen var alltså tydlig för 
Riksutställningar, det nya tankekollektivet, och innebar 
en avsikt att förnya tankestilar från Kulturarvsmuseer 
till Samhällsmuseer. 

Statens Kulturråd - reviderad 
museipolitik
I och med Statens Kulturråds tillkomst 1974 över-
spelades snabbt MUS 65:s idé om ett överorgan för 
centralmuseerna. Med naturlig logik gavs denna roll 
istället till Statens Kulturråd. Därmed skapades dock 
inte automatiskt klarhet och konsensus om de centrala 
museernas ansvar för landets museiväsende. Den nya 
kulturpolitiken, som innebar en klar prioritering och 
resursmässig satsning på regionerna och länsmuseerna, 
minskade inte denna oklarhet. I en situation då läns-
museerna fått klart förbättrade förutsättningar att stå på 
egna ben, försvagades i motsvarande grad centralmuse-
ernas position.

Vad skulle nu ske? Vore det önskvärt att centralmuse-
erna fick behålla de uppgifter och ansvar man så länge 
innehaft och i så fall hur skulle det åstadkommas? 
Detta dilemma påskyndade statens ansträngningar för 
att skapa klarhet. Metoden blev den klassiska, nämli-
gen att tillsätta ytterligare utredningar: propositionen 
1986/87:97 som resulterade i direktiv för centralmu-
seernas uppgifter och ansvar. Bakgrunden var statens 
intresse att utnyttja de samlade museiresurserna på ett 
effektivare sätt än hittills. Den utredning av Statens 
Kulturråd som utgjorde grunden för propositionen, 
konstaterade att de centrala museerna hade ett sär-
skilt ansvar för att effektiviseringen skulle ske.398 Ar-
bets- och ansvarsfördelningen mellan museerna måste 
bli tydligare. Vissa av centralmuseerna ansågs ha ett 
tyngre ansvar och fick beteckningen ”basmuseer”. Till 
denna kategori hörde Nordiska museet, Statens histo-
riska museer, Etnografiska museet, Statens konstmu-

396   Statens kulturråd som statlig myndighet inledde sin verksamhet 
1974-10-01, Kulturrådet informerar 1974-11-20, Statens kultur-
råd, 1974.

397   Riksutställningar organiserades fr.o.m. 1 januari 1976 som en 
stiftelse under ledning av en styrelse, vars ordförande liksom or-
ganisationens direktör utsågs av Kungl. Maj:t. Styrelsens övriga 
ledamöter utsågs av Statens kulturråd, SOU 1974:43, 21.

398   Museiförslag - Kulturrådets överväganden och förslag angående 
de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets museivä-
sende, Rapport från Kulturrådet 1986:3, Statens kulturråd.

seer (Nationalmuseum och Moderna museet) samt Na-
turhistoriska riksmuseet. Basmuseerna bedömdes ha en 
samlad överblick över det mesta av landets museiverk-
samhet och kunde därmed ansvara för samarbete och 
samordning av museifältets alla väsentliga delar.399

Ansvaret preciserades enligt följande:

 – Samband och samarbete med museiväsendet i öv-
rigt; särskilt de regionala museerna

 – Samband och samarbete med angränsande samhäll-
sintressen

 – Samband och samarbete mellan de centrala museer-
na inbördes  400

Det handlade bl.a. om ett ökat fackmässigt stöd till de 
regionala museerna och ett aktivt arbete för att främja 
museifältets decentralisering. Vikten av ett förbättrat 
samarbete mellan centrum och periferi (centralmuseer 
och länsmuseer) motiverades inte minst av att länsmu-
seerna i och med Ny Kulturpolitik hade getts utökade 
resurser, vilket i sin tur ledde till att de hade större för-
måga att ställa högre krav på hjälp från centralmuseer-
na. Detta var positivt för museifältet som helhet, men 
här fanns också en dold motsättning mellan centrum 
och periferi i frågor om resursfördelning, profilering 
av verksamhet och annan konkurrens mellan museer-
na. Till detta betonades Statens Kulturråds övergripan-
de ansvar för att den nya politiken för museerna skulle 
förverkligas. När det gäller den segdragna frågan om 
en ev. separation mellan Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museum, anslöt sig propositionen 
till uppfattningen att inga vägande skäl till en delning 
fanns: ”Med ett bibehållet samband är det lättare att ut-
veckla långsiktiga program för att sprida kunskap och 
skapa medvetenhet om kulturarvet och de historiska 
sammanhangen. Det ger också bättre utgångspunkter 
för att möta de kommunala och regionala museernas 
önskemål om råd och vägledning. Ett fortsatt samband 
mellan Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museer utesluter inte att man bygger ut samverkan med 
andra centrala museer.”401

399  Museiförslag, 1986:3, 130–134.
400   De centrala museernas uppgifter och ansvar, Regeringens propo-

sition 1986/87:97, 7.
401   Ibid., 51; Konflikten om Riksantikvarieämbetets organisatoriska 

relation till Statens historiska museum hade föranlett omfattan-
de utredningar: ”Statens kulturråds (museiutredningens) arbete 
under hösten 1985 och våren 1986 med regeringsuppdrag an-
gående de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets 
museiväsende”, 1985-06-17 , 1985-08-23 (rev); ”Organisations-
frågor inom RAÄ-SHMM – en rapport till styrelsen från dess 
utvärderingsgrupp bestående av ledamöterna Furuhagen, Mogård, 
Pålsson, Wiklund och Ågren”, 1985-07-05; ”Statens historiska 
museum” – Bilaga 1985-08-23 med kommentar till rapport 1985-
08-21 avgiven av styrelsen för riksantikvarieämbete och statens 
historiska museer;) ”Diskussionsunderlag om Nationellt ansvar 
för museerna”, Statens kulturråds (Museiutredningen MUSAM), 
1985-08-28;”Organisationen av riksantikvarieämbetet och statens 
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En avvikande uppfattning i denna fråga hade Statens 
historiska museums direktör Olov Isaksson som häv-
dade att en sammanhållen organisation, skulle medföra 
svårigheter för Statens historiska museum att profilera 
sig som centralmuseum. Dessutom ansåg Isaksson att 
en sammanhållen organisation vore alltför byråkratisk 
och skulle skapa onödig konkurrens vid fördelning av 
anslag.402 Isakssons reservation bottnade i konflikten 
mellan Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museum. Denna konflikt pågick under hela Roland 
Pålssons period som Riksantikvarie 1972–1988 och 
sammanföll med Olov Isakssons chefsperiod på Sta-
tens historiska museum. 

Tendensen från statens sida att strama åt kontrollen av 
museernas verksamhet var ingen ny företeelse. Jämfört 
med tidigare blev detta tydligare under 1980-talet. En 
viktig orsak var den vacklande samhällsekonomin. Ef-
ter de optimistiska och omvälvande 1960 och 1970-ta-
len ökade medvetenheten under 1980-talet om att sam-
hällets resurser inte var oändliga. Samtidigt med detta 
pågick en högervridning av politiken, som innebar att 
kraven på sänkta skatter vann större anslutning. Detta 
påverkade också viljan att avsätta mer samhällsresurser 
till bl.a. museerna. Av propositionen 1986/87:97 fram-
gick också statens ökade intresse av att strama åt cen-
tralmuseernas ekonomi. Detta ledde för Riksantikva-
rieämbetet och Statens historiska museums del till att 
en ingående genomlysning gjordes av verksamheten, 
vilken sammanfattades i rapporten ”Mål och verksam-
hetsprogram” för myndigheten 1989. Programskriften 
avspeglade den skärpning av museernas ekonomiska 
planering och kontroll som blivit utmärkande för peri-
oden. 

historiska museer”, MUSAM, 1985-09-09; Erik Hofrén, ”Musei-
landskapet tur och retur”, November 1985; Museisverige: En be-
skrivning av Sveriges museiväsende utifrån statistiska uppgifter 
1983, MUSAM, 1985-11-14; ”De centrala museernas uppgifter 
och ansvar för landets museiväsende”, Statens kulturråd, 1985-
12-03; ”Organisationen av riksantikvarieämbetet och statens his-
toriska museer”, Statens kulturråd, 1985-12-03.

402   Betänkande 1986/87: KrU21 om de centrala museernas uppgifter 
och ansvar (prop. 1986/87:97), 51.
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KAPITEL 4 

SAMHÄLLSMUSEUM I 
VARDANDE  

– LÄNSMUSEERNAS 
NYA PRAKTIK404

403

I detta kapitel analyseras hur museiaktörer på de tre 
länsmuseerna Norrbottens museum, Västerbottens 
museum och Dalarnas museum förhöll sig till frågan 
om Kulturarvsmuseum respektive Samhällsmuse-
um. Här behandlas hur tidsandan satte sin prägel på 
utvecklingen av länsmuseerna. Analyserna riktar in 
sig på olika perioder för respektive museum och tar 
utgångspunkt i de förutsättningar som förelåg i länen. 
Min avsikt är att påvisa hur denna variation av om-
ständigheter för länsmuseerna hade betydelse för de 
olika visioner som de formulerade och verksamhets-
inriktningar som de valde. Jag vill understryka dis-
tinktionen mellan visioner och verklighet. Aktörerna 
formulerade många visioner av vilka några omsattes i 
verkligheten, men flera av dessa stannade vid önske-
mål. Vilka visioner som realiserades i konkret verk-
samhet varierar naturligtvis. För Norrbottens museum 
begränsas min studie till att endast analysera Norrbot-
tensmodellen som vision som den formulerades under 
perioden 1963–1967. Västerbottens museum analy-
seras såväl om visioner som verksamhet med tonvikt 
på perioden 1960–1980 och med speciellt fokus på 
utställning, pedagogik och bild. Dalarnas museum ana-
lyseras för perioden 1967–1987 såväl med avseende på 
visioner som verksamhet. De verksamhetsprofiler som 
växte fram på respektive museum kan sammanfattas på 
följande sätt.

I Norrbottens län utarbetades en länsplan kallad BD 
80404, som inte enbart blev en viktig riktpunkt för sam-
hällsplaneringen i detta län, utan också användes som 
en förebild i många andra län. Planen var viktig för 
det utvecklingsarbete som startades på Norrbottens 
museum i början av 1960-talet, och som resulterade i 
den inriktning av museet som den nye chefen Harald 
Hvarfner gav museet som kan sammanfattas i rubriken 
Norrbottens museum – Regionalt centralmuseum. 

I Västerbotten tog utvecklingen av länsmuseet rejäl fart 
tack vare två omständigheter. Den ena var etableringen 
av Umeå universitet under 1960-talet. Den andra var 
arbetet med utveckling av museipedagogik, bild- och 

403   Termen länsmuseer som beteckning på de regionala museerna 
började användas först under 1970-talet. Tidigare användes ter-
merna provinsmuseer och landskapsmuseer. I avhandlingen an-
vänder jag landskapsmuseer och provinsmuseer som beteckningar 
på regionala museer före 1965 och länsmuseer för tiden därefter. 

404   BD 80 åsyftar dels Norrbottens länsbeteckning BD och dels pla-
nens tidsmål 1980.

utställningsmedium på länsmuseet genom främst Per-
Uno Ågrens insatser. Dessa händelser medverkade till 
att väcka ett riksintresse för Umeå som region och till 
att många i det svenska museifältet började betrakta 
Västerbottens museum med nyfikenhet. I Dalarna eta-
blerades successivt genom Erik Hofrén en inriktning 
för länsmuseet med tydlig forskningsprofil och ambi-
tion att utveckla museets demokratiska karaktär byggd 
på länets långvariga folkrörelsetradition.  

Den praxis som präglade de svenska museerna vid 
1960-talets inledning, hade Sigurd Curman skapat un-
der 1920- och 30-talen. Det hade handlat om att bygga 
upp ett rikstäckande nätverk av regionala museer, men 
också att skapa ekonomiska förutsättningar för dessa 
museer. Hans perspektiv präglades av en paternalistisk 
folkuppfostrande ambition som i studien benämns Cur-
manlinjen. De länsmuseer som genom Curmans insat-
ser konstituerades fick en inriktning som betonade kul-
turarvets viktiga roll men som samtidigt hade många 
drag i samhällsorienterande riktning byggt på dåtidens 
värderingar och förutsättningar. Under tiden fram till 
början av 1960-talet blev det alltmer uppenbart att Cur-
mans länsmuseer i många avseenden förlorat i publik-
kontakt och attraktivitet, beroende på samhällsutveck-
lingen. Sedan länge levde också länsmuseerna med 
mycket knappa resurser vilket försämrade möjligheter-
na att bedriva en kvalitativt acceptabel och för besö-
karna intresseväckande verksamhet. Norrbottens mu-
seum var ett av första länsmuseer som arbetade för att 
förändra denna situation, men en förnyelse igångsattes 
också på andra museer.

Norrbottens museum 
Historia – Utveckling av 
Norrbottensmodellen
Norrbottens museum med huvudsäte i Luleå, blev det 
museum som av många uppfattades som en förebild för 
de försök att utveckla länsmuseernas praktiker som in-
leddes under 1960-talet. Den nye landsantikvarien vid 
museet, Harald Hvarfner, hade genom sina etablerade 
kontakter i det svenska museifältets centrum, Riksanti-
kvarieämbetet, utverkat resurser för ett försöksprojekt 
från Riksantikvarieämbetet och Utbildningsdeparte-
mentet. Regionalt och lokalt bidrog också landstinget, 
Luleå stad och flera kommuner i länet samt Stiftelsen 
Seth M Kempes Minne med stöd till projektet. Med 
dessa resurser genomfördes en försöksverksamhet un-
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der perioden 1963–1967.405 Hvarfner som under tiden 
vid Riksantikvarieämbetet präglats av Sigurd Curmans 
tänkande om kulturminnesvården och museerna en-
gagerade sig tidigt i oppositionen mot MUS 65. Mot-
ståndet organiserades med Hvarfner som ledare för en 
grupp med de unga landsantikvarierna Erik Hofrén, 
Sten Rentzhog och Sune Zachrisson. Alla hade utbil-
dats med Sverker Janson vid Riksantikvarieämbetet 
som mentor och i Sigurd Curmans anda. Gruppen led-
de motoffensiven mot MUS 65 främst genom intresse-
organisationer i museifältet i form av Länsmuseernas 
samarbetsråd, Föreningen Sveriges landsantikvarier 
och Svenska museimannaföreningen. Deras kritik sam-
manfattades i debattboken 70-talets museum som ut-
kom 1970 och som frekvent användes som referens i 
debatten under 1970-talets inledande år. 

Norrbottens museums tillkomst och historia följde ett 
mönster som gällde de allra flesta av landets länsmu-
seer. Museet grundades 1866 till att börja med under 
den då vanligaste organisationsformen, nämligen mu-
seiföreningen.406 Med hembygdsrörelsens uppsving 
efter första världskriget ändrades museets namn 1922 
till Norrbottens läns hembygdsförening. De första egna 
lokalerna fick museet med tillkomsten av en friluftsav-
delning på Gultzau-udden i Luleå år 1921.407 I samband 
med satsningen för uppbyggnaden av de regionala mu-
seerna och kulturminnesvården under Sigurd Curmans 
tid som riksantikvarie, uppfördes Norrbottensmuseets 
första egna byggnad som invigdes 1936. Museibygg-
naden placerades centralt i residensstaden Luleå och 
planerades i nära samarbete med Riksantikvarieämbe-
tet. Museet var ett av de första som projekterades med 
hörsal och café, vilket visade en ambition hos de mu-
seiansvariga att skapa en utåtriktad verksamhet. Först i 
början av 1940-talet märktes ett seriöst ekonomiskt an-
svarstagande från Norrbottens landsting. Men resurser-
na var trots detta mycket begränsade och tillät knappast 
en utveckling av en verksamhet som tillkomsten av 
museibyggnaden hade skapat förväntningar om. Under 
1940- och 1950-talen förnyades museets utställningar i 
mycket ringa grad och avståndet till publiken framstod 
tydligt med årligen upprepade begränsade och oför-
ändrade besökssiffror, trots att Luleå stads invånarantal 
tredubblades under denna period. Antalet besök på mu-
seet kunde hjälpligt hållas uppe tack vare den publik 
som lockades av konstutställningarna.408 

405   Harald Hvarfner, ”Norrbottens museum: Försöksmuseum”, i 
Svenska museer 1966:3, 6; Se även: Harald Hvarfner et al., Norr-
bottens museum: Försöksmuseum (Preliminär version av Norrbot-
tensmodellen), Norrbottens museum/Luleå, 1966; Redovisad vid 
Svenska Museimannaföreningens och Landsantikvarieorganisa-
tionernas samarbetsråds resa i Norrbotten 1966-09-01--04. 

406  Norrbottens museiförening.
407  Hvarfner, 1966:3, 5.
408  Hvarfner, 1966:3.

Bild 8: Harald Hvarfner i fält. Fotot sannolikt från 1950-talet 
och i samband med att Hvarfner ledde Riksantikvarieämbetets 
arkeologiska utgrävningar vid älvdalarna i övre Norrland, 
Nordiska museets fotoarkiv.

Sådan var situationen vid Norrbottens museum i början 
av 1960-talet: ett museum som tiden sprungit förbi och 
som var på väg att förlora medborgarnas förtroende. 
Skulle en museisatsning ske, krävde det ett nytänkan-
de. Norrbottens län hade under lång tid dominerats av 
jord- och skogsbruk samt bergshantering. Tjänstesek-
torn var utbyggd i mycket liten omfattning. Länets yta 
omfattade hela 25 procent av Sveriges area, samtidigt 
som dess invånarantal endast utgjorde tre procent av 
landets folkmängd. Länets profil var en utpräglad gles-
bygd, dominerad av tung industri i kombination med 
äldre näringsgrenar som jord- och skogsbruk. Detta var 
en viktig bakgrund till att politiska värderingar nära 
arbetarrörelsen var starkt förankrade hos länets befolk-
ning. Dessa omständigheter hade skapat en livsmiljö, 
som i liten utsträckning odlat intressen för konst och 
kultur enligt det estetiska kulturbegreppet och som 
med Raymond Williams definition omfattar konstarter-
na. Befolkningens vanor och intresse för den sortens 
kulturyttringar var således inte stort. 

I början av 1960-talet inleddes en strukturomvandling i 
hela landet som sammanhängde med den koncentration 
och centralisering till allt större produktionsenheter 
som pågick inom näringsliv och offentlig förvaltning. 
Denna process innebar en utbyggnad av centralor-
ter liksom flera sammanslagningar av kommuner och 
medförde en ökad koncentration av befolkningen till 
centralorter med växande invånarantal.409 Detta var 
viktiga faktorer vid genomförandet av försöksprojek-
tet. Hur åstadkomma ett ökat intresse för Norrbottens 
museum med ambitioner att bli ett museum för hela 

409  Ibid., 6.
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länet? Hindren att logistiskt bygga nätverk av musei-
verksamhet för hela länet var flera och handlade inte 
minst om de långa geografiska avstånden. Vid plane-
ringen av försöksprojektet var det därför naturligt att 
se möjligheterna för att utnyttja redan befintliga kul-
turcentra i länet som viktiga resurser för länsmuseet. 
Under 1950 och 1960-talen hade små bygdemuseer 
etablerats med ambitioner att i permanenta utställning-
ar visa verksamheter från kommunen eller från länets 
eller landets övriga delar (community). Utställningarna 
var tillgängliga för allmänheten endast några få timmar 
i veckan. Skaparna av dessa museer använde de redan 
föråldrade utställningarna vid länsmuseet som förebil-
der och resultaten blev därmed föga spännande eller 
framåtblickande. Mycken erfarenhet talade redan vi 
denna tid för att den sortens anläggningar var ett pas-
serat stadium – det fanns redan alltför många av den 
typen av museer i landet. Detta insåg Hvarfner och han 
fann det därför angeläget att göra rätt investeringar av 
de förhållandevis knappa resurserna genom ”att se var-
je tänkt anläggning minst i länssammanhang och att 
finna vägar i det museala arbetet, vilka inte bara voro 
anpassade för dagens förhållanden utan också utveck-
lingsbara.”410 

Norrbottenmodellens ideologiska 
utgångspunkter 
Svenska museimannaföreningens och Landsantikvarie-
organisationernas samarbetsråds årliga möte ägde rum 
under några dagar i september 1966 med Norrbottens 
museum som arrangör. Konferensens huvudtema var 
presentationen av den försöksverksamhet som bedri-
vits i länet under perioden 1963-1966 och vars resultat 
sammanfattande beskrevs som Norrbottensmodellen. 
Verksamheten presenterades med museets ordföran-
de landshövding Ragnar Lassinanti och landsantikva-
rien Harald Hvarfner i spetsen och innefattade förutom 
konferens på museet i Luleå också en studieresa till 
olika platser i länet som var aktuella som filialer till el-
ler samarbetspartners med Norrbottens museum.

Hvarfner underströk att försöksverksamheten inte 
innebar drastiska förändringar eller någon vittgående 
expansion av den museiverksamhet som länge bedri-
vits i Norrbotten liksom på övriga regionala museer i 
landet. Han konstaterade att de flesta av de närvarande 
museimännen, liksom deras föregångare, hade prövat 
det mesta av försöksverksamhetens aktiviteter tidigare. 
Därmed markerade Hvarfner att hans och museets av-
sikt varit att bygga försöksverksamheten på den långa 
tradition som fanns i det svenska museifältet och som i 
mina termer byggde på konceptet för ett Kulturarvsmu-
seum. Värdet av Norrbottensmodellen var att den ut-
gjorde en genomgång av den praxis och erfarenhet som 
fanns på svenska museer. Hvarfners huvudpoäng var 
att en utvärdering tidigare aldrig gjorts av det samlade 

410  Hvarfner, 1967:3, 6.

uttrycket av denna långa tradition av museiverksamhet. 
Den markeringen vittnade om det traditionalistiska tan-
kekollektiv som Hvarfner ingick i och den tankestil för 
Kulturarvsmuseer som han förespråkade.411 Utvärde-
ringsrapporten inleddes med en artikel av Harald Hvar-
fner med rubriken ”Vård – forskning – undervisning: 
Våra tre funktioner”.412 Hvarfner konstaterade att Riks-
antikvarieämbetets instruktion från Sigurd Curmans 
tid var den bas utifrån vilken landsantikvarierna hade 
att verka. Den gav landsantikvarien ledningsansvar för 
den kulturminnesvårdande verksamheten. I detta ingick 
såväl vården av landskapet som den museala verksam-
heten eller annorlunda uttryckt: ett ansvar för såväl den 
yttre som den inre kulturminnesvården.413 

Vid tiden för Hvarfners presentation av Norrbotten- 
modellen hade MUS 65 nyligen inlett sitt arbete. Kom-
mitténs direktiv om en länsmuseireform som innebar 
en delning av just ovan nämnda ansvar var också of-
fentlig information. Hvarfner och Lassinanti valde att 
använda sig av den möjlighet som konferensen i Norr-
botten öppnade, att inför det samlade svenska muse-
ikollektivet och deras politiska huvudmäns represen-
tanter, plädera för en fortsatt sammanhållen regional 
museiorganisation. Istället för att splittra organisatio-
nen, borde den nuvarande anpassas och utvecklas efter 
tidens krav. Detta, menade Hvarfner, vore både ekono-
miskt riktigt, arbetseffektivt och välgrundat.414 Utveck-
lingen av Norrbottens museum genom försöksverk-
samheten skulle bygga på en väl definierad syn på vad 
museets uppgift var. Därför måste den för museet så 
viktiga diskussionen om organisatoriska och pedago-
giska frågor gå hand i hand med en beskrivning av vad 
museerna egentligen är och gör.415

För Hvarfner hade museet tre huvudsakliga uppgifter 
som han sammanfattade i artikelns rubrik, nämligen 
vård, forskning och undervisning – med andra ord en 
traditionalistisk tankestil. Av dessa var museets primä-
ra funktion samlingarnas tillväxt. Hvarfner framhävde 
länsmuseets roll som myndighet och förvaltning, som 
hade att ansvara för upplysning riktad till allmänhet-
en. Med detta följde också ett viktigt ansvar för un-
dervisning. Men eftersom länsmuseet under så många 
år varit underdimensionerad i förhållande till arbets-
uppgifternas komplexitet och omfång, hade man blivit 
alltmer beroende av ett engagemang hos allmänheten 

411  Ibid. 
412   Harald Hvarfner, ”Våra tre funktioner” i ”Norrbottens museum: 

Försöksmuseum” (Diskussionsinledning vid skolöverstyrelsens 
konferens 1966-05-12  rörande folkbildningsarbetet och muse-
erna), i Svenska museer 1966:3, 1–4; Artikeln ursprungligen i 
manuskript: Harald Hvarfner, ”Vård – forskning – undervisning: 
Våra tre väsentliga funktioner”, i Norrbottens museum: Försöks-
museum (Preliminär version av Norrbottensmodellen), Norrbot-
tens museum/Luleå, 1966, 6.

413  Antikvitetskollegiet SOU 1965:10.
414  Hvarfner, 1966:3, 6.
415  Ibid., 1–4.
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för museets sak. Vården av museets samlingar innebar 
ett ansvar för allmän och enskild egendom, som dess-
utom utgjorde ett vetenskapligt primärmaterial. I dessa 
avseenden var uppgifterna på de kulturhistoriska och 
naturvetenskapliga museerna likvärdiga. Men när det 
gällde de olika kompetenser som krävdes för att sköta 
verksamheterna, var förutsättningarna olika. De kul-
turhistoriska museerna förutsatte en välutbildad och 
forskarkompetent personal inom det vida område som 
sammanfattades av begreppet kulturminnesvård. Ef-
tersom det regionala museet saknade kompetens inom 
det naturhistoriska området ansåg Hvarfner det vara 
feltänkt och oförenligt med uppgiften, att flera regiona-
la museer getts ansvar för såväl kulturminnesvård som 
naturhistoriska artefakter.416

Museets andra viktiga funktion var enligt Hvarfner 
forskningen. Även i det avseendet utgick han från de 
stadgar som fastställts av myndigheten Riksantikvarie-
ämbetet under Sigurd Curmans tid, och som riktats till 
de länsmuseer som var under etablering och uppbygg-
nad. För att klara forskningsuppgiften krävdes en fack- 
och vetenskapligt utbildad personal inom museernas 
ämnesområden, nämligen de tre disciplinerna etnologi, 
arkeologi och konsthistoria/konstvetenskap – i enlighet 
med den norm som gällt på svenska museer allt sedan 
Nordiska museets start i början av 1900-talet. Hvarfner 
likställde de regionala museerna med naturvetenskap-
liga forskningsinstitutioner, såsom geofysiska stationer 
och vissa medicinska kliniker. För de regionala museer-
na skulle källorna för forskningen bestå av ett regionalt 
material. Genom forskning med utgångspunkt i muse-
ernas samlingar och den regionala miljö som dessa re-
presenterade, skulle man få fram det underlag som an-
vändes för undervisning. Hvarfner avgränsade således 
de regionala musernas ansvar till att endast omfatta det 
regionala kulturarvet – en ståndpunkt som varit tradi-
tion hos provinsmuseerna redan när de etablerades un-
der senare delen av 1800-talet och som var i linje med 
Kulturarvsmuseets tankestil. Undervisningen, som ut-
gjorde museets tredje viktiga funktion och dessutom var 
målet för museets övriga aktiviteter, skulle främst riktas 
till skolan och folkbildningen. För att klara den uppgif-
ten var det viktigt för Hvarfner att skapa sådana orga-
nisationsformer för museet, att en tillräcklig service för 
dessa målgrupper kunde etableras. 

Eftersom min studie diskuterar utställningens funktion 
i museiarbetet är det av vikt att också avläsa Hvarfners 
syn på detta. Hans uppfattning var att utställningen en-
dast var ett av flera uttrycksmedel vid sidan av boken, 
filmen, föreläsningen, kursen etc. som museet hade att 
använda. Denna ståndpunkt sammanfattade Hvarfner i 
formuleringen ”Det är inte i utställningen, som muse-
ets egenart ligger”.417 För honom var utställningen som 

416  Hvarfner, 1966:3, 1-4.
417  Ibid., 2.

begrepp lika heterogent som han ansåg att museerna 
var. De krav som rests på en gemensam ledning för alla 
typer av museer bara därför att de var museer, ansåg 
Hvarfner vara olämpligt. Däremot förespråkade han en 
förstärkning av det ämbetsverk, Riksantikvarieämbetet, 
som hade huvudansvaret för kulturminnesvården. Hans 
motiv för att särskilja naturvetenskapliga- och kultur-
vetenskapliga museer handlade om deras olika forsk-
ningsinriktningar. De kulturminnesinriktade museerna 
hade därför mer gemensamt med riks-, lands- och folk-
rörelsearkiven med andra förvaltare av den allmänna 
kulturhistoriens primärmaterial, än med exempelvis 
Naturhistoriska riksmuseet. Med detta menade Hvar-
fner att det var materialets egenart som avgjorde och 
”inte att en fågel eller en tavla kan flyttas och ställas 
ut”. 418 Han gick så långt i sitt ifrågasättande av huruvi-
da ordet museum var möjligt att använda som beteck-
ning för aktiviteter och funktioner, som var så skilda 
”att det enda riktigt gemensamma är salar att ställa ut 
i – permanent”.419  

Hvarfners slutsatser var två: Den första var vikten av 
att utnyttja det kunskapsmaterial – samlingarna – som 
fanns lagrade på alla regionala museer och centralmu-
seerna. Den andra slutsatsen var utpräglat pragmatisk 
och innebar att museerna skulle välja de vägar som gav 
det bästa resultatet, vilket han uttryckte som: ”Att välja 
de vägar som ger mest pengar och därmed flest tjäns-
ter för idéernas förverkligande. Det är vid detta vägval, 
som det gäller att se klart och se långt.”420Formule-
ringen illustrerar något utmärkande hos museiaktören 
Hvarfner, nämligen hans höga värdering av att en orga-
nisatoriskt väl genomtänkt förstärkning av museet som 
institution var viktig för att kunna utveckla museet. 

Regionalt centralmuseum – metod och 
utveckling
Landsantikvarien Hvarfner utarbetade en strategi för 
att utveckla museet. Resultatet – Norrbottensmodellen 
– innebar att det regionala museet skulle utrustas med, 
och använda de funktioner som krävde ett centralmuse-
um. Detta innebar i praktiken ett Regionalt centralmu-
seum. Programmet innehöll följande punkter: 

Den första var att söka häva den isolering från publi-
ken som hotade främst de mindre museilokalerna vid 
friluftsavdelningen och museets huvudbyggnad från 
1936. Detta skulle ske genom att lokalernas dispone-
ringar ändrades i samband med att de byggdes om eller 
tillkom som nybyggnadsprojekt. Omdisponeringarna 
skulle göras så att lokalerna blev lämpliga för ett sam-
arbete med andra bygdemuseer ute i länet och med en 
aktiv publikinriktad verksamhet. Den andra punkten 
i Hvarfners strategi var att söka påverka lokalisering-

418  Ibid. 3-4.
419  Ibid.
420  Ibid.
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en av planerade museer så att de kunde samverka med 
andra samhällsfunktioner som exempelvis bibliotek 
och kommunala lokaler. Vinsten som uppnåddes vore 
en bättre driftsekonomi och också att den geografiska 
tillgängligheten för besökarna underlättades. Konkret 
innebar det att nya museer helst borde lokaliseras i tät-
orten. Den tredje punkten i strategin var att försöka 
hitta praktiska vägar för en aktiv publikinriktad verk-
samhet, som även kunde genomföras genom samut-
nyttjande av lokaler med andra intressenter. Den sist-
nämnda tanken torde vid denna tid ha uppfattats som 
djärv. Å andra sidan var den ett uttryck för en pragma-
tisk ambition att med de knappa resurser som var för 
handen, närma sig ett förverkligande av en vitalare mu-
seiverksamhet.421

Valet av strategi kan också ses i perspektiv av den 
strukturomvandling av samhället och dess organisa-
tion som var aktuell under denna period. Planeringen 
av den omfattande kommunsammanslagningsreformen 
var i full gång. I Norrbotten innebar den skapandet av 
13 nya storkommuner. Med detta följde en utbyggnad 
av de centralorter som skulle utgöra centra i de utvalda 
storkommunerna. Denna strukturomvandling förbättra-
de också förutsättningarna för den planerade decentra-
liseringen av Norrbottens museums verksamhet. Den 
koncentration av befolkningen till länets centralorter 
som skedde, underlättade också arbetsmöjligheter-
na för de filialer som museet var på väg att upprätta. 
Dessa varierade från de museibyggnader som fanns 
i Arjeplog och Jokkmokk eller utställningshallarna i 
Boden och Kalix till den integrerade lokallösning med 
biblioteket som var fallet i Piteå. Andra exempel på 
samnyttjande av lokaler fanns i Haparanda, där museet 
kunde använda lokaler i direkt anslutning till biblio-
teket. Detta kompletterades med de kommunala till-
läggsanslag som beviljades för driften av det regionala 
museets verksamhet i respektive kommun. För att yt-
terligare säkerställa att kontakterna mellan kommun/
regionmuseifilial och Norrbottens museum fungerade, 
utsågs speciella kontaktmän i varje kommun som hade 
ansvaret för kommunikationen med det regionala mu-
seet. Kontaktmännen hade dessutom som uppgift att 
fungera som museets förlängda arm till skolan, fören-
ingslivet och övriga folkrörelseintressen.422    

De delar av Hvarfners strategi om att öka publikintres-
set för museet överenstämde med tidsandan för att göra 
kulturen mer tillgänglig för bredare medborgargrupper. 
Detta framskymtade i början av 1960-talet och uttryck-
tes i den kulturpolitiska ambition som riksdagen legiti-
merade 1961. Hvarfners idé om att använda befintliga 
resurser koordinerade med andra samhällsfunktioner, 
var också tidstypiska som uttryck för tilltron till det 

421   Erik Hofrén et.al., 70-talets museum, 45–46; Harald Hvarfner, 
”Norrbottens museum: Försöksmuseum”, i Svenska museer 
1966:3, 6.

422  Ibid., 8.

starka samhällets förmåga att genom en framförhål-
lande organisering göra kulturen mer tillgänglig för 
flera medborgare. I dessa avseenden representerade 
Hvarfners initiativ något som hade förutsättningar att 
bryta den isolering från den stora publiken, som länge 
präglat Kulturarvsmuseernas verksamhet. Men Hvarf-
ners strategi representerade samtidigt den traditionella 
Curmanska tankestil vars grundelement handlade om 
värnandet av kulturarvet. Den modell som Hvarfner 
lanserade byggde också på en tankefigur om att kul-
turen skulle spridas och distribueras från ett centrum 
med professionellt utbildad personal till geografiska 
filialer ute i länet som hade en tillräcklig befolknings-
koncentration. Frågan om de olika orterna ute i länet, 
stora eller små, hade ambitioner eller förmåga att bidra 
med egna och unika kulturella uttryck förefaller inte ha 
intresserat Hvarfner. Den typen av iakttagelser eller re-
flektioner tycks inte heller ha förekommit då Norrbot-
tensmodellen presenterades för den representativa de-
len av museifältet vid konferensen i Luleå 1966. Även 
om Hvarfners idé länge i museifältet beskrevs som 
nydanande och visionär, visade händelseutvecklingen i 
bl.a. Västerbotten och Dalarna att man där utvecklade 
en museiverksamhet mycket mer motsvarande den nya 
kulturpolitikens ambitioner.     

Hvarfners syn på museet och dess uppgift i Norrbotten 
var att museiverksamheten omfattade hela länet och 
skulle betraktas som en helhet. För att det skulle fung-
era i praktiken, var det nödvändigt att successivt bygga 
upp ett samarbete mellan Norrbottens museum och fili-
aler av olika karaktär runt om i länet. Filialerna bestod 
av redan befintliga lokala museer, alternativt kulturför-
valtningar, men ambitionen var att utöka filialverksam-
heten med nya lokalmuseer. Filialerna i främst de stör-
re kommunerna skulle vara mottagare av länsmuseets 
utställningar och för övriga delar av länet skulle produ-
ceras vandringsutställningar att visas på bibliotek, sko-
lor, kommunalhus, sjukhus och i andra lokaler. Hvarf-
ner gjorde här en skillnad mellan typen av utställningar 
i så motto att de s.k. vandringsutställningarna endast 
var avsedda att visas i lokaler och miljöer där musei-
utbildad personal inte fanns att tillgå. Med detta distri-
butionsnät av lokaler och centra med varierande muse-
ikompetens, ville han undanröja de geografiska hindren 
för människor att kunna ta del av museernas verksam-
het. I dess förlängning var avsikten också att de sociala 
hindren för kontakt med museerna skulle minska. 

Museibesökarna
Harald Hvarfners analys av museisituationen i Norr-
botten är värd att speciellt reflektera över. Den avvek 
nämligen från det sätt att betrakta publikens preferen-
ser som blev vanligt under 1960 och 1970-talen. Ut-
gångspunkten var problemet med det låga utnyttjandet 
av museerna. Den vetenskapliga tradition som hade 
utvecklats bland kultursociologer, innebar vanligen att 
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en analys gjordes utifrån ett klassperspektiv med in-
delning av samhällets medborgare i sociala grupper. 
Främst Lundasociologen Harald Swedners undersök-
ningar i början av 1960-talet, hade visat att socialgrupp 
3 eller arbetarklassen var dramatiskt underrepresente-
rad när det gäller deltagandet i kulturlivet.423 Mycket 
av den kulturpolitiska diskussionen handlade redan då 
om hur samhället genom olika insatser skulle kunna nå 
”eftersatta grupper”. Endast undantagsvis ställdes frå-
gan huruvida innehållet i den kultur som gavs stöd av 
samhället var anpassad för arbetarklassens behov el-
ler tradition. Om publiken uteblev eller huvudsakligen 
bestod av medborgare från medel- och överklasserna, 
gällde det att rikta insatserna så att arbetarklassens in-
tresse väcktes. Skulle detta göras genom att anpassa 
innehållet i kulturverksamheten till de målgrupper man 
ville nå, eller fanns allmänmänskliga behov oberoen-
de av socialgruppstillhörighet som väntade på att bli 
tillfredsställda om bara kulturverksamheten distribue-
rades på ett effektivare och rättvisare sätt? Det senare 
var utgångspunkten för Hvarfner. Han var ingen an-
hängare av den förstnämnda typen av publikanalys och 
såg inte problemet i klasstermer, utan utgick istället 
från antagandet att det faktiska behovet av museet hos 
medborgarna var mycket större än vad det blygsamma 
publikdeltagandet gav vid handen. Hvarfners ideolo-
giskt konservativa och traditionalistiska utgångspunk-
ter färgade också hans skepsis mot vad han kallade att 
”fostra” publiken att tänka annorlunda. Hans teoretis-
ka utgångspunkt var alltså antagandet att det fanns ett 
långt större behov, oberoende av klasstillhörighet, än 
vad som antyddes av det ringa utnyttjandet av museet. 
Därför borde museerna vara organiserade för att svara 
mot detta latenta och reella behov. 

För att lyckas med detta räckte det inte med att muse-
erna sökte uppmärksamhet med annorlunda och spek-
takulära program och utställningar. Istället var det nöd-
vändigt att genom forskning öka museernas insikter 
om hur kontakten med publiken skulle vara beskaffad. 
Enligt Hvarfner behövdes inte forskning om hur man 
distribuerar kultur, utan som han uttryckte det ”hur 
människan är kultur”. Hans klara övertygelse var att 
det fanns ”ett allmänmänskligt” behov i det moderna 
och snabbt föränderliga samhället av det som museet 
representerade. Det gällde därför för museerna att med 
bättre kunskaper om publiken möta dess behov genom 
att anpassa utställningarnas innehåll till besökarnas si-
tuation. För att vända trenden med vikande besöksdel-
tagande hade museerna att bättre möta det latenta be-
hov som Hvarfner ansåg fanns. Det skulle ske genom 
att museet och således inte publiken, skulle ändra sig, 

423   Se exempelvis Harald Swedner, Barriären mot finkulturen, Ti-
den/Stockholm, 1965; Konstnären och författaren Elisabet Her-
modsson har gjort en inträngande analys, där hon anför starka 
invändningar mot Swedners användning av begreppet finkultur: 
Elisabet Hermodsson, Kultur i botten, Rabén & Sjögren/Stock-
holm, 1971, 11–28. 

vilket innebar att museet hade ett ansvar att utforma 
och anpassa sin verksamhet till det behov som redan 
fanns hos publiken. Museet skulle således inte söka på-
verka eller ändra publikens attityder eller värderingar, 
utan istället med ett genomtänkt program möta de be-
hov som redan fanns hos publiken.424

Den första åtgärden var att undersöka hur museet borde 
vara organiserat för att arbeta effektivt. Genom den re-
sursförstärkning som försöksprojektet skapade, kunde 
Hvarfner bygga upp en ny organisation som förutsatte 
nyrekryteringar till viktiga nyckelposter med kvalifi-
cerad personal. Under försöksperioden fann Hvarfner 
anledning att korrigera museets organisation successivt 
beroende på vunna erfarenheter. Den första organisa-
tionsmodellen från 1963 ändrades 1965 till en modell 
där museet indelades i tre sektioner för yttre kulturmin-
nesvård, inre kulturminnesvård och undervisning.425 
Denna organisation korrigerades efter en tid. Norrbot-
tens museum bestod 1966 av två avdelningar, en do-
kumentationsavdelning och en studieavdelning. Dessa 
inriktades mot publikaktivering, samt av välutbildad 
personal inom etnologi, konstvetenskap och arkeolo-
gi. Detta var den meritprofil som hade gällt under hela 
1900-talet för anställning på de stora centralmuseerna 
och senare även på länsmuseerna - en ordning i enlig-
het med den tankestil som gällde för Kulturarvsmuse-
et. Museets två avdelningar indelades i sektioner med 
avgränsade ansvarsområden. Varje sektion skulle ledas 
av en förste antikvarie. Dokumentationsavdelningen 
var indelad i fyra sektioner för forskning, planärenden 
och yttre vård, föremålssamling och inre vård samt ar-
kiv och bibliotek. I den sistnämnda sektionen inrymdes 
dessutom Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. Studieav-
delningen var ämnesindelad och bestod av fem sektio-
ner som skulle ledas av museilektorer för konsthistoria, 
etnologi, pedagogiska hjälpmedel och publikaktive-
ring, arkeologi, teknikhistoria samt ekologi. Kontakter-
na med skolan, som var ett prioriterat område, skulle 
skötas av en museilektor som hade sin utbildning i de 
ämnen som meriterade för anställning på museet och 
således inte hade de ämneskombinationer som överens-
stämde med skolans profil. Hvarfners tanke med den 
kvalificerade personalen, gärna med erfarenhet från 
kulturhistoriska special- eller centralmuseer, var att 
skapa förutsättningar för att höja museikompetensen 
på alla nivåer i den nya museiorganisationen, där hela 
länet med dess filialer ingick. Han beskrev denna del 
av sin vision som att museet skulle bli ”en slags muse-
ivärldens regionala grosshandel”. 426    

Genom försöksprojektet initierade Hvarfner en organi-
sation byggd på ett länsövergripande nätverkstänkande. 
Alla delar fullföljdes inte under försöksperioden 1963–

424  Hvarfner, 1966:3, 9.
425  Ibid., 9–11.
426  Hofrén et al. 1970, 53; Hvarfner, 1966:3, 8–9.
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1967, men Norrbottens länsmuseum lyckades statuera 
exempel för många museer i landet för hur man kan 
öka intresset för verksamheten. Under perioden redovi-
sades följande ökning av besökssiffrorna:

Tabell: Norrbottens museums besökssiffror 1961–1969 
427

År På Norrbottens 
Museum

I stadsdelar 
av Luleå

På andra  
orter i länet

På orter  
utanför länet Totalt/år

1961 13639 – – – 13639
1962 21541 – – – 21541
1963 24444 – 6545 – 30989
1964 21282 – 19812 – 41094
1965 28458 9242 55347 15000 108047
1966 27776 6741 76139 8092 118748
1967 35937 17185 106865 42867 202854
1968 28734 4275 84088 12521 129618
1969 30887 16282 126180 15241 188590

Tabellens tydligaste mönster är den dramatiska ökning-
en av museibesök under försöksperioden på orter ut-
anför Luleå från blygsamma 6 tusen personer 1963 till 
126 tusen personer år 1969. Ökningen av museibesök 
på själva länsmuseet i Luleå var relativt blygsam, från 
24 tusen besök 1963 till drygt 30 tusen år 1969. Totalt 
ökade museibesöken från drygt 30 tusen år 1963 till 
knappt 190 tusen år 1969. Med denna dokumentation 
kunde knappast någon ifrågasätta att försöksverksam-
hetens samlade åtgärder hade rönt framgång när det 
gäller att öka publikintresset för museet och att denna 
framgång främst berodde på den medvetna satsningen 
på att hela länet omfattades av projektet. Denna erfa-
renhet om vikten av helhetstänkande och betydelsen 
av att använda sig av hela länets resurser att utveckla 
museet, blev mönsterbildande för andra museer un-
der främst 1960- och 1970-talen. Det regionala museet 
skulle enligt denna modell inte stirra sig blind på den 
egna museibyggnaden och dess resurser i residenssta-
den. Framgång förutsatte att man använde sig av de 
strukturförändringar i samhället som pågick parallellt 
med museets arbete för utveckling.

Med Norrbottensmodellen anvisades en väg att ”utvid-
ga museets gränser” genom ökad  tillgänglighet och 
därmed också väsentligen ökad publik. Men musei-
verksamhet handlar ju om så mycket mer än om antalet 
människor som besöker museet. Det handlar om hur 
människor uppfattar och påverkas av museets utbud 
och innehåll. Var fanns detta i det program som Norr-
bottensmodellen hade anvisat? Skulle erfarenheterna 

427  Hofrén et al., 1970, 46.

från Norrbotten stanna vid att andra museer inspire-
rades till nya strategier, organisatoriska åtgärder och 
förändringar som gjorde att man därigenom höjde sina 
publiksiffror? Eller skulle andra regionala museer an-
vända Norrbottenmodellen för att ändra verksamheten, 
men göra detta utifrån det egna länets förutsättningar? 

Norrbottensmodellen väckte intresse och förhoppning-
ar, men ledde aldrig till några principiella meningsmot-
sättningar eller några starka ifrågasättanden. Förkla-
ringen till detta fanns i det faktum att modellen i sina 
grunder behöll Kulturarvsmuseets tankestil och den 
doxa som formulerats av Sigurd Curman. Det innebar 
att modellen aldrig utmanade eller uppfattades utgöra 
något hot mot aktörerna i museifältet eller den verk-
samhet som bedrevs på museerna. När det gäller an-
passning till och användning av samhällsstrukturens 
pågående förändring och en förbättrad publiktillvänd-
het, innebar Norrbottensmodellen å andra sidan en för-
ändring mot en ökad samhällsorientering.   

Erfarenheterna från försöksprojektet i Norrbotten kom 
snart att inspirera arbetet på flera av landets regio-
nala museer varav här skall redovisas exempel från 
Västerbottens och Dalarnas museer. Förutsättningarna 
för utveckling av museet var påtagligt olika i dessa län. 
I främst Dalarna (Kopparbergs län) och Västerbotten 
fanns en lång och rik kultur- och folkrörelsetradition 
med nära anknytning till länsmuseet. Deras kulturhis-
torier uppvisade flera gemensamma nämnare med kul-
turtraditionen i Norrbotten. 
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Västerbottens museum 
Historia – Utveckling av 
Västerbottensmodellen 
Västerbottens museum, med säte i Umeå, hade se-
dan sin start 1919 en stark folkrörelseförankring med 
en lång tradition av samarbete med länets hembygds-
föreningar, lokala museer och andra ideellt arbetande 
personer.428 Detta utgjorde säkerligen en anledning till 
att Norrbottensmodellen inte synes ha avsatt tydliga 
spår i museets verksamhet. Landsantikvarien Gunnar 
Westin hade byggt upp en nydanande verksamhet un-
der lång tid, alltsedan han tillträdde sin tjänst 1946. 
Han skapade ett nätverk av lokala hembygdsföreningar 
och enskilda personer med engagemang för den lokala 
kulturen. Westin var medveten om att det var av stor 
samhällspolitisk betydelse att Umeå utvecklades till ett 
regionalt centrum. Redan då Westin inledde sitt arbete 
i Umeå motionerade en professor Holmbäck från Upp-
sala i riksdagen om att någon ort i Norrland borde ges 
rätt till det femte exemplaret av det tryck som gavs ut 
offentligt i Sverige.429 Frågan var viktigare än vad den 
kunde tyckas vid ett ytligt betraktande, eftersom den 
ort vars huvudbibliotek tilldelades det femte exempla-
ret, gavs viktiga förutsättningar att komma ifråga för 
högskoleutbildning och därmed utveckla sin region i 
ett långsiktigt perspektiv.  Det engagemang för denna 
fråga som Västerbottens museum genom Gunnar Wes-
tin visade, avspeglade en principiell syn också på mu-
seets uppgift i samhället som ligger nära idén om Sam-
hällsmuseet.        

Den organisering och upprustning av länsmuseerna 
som Sigurd Curman genomfört, lade grunden för ett 
mer aktivt och målmedvetet arbete med kulturminnes-
vårdsfrågor i landet. På grund av andra världskriget 
försenades denna process. I Västerbotten genomfördes 
därför de första systematiska byggnadsinventering-
arna genom Västerbottens museum först efter kriget 
under perioden 1948–1959. Detta arbete följdes av en 
fas under 1960-talet som handlade om kommunvisa 
inventeringar och bevarandeförslag.430 Verksamheten 
vid Västerbottens museum präglades under 1950-talet 
och 1960-talets inledning av Kulturarvsmuseets prax-
is där kulturminnesvårdsfrågorna dominerade. Under 
1960-talet utvecklades ur detta en verksamhet som 
byggde på tanken om ett decentraliserat museum, där 
olika aktörer i länets kommuner, hembygdsförening-
ar och enskilda ingick som delar i den helhet som var 
Västerbottens museum. 

428  Hofrén et al., 1970, 69.
429   Terence Carlbom, Tillkomsten av universitetet i Umeå – En studie 

i kommunal aktivitet och lokaliseringspolitik, lic. avhandling Upp-
sala universitet, 1963, 3.  

430   Eva Wikström, ”Bebyggelseinventeringarna i Västerbotten”, i 
tidskriften Västerbotten 05:4 – Uppdrag kulturarv: texter om Per-
Uno Ågren, Västerbottens museum/Västerbottens läns hembygds-
förbund/Umeå, 2005, 9–17.

Ekomuseet lanserades som idé genom ICOM år 1971, 
men grundkonceptet växte oberoende av detta fram i 
Västerbotten redan under 1960-talet. I denna mening 
fanns här en utvecklingsambition som man hade kom-
mit långt med för svenska förhållanden och som hand-
lade om en förnyelse av Kulturarvsmuseet i riktning 
mot ett Samhällsmuseum. För museiverksamheten i 
Västerbotten hade därför inte försöksverksamheten i 
Norrbotten lika stor betydelse som för flera andra re-
gionala museer. Västerbottens museums historia hade 
emellertid andra paralleller med förhållandena i  Norr-
botten och Dalarna. Den egentliga starten skedde på 
1870-talet med bildandet av länets Fornminnesförening 
och fortsatte med samgåendet 1919 med Hembygds-
förbundet. Under 1920-talet etablerades museiverk-
samhet i Umeå, då kommunen upplät attraktiv mark 
på Gammliaområdet. Därmed inleddes en period där 
hembygdsintresset var mycket intensivt och som med-
verkade till att detta område formades som friluftsmu-
seum. Den första byggnaden var en gammal herrgård 
från Sävar och därefter följde flyttning av flera gårdar 
och hus av Västerbottenskaraktär till området. 

I linje med riksantikvarien Sigurd Curmans reforme-
ring av landsantikvarieorganisationen, erhöll även Väs-
terbottens museum statliga lotterimedel under 1930-ta-
let och museets förste landsantikvarie kunde därmed 
anställas 1938. År 1943 invigdes den första egentliga 
museibyggnaden på området. Det är samma byggnad 
som utgör stommen till det museum som finns idag och 
som har byggts ut i flera etapper. I det invigningstal 
som Sigurd Curman höll, deklarerade han sin syn på 
det kulturhistoriska museets uppgift:

Ett kulturhistoriskt museums uppgift är att vara en 
levande institution, som genom föremålens sakkun-
niga bearbetning, konservering, uppställning och 
beskrivning tillvaratar deras värde och insättande i 
större sammanhang gör föremålen förståeliga såsom 
länkar i en levande utveckling, ej som lösryckta ku-
riositeter. [---] Museet skall ej vara ett mausoleum 
över död kultur utan en eggande lärodikt över en ur-
gammal kulturs alltjämt friska kraft till utveckling 
och förnyelse. Ett museum som så fattar sin uppgift, 
har i sanning en stor och levande social uppgift i vårt 
samhälle.431

Curman fastslog här Kulturarvsmuseets grund i bevaran-
det och levandegörandet av kulturarvet. Utgångspunk-
ten var museets föremålsbestånd som med arkeologisk 
sakkunskap skulle bearbetas, konserveras och uppstäl-
las med förklarande texter. Per-Uno Ågren har beskrivit 
hur de kulturhistoriska museerna ännu under 1960-talet 
präglades av såväl konstmuseernas estetiska ideal som 

431   Del av Sigurd Curmans tal vid invigningen av Västerbottens mu-
seum 1943 redovisat som citat i Per-Uno Ågrens uppsats ”Att 
ställa ut historia”, i Nordisk museologi 2004:2, 142; Först public-
erad i Form 1972:4, 178–181.
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de naturhistoriska museernas klassifikationshets: ”Å ena 
sidan finns konstmuseernas estetiska subtiliteter, å den 
andra de naturhistoriska museernas klassifikationslidelse 
och diaramor. Mellan dem de kulturhistoriska museerna, 
som kränger än åt ena än åt andra sidan.”432  

Riksdagens beslut 1945 om lönebidrag till provinsmu-
seerna innebar för Västerbottens museum inte samma 
fördelaktiga utfall som i andra län och under perioden 
tills dess att museet omorganiserades till stiftelse 1967, 
brottades man med stora ekonomiska problem. Genom 
att staten 1945 minskade sina anslag, tvingades såväl 
kommuner som landsting att successivt öka sitt eko-
nomiska stöd till museet. Parallellt med detta pågick 
diskussioner om den otympliga organisationsformen, 
som t.ex. att Västerbottens museums styrelse bestod av 
hela 39 ledamöter. Detta hängde samman med att till 
Hembygdsförbundet hörde enskilda medlemmar och 
frivilligt anslutna lokalföreningar, som alla hade enkel 
rösträtt i museets styrelse. I denna ingick förutom re-
presentanter för hembygdsföreningarna och övrigt för-
eningsliv också representanter för stad, landsting och 
länsstyrelse. Under 1950-talet diskuterades behovet av 
ett närmare samband mellan provinsmuseet och hem-
bygdsrörelsen. I takt med samhällets ökade bidragsgiv-
ning, försköts huvudargumentet för en förändring till att 
gälla en mer rationell och ändamålsenlig organisation. 

Situationen uppfattades i början av 1960-talet som 
alltmer ohållbar: om kommun, landsting och länssty-
relse skulle satsa ständigt ökade resurser på det regio-
nala museet, var det också rimligt att deras inflytande 
garanterades på ett bättre sätt än hittills. År 1963 var 
tiden mogen att ta de avgörande besluten i syfte att 
omorganisera huvudmannaskapet. Resultatet blev att 
Västerbottens museum 1967 ombildades till en stiftel-
se med Umeå stad och landstinget som stiftelsebildare. 
Hembygdsförbundet överlämnade samtliga byggnader, 
föremål, bibliotek och samlingar liksom övriga till-
gångar till stiftelsen. I styrelsen ingick en representant 
för vardera stiftelsebildare liksom en från länsstyrel-
sen. Hembygdsrörelsens fortsatta inflytande säkerställ-
des genom att man erhöll de återstående två platserna 
i styrelsen. Landsantikvarien var självskriven ledamot. 
Därmed hade museets styrelse nedbringats från otymp-
liga 39 till 5 ledamöter. Genom stiftelseformen hade 
skapats förutsättningar för museet att skaffa sig bättre 
finansiering av sina verksamheter och projekt. Förde-
larna för Hembygdsrörelsen var att den med bibehållet 
inflytande kunde agera friare som ideell kraft för verk-
samheten, utan det tyngande ekonomiska ansvaret. 

Västerbottens museums historia under tiden från 1945 
och fram till långt in på 1970-talet har en tydlig an-
knytning till etablerandet av Umeå som universitets-
stad. Gunnar Westin, som var landsantikvarie vid mu-

432  Ågren, 2004:2, 142.

seet under två decennier fram till 1965, har beskrivit 
hur olika intressen i Umeå däribland länsmuseet, ge-
nom ett samlat agerande lyckades förmå riksdagen att 
besluta att de högskolor som etablerats i Umeå fr.o.m. 
juli 1963 tillsammans skulle utgöra Umeå universitet. 
Umeå universitets formella invigning ägde rum 1965 
i närvaro av kungen Gustav den VI Adolf.  De olika 
högskolor som bildade universitetet var tandläkarhög-
skolan 1956, socionomhögskolan 1962 och läkarhög-
skolan 1963. Terence Carlbom har i Tillkomsten av 
universitetet i Umeå analyserat den utdragna politiska 
process som under 1940 och 1950-talen ledde till eta-
bleringen av Umeå universitet.433 Västerbottens mu-
seum spelade ingen huvudroll när detta skedde, men 
ingick ändå genom landsantikvarien Gunnar Westins 
deltagande i chefsposition som en av flera aktörer i 
denna process. Andra aktörer var viktigare för det be-
slut om Umeå universitets etablering, som efter många 
år fattades av riksdag och regering. Samtidigt visar mu-
seets engagemang för universitetets etablering att man 
insåg den samhälleliga utvecklingspotential för regi-
onen och därmed kulturen som därmed kunde skapas. 
Carlbom har visat att Umeå stad tillsammans med Väs-
terbottens landsting agerade mycket skickligt i drag-
kampen mellan några norrlandsstäder om ett nytt uni-
versitet och med avseende på den påverkan av regering 
och riksdag som man lyckades med. Uppgiften vanns 
emellertid inte enbart tack vare Umeås egna insatser, 
utan lika mycket på grund av att behoven av en utökad 
högskoleutbildning och forskning i landet, hade vuxit 
under den långa tid som frågan om ett norrlandsuniver-
sitet hade varit aktuell.434 Den roll som Västerbottens 
museum spelade i samband med Umeå universitets till-
komst är av intresse i detta arbete, då det berör de möj-
ligheter som en kulturinstitution har, men kanske allt-
för sällan använder sig av, att påverka utvecklingen av 
det lokalsamhälle eller den region som man är en del 
av. Westins roll som aktör i denna process, skall tolkas 
som att han, understödd av sin museistyrelse, ansåg 
att museet hade ett viktigt ansvar för att medverka till 
universitetets tillkomst. Det innebar att Västerbottens 
museum därmed också tog ett samhällsansvar som kul-
turinstitution. En sådan roll överensstämde väl med 
uppgiften för ett Samhällsmuseum – något som i denna 
bemärkelse kännetecknade Västerbottens museum som 
aktör och som också initierats internt av museet.435    

433   Historien om Umeå universitets tillblivelse har dokumenterats och 
analyserats av flera forskare och författare. Enligt Gunnar Wes-
tin spelade han som landsantikvarie en koordinerande roll mellan 
olika aktörer i denna fråga: Gunnar Westin, Akademin i storsko-
gen, Umeå universitet, 1990, 215; Bosse Sundin, ”Tillkomsten av 
Umeå universitet”, i jubileumsskriften Umeå universitet 25 år, 
1990; Erik Bylund et al., Umeå – Universitetsstaden i norra Sve-
rige, Kulturgeografi 108, Meddelande Nr 5, Geografiska Institu-
tionen, Umeå universitet,1968; Terence Carlbom, Tillkomsten av 
universitetet i Umeå: En studie i kommunal aktivitet och statlig 
lokaliseringspolitik, lic. avhandling, Uppsala universitet, 1963. 

434  Carlbom, 1963, 104–106.
435  Sundin, 1990.
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Pedagogik, utställning och bild
Gunnar Westin hade som museichef och landsantikva-
rie en förmåga att etablera goda kontakter med museets 
ordförande, styrelse och andra aktörer som beslutsfat-
tare inom olika samhällsområden. Under 1950- och 
1960-talen var museets ekonomiska situation länge 
mycket besvärlig vilket säkerligen bidrog till den tidiga 
omorganisationen till stiftelse. Det är troligt att Westins 
goda kontakter inom och utanför museet underlättade 
denna organisatoriska förändring, vilket i sin förläng-
ning gav museet en stabilare ekonomi. Den positiva 
utvecklingen under 1960- och 1970-talen skall också 
tillskrivas den starke och inflytelserike ordföranden 
Gösta Skoglund (f.d. kommunikationsminister), vars 
politiska kontakter hade betydelse för de ökade eko-
nomiska resurser som man erhöll under denna period. 
Museets förbättrade ekonomi åstadkoms genom ett 
samspel mellan museichefen Gunnar Westin och den-
nes efterträdare Sune Zachrisson som med diplomatisk 
förmåga höll en balanserad kontakt med den mycket 
profilerade ordföranden Gösta Skoglund, denne agera-
de i sin tur som spjutspets gentemot centrala, beslutan-
de myndigheter.436

Då Westin 1965 utsågs till chef för Försöksverksam-
heten med Riksutställningar och samtidigt  ledamot 
av MUS 65, rekryterade museet Sune Zachrisson som 
ersättare.437 Han lyckades med understöd av Skoglund 
under 1960-talets sista år och under 1970-talet för-
sta del skaffa museet ekonomiska resurser som gjorde 
det möjligt att bygga ut verksamheten: statliga medel 
för utbyggnad av själva museibyggnaden, men också 
medel från Arbetsmarknadsstyrelsen för att finansiera 
arbetskraft för genomförandet av omfattande bebyg-
gelseinventeringar.438 Per-Uno Ågren har vittnat om att 
såväl Westin som Zachrisson hade förmåga att balanse-
ra museets intressen i relation till de många nyckfulla 
infall som Skoglund som ordförande hade. Zachrisson 
tjänstgjorde under åren 1965–1973 för att därefter ef-
terträda Harald Hvarfner, först som chef för Stock-
holms stadsmuseum 1973–1975 och därefter, efter 
Hvarfners plötsliga bortgång 1975, som styresman 

436   Gösta Skoglunds gärning som dominerande politisk aktör 
regionalt i Västerbotten som landshövding och ordförande 
i landstinget samt dessförinnan i rikspolitiken har ägnats ett 
temanummer i Västerbottens museums tidskrift Västerbotten 
2003:1, Västerbottens museum/Västerbottens läns hembygdsför-
bund/ Umeå, 2003. I en av temanumrets artiklar, uppsatsen ”Mu-
seibyggaren”, beskriver Anders Huggert Skoglunds insats som 
ordförande i museets styrelse. 

437   Gunnar Westin kvarstod som ordinarie innehavare av tjänsten 
som landsantikvarie ända fram till 1970 genom återkommande 
förlängningar av tjänstledigheter. Detta var ofördelaktigt för Sune 
Zachrisson som genom Westins agerande förhindrades att bli or-
dinarie landsantikvarie.

438   Länsmuseets styrelseprotokoll 1963–1970, Västerbottens muse-
ums arkiv. 

för Nordiska museet.439 Museets förbättrade ekonomi 
gav Per-Uno Ågren förutsättningar att spela en drivan-
de roll i utvecklingen av den medborgerliga förank-
ringen av museet. Ågren verkade som museiaktör vid 
Västerbottens museum under trettio år fram till 1983. 

Med början 1950 och ytterligare några år tjänstgjorde 
han som sommarvikarie på museet. Ågren fick 1953 
anställning som amanuens och arbetade därefter under 
1950- och 1960-talen med bebyggelseinventeringar i 
Västerbottens län. Han har beskrivit 1960-talet som en 
tid då drömmen om ett Samhällsmuseum eller Folk-
museum vaknade och närdes på många håll i Sverige. 
Denna dröm förverkligades också steg för steg på Väs-
terbottens museum. Där fanns en gemensam tro och vi-
sion hos de ledande aktörerna – museicheferna Westin 
och Zachrisson, styrelsen med ordföranden Skoglund 
samt Ågren själv – om att museet hade en viktig roll att 
spela som kulturell samhällsmotor. Westins agerande 
under Umeå universitets tillkomsthistoria är en av flera 
indikatorer som bekräftar detta.440 

Bild 9: Olof Palme inviger Västerbottens museums tillbygg-
nad 22 november 1970. Längst fram syns fr. v. Sune Zachris-
son och Olof Palme. I bakgrunden i mitten syns riksdagsman-
nen Arne Nygren.  
Foto: Roland Berggren, Västerbottenskuriren/Västerbottens 
museums fotoarkiv.

I början av 1960-talet väcktes Ågrens intresse för bil-
439   Då Gunnar Westin 1965 inledde sitt arbete som chef för 

Försöksverksamheten med Riksutställningar begärde och 
erhöll han tjänstledighet från tjänsten som landsantikvarie vid 
Västerbottens museum. Denna tjänstledighet förlängdes i etapper 
under några år innan Westin slutligen 1970 avsade sig tjänsten 
i Västerbotten. Under tiden tjänstgjorde Sune Zachrisson som 
tillförordnad landsantikvarie. Detta blockerade således länge 
Zachrissons möjligheter att erhålla tjänsten som ordinarie. Under 
en period innan frågan var löst övervägde därför Zachrisson att 
lämna Västerbottens museum för andra alternativ; Intervju med 
Per-Uno Ågren 2007-03-27; Styrelseprotokoll för Västerbottens 
museum 1965–1970, Västerbottens museums arkiv, Styrelseproto-
koll, yttranden och skrivelser 1963–1985.

440   Sammanfattningen av Per-Uno Ågren bygger bl.a. på följande 
källmaterial: ”Uppdrag kulturarv: Texter om Per-Uno Ågren”, i 
tidskriften Västerbotten 2005:4, Västerbottens museum/Väster-
bottens läns hembygdsförbund/Umeå, 2005.
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dens roll i museiarbetet. Han har berättat om de im-
pulser som han fick från flera svenska museikolleger. 
Under hela 1960-talet bedrev Fotografiska Museets 
Vänner i Stockholm ett aktivt arbete för att skapa ett 
Fotografiskt museum. Aktiv i detta projekt var Bo La-
gercrantz som under sin tid på Nordiska museet och 
Stockholms stadsmuseum drev frågan som styrelse-
medlem i Vänföreningen.441 Anna Tellgren har analyse-
rat hur Fotografiska Museet etablerades med start 1971 
och med Moderna Museet som huvudman.442 I Karlstad 
var landsantikvarien Gösta von Schoultz upphovsman 
till den s.k. Subtopia-utställningen och i Sundsvall 
hade museichefen Ingemar Tunander tagit initiativ till 
insamling av äldre bygdefotografi men även genom ut-
ställningar introducerat internationell fotografi.443 Hos 
Ågren växte en insikt om det ansvar som museiaktören 
hade gentemot historien. Så här skrev han om den tid, 
som gav honom motiv för att arbeta med museet: ”Nu 
vaknade också medvetenheten om historieskrivarens 
skuld, om ömsesidighetens betydelse i förhållandet 
mellan den beskrivande antikvarien och den beskrivna 
verklighetens människor. Insikten väcktes om ´åter-
förandets´ vikt, om nödvändigheten att hitta adekvata 
berättelse- och förmedlingsformer som kunde utjäm-
na skulden.”444 För Ågren blev detta av avgörande 
betydelse i hans fortsatta museigärning. ”Återförandet” 
skulle ske genom att använda lämpliga och effekti-
va berättelse- och förmedlingsformer. Frågan är vilka 
dessa var? Det var i sökandet efter svaren på den frå-
gan som Ågren hittade nya utmaningar för museet. När 
han 1959 hade läst Sune Jonssons debutbok Byn med 
det blå huset hittade han ett första svar för sitt ”mentala 
sökande riktat mot en imaginär punkt”. Ågrens formu-
lering löd: ”Museifolkets gensvar på hur bokens bilder 
och ord löste det dokumentära dilemmat var entusias-
tiskt. Där fanns samtidigt bildytans sakliga briljans och 
en konstnärlig kraft i den litterära texten som i ett slag 
gjorde ett vakande minne till en uppenbar medskapare 
i tiden.” 445  

Boken blev en vändpunkt för Ågren. År 1960 kon-
taktade han Sune Jonsson i Uppsala med förslag om 
ett samarbete med Västerbottens museum. Ågren har 
beskrivit hur detta samarbete snabbt utvecklades med 
utställningar och artiklar som Sune Jonsson medver-
kade i. Under en period fram till 1965 var Sune Jons-
son anställd vid Sverige Radio. Hans kontakt med 
TV-produktioner gav kunskaper om filmarbete, som 

441   Bo Lagercrantz, ”Grunden till ett svenskt fotomuseum”, i Foto-
grafisk Årsbok 1965, Stockholm, 1964, 42–45. 

442   Anna Tellgren, ”Fotografi och konst: Om Moderna Museets sam-
ling av fotografi ur ett institutionshistoriskt perspektiv”, i Histori-
eboken, Moderna Museet/Stockholm, 2008, 121–152.

443   Per-Uno Ågren, ”Kring en fältetnologs arbeten”, i Åtta texter om 
Sune Jonsson – Västerbotten 2000:4, Västerbottens museum/Väs-
terbottens läns hembygdsförbund/Umeå, 2000, 44.

444  Ågren, 2000:4, 43.
445   Ibid., 44; Huruvida museifolkets entusiasm för Byn med det blå 

huset var så översvallande, låter jag vara osagt.

blev värdefulla i det samarbete med Ågren och Väs-
terbottens museum som därefter följde. Under Ågrens 
överinseende genomförde Jonsson de följande åren 
en lång serie fältundersökningar av arbetsliv och lev-
nadsförhållanden i Västerbottens län som redovisades 
som artiklar i Västerbottens årskrifter och böcker med 
Jonssons egna dokumentära bilder, fotoutställning-
ar och dokumentära filmer. Vid sidan av den publika 
framgång som Jonssons produktioner fick, väckte arbe-
tet uppmärksamhet och uppskattning på flera museer i 
landet. Detta stimulerade förmodligen också intresset 
på många museer för att använda bilden, fotografiet 
och kanske också filmen som medium i museiarbetet. 
Bland annat bidrog detta till att insamlingen av gam-
mal fotografi senare togs upp som en viktig uppgift för 
de svenska museernas gemensamma Bild- och film-
kommitté.446  Ågrens och Jonssons samarbete fortsatte 
i förhållandevis informella former under 1960-talet. År 
1968 var Jonssons uppgifter och arbetsinsatser för mu-
seet så omfattande att det krävde att hans anknytning 
till museet utökades och gjordes stabilare. Jonsson an-
ställdes som museets och landets förste fältetnolog.447 

Bild 10: Olof Palme besöker Västerbottens museums barn-
verkstad under överinseende av Sune Zachrisson. Invigning-
en av Västerbottens museums tillbyggnad 22 november 1970. 
Foto: Roland Berggren Västerbottens-kuriren/Västerbottens 
museums fotoarkiv.

Ågrens starka engagemang för fotots och bildens roll 
som medel att svara mot historieskrivarens ansvar att 
”överföra” de verkliga människornas berättelser, gavs 
viktig näring genom samarbetet med Sune Jonsson. 
Men Ågren utvecklade också en förmåga att kommu-
nicera denna insikt på flera arenor i det svenska muse-

446  Ibid.
447  Ibid., 45.
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ifältet. Ett exempel på detta är det föredrag som Ågren 
höll vid Svenska museiföreningens höstmöte 1973 med 
rubriken ”Bilden i museet”. Föredraget inleddes med 
att beskriva fotografiets uppgift för det kulturhistoriska 
museet som insamlingsobjekt och som komplement till 
museets övriga föremålsobjekt:

Också vid kulturhistoriska museer med föremål som 
huvuduppgift uppstår snart bildarkiv – när föremå-
lens miljötillhörighet studeras, när föremålen skall 
levandegöras i utställningar, sätter samtida bilddo-
kument i bästa fall in föremålen i en miljö eller ger 
åtminstone tidsatmosfär. De visuella dokumenten 
får därför en särskild betydelse som stöd och kom-
plement till föremålsdokumenten. Under de senaste 
hundra åren har den mest omfattande visuella doku-
mentationen varit fotografisk och bildarkiven vid de 
flesta museer har också samlingar av ”gamla fotogra-
fier” – negativ och kopior – även där systematiska 
insamlingsaktioner ännu inte genomförts. 448  

Föredraget beskrev också den historiska tradition av 
användning av fotot som fanns i Norge och Finland. 
Ågren slog fast att fotot i hela Norden länge varit vik-
tigt som dokumentationsverktyg i museets verksamhet. 
Dock menade han att denna möjlighet alltför sällan ut-
nyttjades av museerna på ett adekvat sätt. Orsaken var 
att många museer och museiaktörer hade en alldeles 
för oreflekterad syn på bilden och fotot. Därför borde 
museerna dels bygga upp ett fungerande bildarkiv och 
dels engagera sig mer i ett dokumenterande bildarbete. 
Detta ansvar hade länge försummats av svenska kultur-
historiska museer. Som en slutappell uppmanade Ågren 
de närvarande representanterna för Svenska museiför-
eningen att medverka till att Fotografiska museet skulle 
bli ”det för svenska museer gemensamma centrala orga-
net för fotografiska specialfrågor, för gemensam regist-
rering och för information om fotohistoria”.449 

Frågan om ett Fotografiskt museum hade drevs, som 
sagt, under hela 1960-talet av Fotografiska museets 
vänner, med aktivt understöd av Bo Lagercrantz. Vid 
tiden för Ågrens föredrag hade dessa idéer inte resulte-
rat i någonting konkret. I början av 1960-talet anlitade 
Per-Uno Ågren teckningsläraren vid folkskolesemina-
riet i Umeå Göran Carlsson, för att formge några affi-
scher och andra trycksaker. Denna kontakt blev inled-
ningen till ett långvarigt och för Västerbottens museum 
betydelsefullt samarbete. Efter några år, då samarbetet 
successivt utökats, knöts Carlsson till museet som mu-
seilektor och formgivare.450 Rekryteringarna av såväl 
Jonsson som Carlsson speglade Ågrens utveckling-
sambitioner för museet. Tre områden var centrala för 

448  Per-Uno Ågren, ”Bilden i museet”, i Svenska museer 1973:4, 91.
449  Ibid., 95.
450   Göran Carlsson, ”Per-Umeå”, i Uppdrag kulturarv: texter om 

Per-Uno Ågren – Västerbotten 2005:4, Västerbottens museum/
Västerbottens läns hembygdsförbund/Umeå, 2005, 32.

honom, förutom bilden och fotot också utställningen 
och pedagogiken. Genom att knyta Sune Jonsson och 
Göran Carlsson till länsmuseet fick museet de kompe-
tenser som saknats, men som var nödvändiga för att 
förnya verksamheten. Rekryteringarna bröt mönstret 
för de tankestilar för Kulturarvsmuseet som gällde som 
norm och som innebar prioriteringar av personal från 
disciplinerna etnologi, arkeologi och konsthistoria. 
Varken Jonsson eller Carlsson hade bakgrunder eller 
kunskaper inom dessa områden och därför uppfattades 
rekryteringen av dem inom Kulturarvsmuseets fält som 
utmanande. 451 Även i denna bemärkelse representera-
de Ågrens initiativ en inbrytning och ett närmande mot 
Samhällsmuseet. 

Bild 11: Per-Uno Ågren och Göran Carlsson fram Anders 
Åbergs modell av samhället Ammarnäs och den berömda po-
tatisbacken i Västerbottens museums basutställning, 1976.  
Västerbottens museums fotoarkiv.

När det gällde frågan om museernas utställningar har 
Carlsson beskrivit den besvärliga situation som råd-
de under 1960-talet på Västerbotten museum. Museets 
”fasta utställningar”452 från 1943 var nedslitna och trå-
kiga: ”Många svenska museer befann sig i samma situ-
ation med sina så kallade permanenta utställningar, som 
ofta hade blivit mer permanentade än man en gång tänkt 
sig”.453 Per-Uno Ågren engagerade sig i Föreningen för 
undervisning i svenska museer (FUISM), där frågor om 
museernas utställningsproblem återkommande diskute-
rades.454 Där konstaterades att de gamla utställningarna 
fungerade allt sämre f ör den moderna museipedagogik, 
med grupparbete och uppföljningsaktiviteter, som allt 
mer började tillämpas på museerna. Det var i detta ske-
de som begreppet ”basutställningar” lanserades som 
beteckning på de utställningar som skulle presentera 
451  Intervju med Per-Uno Ågren 2008-03-27--28.
452   Begreppet ”fasta utställningar” hade länge använts som beteck-

ning för den typ av utställningar som var tänkt att tjäna museet i 
överskådlig tid tillsvidare. 

453   Göran Carlsson, ”Per–Umeå”, i Uppdrag kulturarv – texter om 
Per-Uno Ågren – Västerbotten 2005:4, Västerbottens museum/
Västerbottens läns hembygdsförbund/Umeå, 2005, 32.

454   Lena Boethius, ”FUISM – en kort historik”, i Svenska museer 
1983:4, 37-39.
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museets föremålssamlingar och kunskapsbank. ”Basut-
ställningarna” var tänkta att fungera under en begrän-
sad tid, samtidigt som de kunde förändras och förnyas 
under tiden. I tidskriften Form beskrev Ågren föränd-
ringen: ”I svensk museipedagogisk debatt ersätter man 
numera begreppet ´permanenta utställningar´ med ´bas-
utställningar´ för att betona vikten av att betrakta också 
presentationen av ett museums huvudsamlingar som en 
tidsbunden företeelse, som måste förändras, som inte 
får låsas genom en permanent arkitektonisk infattning.” 
455 I denna uppsats från 1972 formulerade Ågren för 
första gången det utställningsalternativ som var hans 
och Västerbottens museums förslag till lösning av ett 
viktigt museipedagogiskt dilemma. Ågrens alternativ 
utgick från Hazelius miljögestaltande utställningsideal, 
som han ansåg hade avvecklats på ett olyckligt sätt då 
Nordiska museet introducerade det systematiska och 
vetenskapliga utställningsidealet. Därmed hade Nord-
iska museet och många svenska museer förlorat något 
väsentligt, nämligen kontakten med publiken: ”Här-
vid försummades en viktig och för Hazelius central 
synpunkt – utställningens uppgift gentemot publiken. 
Miljöerna hade bildat underlag för upplevelser, hade 
varit stämningsskapande, suggestiva, i första hand velat 
förmedla ett mänskligt innehåll, i andra hand informera 
om komponenterna i en till tid och rum fixerad historisk 
miljö. Med den systematiska presentationen redovisar 
man en historisk kunskap om föremålet, man har 
abstraherat det från miljösammanhanget.”456

Den här begreppsförändringen avspeglade en föränd-
ring i tidsandan, där utställningarna liksom samhälls-
utvecklingen inte längre kunde betraktas som oförän-
derliga eller bestående för evigt. En insikt växte sig 
successivt starkare om att det var nödvändigt att an-
passa utställningarnas innehåll och utformning till för-
ändrade samhällsförhållanden. Alltför länge hade en 
traditionalistisk syn gällt för utställningarna på muse-
erna. Det var en av orsakerna till att publikens intres-
se för Kulturarvsmuseerna sedan länge hade minskat. 
Utställningarna var, som Göran Carlsson understrukit, 
nedslitna, tråkiga och uppfattades av många som gam-
malmodiga och förbrukade för sin samtid. Tiden var 
mogen för att utveckla en ny form av utställningar. I 
Umeå började Per-Uno och Katarina Ågren tillsam-
mans med Göran Carlsson fundera över principer för 
en ny typ av pedagogiska basutställningar. År 1971 
inspirerades de av konstnären Anders Åbergs husmo-
deller som ställdes ut på Stadsbiblioteket i Umeå. Det-
ta ledde till ett mångårigt samarbete med Åberg, som 
resulterade i nya basutställningar på länsmuseet. Dessa 
väckte intresse och uppmärksamhet inte bara i Väster-
botten utan i hela landet.457  För utställningspedagogi-
455   Per-Uno Ågren, ”Att ställa ut historia”, i Nordisk museologi 

2004:2, 137; Uppsatsen publicerades första gången i tidskriften 
Form 1972:4, 178–181.

456  Ibid., 139.
457  Göran Carlsson, 2005, 33–34.

ken utvecklade Ågren–Carlsson tre grundelement som 
utställningsbesöket borde omfatta. Det första var en 
”stimuleringsdel” vars syfte var att ge en sinnlig verk-
lighetsupplevelse för besökaren. Detta skulle i nästa 
steg skapa en nyfikenhet för historisk problemanalys. 
Bakom denna idé fanns Ågren–Carlssons erfarenheter 
av museer som ”överambitiöst dränker” museibesöka-
ren i information. Detta skapade hämningar och skuld-
känslor istället för nyfikenhet. Ågren–Carlsson ville att 
museerna var ”miljöhistoriska centraler” som samtidigt 
skulle ha ett miljödokumenterande ansvar i nuet. Ge-
staltningen av miljön krävde större utrymme jämfört 
med den traditionella systematiska utställningstypen, 
som länge dominerat Kulturarvsmuseerna. Lösningen 
på detta dilemma blev idén med ett ”studierum” som 
skulle komplettera miljöutställningen. I ”studierum-
met” tillhandahölls text-, bild- och ljuddokument. Där-
med skapades en ”tredimensionell uppslagsbok” för 
besökaren, tänkt som ett alternativ till det på många 
museer överdrivna textutbudet. Den tredje kompo-
nenten i det museipedagogiska arbetet var för Ågren–
Carlsson vad man kallade en ”aktivitetsdel”. Där skulle 
besökaren ges möjlighet att i praktiken, genom rollspel 
eller olika verkstadsaktiviteter, arbeta med utställning-
ens tema och innehåll.458 Under 1970-talet genomför-
des en omfattande förnyelse av Västerbottens museums 
utställningar enligt denna pedagogiska grundidé. Som 
landsantikvarie på museet under åren 1974–1980 fort-
satte Ågren detta arbete.459 

Bild 12: ICOM-mötet i Umeå i september 1976. Fr. v. Kazi-
mierz Zygulski, Hugue de Varine, Ulla Keding–Olofsson och 
Per-Uno Ågren. Västerbottens museums fotoarkiv

I september 1976 arrangerades en internationell musei-
konferens i Västerbotten, med Västerbottens museum 
i Umeå i spetsen.460 Temat för konferensen var ”Mu-

458   Ågren, ”Att ställa ut historia”, i Form 1972:4 och Nordisk muse-
ologi 2004:2, 141.

459   Utställningarna har analyserts av bl.a. Barbro Björk, ”Västerbot-
tens museum i Umeå”, i Svenska museer 1981:1, 12–15.

460   Ulla Keding–Olofsson, ”Om den internationella konferensen i 
Västerbotten 10-19 september 1976, i Kulturminnesvård 1976:2, 
39–42.
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seets roller i en decentraliserad kulturpolitik”. Som 
organisatör och inbjudare stod CECA (Committee for 
Education and Cultural Action), en ICOM– kommitté 
för undervisning och utåtriktad verksamhet vid museer 
samt Västerbottens museum.461 Konferensen genomför-
des med stöd från flera svenska centrala myndigheter 
för utbildning och kultur, såsom Utbildningsdeparte-
mentet, Statens kulturråd, SIDA och med arbetsinsatser 
från Riksutställningar. Detta breda stöd var också en 
bekräftelse på det den politiska förankring som kon-
ferensens tema och dess internationella prägel åtnjöt 
vid denna tid med 80-talet deltagare från 28 länder.462 
Per-Uno Ågren spelade en huvudroll som värd och ar-
rangör. Konferensen gjorde ett starkt intryck på de in-
ternationella museirepresentanterna. Detta fick till följd 
att Ågren engagerades för flera internationella uppdrag 
inom ICOM. Tillsammans med Göran Carlsson etable-
rade Ågren ett samarbete med bl.a. museer i Portugal 
och Ågren gavs flera uppdrag som föreläsare och kon-
sult i internationella sammanhang.

Västerbottens museums nya koncept för utställningar, 
blev mönsterbildande på flera museer. Ågren–Carlssons 
erfarenheter sammanfattades i en mer generell form i 
boken Utställningsspråk – Om utställningar för upple-
velse och kunskap. Boken gavs ut 1983 och innehöll il-
lustrerande exempel på museiutställningar från några av 
världens största och mest erkända museer. Det omfat-
tande projektet med förnyelse av basutställningarna på 
Västerbottens museum presenterades också ingående.463   

Bild 13: Göran Carlssons skiss över hållplatserna för delta-
garna i ICOM-konferensen i Umeå september 1976, illustre-
rade mappen med information som deltagarna fick. Väster-
bottens museums fotoarkiv.

461   CECA ingår i ICOM (International Council of Museums) – muse-
iaktörernas och museernas organisation. De presenteras i Svenska 
museer 1975:4: Ulla Keding–Olofsson, ”Behöver vi ICOM?”, 
140.

462   Ulla Keding–Olofsson, ”Museernas roller i kulturpolitiken”, i 
Svenska museer 1976:1, 39–40.

463   Göran Carlsson & Per-Uno Ågren, Utställningsspråk – Om ut-
ställningar för upplevelse och kunskap, Riksutställningar/Stock-
holm, 1983.

Ågren engagerades i början av 1980-talet som lärare 
vid Umeå universitet, parallellt med att han var kvar 
som antikvarie vid länsmuseet. När en museiutbildning 
vid universitetet etablerades 1981, valde Ågren att hu-
vudsakligen ägna sig åt Umeå universitet. Tillsammans 
med idéhistorikerna Ronny Ambjörnsson, Bosse Sun-
din och Sverker Sörlin utvecklade han ett gränsöver-
skridande samarbete med museivetenskapen. I slutet 
av 1980-talet tog Ågren tillsammans med historikern 
och museologen Bengt Lundberg flera initiativ till mu-
seivetenskapliga konferenser i Umeå. Dessa rönte ett 
både nationellt och internationellt intresse. Det nätverk 
i museifältet som Ågren och Lundberg byggde upp, re-
sulterade efter en ganska kort tid till att museologi som 
enda disciplin i Sverige etablerades vid Umeå universi-
tet 1993. Två år senare erhöll Ågren professors titel vid 
Umeå universitet.464 Parallellt  arbetade Ågren under 
åren 1985–1987 som redaktör för tidskriften Svenska 
Museer. I början av 1990-talet tog Ågren initiativet till 
tidskriften Nordisk Museologi. Han blev dess förste hu-
vudredaktör 1993 och fortsatte detta arbete till 2004.  

Per-Uno Ågren var en museiman med stort inflytande 
inte bara i Västerbottens museum utan i lika hög grad i 
rollen som idégivare för många andra museer och mu-
seiaktörer i landet. Han var en av de främsta förnyarna 
i det svenska museifältet, en roll som han spelade un-
der många år med en bredd i sin repertoar som praktisk 
museiaktör i Västerbotten, förnyare av utställnings-
språket och pedagogiken, ett intresse för att använda 
bilden i museets verksamhet samt en av få svenska mu-
seiaktörer med ett internationellt kontaktnät och över-
blick av internationell museiverksamhet, pionjär för 
etableringen av museologin i Sverige, verksam som ar-
tikelförfattare i frågor om museer och museologi samt 
mångårig tidskriftsredaktör i samma frågor.   

Västerbottens museum under Gunnar Westins och Sune 
Zachrissons ledarskap utvecklades från en nätverksor-
ganiserad, Kulturarvsmuseipräglad verksamhet mot en 
inriktning till Samhällsmuseum. Detta åstadkoms tack 
vare en ledning, med en medvetenhet om värdet av de 
kreativa förmågor som medarbetarna Per-Uno Ågren, 
Göran Carlsson och Sune Jonsson var utrustade med. 
Denna förnyelse mot ökad samhällsorientering av muse-
et, ifrågasattes inledningsvis av några i museifältet. När 
det på ganska kort tid framstod som ett framgångskon-
cept för museet, minskade de kritiska invändningarna. 
Såväl Westin, Zachrisson som Ågren hade sedan lång tid 
av museifältet identifierats som representanter för den 
gällande doxan – Kulturarvsmuseets tankestil och tan-
kekollektiv. I det svenska museifältet väckte initiativen 
från Västerbottens museum i övrigt av positiva reaktio-
ner och förväntningar. Orsaken var sannolikt en växan-
de medvetenhet hos många museiaktörer om behovet 

464   Som viktiga tillskyndare för ämnets etablering som universitets-
disciplin verkade också Erik Hofrén och Bengt Lundberg.
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av förnyelse, inte minst när det gällde museipedagogik, 
utställningen som medium samt bildens roll i verksam-
heten.

Dalarnas museum 
Historia – Utveckling av Dalamodellen
År 1967 utsågs Erik Hofrén till landsantikvarie i 
Kopparbergs län och chef för Dalarnas museum i Fa-
lun.465 Han satte en tydlig prägel på länsmuseet under 
de två decennier som han arbetade i Dalarna. Hofrén 
påverkades av Harald Hvarfner i Norrbotten, men det 
dröjde innan en motsvarighet till Norrbottensmodellen 
hade mognat i Dalarna. Hofréns ideologiska utgångs-
punkter var andra än Hvarfners. Under större delen av 
sin chefsperiod i Dalarna och därefter argumenterade 
han konsekvent för ett öppet och demokratiskt museum. 
Grundidén om ett sammanhållet landskapsmuseum, 
uppbyggt som ett finmaskigt nätverk av kommunice-
rande kärl med museifilialer, var densamma som i Norr-
bottensmodellen, men Hofréns vision utgick från de 
förhållanden som fanns i Kopparbergs län. Hans modell 
byggde dessutom på ett lokalt ansvarstagande som inte 
fanns i Norrbottensmodellen.  Den mångårige medarbe-
taren, Daniels Sven Olsson, har betonat hembygdsrörel-
sens fader Karl-Erik Forsslund som en tidig förgrunds-
figur och inspirationskälla för Hofrén. Örjan Hamrin 
och Maths Isacson, under lång tid nära medarbetare till 
Hofrén, har understrukit hans främsta ledaregenskaper 
som idégivare och museibyggare. Detta ställde höga 
krav på medarbetarnas förmåga att självständigt bedö-
ma idéernas hållbarhet, men också deras kompetens 
för att förverkliga de mest bärkraftiga av idéerna.466 
Hofréns arbetsmetod var också pragmatisk, vilket fram-
går av följande karakteristik av Hamrin: ”Museet har 
inte alltid gått från A till B och C. Erik kunde ibland 
hoppa över B om något hände där hans tankar kunde 
möta nya aktörer och plötsligt befann sig museet på en 
annan rutt. Nu for man från A till C och E istället och 
Erik var plötsligt på väg som tidigare, men nu fanns det 
bättre hamnar att lägga till vid.”467 Enligt denna prag-
matism bedrevs ett utvecklingsarbete under Hofréns 
ledarskap, där ett nytt tema introducerades i stort sett 
varje verksamhetsår med syftet att museet därigenom 
skulle nå nya mål. De nya idéerna realiserades inte all-
tid, men Hofréns ambition att finna nya utvecklings-
möjligheter för museet kan knappast ifrågasättas.  

Länsmuseets historia följde det mönster som gällde i 
Norrbotten och Västerbotten samt för de flesta andra 
svenska regionala museer. I Dalarna startades verk-

465   Hofrén var 31 år när tillträdde tjänsten som landsantikvarie i 
Kopparbergs län och efterträdde Björn Hallerdt; Örjan Hamrin 
och Maths Isacson, ” Museimannen Erik”, i Museet som makt och 
motstånd – Festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996, Arbetets Mu-
seums vänner/Norrköping, 1996.

466   Örjan Hamrin och Maths Isacson, ”Museimannen Erik”, i Nordisk 
museologi 1996:1, VII; Även i Nordisk museologi 1996:1.

467  E-mail från Örjan Hamrin till Olle Näsman 2014-01-05. 

samheten 1862 med bildandet av Dalarnas Fornmin-
nesförening. År 1892 öppnades museilokalen Dalarnas 
Fornsal i Falun. Karl-Erik Forsslunds roman Storgår-
den publiceras 1900 och blev en viktig inspirations-
källa för att etablera Dalarnas hembygdsförbund som 
skedde 1915, den första samorganisationen inom om-
rådet hembygd i Sverige. Forsslund, som var den store 
ideologen för hembygdsrörelsen i Sverige, spelade en 
betydelsefull roll för föreningen. Hembygdsförbun-
dets medlemmar bestod av landskapets hembygds- och 
hemslöjdsföreningar och var vid denna tid mycket akti-
va inte minst gällande den lokala förankringen av sin  

Bild 14: ”Rädda kvarlevorna av vår brukskultur” – Tidnings-
artikel av Karl-Erik Forsslund i Aftonbladet 17 maj 1930. 
Foto: Örjan Hamrin, privat.

verksamhet. Fornminnesföreningen å andra sidan, ut-
forskade Dalarnas förhistoria och dräktskick och hade 
som ambition att skapa ett landskapsmuseum i Falun. 
Dessa två organisationer bildade 1930 den regionala 
organisationen Dalarnas fornminnes- och hembygds-
förbund och flyttade sitt kansli till Falun och Dala 
Fornsal.468 Dessförinnan hade Sveriges första tekniska 
museum – Stora Kopparbergs museum i Falun öppnats 
1923. Med riksantikvarien Sigurd Curmans uppbygg-
nadsarbete för en landskapsmuseiorganisation, fick 
Dalarna sin förste landsantikvarie 1937 med säte i Da-

468   Björn Hallerdt, ”Dalarnas museum – mötesplats för kulturen”, i 
Dalarna 2002, Dalarnas Hembygdsbok årgång 72, Dalarnas forn-
minnes- och hembygdsförbund/Falun, 2002, 12; Björkroth, 2000; 
Det intresse för regionen som tidigare visats, först genom Carl 
von Linné och senare Artur Hazelius, följdes under 1920-talet upp 
av Nordiska museet och de etnologiska forskningar som då ge-
nomfördes under ledning av Sigurd Erixon: Se bl.a. Nordiska mu-
seets jubileumsskrift Hans Medelius et al. (red.), Nordiska museet 
under 125 år, Nordiska museet, 1998. 
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larnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dala 
Fornsal.469 Dalarnas landskapsmuseum fick därmed en 
institutionell status som man saknat tidigare. Samtidigt 
behöll museet sin folkrörelsekärna och decentralisera-
de uppbyggnad. 1936 öppnades Falu stads konsthall 
som drevs av staden ända fram till 1955.470  I avvak-
tan på en ny museibyggnad kunde då provinsmuseet 
till viss del använda sig av lokalen för de konstutställ-
ningar som sporadiskt ambulerade från Nationalmuse-
um och Riksförbundet för bildande konst. Landsanti-
kvariernas arbetsuppgifter växte dramatiskt under 
1940- och 1950-talen med ökade krav på kulturmin-
nesvårdande ansvar. Detta sammanföll med omfattan-
de bebyggelseinventeringar i centralorterna i samband 
med den kraftigt expanderande urbaniseringen. Dessa 
utökade arbetsuppgifter, kan ses som en extern, av sta-
ten (society) initierad pålaga som gav provinsmuseerna 
karaktär av Kulturarvsmuseer.  

Redan under 1940-talet var Dala fornsal för trång för 
landskapsmuseets verksamhet. Landsantikvarien se-
dan 1950 Ingemar Tunander erhöll 1957 en tjänst som 
chef för Sundsvalls museum. Hans efterträdare Björn 
Hallerdt gavs ett uppdrag av museets styrelse att pla-
nera och genomföra uppförandet av en ny museibygg-
nad som han fullföljde trots motstånd från de äldre 
hembygdsentusiasterna.471 Det nya museet invigdes i 
Faluns centrum 1962 och inrymde även den konsthall 
som funnits sedan 1936. Inom Dalarna fanns ett 40-tal 
Gammelgårdar vars huvudmän var hembygdsfören-
ingar. Där fanns också specialmuseer som Gruvmuseet 
i Falun, Zornmuseet i Mora och Carl Larsson-gården 
i Sundborn.472 Trots en förhållandevis liten perso-
nal lyckades Björn Hallerdt bedriva en framgångs-
rik utställningsverksamhet som innebar att Dalarnas 
museum blev etablerat speciellt när det gäller konst-
utställningar. Örjan Hamrin hävdar att museets basut-
ställningar blev förebilder för många svenska och även 
utländska museer.473 Hofrén har beskrivit hur dessa 
tillgångar å ena sidan gav många möjligheter för muse-
et, men å andra sidan innebar ett dilemma. Det senare 
handlade om den betydande diversifieringen av före-
målsbestånden, konsten och specialmuseerna. Hur ska-
pa en bärande sammanhållen kulturhistorisk museiidé 
som kunde uppfattas som en helhet? 474 

469   Kulturpolitik i Dalarna – Nuläge och förslag, Kopparbergs läns 
landsting/Falun, 1978, 56. 

470  Hallerdt, 2002, 13.
471  Promemoria av Örjan Hamrin till Olle Näsman 2014-01-05.
472   Björn Hallerdt, ”Dalarnas museum, en presentation i bild”, i Da-

larnas hembygdsbok 1963, Dalarnas fornminnes- och hembygds-
förbund/Falun, 1963, 6; Hallerdt, 2002, 9.

473   Hamrin, 2014; Efter sin tid som landsantikvarie i Dalarna efter-
trädde Hallerdt 1967 Olov Isaksson som chef för Sundsvalls mu-
seum. Därefter utsågs han 1972 till stadsantikvarie och chef för 
Stockholms stadsmuseum efter Harald Hvarfner.

474   Erik Hofrén, ”Vägen genom museet”, i Dalarna 2002, Dalarnas 
fornminnes- och hembygdsförbund/Falun, 2002, 66–67.

Verksamheten växte i betydande grad under 1970-ta-
let vilket krävde att lokalerna moderniserades efter de 
nya behoven. Hofrén lyckades efter många års diskus-
sioner 1981 förmå Falu kommun att besluta renove-
ra den gamla Konsthallen från 1936. Därefter bidrog 
landstinget med medel för en nödvändig tillbyggnad av 
museet. Den innehöll kontorslokaler, nytt trapphus, ny 
verkstad, en fristående hörsal samt lokaler för det 1968 
nedmonterade Selma Lagerlöfs arbetsrum, sedan hen-
nes hem från 1907 rivits. Lokalerna invigdes 1984 och 
1985 och därmed var museibyggnaden rustad att möta 
framtiden.475 

Med Norrbottensmodellen som utgångspunkt, utveck-
lades successivt en motsvarighet för Dalarna. I den 
modell som skisserades av Hofrén, var visionen ett 
”länsmuseum i varje kommun”, ett symboliskt gestal-
tat hjul eller cirkel där varje kommunmuseums speci-
ella profil sammanlänkades med det länsmuseum som 
fanns i hjulets/cirkelns nav/centrum. Denna visuella 
bild ville gestalta det ”Decentraliserade museet”, vars 
alla delar var lika betydelsefulla och tillsammans bild-
ade ett museum för länets alla medborgare. Målsätt-
ningen med Dalamodellen var således ett decentralise-
rat museum.476 Utgångspunkten var att varje kommun i 
länet skulle sätta sin prägel på en lokal museiverksam-
het som byggde på den egna historien. I en artikel från 
1976 i Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturminnes-
vård utvecklade Hofrén sin vision om det decentralise-
rade museet i Dalarna:

Vi i Dalarna har arbetat med en modell som är base-
rad på kommunernas engagemang. Varje kommun, 
helst, det är 15 sådana, bör till sin kulturförvaltning 
knyta en etnolog eller annan kraft med motsvarande 
inriktning. Så har skett i Älvdalens kommun, beslu-
tats i Orsa, finns i Leksand och Borlänge och är un-
der diskussion i Mora och Rättvik. Man bör dock ej 
stanna vid detta. Här kan jag endast antyda konturer-
na av vårt vidare synsätt. Varje kommun bör inom en 
samlad länsmuseal ram ha sin särskilda verksamhets-
inriktning som sammantaget ger en mångsidig och 
riktig bild av landskapets utvecklingsförlopp – med 
några exempel, skogsmuseum i Mora, geologiskt 
museum i Borlänge, sågverksmuseum i Vansbro, 
konstmuseum i Rättvik, dalmålningsmuseum i Lek-
sand eller ett ekomuseum som Husbyringen i Hede-
mora. Uppräkningen markerar trots sin ofullständig-
het en viljeinriktning, att ett museum i första hand är 
en verksamhet baserad på föremål, vetande och kun-
nande, och inte en byggnad. 477

Grundtanken var en ömsesidighet mellan det lokala 

475  E-mail från Örjan Hamrin till Olle Näsman 2014-01-05.
476   Erik Hofrén, ”Länsmuseerna som verksamhet”, i Den nya hem-

bygden – för stor för museerna?, 1977; Erik Hofrén, 2002,  69.
477   Erik Hofrén, ”Ett länsmuseum i arbete – Dalarnas museum”, i 

Kulturminnesvård 1976:2, Riksantikvarieämbetet, 1976, 3.
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och centrala där kommunerna (det lokala) själva an-
svarade för sin museiverksamhet, som profilerades av 
den egna ortens särprägel och historia, vilken i sin tur 
ingick i en regional museistruktur, samordnad av läns-
museet (det centrala). Hofrén hade stor respekt för den 
folkrörelsetradition utifrån vilken Dalarnas museum 
hade byggts upp. Det är också den grunden som han 
under hela sin museikarriär har återkommit till och 
fördjupat.478 Därmed är också sagt att Hofréns modell 
bar grannskapsmuseets kännetecken (communitymu-
seum). Dalamodellen skilde sig väsentligt från Hvar-
fners Norrbottensmodell, som utgick från en distribu-
tionstanke där länsmuseets utställningar, producerade 
av museiprofessionella tjänstemän, skulle visas på 
olika platser i länet, men där en ömsesidighet i ansvar 
inte förväntades mellan det lokala och centrala. Da-
lamodellen utvecklades successivt och formulerades 
inte på ett fullständigt sätt förrän under senare delen av 
1970-talet. Hofréns inledande period i Dalarna handla-
de om en mognadsprocess där steg för museets utveck-
ling togs tentativt mot vad som senare benämndes det 
Decentraliserade museet.479 Björn Hallerdt hade efter 
efter invigningen av den nya museibyggnaden lagt ned 
mycket arbete på att omorganisera museets otidsenli-
ga förvaltning och att bygga upp museets utställnings-
verksamhet. Det senare skedde främst genom utställ-
ningar för vuxen- och skolpublik, men från 1968 under 
Hofréns ledning även med vandringsutställningar ute 
i länet. 

Kulturminnesvård och Forskningsråd 
Dalarnas museums historia som Kulturarvsmuseum 
var tydlig, ett faktum som erkändes av Hofrén. Kul-
turminnesvårdsfrågorna var centrala under hela hans 
verksamhetstid i Dalarna. Samtidigt visar källmaterial-
et att Hofrén redan under inledningskedet ville anlägga 
ett modernare synsätt på dessa frågor. I museets årsbok 
från 1968 skrev han om betydelsen av att se kulturmin-
nesvården i perspektiv av samhällsutvecklingen, samti-
digt som hans tilltro till hembygdsrörelsen även hand-
lade om ett intresse för framtidsfrågor:

Kulturminnesvården måste befinna sig i nära rela-
tion till samhällets allmänna utveckling. Genom sin 
bakgrund, sin organisation eller sin lagstiftning har 
den dock kommit att begränsas och avgränsas till 
alltför snäva områden.  Det är idag alldeles särskilt 
nödvändigt att kulturminnesvården på ett mera aktivt 
sätt deltager i miljögestaltningen, liksom att den mer 

478   Hofréns respekt och tilltro till den hembygdsrörelse som skapat 
och utgjorde ryggraden för Dalarnas museum kom till uttryck i en 
av hans tidiga texter sedan han inlett sitt arbete i Dalarna. I muse-
ets årsbok 1967 markeras denna hofrénska hållning tydligt i hans 
skriftliga bidrag ”För forntids framtid”, i Dalarnas hembygdsbok 
1967, Dalarnas hembygds- och fornminnesförbund/Falun 1968, 
147–176.  

479   Örjan Hamrin, ”Dalarna som svenskt museiideal”, i Dalarna 
2002, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund/Falun,  2002, 
146.

målmedvetet registrerar det aktuella skeendet. Hem-
bygdsrörelsen och dess praktiska tillämpning, hem-
bygdsvård, är däremot i princip ej belastat av gränser 
varken i tid eller rum. Den roll hembygdsvården spe-
lar inom respektive bygder är självfallet av skiftande 
karaktär. I Dalarna har den tveklöst varit och är fort-
farande av utomordentlig betydelse. En studie i Da-
larnas hembygdsrörelse och hembygdsvård, dess till-
komst och första utveckling, vore därför i väsentliga 
avsnitt en studie i hela landets.480

De kulturhistoriska museerna hade länge ansett det his-
toriska perspektivet vara ryggraden i verksamheten. 
Hofrén var medförfattare i debattboken 70-talets mu-
seum481, som argumenterade för att det var legitimt 
för muserna att behandla aktuella samtidsfrågor och 
problem insatta i sitt historiska sammanhang. Det här 
avspeglade inte bara ett fenomen som berörde muse-
ifältet, det var också ett uttryck för ett i samhället allt 
starkare engagemang för samtiden. I den andan var 
1970-talsuttrycket ”Dagens skeende ger det kulturhis-
toriska museet dess naturliga uppgifter” en vanligt fö-
rekommande appellformulering inom museifältet.482 
Detta var också en bekräftelse på den förskjutning av 
uppfattningen om museets uppgift som pågick och som 
innebar steg mot Samhällsmuseet.  

Hofrén var medveten om kunskapens centrala roll för 
de kulturhistoriska museernas möjligheter att svara mot 
statens ambitioner om samhällsanknytning. Länsmu-
seerna hade länge arbetat med knappa ekonomiska och 
personella resurser, som inte gjort det möjligt att bedri-
va någon avancerad kunskapsutveckling och än mindre 
forskning i linje med museets intressesfär. Norrbot-
tensmodellen markerade en vilja att förändra denna si-
tuation, genom rekryteringar av professionell personal 
som representerade bredare kompetensområden än de 
som dittills hade varit möjligt på länsmuseerna. Hvar-
fners idé utgick i det avseendet från de förutsättningar 
som fanns på många centralmuseer och som handla-
de om en relevant bemanning av personal för att klara 
museets traditionella kulturarvsuppgift och dess kanon 
”samla, vårda, visa”. För att länsmuseerna skulle ha 
en rimlig chans att utveckla en intresseväckande verk-
samhet, krävdes motsvarande kompetenser som hos 
centralmuseerna – om än i mindre skala. Hofrén fann 
en annan väg för att säkerställa museets aldrig sinan-
de behov att utvinna ny kunskap. Lösningen byggde 
på samspelet med uppdragsgivarna/medborgarna och 
deras engagemang i folkrörelser. I länet och hos dess 
medborgare fanns huvudkällan för den kunskap, kultur 
och tradition som museet hade att förvalta och utveck-

480   Erik Hofrén, ”För forntids framtid”, i Dalarnas hembygdsbok 
1967, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund/Falun, 1968, 
147.

481  Erik Hofrén et al., 70-talets museum, LT/Stockholm, 1970.
482   Erik Hofrén ”Vägen genom museet”, i Dalarna 2002, Dalarnas 

fornminnes- och hembygdsförbund/Falun, 2002, 67.
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la. Därför var museets framgång helt avhängig kon-
takten och kommunikationen med medborgarna. Här 
förutsattes en dialog mellan museet och de aktörer som 
museet villa vinna för sin sak, menade Hofrén. Det 
handlade om enskilda individer med ofta starka viljor 
och engagemang för kulturen, men också om förening-
ar, organisationer och myndigheter samt företag med 
kraft att fatta för museet avgörande beslut. I alla dessa 
avseenden fanns en mångfald och en rik tradition i Da-
larna att utgå ifrån. 

För Hofrén var det viktigt att skaffa kunskap om länet 
och dess kultur genom ett öppet nätverksbyggande. Det 
är i det perspektivet man kan se initiativet som Hofrén 
tog när han 1970 etablerade ett regionalt forskningsråd 
för Dalarna.483 Syftet med detta, det första regionala 
forskningsrådet i landet, knutet till ett länsmuseum, var 
”att skapa en mötesplats för forskare på heltid och fors-
kare på fritid. Dessutom handlade det inte minst om att 
låta forskningen komma ut i ett vidare omlopp, vad som 
idag kallas universitetens tredje uppgift, kontakten med 
det vidare samhället”.484 Från universitetshåll möttes in-
itiativet från början med skepsis, men försöket slog väl 
ut och ledde i Dalarna till att rådet 1982 uppgick i det 
av landstinget bildade Stiftelsen Dalarnas forsknings-
råd – en ombildning som även stöddes av Hofrén. Hans 
motiv för att etablera forskningsrådet var:

Museerna sätts idag ofta i samband med universi-
tetets tredje uppgift, kontakt med det omgivande 
samhället, vid sidan av de två andra uppgifterna, att 
forska, att utbilda. Men museet som sådant har sam-
ma uppgifter om än i omvänd ordning, det vill säga 
den tredje uppgiften är den första. I kulturlandskapet 
möttes en gång tre vägar. På den första kom Folkbil-
daren, på den andra Museimannen och på den tredje 
Forskaren. Folkbildaren ville omedelbart ha en stu-
diecirkel, museimannen en utställning, forskaren en 
rapport.485 Till Forskningsrådet knöts forskare från 
skilda kulturvetenskapliga ämnen, som arbetade med 
Dalarnas historia och märk väl, det handlade om 
forskare från såväl det professionella vetenskapssam-
fundet som från hembygdsrörelsen och andra folkrö-
relser. Kombinationen av erfarenheter och kunskaper 
var själva poängen.486 I forskningsprogrammet från 
1974, med titeln Människa och miljö i Dalarna, un-
derströk Hofrén rådets betydelse för länsmuseet: ”En 

483   Erik Hofrén, ”Om regional forskning och regionala forsknings-
råd”, i Svenska museer 1980:1-3, 15–19.

484   Erik Hofrén, 2002, 67; ”Dalarnas museums forskningsråd”, i 
Kulturpolitik i Dalarna – nuläge och förslag, Kopparbergs läns 
landsting/Falun, 1978, 65–66. 

485   Erik Hofrén, ”Den nya tidens hållplatser, i  ...det frö ur vilket kun-
skap växer . Arbetsvandringar i kulturlandskapet: En vänbok till 
Örjan Hamrin 2004, Dalarnas museum/Falun, 2004, 22–23.

486   Dominansen av disputerade forskare framgår dock tydligt av 
Forskningsrådets rapport Att välja forntid från 1974: av rådets 
13 medlemmar har 9 fil.dr.-examen och de övriga 4 har alla en 
akademisk examen; Att välja forntid, Dalarnas museums serie av 
småskrifter 9/Falun, 1974, 4.

meningsfull samhällsförankrad kulturpolitik förutsät-
ter en ständig forskning som tillför bränsle, nya kun-
skaper, nya idéer och nya värderingar.”487 I  Dalarnas 
museums skrift Att välja forntid från  samma år, 
 betonade Hofrén ytterligare den viktiga roll som  
 
forskningsrådet spelade för museet.488 Hofrén inte 
bara markerade forskningens betydelse för museet, 
han underströk också forskningens beroende av en 
samhällsförankrad kulturpolitik. Detta var grundläg-
gande för Hofréns agerande under större delen av 
hans museikarriär. Dalarnas initiativ till forsknings-
råd fick snart efterföljare i andra län och ofta med 
länsmuseerna som initiativtagare. Dessa råd hade 
andra sammansättningar och inriktningar än vad som 
gällde i Dalarna. Nästa led i denna utveckling var 
forskningsrådens uppgående i de länsforskningsråd 
som etablerades under 1980-talet med staten som hu-
vudman. Med den statliga satsningen på utbyggnad 
av regionala högskolor inlemmades slutligen forsk-
ningsråden i de regionala högskolornas organisatio-
ner. Dalarna avvek från detta mönster genom att dess 
landsting 1982 övertog ansvaret för det forskningsråd 
som länsmuseet initierat.489 

År 1974 rekryterades Örjan Hamrin som museilektor 
till Dalarnas museum och han samarbetade nära med 
Erik Hofrén under tiden fram till 1987, då denne 
lämnade arbetet som landsantikvarie i Dalarna.490 
Hamrin har många år efteråt i Dalarnas museums års-
bok berättat om den omfattande och rika museitradition 
som finns i Dalarna. Den genomgång av museer i länet 
som Hamrin gjorde, visade att det år 1994 fanns 176 
och år 2002 så många som 218 verksamma museer i 
länets 15 kommuner.491 Anmärkningsvärt, om Hamrins 
sammanställning är korrekt, är det stora antalet muse-
er och att antalet museer dessutom ökat under en kort 
tidsrymd.492 Museerna var av många olika slag. För att 
skapa ordning i mångfalden gjorde Hamrin en sam-
manställning av de olika museityperna. Hans arbete ger 
en bild av vad länsmuseets målsättning, det Decentrali-
serade museet, handlar om i mer konkreta termer:  

 –

487  Hamrin–Isacson, 1996, IX.
488   Erik Hofrén, ”Inledning”, i Att välja forntid, Dalarnas museums 

serie av småskrifter 9, Dalarnas museum/Falun, 1974, 5; Hofrén 
har understrukit att arkeologen Åke Hyenstrand och etnologen 
Göran Rosander var särskilt viktiga idégivare i Forskningsrådet.

489  Hamrin–Isacson, 1996, IX.
490   Örjan Hamrin arbetade vid Dalarnas museum från 1974 till sin 

pensionering 2011.
491   Örjan Hamrin, ”Dalarna som svenskt museiideal”, i Dalarna 2002 

– Mötesplats för kulturen, Dalarnas fornminnes- och hembygds-
förbund i samarbete med Dalarnas museum/Falun, 2002.

492   Hamrin, 2002, 132; Hamrin har själv reserverat sig för att hans 
sammanräkning av antalet museer innehöll fel. Den första sam-
manräkningen 1994 är enligt denna invändning inte korrekt, vilket 
gör att den påstådda ökningen av antalet museer kan ifrågasättas.
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 – en byggnad med en basutställning
 – en museimiljö på ursprunglig plats eller med flytta-

de byggnader som innehåller en lokalhistorisk sam-
ling – t.ex. en hembygdsgård

 – ett bevarat konstnärshem eller motsvarande kring 
någon känd personlighet

 – bevarade eller rekonstruerade hemmiljöer från olika 
tider eller sociala skikt

 – bevarade miljöer av historisk, arkitektonisk, social-
historisk eller av industrihistorisk karaktär

 – museala nätverk – typ ekomuseer

 – kombinationer av ovanstående493

Hamrin byggde sin indelning på antagandet att museet 
var antingen en byggnad, miljö med utställning eller 
flera bevarade byggnader. Dessutom förutsatte han att 
museimiljön vårdades av någon ansvarig och att den 
var tillgänglig för besök. Hamrins karakteristik av mu-
seerna sammanfaller med kriterierna för Kulturarvs-
museet. Samtidigt står klart att Hofréns och Hamrins 
utvecklingsarbete skall betraktas i perspektiv av den 
dramatiska samhällsomvandling där kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer hotades och där omfattande ned-
läggningar av industrier ägde rum. Detta berörde i hög 
grad Kopparbergs län och särskilt Bergslagen. Ur detta 
föddes idéer om hur ett döende industrilandskap skulle 
kunna räddas och förvaltas som kulturarv. Det handla-
de inte längre om enbart ett bevarande av enskilda ob-
jekt utan om hela kulturmiljöer.     

Bild 15: Byggnadsvårdsåret med skolor och Faluns trähus 
med Daniels Sven Olsson 1975. Foto: Örjan Hamrin/Dalar-
nas museums fotoarkiv.

493  Hamrin, 2002, 131–132.

Saneringar av äldre bebyggelse i många centrala stads-
miljöer var vanliga under 1960- och 1970-talen, vilket 
hotade miljöer som av kulturminnesvården betrakta-
des som värdefulla. Dalarnas museum engagerade sig 
i ett försvar av äldre bebyggelsemiljöer, särskilt när 
det gällde de gamla arbetarstadsdelarna i centrala Fa-
lun. Genom Hamrins och dennes kollega vid Dalarnas 
museum Daniels Sven Olssons insatser, räddades flera 
byggnader och miljöer från rivning. På motsvarande 
sätt som 1974 års kulturpolitiska beslut markerade en 
ny och bredare inriktning mot en bättre samhällsmiljö, 
gav 1975 års europeiska byggnadsvårdsår (EBVÅ 75) 
signaler om en ny syn på äldre bebyggelsemiljöer. Fa-
lun med det gamla industriarbetarområdet Elsborg till-
sammans med bruksmiljön Engelsberg i Bergslagen 
och det medeltida Visby, utsågs av Riksantikvarieäm-
betet som svenska pilotprojekt. Motiven för valet av 
Falun var främst betoningen på den sociala dimensi-
onen. I den meningen ägnade museet mycket engage-
mang och arbete åt frågor som ett Kulturarvsmuseum 
prioriterade, men som samtidigt innebar att länsmuseet 
steg för steg utvecklade sitt arbete mot ett Samhällsmu-
seum.494 Byggnadsvårdsåret 1975 gav uppmärksamhet 
åt ofta dramatiska saneringsprojekt i många stadsmil-
jöer. Dalarnas museums engagemang för ett bevarande 
av gamla arbetarmiljöer i Falun innebar i det avseendet 
att man tog steg mot ett Samhällsmuseum. 

 

Bild 16: Stadsvandring i gruvstaden Falun med Örjan Ham-
rin. Foto: Andreas Hamrin/Dalarnas museums fotoarkiv.

494   Daniels Sven Olsson, ”1975 – Året då vindarna vände”, i …det 
frö ur vilket kunskap växer – Arbetsvandringar i kulturlandska-
pet – En vänbok till Örjan Hamrin 2004, Dalarnas museum/Fa-
lun, 2004, 111–118; Daniels Sven Olsson, ”Från rivningsraseri 
till bevarandeiver”, Oklart var denna artikel är publicerad, 2011, 
Örjan Hamrins privata arkiv; Den svenska kommittén för bygg-
nadsvårdsåret 1975 leddes av Riksantikvarieämbetet genom Mar-
gareta Biörnstad och Åke Nisbeth. De tre nämnda pilotprojekten 
är numera av UNESCO utsedda som världsarv; Intervju med Erik 
Hofrén 2012-04-24.
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Bild 17: Omslagsbilden till Örjan Hamrins och Erik Hofréns 
bok om Johan Ahlbäck, 1979.

Husbyringen – en museisynvända
I mitten av 1970-talet då Hofréns och Hamrins sam-
arbete inleddes, existerade redan många av de muse-
er som medräknades i Hamrins undersökning.495 Det 
som inte var etablerat i Sverige eller Dalarna i början 
av 1970-talet, var ekomuseet som begrepp och före-
teelse. Som ett resultat av Hofréns nätverkstänkande 
startades då något som kan betraktas som en början till 
ekomuseet i Sverige. Ett museiprojekt benämnt Hus-
byringen öppnades i Dalarna 1970 och tillkom som en 
idé av disponenten vid Korsnäs AB, Olof Sundell om 
att restaurera ödebruket vid Silvhytteå nära Hedemora. 
Hofrén tog fasta på uppslaget och därmed inleddes ett 
samarbete med Sundell som ledde till förverkligandet 
av Husbyringen.496 Grundidén var att betrakta sex min-
dre befintliga museer i ett sammanhang, som en helhet, 
genom kultur- och naturhistoriska miljöer, fysiskt sam-
mankopplade med en resväg mellan museerna om to-
talt sex mil. Den museiled som skapades organiserades 
genom en stiftelse där Hedemora kommun, Korsnäs 
Marma, Dalarnas museum och länsstyrelsen var re-
presenterade som paraplyorganisation för flera mindre 
museer.497 

Husbyringen betraktades som radikalt och den upp-
märksamhet det väckte inspirerade till efterföljd. Pro-
jektet blev mönsterbildande som idé för ett nytt muse-
itänkande som av Hamrin och Hofrén sammanfattades 
i begreppet interpretation. Tillsammans med ekonom-
historikern Maths Isacson utvecklade de ett arbetssätt 
för att analysera frågor som aktualiserades med indu-
strinedläggelserna och den rivningshets som förekom 
av kulturmiljöer. Detta arbete bedrev man i organiserad 

495   Hamrins undersökning gjordes flera år senare. Av rapporten fram-
går att den främst är en historisk sammanställning av de museer 
som skapats sedan tidigt 1800-tal.

496   Örjan Hamrin,”Ekomuseum Bergslagen – Från idé till verklig-
het”, i Nordisk Museologi 1996:2, 29; 

497   Örjan Hamrin, ”Om industrimannen Olof Sundell”, Promemoria, 
odaterad men författad efter 2003, Örjan Hamrins privata arkiv.

form i det treåriga projektet CSIK – Centrum för Stu-
dier av det Industriella Kulturarvet. Förutom interpre-
tation använde man industriarkeologi som samlande 
begrepp. Det handlade om att sammanföra olika disci-
pliner för att forska och tolka industrihistorien. Före-
bilder för att utveckla industrihistoriska miljöer fanns i 
Storbritannien, där särskilt Ironbridge Gorge Museum 
i Shropshire under 1970-talet skapade museinätverk, 
som blev symbol för en ny syn på industrihistorien. 
Begreppen interpretation och industriarkeologi använ-
des som verktyg för följande: ”Sedan man forskat och 
bokstavligen ´grävt fram´ de industrihistoriska läm-
ningarna, har man därefter tillgängliggjort dessa ge-
nom de metoder vi kallar interpretation, vilket betyder 
hur man tolkar och förmedlar landskapet. Kombina-
tionen industriarkeologi – interpretation har här blivit 
lyckosamt. Ironbridge Gorge Museum är idag i stort 
sett självförsörjande.” 498    

Parallellt med länsmuseets intresse för att utveckla 
museimiljöer enligt det nya helhetsperspektivet med 
interpretation och industriarkeologi som beskrivits 
ovan, medverkade Dalarnas museum under 1970- och 
1980-talen till att flera nya lokala museer skapades av 
traditionell typ. Exempel på sådana var Geologiska 
museet i Borlänge och Siljanfors skogsmuseum liksom 
senare kulturhusen i Leksand och Rättvik. Dessa mu-
seer växte fram i Falun och Siljanbygdens trakter som 
sedan länge varit dominerande museifästen i länet. I 
takt med de många industrinedläggelser som ägde rum 
under 1970-talet, inte minst i Bergslagsområdet, för-
sköts länsmuseets intresse för etableringar av nya mu-
seer till dessa områden. Den samhällsutveckling som 
detta avspeglade, sammanföll med en gradvis växande 
ideologisk medvetenhet hos Hofrén om att länsmuse-
ets inriktning i högre grad borde koncentreras bort från 
länets starka agrar- och konsttradition, till dess lika do-
minerande industrihistoria. 

Johan Ahlbäck 
Både Erik Hofrén och Örjan Hamrin har omvittnat 
den avgörande betydelse som deras besök 1974 i den 
bortgångne konstnären Johan Ahlbäcks ateljé i Smed-
jebacken (Dalarna) fick för deras fortsatta arbete med 
inte minst Ekomuseum Bergslagen. Hamrin beskrev det 
intryck som besöket gjorde på dem båda: ”I denna an-
språkslösa vindskupa fick vi se en samling av bilder som 
alla visade det tunga slitsamma industriarbetet i Berg-
slagen. Där låg de – hundratals bilder med intensiva ar-
betslivsskildringar. Samlingen gjorde ett mycket starkt 
intryck på oss.” 499 Upptäckten av Ahlbäcks måleri som 

498   Örjan Hamrin–Erik Hofrén, ”Industriarkeologi och interpreta-
tion – Discipliner för forskning, tolkning och förmedling av det 
industriella landskapet”, Promemoria, datering och publicering 
obekant, men texten är författad efter 1997, Örjan Hamrins pri-
vata arkiv.

499   Intervju med Erik Hofrén 2012-04-24; Intervju med Örjan Ham-
rin 2006-04-18; Hamrin, 1996, 29.
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konsekvent inriktades på det tunga arbetslivets veder-
mödor, blev speciellt viktig för Hofrén. Upplevelsen var 
så stark, att det präglade hans fortsatta museigärning. Ett 
resultat av detta blev en bok om Ahlbäcks liv och konst, 
med Hamrin som huvudförfattare och Hofrén som med-
författare. Bokens förord ger en koncentrerad bild av 
konstnärens mission, men också en förklaring till varför 
Ahlbäck gjort så starkt intryck på Hofrén:

Varje människa är född forskare. Många av oss dör 
outforskade, av oss själva, av andra. Under ett långt 
och verksamt liv sökte Johan Ahlbäck i vad han kall-
lade arbetets svarta, hänsynslösa själ. Det var ett in-
tensivt forskningsarbete, som gav tusen och åter tu-
sen bilder som med oförminskad kraft utstrålar hetta 
likt rödglödgat järn. Bilderna förmedlar också, till 
dem som vill och orkar ta emot, skönhet och storhet, 
vrede och vanmakt. Det fanns för Johan Ahlbäck ett 
nyckelord för hans eget konstnärskap, yrkesskick-
lighet, oavsett den förvärvades genom slit och er-
farenhet i valsverket eller i konstnärsateljén. Sina 
barns- och ungdoms arbetsår i valsverket kom Johan 
aldrig att glömma. Det etsades fast i hans minne med 
skarpa konturer och arbetsrytmen från arbetsskift till 
vilskift följde han troget livet ut.500 

Med boken som grund gjordes en filmatisering av Jo-
han Ahlbäcks konst och liv. Därefter genomfördes ett 
samarbetsprojekt med Riksutställningar om Ahlbäcks 
konst och liv som vandringsutställning som turnerade 
landet runt.501 Projekten med Ahlbäck gav länsmuseet 
nya kontakter i den industriella miljö i Västerbergsla-
gen ur vilken konstnären hämtat de mest centrala moti-
ven i sitt konstnärskap. Hofrén och Hamrin frågade sig 
om inte också återstoden av den industriella miljö som 
Ahlbäck gestaltat, kunde vara motiv till en ny typ av 
museisatsning.

Bild 18: Smedjebackens valsverk – Akvatint av Johan Ahl-
bäck 1926. Foto: Örjan Hamrin/Dalarnas museums fotoarkiv.

500   Örjan Hamrin & Erik Hofrén, Johan Ahlbäck – Arbetets målare, 
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skriftserie 21, Da-
larnas museum/Dalademokraten/Falun, 1979.

501  Hamrin, 1996, 29.

Ekomuseum Bergslagen 
Ekomuseum Bergslagen tillkom och öppnades 1986. 
Det skapades med det franska pionjärprojektet i Le 
Creusot-Montceau-les-Mines som förebild.502 Örjan 
Hamrin har sammanfattat tillkomsten som en anpass-
ning, byggd på en svensk museisyn med ”redan exis-
terande strukturer, synen på frivilliga krafter, på hem-
bygdsrörelsen och vår välorganiserade folkbildning”. 
Till detta lade Hamrin det stora allmänna intresset för 
svensk kulturminnesvård, vilket innebar att det svenska 
projektet kunde dra fördel av redan uppbyggda tjänster, 
medan fransmännen hade tvingats in på för dem nya 
arbetsområden.503 Hamrin har påpekat att Le Cruesot 
gav inspiration, men att samarbetet med det brittiska 
Ironbridge Gorge Museum gav de viktigaste lärdomar-
na för uppbyggnaden av Ekomuseum Bergslagen. Han 
har beskrivit de många och arbetskrävande processer 
som så småningom ledde fram till konceptet för Eko-
museum Bergslagen. Förarbetet var komplicerat därför 
att projektets genomförande förutsatte samarbete med 
myndigheter i två län och flera inblandade kommuner. 
Till att börja med (1984) gjordes två separata utred-
ningar, Ekomuseum Västerbergslagen med Dalakom-
munerna Ludvika och Smedjebacken som medansva-
riga samt Ekomuseum Bergslagen i Västmanlands län 
med de medansvariga kommunerna Norberg, Fagersta, 
Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar. 
När projektet väl var moget för ett förverkligande in-
gick vissa värdefulla återstående industrimiljöer i dessa 
kommuner. Väsentligt var också att de ansågs utgö-
ra likvärdiga delar i en gemensam helhet. Just denna 
helhetssyn var den stora förtjänsten med Ekomuseum 
Bergslagen.504  

502   Ulla Keding–Olofsson, ”Kring Riksutställningars seminarier och 
ekomuseibegreppet”, i Nordisk Museologi 1996:2, 3–5.

503  Hamrin, 1996, 27.
504   Örjan Hamrin har beskrivit hur hans läsning av Eva Perssons ar-

tikel ”Allas museum” 1989 i tidskriften Form blev avgörande för 
hans insikt och motiv för att ett förverkligande av ekomuseet i 
Bergslagen var möjligt. Perssons artikel beskriver idén med eko-
museiförsöket i franska Le Cruesot; Örjan Hamrin, ”Ekomuse-
um Bergslagen – Från idé till verklighet”, i Nordisk Museologi 
1996:2, 31. 
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Bild 19: Affisch för Ekomuseum Bergslagen 1987. Utform-
ning: Örjan Hamrin/Dalarnas museums fotoarkiv.

Som sagt skilde sig ekomuseet i Dalarna från sin fran-
ska förebild genom sin starka folkrörelseförankring. 
Men även i ett annat avseende fanns en olikhet. Eko-
museum Bergslagen tillkom aldrig med tanke på att 
objekten skulle ägas av museet. Museet organiserades 
istället som en paraplyorganisation med en stiftelse där 
de ingående kommunerna var medlemmar. Ekomuse-
um Bergslagen utgjorde också en del av länsmuseets 
vision om det Decentraliserade museet.505 I den me-
ningen innebar satsningen att museet ägnade mycket 
engagemang och arbete åt frågor som ett Kulturarvs-
museum prioriterade, samtidigt som projektet i sig var 
ett tydligt uttryck för en förnyelse av synen på vad ett 
museum kan vara och därmed i väl överensstämmelse 
med Samhällsmuseitanken.

Arbetet med Ekomuseum Bergslagen bedrevs länge 
i stark motvind för dem som var ansvariga för att ge-
nomföra projektet. Parallellt arbetade Dalarnas mu-
seum med ett annat projekt som var att skapa Fram-
tidens Museum i Borlänge. Det senare projektet hade 
en starkare politisk uppbackning, vilket bidrog till att 
Ekomuseum Bergslagen sågs med skepsis. Frågan 
handlade om ett konkurrensförhållande om museire-
surser mellan kommunerna Borlänge och Falun, där 
borlängepolitikerna ansåg att Falun hade gynnats till 
Borlänges nackdel. För rättvisan var därför en satsning 
på Framtidsmuseet viktig och då var det svårt för Da-

505  Hamrin, 1996, 31.

larnas museum att samtidigt ge fördel för Ekomuseum 
Bergslagen.506 

Ett demokratiskt museum
1970-talet var en tid då många kommunala och av 
landsting organiserade kulturnämnder etablerades som 
en konsekvens av de omfattande kommunsammanslag-
ningarna som genomfördes.  Parallellt med de många 
utredningar om kulturpolitiken som pågick på nationell 
nivå, diskuterades kulturpolitiska program i regionerna 
och i de nya kommunerna. Höga förväntningar ställdes 
på de nybildade kulturnämnderna. I framväxten av den 
nya kulturpolitiken fanns på den politiska agendan läns-
museernas organisatoriska roll för museipolitiken lokalt, 
regionalt och nationellt. De reformer som MUS 65 arbe-
tade med var föremål för debatt långt innan utredningen 
ens kommit med några förslag. I denna tidsanda, med 
nya högre förväntningar på huvudmännen, genomfördes 
organisationsförändringar av länsmuseerna som inne-
bar att de ombildades till stiftelser med kommunerna 
och landstingen som nya huvudmän. Detta ställde krav 
på en tydligare representation och ökat inflytande i stif-
telsernas styrelser. Kvar i länsmuseernas styrelser fanns 
i regel endast några få representanter för det regionala 
Hembygdsförbundet. Denna maktförskjutning var en lo-
gisk följd av det ökade ekonomiska ansvar som nu togs 
av kommunerna och landstingen. 

I Dalarna gjordes avsteg från detta mönster genom att 
ombildningen av länsmuseet till stiftelse år 1976 gjor-
des med landstinget som bildare tillsammans med Da-
larnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Således 
ingick inte någon av länets kommuner som stiftelse-
bildare.507 Ett andra viktigt steg i länet togs genom det 
kulturpolitiska program som landstinget antog 1978.508  
Detta följdes för Dalarnas museum upp år 1983 med en 
s.k. strukturplan. Det är värt att understryka att struk-
turplanen i sin första del bekräftade den inriktning och 
det arbetssätt för ett Kulturarvsmuseum som gällde för 
Dalarnas museum. Det här framgår av de mål som for-
mulerades: ”Det står dock klart att tyngdpunkten även 
i framtiden bör läggas på det folkliga kulturarvet, ar-
keologin och konsten, grafiken särskilt.” 509 Denna bild 

506   E-mail från Örjan Hamrin till Olle Näsman 2014-01-05. Ansvaret 
för Framtidens museum övertogs i början 1990-talet av Borlänge 
kommun och avskildes således organisatoriskt från Dalarnas mu-
seum. 

507   I Dalarna tycks ombildandet till stiftelse inte inneburit att Forn-
minnes- och Hembygdförbundets inflytande minskade. Formellt 
framgår detta av två omständigheter. Det ena är att förbundet blev 
ensam stiftelsebildare med landstinget och det andra att man dess-
utom ingick med fyra av de elva ledamöterna i länsmuseets styrel-
se; Erik Hofrén, ”Ett länsmuseum i arbete – Dalarnas museum”, 
Kulturminnesvård 76:2, Riksantikvarieämbetet, 1976, 5.

508   Kulturpolitik i Dalarna – Nuläge och förslag, Kopparbergs läns 
landsting/Falun, 1978.

509   ”Strukturplan för Stiftelsen”, Kompendium med följande inne-
håll: Stiftelsens stadgar och målsättning, 1976; Erik Hofrén, ”Det 
svenska museilandskapet”, 1983; Kulturrådet informerar 1983:3; 
Daniels Sven Olsson et al., Kulturpolitik i Dalarna – Nuläge och 
förslag, Kopparbergs läns landsting, 1978; Sven Nilsson, Lands-
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motsades i strukturplanens avslutande del. I samma 
dokument konstaterades att museets målsättning för 
teknik, naturvetenskap och samhälle inte hade lyckats 
komma till uttryck i museets utställningsverksamhet. 
För att råda bot på denna brist pekade strukturplanen 
på de nya möjligheter som öppnades med etableran-
det av Framtidsmuseet i Borlänge. Detta nya museums 
uppgift var att teckna huvuddragen av landskapets tek-
nik- och socialhistoria. Ambitionen var också att Fram-
tidsmuseet skulle ”bli ett populärvetenskapligt centrum 
för Dalarna – en levande verkstad där naturvetenskap, 
teknik, samhälle, historia och framtid möter en ung-
domlig publik, en ny generation brukare av tiden och 
rummet”.510 I det här avseendet markerade struktur-
planen en politisk vilja till en förnyelse av länsmuseet, 
något som inte var uppenbart i planens inledande del. 
Samtidigt bekräftade planen huvudmännens legitime-
ring av länsmuseets idé om det Decentraliserade muse-
et. Anslaget i strukturplanen gick t.o.m. längre i tilltron 
till länsmuseets förmåga att uppnå mål med samhälls-
relevans. Det framgår av planens avslutande slutsatser:

Med Framtidsmuseet kan man på ett aktivt sätt möta 
de kommersiella krafterna genom att föra ut kunska-
pen om teknik och samhälle i ett brett omlopp i sam-
verkan med många, skolor, högskolan, forskningsråd, 
fack, ungdomsklubbar, studieförbund m.fl. Helt enkelt 
ge underlag för en fortlöpande och engagerad diskus-
sion om vår och Dalarnas framtid där de långa per-
spektiven är medagerande. Museet blir inte bara en 
deltagande observatör utan även en observerande del-
tagare och som sådan en tillgång för hela Dalarna.511

Bilden av den önskvärda utvecklingen av länsmuse-
et, innehöll således något motsägande utsagor om vad 
museets målsättning egentligen var. Den senare delen 
visar en viljeinriktning att aktivt delta i samhällsde-
batten om samtidsfrågor kombinerat med ett långsik-
tigt perspektiv för framtiden. Det nya museets namn – 
Framtidsmuseet – vittnar om detta. Det motsägelsefulla 
uttrycket avspeglade samtidigt att länsmuseet under 
denna period genomgick en förnyelseprocess där gam-
mal tradition mötte nya förväntningar, men där detta 
faktum ännu inte mognat till full insikt hos de aktörer 
som tecknade museets aktuella status och självbild i 
strukturplanen.

De steg som Hofrén tog för att realisera det Decentra-
liserade museet var flera. Utgivningen av skrifter och 
böcker i museets regi ingick som en del av strategin 
för att öka medborgarnas intresse för och kunskap om 
länsmuseet. Av denna verksamhet var ”Årets hem-
bygdsbok” betydelsefull med varierande temanummer 

tingen i kulturpolitiken – Den regionala rollen, Landstingsförbun-
det, 1982, Dalarnas museums bibliotek (referenskällor), Dalarnas 
museum/Falun, 1983, 2.

510  Ibid.
511  Strukturplan för stiftelsen Dalarnas museum, 1983, 4.

kring karaktäristiska drag i länets historia vad gällde 
exempelvis turismen, bergslagshanteringen och hem-
bygdsrörelsen.512 Men museet gav också ut många 
andra böcker med historiska teman och om kultur-
personer som haft speciellt stor betydelse för länet.513 
Ytterligare inslag i museets utgivningsstrategi var de 
många småskrifterna i vilka artiklar, ofta med Hofrén 
som författare, innehöll aktuella tankar och reflektioner 
om museets roll och framtid. Dessa skrifter kan betrak-
tas som ett slag programförklaringar och förtydligan-
den från Hofréns sida av hur han tolkade länsmuseets 
utveckling, men de representerade samtidigt en tydlig 
ambition till en fördjupad samhällsorientering. Här 
några exempel:

I Tankar på en historieverkstad från 1979 förklarade 
Hofrén sin syn på länsmuseet:

En snabb definition av ett länsmuseum kan vara: Ett 
länsmuseum är svaret på en uppställning där cen-
tralmuseet är täljaren och lokalmuseet nämnaren. Ett 
länsmuseum bör ha det större museets möjlighet till 
överblick och det mindre museets möjlighet till när-
het och grannskap. Det är den ena av mina teser. Den 
andra, jag hoppas att den står klar av vad som tidiga-
re sagts, är att länsmuseet är en verksamhet, inte ett 
hus för historia.514

Hofrén uttryckte här sin grundsyn om det Decentrali-
serade museet som handlade om dels samspelet mel-
lan lokalmuseet (community museum) och det centra-
la museet, men dels också om att museiverksamheten 
skulle betraktas som en verksamhet och inte likställas 
med en byggnad. I samma skrift beskrev han länet som 
en ”öppen historieverkstad” där själva museibyggna-
den var ett faktaarkiv som stod till förfogande för alla 
medborgare. 515 Hofréns grundidé om medborgarnas 
rätt till museet fördjupades i artikeln genom en passus 
om relationen mellan folket och museet:

Mitt resonemang om tesen – folket kommer till muse-
et, och antitesen – museet kommer till folket, baserar 
sig på att det finns ett samhälleligt initiativ. I den unga 

512   Sven Rydberg, Rörelsens rötter, Dalarnas Hembygdsbok 1984, 
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund/Dalarnas museum/ 
Falun, 1984; Anders Björklund & Åke Nisbeth, Hus i tiden, Flott-
broar, Dalarnas Hembygdsbok 1975, Dalarnas fornminnes- och 
hembygdsförbund/Dalarnas museum/Falun, 1975; Göran Rosan-
der (red.), Turisternas Dalarna, Dalarnas Hembygdsbok 1976, 
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund/Dalarnas museum/
Falun, 1976; 

513   Göran Rosander (red.), Karl-Erik Forsslund – Författaren, Folk-
bildaren, Hembygdsvårdaren, Dalarnas fornminnes- och hem-
bygdsförbund/Falun, 1991; Ann-Charlotte Backlund & Ulf Sö-
rensen, Järn bryter bygd – Ekomuseum Bergslagen berättar i 
landskapet, Rubicon/Uppsala, 1986; Sven Rydberg, Dalarnas 
industrihistoria 1800–1980: några huvudlinjer, Gidlund/Hede-
mora, 1992.

514   Erik Hofrén, Tankar på en historieverkstad, i Dalarnas museums 
småskrifter 22, Dalarnas museum/Falun, 1979, 8.

515  Ibid., 12.
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svenska hembygdsrörelsen, märklig och unik, byggde 
folket åt sig egna museer, hembygdsgårdar, där den 
yttre formen också var uttryck för den inre funktionen. 
Det var ett stycke vardagsverklighet, i hög grad en 
samtidsdokumentation. Man tänkte mer på husen och 
redskapen, mindre på de funktionella och ekologiska 
sammanhangen därför att de var så välbekanta.516

Hembygdsrörelsen lade under 1900-talets första decen-
nier grunden för vad som idag utgör länsmuseerna. De 
hembygdsmuseer som först etablerades skapades ge-
nom ett folkligt initiativ, utan något samhälleligt stöd 
eller intresse. Denna process innebar i Hofréns termer 
att ”folket kommer till museet”. Vad som senare gällt 
– i och med etableringen av Curmans länsmuseiorga-
nisation under 1930-talet – var att samhället succes-
sivt tagit över initiativ och ansvar för länsmuseernas 
verksamhet. Därmed blev Hofréns antites bestämman-
de – ”museet kommer till folket”. Frågan var hur detta 
ansvar skulle förvaltas av samhället (society)? Det var 
också den huvudfråga som Hofrén återkommande och 
ständigt fann nödvändigt att ställa och finna svar på. 
Ett delsvar på frågan hade han redan funnit i det De-
centraliserade museet, men hur skulle detta realiseras 
mera exakt? Modellen om kommunernas och de nyeta-
blerade kulturnämndernas ansvar för de lokala museer-
na som skulle ingå som delar av länsmuseet var redan 
formulerad. Men utifrån vilken idé skulle de lokala 
museerna utformas? Svaret fanns i vad som beskrivits 
ovan i Dalarnas variationsrika historia, med en spänn-
vidd från dess  tradition av jordbruk, järn- och bergs-
hantering till dräkt- och konsthantverk samt konst. De 
lokala museernas profiler skulle följdriktigt bygga på 
de mycket varierande miljöer och traditioner  som kän-
netecknade länet. I Hofréns vision skulle därför läns-
museet utvecklas på basis av de variationsrika tradi-
tioner som följande länscentra representerade. Avesta 
med Krylbo för kommunikationshistoria, Smedjeback-
en för arbetsmiljöhistoria, Ludvika för gruvhantering 
och ett ekomuseum i finnmarken, Hedemora för stads-
historia och medeltid, Säter för vårdhistoria, Borlänge 
för geologi och 1500-talshistoria, Gagnef för jordbru-
kets historia, Vansbro för sågverksepoken, Malung för 
skinnhanteringen, Leksand för dalmåleriet, Mora för 
skogen och för forntiden, Rättvik för natur och nutida 
konst, Orsa för slipstenstillverkning och kalkbränning, 
Älvdalen för fäbodarna och gränskulturen, norskt och 
samiskt. I Falun slutligen, skulle länsmuseets hus speg-
la länets allmänna kultur-, konst-, teknik- och naturhis-
toria, svara för översikter, samordning, stödverksam-
het, rådgivning, vandringsutställningar, övergripande 
dokumentation och depositioner mm.517 De flesta av 
dessa förslag hade kännetecken i överensstämmelse 
med Kulturarvsmuseet. Samtidigt var det uppenbart att 

516  Hofrén, 1979, 17.
517   Erik Hofrén et al., Museet och arbetsplatsen, Dalarnas museums 

serie av småskrifter 15, Dalarnas museum/Falun, 1976, 3–4.

Hofréns museivision också syftade mot en förnyelse 
och förändring i Samhällsmuseets riktning, genom att 
museet borde tjäna medborgarnas intressen och i hö-
gre grad ställas till deras förfogande. En sådan föränd-
ring handlade om makt, och skulle kräva att den makt 
som museerna innehade omvandlades till en resurs för 
medborgerligt samhällsinflytande. Sådana tankar var 
centrala i Hofréns syn på museet och dess samhällsför-
ankring och därför sökte han utveckla och formulera de 
medel av möjligheter som kunde underlätta den förny-
else av museet som detta krävde.    

Bild 20: ”Kvinnor vid vasken” – Från dramatiserad visning 
på Flogberget 1989. Foto: Örjan Hamrin/ Dalarnas museums 
fotoarkiv.

I länsmuseets serie av småskrifter nr.22, Tankar på en 
historieverkstad (1978), refererade Hofrén till en arti-
kel av Gunilla Lundahl i Arkitekttidningen (1977) som 
handlade om ekomuseets pionjärprojekt i den franska 
orten Le Creusot-Montceau-Les-Mines. Lundahl ut-
tryckte sig mycket positivt i artikeln om ekomuseet:

[---] ett idélaboratorium för studiet av mänsk-
lig kultur och industriutveckling. Det är i sin 
gränslöshet en utmaning mot den traditionel-
la museisynen. Det bygger sin existens på en 
aktiv medverkan från de människor som ´som 
bor i museet´. Ett kollektivt minne av ett svart 
och grönt landskap har Le Monde kallat det. 518                                                                                                                                                
                             

Hofrén anslöt sig till Lundahls karakteristik och till-
lade ”att ekomuseet ville spegla ett dynamiskt förlopp, 
med människan i centrum”. Han jämförde samtidigt 
det franska projektet med Husbyringen i Dalarna som 
han såg som ett svenskt försök att spegla några av 
ekomuseets idéer.519 Här kan alltså konstateras att det 
som senare med formell start 1986 blev Ekomuseum 
Bergslagen, fanns flera år tidigare som idéuppslag hos 
Hofrén. Om ekomuseet som idé utgjorde ett alternativ 
för Hofrén mot en förnyelse av museet, prövade han 
hela tiden andra möjliga uppslag. 

518  Hofrén, 1979, 21.
519  Ibid., 22.



97

Bild 21: Astrid Lindgren berättar för barn i Dalarnas muse-
um 1983. Foto: K.G. Svensson/ Dalarnas museums arkiv.

En av de metaforer som han återkommande använt i 
detta sökande var ”Grannskapsmuseet” (communitym-
useum). I Tankar om en historieverkstad såg han detta 
alternativ som ett ”Motmuseum”, underförstått som en 
kontrast och motsats till ”Medmuseet”. ”Motmuseet” 
var ett alternativ som byggde på ett mer utvecklat sam-
arbete mellan dem som skötte och brukade museet: ”Det 
bygger mindre på museet som ägare av ett innehåll och 
mer på en nära samverkan mellan dem som sköter och 
dem som brukar museet”.520 Inspirationen och förebil-
den för ”Motmuseet” hittade han bl.a. i Brooklyn, New 
York, på museet Muse vars  målsättning var ´communi-
ty of interest´och ´community of concern´, översatt till 
samhällsmuseum för intressegemenskap och delaktig-
het, dvs. ett museum som ville visa att man brydde sig 
om medborgarens framtid.521 Överfört på svenska för-
hållanden underströk Hofrén att grannskapsidén inte va-
rit främmande i vår kulturhistoria, genom det tänkande 
av intressegemenskap och delaktighet som hembygds-
rörelsen var ett uttryck för. Han refererade samtidigt till 
de undersökningar som etnologen Åke Daun gjort om 
grannskapsidéns pånyttfödelse i modern tid. Daun be-
skrev begreppets återkomst på följande sätt:

Mot slutet av 1960-talet återupplivades grannskap-
sidéer från 1940-talets stadsplanedebatt. Även om 
det varken var så att denna debatt tjänstgjorde som 
inspirationskälla eller att man överhuvudtaget erinra-
de sig vad som då skedde var det faktiskt den gamla 
neighbourhood-rörelsens målsättningar som fick liv 
på nytt. Än en gång formulerades målen att skapa 
gemenskap och samverkan mellan människor i stor-
stadens bostadsområden. Åter uttrycktes en anti-ur-
banism i önskemålet att bryta ned anonymiteten och 
bekämpa den i storstaden typiska likgiltigheten inför 
främmande människor. Man menade att det borde gå 
att skapa ett lokalt liv också i nybyggda flerfamiljs-
områden, om bara de boende gavs anledningar att 
tala med varandra och upptäcka gemensamma in-

520  Hofrén, 1979, 21.
521  Ibid.

tressen.522 Denna 1960-talets pånyttfödelse av grann-
skapsidéer, innebar för Hofrén ett förverkligande av 
parollen ”Folket kommer till museet, museet kommer 
till folket”.523 Men han utvidgade dessutom museets 
verksamhetsområde till en arena som dittills inte for-
mulerats i Sverige, nämligen arbetsplatsen. 

Vid denna tid hade Sven Lindkvists bok Gräv där du 
står väckt uppmärksamhet och initierat och provocerat 
en debatt om museernas oförmåga att engagera sig för 
arbetets villkor i samhället. Det är sannolikt i det per-
spektivet som Hofréns plädering för arbetsplatsen som 
en ”historieverkstad” skall ses. Intresset för arbetet 
och dess koppling till kulturen hade också uppmärk-
sammats internationellt bl.a. genom Unesco-projektet 
”Kultur och arbetsliv” och under 1980-talet resulterade 
detta intresse i Sverige till en mycket dramatisk tillväxt 
av arbetslivsmuseer.524 Intresset och engagemanget för 
arbetet och dess villkor växte sig stark. Kulturklimatet 
var således gynnsamt för Hofréns idé om arbetsplatsen 
som ”historieverkstad” och överensstämde med all-
männa värderingar om kulturens uppgift i samhället. 
Med sina många och för svenska förhållanden ovanli-
ga, försök att hitta nya vägar för museet, visade Hofrén 
att han insåg att det var olika former av samhällsori-
entering som skulle bryta den förlegade tradition som 
länge utmärkt Kulturarvsmuseerna. Det var också den-
na brist som Kulturarvsmuseerna återkommande hade 
kritiserats för. Målsättningen och nödvändigheten av 
museets rörelse mot Samhällsmuseum stod tidigt klar 
för Hofrén, men frågan var med vilka medel och me-
toder detta skulle åstadkommas?  I en artikel i Nordisk 
Museologi (1994) med titeln ”Det gröna porslinspalat-
set” har Hofrén utvecklat sin syn vidare.525 Utgångs-
punkten var den motsatsställning av makt och motmakt 
som museet representerade. Å ena sidan utgör museet 
en maktfaktor som symbol och i många fall bevarare 
av den verklighetsbild och tradition som samhällets 
ledning önskar upprätta gentemot medborgarna. Å an-
dra sidan kan museet vara en motmakt som är solida-
risk med medborgarnas intressen och står gentemot 
den makthegemoni som samhällets ledning har intresse 
av att upprätthålla. 

År 1982 publicerade den norske rättssociologen 
Thomas Mathiesen ett arbete med titeln Makt och mot-
makt som inspirerade Hofrén att tillämpa dennes argu-
mentation på museet.526 Mathiesens huvudpoäng är att 
motmakten kan utgöra ett allvarligt hot mot den rådan-
de makten, förutsatt att den agerar efter vissa bestäm-
da spelregler. Dessa betecknar Mathiesen som de sex 

522   Ibid., 22–23; Citerat av Hofrén från artikel av Åke Daun i Plan 
4.77.

523  Ibid., 23.
524  Ibid.
525   Erik Hofrén, ”Det gröna porslinspalatset”, i Nordisk museologi 

1994:1, 83–89.
526  Thomas Mathiesen, Makt och motmakt, Korpen/Göteborg, 1982.
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handlingsformerna: arenautbrytning, informationsvrid-
ning, maktbildning, sakprioritering, premissformule-
ring och slutligen som en samlande form – alternativ-
utformning. I en senare och kortare uppsats i Nordisk 
Museologi (1995) med titeln ”Aktörsperspektiv, makt-
perspektiv och det museala sinnelaget”, underströk 
Hofrén betydelsen av att se Mathiesens handlingsfor-
mer som en helhet. Med det menade han att de borde 
betraktas som ett spektrum av former som alla borde 
utnyttjas för förnyelsen av museet:

Jag tror också att arbetet inom offentligheten, här 
representerat av museet, innebär något annat och be-
tydligt mer än att skriva en artikel i tidningen då och 
då eller att göra en utställning här och där. Jag tror 
likaså att det är viktigt att betrakta arbetsformerna, 
och jag gör här Mathiesens ord till mina egna, som 
exempel på att det trots alla svårigheter är möjligt att 
handla politiskt inom offentligheten, att det är möj-
ligt att lägga fram nya premisser inom vidare cirk-
lar, att det är möjligt att definiera problemställningar 
och premisser.  Men utan grund i djupare normativa 
hållningar och i sista instans i konkreta organisa-
tioner (museer) är risken stor att det blir en flyktig 
verksamhet som vinner och försvinner med vindens 
riktning.527 Hofréns artiklar publicerades 1994 och 
1995, dvs. en lång tid efter att Mathiesen offentlig-
gjorde sin bok 1982. Man skulle därför kunna häv-
da att hans referens till Mathiesen är anakronistisk 
och således skapad i efterhand som förklaring till en 
insikt som Hofrén haft länge. Mot detta kan ställas 
att Hofrén i Nordisk Museologi inte gjorde anspråk 
på att ha haft den medvetenhet om den metodik för 
museets förnyelse som Mathiesens teori var en an-
visning om. Min bedömning är att Hofréns referat av 
Mathiesens teori 1994/1995 var ett uttryck för hans 
successivt vunna medvetenhet om att dennes hand-
lingsstrategi märkligt väl sammanföll med hans eget 
tentativa och många gånger intuitiva arbetssätt. Min 
undersökning av det mycket omfattande källmaterial 
om Hofrén, som jag haft tillgång till, talar för en så-
dan tolkning. Hans arbetssätt byggde i hög grad på 
insikten om att framgång kräver och förutsätter att 
beslut förankras hos de intressenter som berördes, 
oavsett om det gällde den egna personalen, ansvariga 
uppdragsgivare, politiker, olika intressenter av muse-
et som folkrörelser, företag eller andra medborgare. 

Hofrén förändrade sin syn på museets uppgift under 
sin tid som landsantikvarie i Dalarna. Den första tiden 
mötte han ett museum och ett landskap som i mycket 
hög grad präglades av en stark tilltro till och en mång-
fald av traditioner som representerade vad som kän-
netecknade Kulturarvsmuseet. Han anpassade sig till 
denna situation och lyckades förmodligen därför byg-

527   Erik Hofrén, ”Aktörsperspektiv, maktperspektiv och det museala 
sinnelaget”, i Nordisk Museologi 1995:1, 135.

ga upp ett förtroende för sin roll som landsantikvarie 
men också för länsmuseet. Utifrån den positionen gavs 
efterhand allt större möjligheter att utveckla länsmu-
seet med projekt som innebar att flera och betydande 
steg mot ett Samhällsmuseum. Hofrén fortsatte un-
der 1980-talet att arbeta för en förnyelse av svenska 
museer på olika arenor; som ledamot och ordförande 
i Statens Kulturråds nämnd för konst, museer och ut-
ställningar, sakkunnig i flera museiutredningar på na-
tionell nivå, medverkande som debattör i tidningar och 
tidskrifter, inledare av många museikonferenser, leda-
mot och sekreterare i Landsantikvariernas samarbets-
råd samt under 1980-talet som entreprenör och däref-
ter chef för Arbetets museum i Norrköping. Några av 
dessa verksamheter med anknytningar till diskussionen 
om museets framtid och förnyelse analyseras nedan i 
kapitel 7.  
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Kulturarvsmuseet
Kapitlets huvudtema är hur signalerna för en ny mu-
sei- och kulturpolitik uppfattades och omsattes under 
Bo Lagercrantz tid som stadsantikvarie och museichef 
åren 1964–1971 på ett av de kulturhistoriska museer-
na i Sverige - Stockholms stadsmuseum. Där blåste 
de nya vindarna in snabbare och starkare än på andra 
museer.  Framställningen är upplagd som fallbeskriv-
ningar av ett storstadsmuseum under en period som var 
dramatisk och turbulent. Den sammanföll med inled-
ningen av den samhällsomvandling och politiska ra-
dikalisering som ägde rum i Sverige och världen som 
beskrivits ovan. 

Stockholms stadsmuseum konstituerades formellt 1937 
och byggdes upp enligt den norm för Kulturarvsmuse-
et som gällde i det svenska museifältet.528 Museet re-
kryterade vid sin start sju fast anställda personer med 
en stadsantikvarie som chef, men museets historia låg 
ännu längre tillbaka. Redan 1918 togs det första initia-
tivet för ett stadsmuseum i Stockholm. Arkitekten Kon-
rad Elméus motionerade då i Stockholms stadsfullmäk-
tige om ett stadens museum. Elméus idé var att staden 
skulle förvärva det kulturhistoriskt värdefulla Ebba 
Brahes palats vid Götgatan på Södermalm, för att efter 
nödvändig renovering använda byggnaden som mu-
seum. Den gången avstyrde stadens fastighetsnämnd 
förslaget med den klassiska motiveringen att medel 
saknades för projektet. Det dröjde till 1925 då frågan 
aktualiserades på nytt. Borgarrådet Oscar Larsson fö-
reslog i en skrivelse till stadskollegiet i september, att 
en kommitté skulle tillsättas för att utreda frågan om 
ett stadsmuseum för huvudstaden. Den gången resul-
terade det i att kommittén tillsattes och den verkade 
ända fram till 1942. Dess sammansättning vittnade om 
med vilken seriositet som frågan om ett stadsmuseum 
skulle handläggas. I denna ingick två betydande perso-
ner inom den svenska museivärlden tillika chefer för 
två då respekterade centralmuseer, riksantikvarien Si-
gurd Curman och Nordiska museets styresman Gustaf 
Upmark. Dessa kompletterades av lokala makthavare 
som stadsfullmäktiges vice ordförande Knut Tengdahl 
och sekreteraren i Stockholms stads skönhetsråd, pro-
fessorn i konsthistoria Ragnar Josephson. Ordföran-

528   Detta avsnitt baserar sig på f.d. stadsantikvarien Gösta Sellings 
artikel ”När stadsmuseet kom till”, i Stadsvandringar 11: Stock-
holms stadsmuseums årsskrift 1988, Stockholms stadsmuseum, 
1988, 18–52.

de blev initiativtagaren Oscar Larsson. Det faktum att 
kommittén representerades av viktig museikompetens 
från landets då främsta centralmuseer, var betydelse-
fullt också med avseende på att en gränsdragning mel-
lan dessa museers roller också gjordes i förhållande till 
det planerade nya stadsmuseet i huvudstaden. Kommit-
tén lyckades skaffa såväl arbetslokaler som medel att 
anställa medarbetare. År 1928 knöt man till sig profes-
sorn i arkitekturhistoria Martin Olsson som sekreterare. 
Denne innehade sedan 1926 motsvarande uppdrag i det 
av staden 1919 etablerade skönhetsrådet, vars uppgift 
var ”vård av Stockholms stads natur, dess estetiska in-
tressen och kulturella minnesmärken mm.”529 

Den först anställde i det som så småningom skulle bli 
Stockholms stadsmuseum, blev en amanuens i arkeo-
logi vid Statens historiska museum, Tord O:son Nord-
berg. Han anställdes 1931 och fick titeln intendent. Vid 
samma tillfälle utsågs sekreteraren Martin Olsson till 
chef för museets organisation.

Bild 22: ”Stadsmuseet under Katarinahissen” – Affisch av 
Stockholms stadsmuseum utformad av Sven-Olof Ehrén. 
Stockholms stadsmuseums fotoarkiv.  

529  Selling, 1988, 19.
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Viktigt för stadsmuseets tillkomst och utveckling var 
att kommittén enades om riktlinjerna för museet. Mu-
seet skulle ha till uppgift ”att belysa stadens uppkomst 
och utveckling, innevånarnas liv och levnadsvillkor 
samt stadens styrelses och de kommunala institutioner-
nas utveckling”.530 Med denna inriktning fanns en lo-
gik i att museet organiserades i tre huvudavdelningar. 
Den första var den historiskt-topografiska som skulle 
skildra stadens, stadsbildens och byggnadernas för-
ändringar genom tiden samt stadens yttre utveckling. 
Den andra avdelningen kallades den näringshistoriska 
och skulle således belysa utvecklingen inom hantver-
ket, handeln, sjöfarten och andra näringar i Stockholm. 
Den tredje avdelningen slutligen, som namngavs som 
den kommunalhistoriska, skulle följaktligen skildra 
stadens styrelse och förvaltning samt de kommunala 
institutionernas utveckling. Det är intressant att se att 
kommittén redan i sina riktlinjer även preciserade de-
taljer av hur presentationen för de olika avdelningarna 
skulle se ut. Som ett exempel kan nämnas de modeller 
av palatset Makalös som tidigare fanns vid Kungsträd-
gården, Tungelskapalatset vid Kungsträdgårdsgatan 
liksom slottet Tre Kronor som skapades redan vid den-
na tid, innan Stockholms stadsmuseum ännu formellt 
hade etablerats.531

I museikommitténs förarbete för stadsmuseet hade ti-
digt getts förhandslöften från såväl Historiska museet 
som Nordiska museet om att överföra vad som då an-
sågs som värdefulla depositioner till stadsmuseet och 
som omfattade förhistoriska och medeltida fynd, lik-
som material från de många hantverken. Tidigt upp-
märksammades också behovet av att till museet över-
föra det mycket omfattande och värdefulla bild- och 
fotoarkivet med stora samlingar av Stockholmsbilder 
som fanns hos Stockholms stadsarkiv. En del av stads-
arkivets omfattande bildsamling kunde redan 1931 
överföras till det blivande stadsmuseet som senare lo-
kaliserades till det Södra stadshuset. Samtidigt gjordes 
förberedelser för att ordna och organisera ett bildarkiv. 
Detta kom också att kompletteras av Skönhetsrådets 
samlingar av uppmätningsritningar, fotografier och 
anteckningar. Dessa omständigheter, i kombination 
med den tur som kommittén hade med några händel-
ser med anknytning till museets verksamhet som in-
träffade i början av 1930-talet, gav projektet med det 
nya stadsmuseet extra draghjälp. Den första av dessa 
händelser var upptäckten av det s.k. Riddarholmsskep-
pet. År 1930 fann man ett medeltida båtvrak vid Rid-
darholmskanalen i samband med muddring för ett nytt 
brobygge. Museikommittén fick uppdraget att sköta 

530  Selling, 1988, 22.
531   Som framgått ovan konstituerades stadsmuseet 1937, och den 

utsedda museikommittén fungerade således ända till dess en inter-
rimsorganisation för museet etablerats. De nämnda museimodel-
lerna är intressanta som fenomen inte minst med tanke på att de 
fortfarande idag finns kvar på stadsmuseet och fortfarande funge-
rar pedagogiskt och visuellt som delar av de fasta utställningarna 
om Stockholms historia.

själva bärgningen av vraket. Arbetet leddes av tre med-
arbetare i museikommittén, vilka också senare skulle 
komma att anställas och under många år tjänstgöra på 
stadsmuseet. De tre var arkeologiamanuenserna Tord 
O:son Nordberg, Hans Hansson och ingenjören John 
Söderberg.532 

Det andra tillfället för ett intressant bevarandeprojekt 
inträffade även det under 1930. Kommittén fick kän-
nedom om att den gamla Färgargården vid Barnängens 
industriområde nära Danvikstull skulle läggas ned och 
rivas. Museikommittén organiserade så att byggnaden 
kunde monteras ned och magasineras parallellt med att 
en märkning av byggnaden gjordes av de nämnda Tord 
O:son Nordberg och John Söderberg.  Med dessa två 
bevarandeprojekt underströks behovet av ett stadsmu-
seum och därmed underlättades de fortsatta planerna 
på en start för museet. 

Museet inhystes i en av de kulturhistoriskt mest värde-
fulla och intressantaste byggnaderna i Stockholm, det 
av Nicodemus Tessin d.ä. ritade palatset vid nuvaran-
de Slussen – stadens äldsta kommunala byggnad från 
1660-talet. Efter en omfattande brand 1680 fortsatte 
byggnadsarbetet utifrån förändrade ritningar av Nico-
demus Tessin dy.533 Huset hade genom åren haft olika 
användningar bl.a. som stadshus, därav namnet Söd-
ra stadshuset. För att det skulle fungera som museum, 
krävdes att huset restaurerades och att en anpassning 
gjordes för dess nya funktion som museum. För detta 
arbete anlitades arkitekten Gustaf Clason i samarbete 
med Slussens arkitekt Tage William Olsson.534 

Arbetet inleddes under slutet av 1930-talet med en re-
novering och ombyggnad. Kansli, tjänstelokaler, bib-
liotek och bildarkiv lokaliserades i byggnadens södra 
flygel. I den norra flygeln och delvis i huvudbyggna-
den ordningsställdes utställningslokaler i en våning där 
museets permanenta utställning öppnades 1942. Den 
översta våningen färdigställdes för tillfälliga utställ-
ningar. Ombyggnadsarbetet slutfördes 1946 då några 
rum ställdes i ordning för Loheskatten och Bellmans-
samlingarna.535 Under hela ombyggnadsprojektet var 
man tvungen att anpassa husets funktioner till det fak-
tum att det tekniskt komplicerade trafikprojektet med 

532   Efter konservering av vraket uppstod frågan var det skulle härbär-
geras. Man hittade så småningom en stallvind i före detta Dragon-
kasernen på Djurgården. Senare ställdes Riddarholmsskeppet ut 
som fast utställningsobjekt i bottenvåningen på Stadsmuseet. När 
Medeltidsmuseet invigdes på 1980-talet flyttades skeppet dit och 
finns sedan dess kvar där som fast utställningsobjekt.

533   Henric Ahnlund & Brita Englund, ”Det nya Stadsmuseet”, i 
Svenska Museer 1965:1, 1. 

534   Gustaf Clason var en respekterad och anlitad arkitekt i Stockholm 
och i andra städer i Sverige. Clason hade dessutom anknytning till 
museifältet bl.a. som styrelseledamot vid Nordiska museet.  
 I praktiken genomfördes omritningsarbetet och förverkligandet 
av Södra stadshusets ombyggnation av den vid museet anställde 
ingenjören Björn Söderberg med godkännande av nämnde Clason. 

535  Ahnlund & Englund, 1965, 1–2.
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den nya Slussen pågick parallellt med etableringen av 
det nya stadsmuseet. Därefter skedde inget med själva 
museibyggnaden förrän 1961 då Tord O:son Nordberg 
som stadsantikvarie, presenterade ett nytt restaure-
rings- och ombyggnadsprogram. Stadsfullmäktige be-
viljade medel för projektet som inleddes i oktober 1962 
då magasinslokalerna i bottenvåningen och en trappa 
upp omvandlades till utställningar och nya tjänsterum 
ställdes i ordning på tredje våningen. Under renove-
ringen var museet delvis stängt för allmänheten fram 
till 1965, då projektet slutfördes.536

Bild 23: Invigning av polisutställning på Stockholms stadsmu-
seum 1949. Från vänster: Gösta Selling och Johan Hagander. 
Foto: Lennart af Petersens/ Stockholms stadsmuseums arkiv, 
 Ordningsnummer FA 36891, Filbeteckning SSMFA036891B. 
TIF.

Gösta Selling blev stadsmuseets förste chef och arbe-
tade i denna funktion under 33 år fram till 1960. Sel-
ling utnämndes då till riksantikvarie – en post som han 
innehade ända till sin pensionering 1966. Tord O:son 
Nordberg arbetade på stadsmuseet ända fram till 1964. 
Under åren 1937–1960 var han antikvarie, för att 1960 
efterträda Selling som stadsantikvarie. Bo Lagercrantz 
utsågs 1964 till Tord O:son Nordbergs efterträdare som 
stadsantikvarie. Den traditionella inriktning av muse-
ets verksamhet som angetts redan 1925 av museikom-
mittén, förändrades efter krigsåren och under perioden 
fram till Lagercrantz tillträde 1964. Organisatoriskt 
betydde det att museets verksamhet bedrevs i fyra av-
delningar: den arkeologiska avdelningen, byggnads-
avdelningen, museiavdelningen och undervisningsav-
delningen med sitt bildarkiv. Med den arkeologiska 
avdelningen tog museet ansvar för statens intresse av 
arkeologiska undersökningar. Byggnadsavdelningen 
ansvarade för frågor om byggnadsvård och stadsbygg-
nadsfrågor. Museiavdelningen omfattade hanteringen 

536  Ahnlund & Englund, 1967, 2.

och vården av museets samlingar liksom planering och 
genomförande av de fasta och tillfälliga utställning-
arna. Undervisningsavdelningen och bildarkivet hade 
skolan som främsta målgrupp. Arkeologi- och bygg-
nadsavdelningarna kom att forma museets profil och 
huvudinriktning under de första decennierna, till i mit-
ten på 1960-talet. Denna inriktning överensstämde med 
vad som kännetecknar ett Kulturarvsmuseum.      

Bild 24: Bo Lagercrantz på gården vid Stockholms stadsmu-
seums entré. Privat, Lotta Lagercrantz.

När Bo Lagercrantz under hösten 1964 inledde sitt 
arbete på stadsmuseet, hade som sagt sedan 1962 på-
gått en renoverings- och byggnadsupprustning av mu-
seet som var så omfattande, att själva museet delvis 
var stängt för allmänheten fram till 1966.537 Under 
denna tid producerades ändå några tillfälliga utställ-
ningar som visades för allmänheten på andra ställen 
i Stockholm. Bildarkivet kunde dock hållas öppet för 
allmänheten. Likaså genomförde museet verksamhet 
med offentliga föredrag och guidade stadsvandring-
ar i samarbete med Samfundet Sankt Erik. Inte förrän 
1966 återinvigdes museet fullt ut med tillgång till alla 
nyrenoverade ytor i huset. Under några dramatiska 
år gjordes på Stockholms stadsmuseum försök att ut-
veckla museet som väckte debatt och uppmärksamhet 
i hela landet. Lagercrantz arbetade målmedvetet för att 
öppna museet och göra det attraktivt för en större all-
mänhet. I detta syfte satsade museet på en ökning av 
antalet utställningar samt andra utåtriktade program 
och aktiviteter med innehållsliga teman som avsåg 
att väcka en bredare publiks intresse. Museet skulle i 
högre grad verka mitt i samhällets och medborgarnas 

537   För en detaljerad beskrivning av hur stadsmuseibyggnaden 
genomgick en omfattande omgestaltning: se den ovan nämnda 
artikeln av Ahnlund & Englund, 1965, 1–8.
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hjärtan och inte utgöra en angelägenhet för ett privile-
gierat fåtal, menade Lagercrantz, i sann MUS 65-anda. 
Den verksamhet som utvecklades, ledde till att intres-
set för Stockholms stadsmuseum ökade påtagligt. De-
batten om museet och dess chef var också livlig och 
engagerad. Museet utmanade en traderad praxis för 
museets uppgifter. Mycket av den nya verksamheten 
provocerade de etablerade politiska tankekollektiven i 
Stockholms stad, men även dominerande aktörer i det 
svenska museifältet. Det ledde till en debatt om mak-
ten över yttrandefriheten och makten över museerna. 
Diskussionen innehöll principiellt viktiga och generella 
problemställningar som hade giltighet för alla museer. 
Bo Lagercrantz rekryterades från Nordiska museet av 
huvudmannen Stockholms stad, med oklara förvänt-
ningar på honom som chef. Bilden vid Lagercrantz till-
träde var att stadsmuseet hade en verksamhet som var 
motsägelsefull: Å ena sidan ett museum vars publikför-
ankring hade minskat under 1960-talet – å andra sidan 
ett museum med hög status i museikretsar.

Museets förste chef Gösta Selling hade under många år 
som stadsantikvarie (1937–1960) byggt upp en verk-
samhet som i början av 1960-talet sågs med betydande 
respekt i museifältet. Den hade vunnits genom muse-
ets långvariga engagemang i att vårda Gamla Stan som 
kulturarv, men också genom dess arbete för kulturmin-
nesvården i Storstockholm.538

Sverker Janson har karakteriserat Sellings betydelse 
för stadsmuseet:  

Museiväsendet under tiden före och under världs-
kriget präglas av en utomordentligt hög sakkunskap. 
Initiativen är många och starka, och museimännen är 
medvetna om att de måste ut i samhället för att ver-
ka. Sigurd Curman bygger då upp kulturminnesvår-
den och skapar den regionala organisationen genom 
landsantikvarier och länsmuseer.

Detta är den allmänna bakgrund Stadsmuseet har 
under sina tidiga år, och under Sellings ledning får 
museet både framgång och bredd. Programmet är 
klart: stadens uppkomst och utveckling, ett museum 
för stadens invånare. Gösta Selling skapar detta mu-
seum.

När Selling lämnar museet för att bli riksantikva-
rie 1960 kan han med sin yrkeskunniga personal se 
tillbaka på ett restaurerat Södra stadshus, på en stor 
permanent skådesamling, tillfälliga publikdragande 
utställningar, ett omfattande bibliotek och arkiv med 
stora bildsamlingar och filmer. Till detta kom stora 
besökssiffror.539

538   Sverker Janson, ”Stockholms Stadsmuseum 50 år: En betraktel-
se över ett stadsmuseum”, i Stockholms stadsmuseums årsskrift 
Stadsvandringar 11, Stockholms stadsmuseum, 1988, 103.

539  Ibid., 1988. 

Denna välvilliga bild av stadsmuseet har bekräftats av 
Margareta Biörnstad, som från 1951 och under några 
år arbetade med de omfattande arkeologiska undersök-
ningar som stadsmuseet ansvarade för: 

På Stadsmuseet mötte vi en kulturhistorisk musei-
verksamhet, som var eller skulle bli representativ för 
de regionala och större kommunala museerna. Trots 
att museet var ungt fanns en etablerad kulturminnes-
vårdande verksamhet. Man dokumenterade stadens 
och den omgivande landsbygdens förändring, byggde 
upp arkiv och samlingar, arbetade med utställning-
ar och museipedagogik. Resurserna var efter dagens 
mått blygsamma men bemanningen var ändå tillräck-
lig för att utrusta vart och ett av museets huvudområ-
den med egen expertis. 540

Stockholms stadsmuseum var således väl etablerat 
och erkänt i museifältet, främst när det gällde arbetet 
med kulturminnesvården. De omfattande förortsut-
byggnaderna skedde tidigt i Stockholm och krävde, 
från början av 1950-talet, genomgripande insatser av 
samhällsplanering. Stadsmuseet ställdes inför pla-
nerings- och dokumentationsuppgifter som saknade 
motstycke i landet. Senare, när omvandlingen av city 
inleddes, hade museet att hantera motsvarande omfat-
tande uppgifter med stor komplexitet och som krävde 
hög kompetens.541 Stadsmuseets framgångsrika historia 
och verksamhet bekräftas av den besöksstatistik för de 
tillfälliga utställningarna som museet sammanställt för 
perioden 1933–1968. Av denna framgår följande.

Antalet besök per år som museet hade för de tillfälliga 
utställningarna varierade under 1930-talet mellan 7–18 
tusen personer. Besökssiffrorna sjönk dramatiskt un-
der en kort period i början av andra världskriget för att 
med öppnandet av museets första permanenta utställ-
ning 1942, stiga till knappt 19 tusen besökare. Därefter 
ökade antalet besök under 1940-talet för att i slutet av 
decenniet uppgå till 47 tusen personer. Besökssiffrorna 
ökade ytterligare under 1950-talet och varierade mellan 
38– och 61 tusen besökare. Renoveringen under 1962–
1965 torde ha medverkat till att den offentliga bilden 
av stadsmuseet hade drag av anonym institution. Den-
na bild förändrades dramatiskt under de närmaste åren 
vilket illustreras av att museets sammanlagda besöks-
siffror under Lagercrantz inledande år som stadsanti-
kvarie ökade från 40 tusen (1966) till 72 tusen (1967) 
och 97 tusen (1968) personer.542

När Lagercrantz rekryterades till tjänsten som stads-

540   Margareta Biörnstad, ”Museet i staden”, i Stadsvandringar 11: 
Stockholms stadsmuseums årsskrift 1988, Stockholms stadsmuse-
um, 1988, 11.

541  Biörnstad, 1988, 12.
542   ”Utställningsrapporter m.m. 1933–1968”, Stockholms stadsmuse-

ums arkiv, Bilaga till arkivförteckningen för Utställningsrappor-
ter: B5, 1968.
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antikvarie, fanns ett missnöje internt bland personalen 
över det sätt på vilket museet leddes av museichefen 
Tord O:son Nordberg. Museets styrelse torde ha va-
rit medveten om dessa förhållanden, vilket är en för-
klaring till varför chefsbytet genomfördes. Sannolikt 
fanns förväntningar på Lagercrantz att han skulle göra 
stadsmuseet mera känt för Stockholms medborga-
re.  Med de 1965 nyrenoverade lokalerna fanns såväl 
förutsättningar som förhoppningar om en förändring 
av museets verksamhet.543 Få personer förutsåg att 
stadsmuseet i så hög grad skulle bli centrum för den 
intensiva museipolitiska debatt som följde under hela 
Lagercrantz chefstid fram till hans avgång 1971. La-
gercrantz visade intresse för Stockholms stadsmuse-
um redan i början av 1960-talet. År 1960 sökte han 
tjänsten som1:e antikvarie vid bebyggelseavdelning-
en.544 Tord O:son Nordberg och Hans Beskow erhöll då 
tjänsterna som stadsantikvarie respektive 1:e antikvarie 
och detta bidrog till att Lagercrantz tvekade att söka 
stadsantikvarietjänsten då den på nytt utannonserades 
1964. Han gjorde det emellertid i ett första skede, för 
att kort därefter dra tillbaka sin ansökan med hänvis-
ning till en annan sökande – Stig Fogelmarck. I ett brev 
till kulturborgarrådet och ordföranden i Stockholms 
stads museinämnd Gunnar Dahlgren, motiverade La-
gercrantz sitt avhopp med att han ansåg Fogelmarck 

543  Ahnlund & Englund, 1965, 1–8. 
544   Ansökningar från Bo Lagercrantz om tjänst som 1:e antikvarie 

vid Stockholms stadsmuseum 1960. Utlåtanden om tjänst som 1:e 
antikvarie 1960-11-20 och 1961-03-03, Stockholms stadsmuse-
ums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Personalia 1.

som mycket lämplig och meriterad för tjänsten.545 Ef-
ter ansökningstidens utgång togs emellertid ett initiativ 
från dåvarande finansborgarrådet i Stockholm, Hjalmar 
Mehr som uppmanade Lagercrantz att söka tjänsten.546 
Smickrad av detta stöd av en person i en för samman-
hanget viktig maktposition, beslutade Lagercrantz att 
åter söka tjänsten som stadsantikvarie.547 Lagercrantz 
fick tjänsten i augusti 1964 med ett tidsbegränsat för-
ordnande om sex år. Beslutet var emellertid inte enigt 
– vilket är av speciellt intresse för detta arbete: den 
avgående stadsantikvarien Tord O:son Nordberg hade 
i ett tjänstemannayttrande inför nämndsammanträdet 
förordat Stig Fogelmarck. Under överläggningarna i 
museinämnden yrkade ledamoten Eva Remens på att 
Fogelmarck skulle utses. Riksantikvarien Gösta Sel-
ling och Nordberg som deltog i mötet utan rösträtt, 
stödde Remens yrkande med hänvisning till Nordbergs 
skriftliga yttrande. Deras motivering var Fogelmarcks 

545   Brev till Gunnar Dahlgren från Bo Lagercrantz 1964-02-26, 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Personalia 1; Tord O:son Nordberg som då var stadsantikvarie 
visade sig senare under året 1964 vara mycket missnöjd med att 
avgå från denna post. När Lagercrantz under sommaren tillträd-
de som stadsantikvarie framkom att stora delar av personalen var 
missnöjda med Nordbergs förmåga att leda stadsmuseet. Denna 
information förmedlades omgående till Lagercrantz redan då det 
stod klart i april 1964 att han skulle efterträda Nordberg, Stock-
holms stadsmuseums arkiv. Bo Lagercrantz personarkiv, Perso-
nalia 1. 

546   Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Personalia.

547   Brev till stadsantikvarien Tord O:son Nordberg från Bo Lager-
crantz, 1964-03-09, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lager-
crantz personarkiv, Personalia 1.

Bild 25: Släktträff hos familjen Lagercrantz i Djursholm 1945. Längst upp t. h. Bo Lagercrantz. Privat, Lotta Lagercrantz.
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vetenskapliga meriter då hans doktorsavhandling och 
andra skrifter behandlade centrala problem i Stock-
holms byggnadshistoria. Man underströk också att Fo-
gelmarck var den ende av de sökande som hade kun-
skaper om och erfarenhet av praktisk kulturminnesvård 
och kulturhistoriska restaureringsarbeten inom Stock-
holmsområdet, en kompetens som Nordberg i yttrandet 
ansåg vara viktigast för den nytillträdande stadsanti-
kvarien. I museinämnden förordade ordföranden Gun-
nar Dahlgren (fp), Olof Andersson (s), ledamöterna 
Åke Meyerson (s) och Birger Lundberg (s) Lagercrantz 
som stadsantikvarie. Det var således en endast en leda-
mot, Eva Remens (fp), som var emot detta.548

Riksantikvarien Gösta Sellings och stadsantikvariens 
Nordbergs ställningstagande för Fogelmarck hade ing-
en formell betydelse för beslutet eftersom de deltog i 
sammanträdet utan rösträtt, men deras ståndpunkt är 
intressant att notera. Deras och Remens bedömning i 
denna fråga innebar ett markering för den tankestil och 
norm för museets uppgift som fortfarande dominerade, 
dvs. vad som motsvarade ett Kulturarvsmuseum. 
Någon antydan om behovet av en förändring av 
museets inriktning fanns inte i deras argument för er-
forderlig kompetens hos den nye stadsantikvarien. Jag 
återkommer senare i kapitlet till betydelsen av detta 
ställningstagande, främst gällande Remens. Bo Lager-
crantz framstod som en välanpassad museiman, upp-
född i en intellektuell högre borgerskapssläkt i Djurs-
holm med borgerliga värderingar samt med en prydlig 
och salongsfähig yttre framtoning. När han började sitt 
arbete på stadsmuseet förändrades denna bild snabbt.

Det öppna museet
Under Lagercrantz första två år som chef 1964–1965 
präglades museets verksamhet av den omvandling av 
stads- och samhällsmiljön som pågick i Storstock-
holmsregionen. Det handlade om arkeologiska ut-
grävningar i norra Storstockholm i Spånga, Vällingby, 
Råcksta, Grimsta och Hässelby i samband med plane-
ringen av nya bostadsområden och trafikledsinveste-
ringar gällande bl.a. den nya sträckningen av E18 mot 
Västerås. Denna omfattande arkeologiska kartläggning 
hade pågått sedan 1950-talet under dåvarande stads-
antikvarien Gösta Sellings ledarskap. Ovan har fram-
gått det positiva intryck av Stockholms stadsmuseum 
som Margareta Biörnstad fått under sitt arbete som 
arkeolog vid museet på 1950-talet. Hon gjorde t.o.m. 
bedömningen att det kulturminnesvårdande arbetet på 
museet blev stilbildande för andra kommunala muse-
er vid denna tid. Detta understryker betydelsen av att 
nyansera och precisera vad i ett museums verksamhet 
som åsyftas när en bedömning görs. Vad gäller Stock-

548   Stockholms stads museinämnds protokoll 1964-04-21, § 54; Tord 
O:son Nordbergs tjänstemannayttrande, bilaga 1 till Stockholms 
stads museinämnds protokoll 1964–1966.

holms stadsmuseum var som sagt dess kulturminnes-
vårdande status hög enligt den mall för bedömning 
av verksamhetens kvalitet som getts legitimitet under 
Sigurd Curmans tid och som var karakteristiskt för ett 
Kulturarvsmuseum. Under 1960-talet pågick i innersta-
den planeringen och saneringen av Norrmalm. Arbe-
tet var sammankopplat med rivningen av känsliga och 
omfattande bebyggelsedelar av city. Denna dramatiska 
förändring av stadsmiljön, utgjorde således de direkta 
konsekvenserna av Cityplanen.549 Stadsmuseets ansvar 
under denna omfattande omvandling, var dels att ge-
nom arkeologiska utgrävningar dokumentera kulturar-
vet från forntid, medeltid och fram till 1800-talet samt 
dels att registrera viktig information om den bebyggel-
se, som på grund av Cityplanen måste rivas. Detta ar-
bete var mycket arbetskrävande och tog i anspråk stora 
delar av stadsmuseets totala resurser.

När museinämnden fattade sitt beslut att utse Lager-
crantz till stadsantikvarie, med tillträde i augusti 1964, 
var denne på en studieresa i USA. Nöjd över beskedet 
skrev han omedelbart ett tackbrev till museinämnden. 
Lagercrantz brev var delvis insmickrande, men avspeg-
lade samtidigt hans ambition att redan från starten ska-
pa en positiv förväntan om vilka viktiga uppgifter som 
väntade för Stockholms stadsmuseum. Brevet uttryckte 
också Lagercrantz uppfattning om att svenska museer 
alltför länge bedrivit en självbespeglande verksamhet. 
Detta måste förändras och denna process måste på-
börjas omedelbart. Budskapet till museinämnden från 
den nye stadsantikvarien formulerades underförstått, 
men stod ändå klart: amerikanska museer ligger före 
de svenska – som ny museichef kommer han snabbt 
att inleda arbetet för att förändra stadsmuseet i riktning 
mot nya ideal. Även de svenska museerna måste följa 
med i samhällsutvecklingen och följaktligen få nya och 
utvidgade arbetsuppgifter, var Lagercrantz besked. Det 
budskapet kan också utläsas i följande formuleringar 
som Lagercrantz riktade till sin nya uppdragsgivare:

Rörd och tacksam över det förtroende som visats mig 
ber jag härmed få bekräfta mottagandet av beske-
det att Museinämnden utsett mig till stadsantikvarie 
i Stockholm och chef för Stockholms stadsmuseum. 
Jag ser fram emot mina nya uppgifter med ytterligare 
stora förväntningar starkt stimulerad av de spännan-
de upplevelser som jag just dagligen har av museivä-
sendets – och i all synnerhet de historiska museernas 
snabba utveckling – i detta land under efterkrigstiden. 
Det är en fascinerande och mycket lärorik upplevelse 
icke minst för en svensk museiman som skriver dessa 
rader – vilken därmed än klarare än tidigare kommer 
att inse hur länge vi i Sverige levt kvar i en nog så 
självgod övertygelse om våra museers förträfflighet. 
Att museerna fått nya och växande uppgifter i vår tid 

549   Cityplanen vars genomförande inleddes under 1950-talet innebar 
en genomgripande sanering av Stockholms innerstad och främst 
bebyggelsen på Norrmalm och city.
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är man uppenbarligen högst medveten om. Det är en 
övertygelse som vi svenskar med det snaraste behö-
ver tillägna oss. Toledo 27 april 1964 Bo Lagercrantz 
550 Lagercrantz avslutande meningar innehöll ett tyd-
ligt budskap: museet hade nya och växande uppgifter 
för samhället och de svenska museernas ansvar var 
att bejaka de utmaningar som följde. Detta var desto 
angelägnare då många museiaktörer i Sverige, enligt 
Lagercrantz, alltför länge hade betraktat sina museer 
med okritiska ögon. När han återvänt till Sverige efter 
studieresan, väntade ett brev i förtroende från en av 
medarbetarna på stadsmuseet, Henrik Ahnlund. Den-
ne ville göra honom uppmärksam på den oro som per-
sonalen hyste om den avgående stadsantikvarien Tord 
O:son Nordberg.

Bild 26: 1:e antikvarie Henrik Ahnlund Stockholms stadsmu-
seum. Tid: 1965-1966. Foto: Lennart av Petersens/ Stock-
holms stadsmuseums fotoarkiv, Stadsmuseet G, sid. 017, 
F81801.

Anledningen är att vi här vid museet vill undvika allt 
onödigt rabalder i samband med ditt tillträde och – det 
icke minst – Nordbergs avgång. Det sista hotar bli en 
rätt komplicerad historia genom hans uppenbara strävan 
att på alla områden försöka hålla sig kvar både i teori 
och praktik s.a.s. Vi sätter vårt hopp till dig för att änt-
ligen få vad vi länge saknat nämligen arbetsro och triv-
sel. […] Du kan söka mig på museet eller i bostaden. 
Bäst är väl att vi träffas personligen å ´neutral mark´.551

Under senvåren 1964 mottog Lagercrantz ytterliga-
re ett brev av ovanstående karaktär från en museiak-
tör med lång tjänstgöring på Stockholm stadsmu-

550   Brev till Stockholms stads museinämnd från Bo Lagercrantz 
1964-04-27, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Korrespondens 4.

551   Brev från Henrik Ahnlund till Bo Lagercrantz (odaterat; sannolikt 
maj–juni 1964) , Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Korrespondens 4,.

seum. Denna gång var avsändaren Hans Hansson, 
Lagercrantz chef på Nordiska museet. Som ung ar-
keologamanuens deltog denne redan 1930 tillsam-
mans med Tord O:son Nordberg och John Söderberg i 
utgrävningen av det medeltida Riddarholmsvraket som 
sedan införlivades med det stadsmuseum som etable-
rades 1937. Därefter hade han arbetat på stadsmuseet 
under nästan hela sin karriär för att 1964 ha utnämnts 
till styresman för Nordiska museet. Han torde därmed 
ha haft goda insikter i kompetens och social förmåga 
hos flera av medarbetarna på stadsmuseet. Syftet från 
brevskrivarens sida var uppenbart välmenande: att La-
gercrantz snabbare skulle skaffa sig kunskap om ar-
betsförutsättningarna på stadsmuseet. Brevskrivarens 
karakteristik av de olika personerna kan givetvis avlä-
sas som subjektiv och därmed ifrågasättas, men brevet 
förmedlar ändå en rimligt trovärdig bild av situationen 
på museet:

Broder, stadsantikvarie    

Först och främst: många hjärtliga gratulationer. 
Det kan hända att du får ett litet helvete emellanåt. 
Klämd mellan en politisk nämnd och en vaken opi-
nion, som inte alltid vet vad den vill i omvandling-
arnas häxkittel. Kulturminnesvården är nummer 1, 
och den får du förmodligen sköta själv. När det gäller 
byggnadsavdelningen dvs. Selling sitter (som ordf. 
i kommittén för gamla stan – eller vad den nu heter) 
i viss mån kvar som stadsantikvarie. Britta Englund 
och Gärd Fogde har stor erfarenhet av grovgörat i 
byggnadsjobbet. Britta är samarbetsvillig (vad du än 
tror) men kan bli förbannad. Byström och Bark(?) 
(Thorsten) kan arkivet. Henrik Ahnlund är den bästa 
kraft du har. Han har stilkänsla, kunnande över hela 
fältet, kan skriva, är klok och minst lika envis som 
du. Dessutom sekr. i Samf. Sankt Erik. Hans närmas-
te man är Jonas Ferenius, och honom kan det bli en 
fin kulturarvare av. Hans Beskow är bättre museiman 
än kulturminnesvårdare. Han är trött. Sen finns det 
(utom Ferenius) en rad med ungdomar som jag inte 
känner. Nordberg har skaffat dit mer folk än Selling. 
Kåken är snygg, och det är Nordbergs förtjänst. Han 
har massor med skriverier ogjorda och kommer för-
modligen inte att besvära Dig, om du inte gör dig 
skyldig till någonting som han uppfattar som en ge-
neraltabbe.

Du kommer att klara det. Lycka till! Tack för brevet! 
Res till Gotland, det svenska folkhemmets Krim. Vi 
ses.

Din tillgivne Hans Hansson 552

Brevet bekräftar ett ömsesidigt förtroende mellan 

552   Brev från Hans Hansson till Bo Lagercrantz pingst, 1964, Stock-
holms stadsmuseums arkiv. Bo Lagercrantz personarkiv, Korre-
spondens 4. 
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Nordiska museets styresman Hans Hansson och Bo La-
gercrantz. Det visar också att Hansson med sin långa 
och kvalificerade erfarenhet var vaken för den sam-
hällsomvandling som pågick och som också påverkade 
synen på museernas uppgift och samhällsroll. Denna 
process innebar bl.a. att museernas traditionella verk-
samhet, inriktning och relationer till sina huvudmän 
och publik inte längre uppfattades som lika givna som 
tidigare. Hanssons formulering om ”omvandlingarnas 
häxkittel” kan tolkas som hans växande medvetenhet 
om att förändringarnas vindar redan börjat ge avtryck i 
museernas verklighet.553

Frågan var hur museerna skulle hantera den nya situ-
ationen? Vilka aktörer och intressen skulle bestämma 
museernas verksamhet? Vilken fördelning av ansvar 
och inflytande skulle råda mellan politiker, museiled-
ning och medborgare/publik? Svaren skulle visa sig 
motstridiga och oklara och ge upphov till uppslitande 
diskussioner om tolkningsföreträdet och makten över 
museerna. Det var i denna samhällsmiljö och situation 
som Lagercrantz hade att beträda rollen som ny stads-
antikvarie. Hanssons karakteristik av några av sina ti-
digare kollegor på Stockholms stadsmuseum byggde 
på hans mångåriga anknytning till museets verksamhet. 
Flera av de namngivna personerna hade lång erfarenhet 
av tjänstgöring på stadsmuseet, men också vid andra 
svenska museer. Gösta Selling var en av de omnämnda 
i Hanssons brev och har förekommit tidigare i början 
av detta kapitel. Hans Beskow, som var föreståndare 
för byggnadsavdelningen, hade en mångårig och kvali-
ficerad karriär som bakgrund, bl.a. som amanuens vid 
Västerbottens museum och därefter som landsantikva-
rie i Norrbotten. Beskow var nära sin pensionering vid 
tiden då Hansson i brevet beskrev honom som trött. 
När Hansson dessutom ansåg Beskow som en bättre 
museiman än kulturvårdare, byggde han sannolikt sin 
bedömning på dennes längre erfarenhet som museiak-
tör än som ansvarig för byggnadsavdelningen. Henrik 
Ahnlund slutligen, hade varit föreståndare för arkeolo-
giska avdelningen sedan 1961 och ansågs vara mycket 
kompetent för sin uppgift.554

553   Marshall Lagerquist, ”Hans Hansson 1907–1972”(nekrolog), i 
Fataburen 1972, Nordiska museet, 265–266.

554   Se bl.a. Bo Lagercrantz tjänsteutlåtande 1971-01-29, bilaga 4, 
Museinämndens sammanträde 1971-01-29, Stockholms stads 
museinämnds protokoll 1971-01-29, Stockholms stads musei-
nämnds protokoll 25.11.1971–15.6.1971, Stockholms stadsmu-
seums arkiv.

Bild 27: 1:e antikvarie Hans Beskow Stockholms stadsmuse-
um. Tid: 1965-1966. Foto: Lennart af Petersens/ Stockholms 
stadsmuseums fotoarkiv, Stadsmuseet G, sid. 017, F73994.

Det skulle snart visa sig att Lagercrantz i viktiga av-
seenden tog intryck av Hanssons värdering av medar-
betarna och den betydelse för museets framtid som de 
bedömdes kunna spela. Frågan var alltså hur Lager-
crantz skulle förhålla sig till den bild av förhållandena 
på stadsmuseet som började växa fram? Hans strävan 
att snabbt upprätta goda relationer med såväl personal 
som stadens uppdragsgivare, kan tyckas självklar och 
bekräftas av breven, men också av annat tillgängligt 
källmaterial. Samtidigt visade Lagercrantz en påtaglig 
otålighet, bestämdhet och stark vilja att snabbt utveck-
la Stockholms stadsmuseum till en viktig angelägen-
het för stockholmarna. Redan drygt en vecka efter att 
han tillträtt sin tjänst skrev Lagercrantz engagerat till 
Kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren och presenterade 
konkreta och precisa förslag gällande den då aktuella 
ombyggnationen av stadsmuseet.555 Som framgått ovan 
hade Lagercrantz ärvt ombyggnadsplanen från förre 
stadsantikvarien O:son Nordberg. Enligt Lagercrantz 
bedömning innebar den alltför små och osammanhäng-
ande utrymmen för tillfälliga utställningar. Den före-
läsningssal som var inritad på det tredje våningsplanet 
var dessutom alltför liten, och borde istället placeras i 
markplanet, samt vara betydligt större. Ytan i anslut-
ning till det extraspår för tunnelbanan som Stockholms 
Lokaltrafik (SL) planerade, skulle också kunna dispo-
neras som rationella utrymmen för antingen en ända-
målsenlig föreläsningssal alternativt till utställningslo-
kal. Dessa aspekter av ett ombyggt stadsmuseum var 
viktiga för en museichef med de ambitioner som La-
gercrantz hade. Goda förutsättningar för tillfälliga ut-
ställningar och kontakt med publiken var betydelsefullt 
för att skapa ett attraktivt och dynamiskt museum. Däri 
fanns kärnan i den strategi för Stadsmuseets utveckling 
som Lagercrantz så tydligt demonstrerade under hela 

555   Brev till kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren från Bo Lagercrantz 
1964-08-10, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Personalia 1.
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sin chefstid och som innebar en verksamhet som hand-
lade om dialog och kontakt med en för stadsmuseet ny 
publik.556

Tidigt visade sig de egenskaper som var så utmärkande 
för museiaktören Lagercrantz: den ständigt närvaran-
de drivkraften att muntligen och skriftligen formulera 
tankar om vad som hade hänt, hände eller borde hända. 
I ett dokument som är odaterat, men som av innehållet 
visar att det utarbetats någon gång strax före eller efter 
årsskiftet 1964/1965, formulerade Lagercrantz ett tal 
till en publik. I manuskriptet gjorde han en historisk 
analys av den situation som de svenska museerna be-
fann sig i. Hans syfte var uppenbarligen att för sig själv 
och andra som var intresserade av museifrågor, formu-
lera tankar om stadsmuseets uppgift:

Så kom nästa stora brytningstid – då hjärtinfarkten 
hotade den gamla staden och då man först beslöt to-
talsanera och till oigenkännlighet förändra city på 
Norrmalm och nu står i begrepp att å andra sidan 
förvandla vårt äldsta city till ett kulturreservat trots 
alla trafiktekniska svårigheter och med väldiga eko-
nomiska uppoffringar […] Att där fanns och finns 
ännu mycket att diskutera då det gäller Norrmalm är 
uppenbart. Men först och främst handlar det nume-
ra om alla de återverkningar längst ut på malmarna 
som bombkrevaden vid Sergels torg får. Hur skall 
Stockholms byggnadsvård fungera i detta läge? Skall 
vi förlita oss på riksantikvarieämbetets ingripanden 
eller på stadsmuseets underdimensionerade bygg-
nadsavdelning. Vad är det vi vill bevara med respekt 
för alla de ytterligare saneringsbehov som måste an-
ses rimliga. Är det inte just med färska lärdomar från 
Norrmalm – rejäla kvarters- och t.o.m. stadsdelsen-
heter hellre än enstaka solitärer? Skall punktrivandet 
få fortgå som hittills? Skall det vara så att den fria 
företagsamheten ännu idag liksom på 1800-talet skall 
ha fritt spelrum trots alla regleringar och märkligt 
nog tack vare hyresregleringen att riva Strindberghu-
set och Daneliushuset.557

Lagercrantz engagemang för kulturarvsfrågor och hans 
kritiska synpunkter på saneringen av Norrmalm var 
påtagligt. Detta engagemang kom till uttryck i flera 
initiativ i ärenden om aktuella bebyggelsesaneringar. 
Ett av rivningsprojekten som handlade om Gasklock-
an vid Sabbatsberg, skall särskilt analyseras i detta ka-
pitel. Lagercrantz arbete i dessa ärenden bekräftar att 
han såg museets engagemang för såväl kulturarv som 
för samhälle som viktigt, båda var av värde. Det av 
samhället och för medborgarna skapade offentliga mu-

556  Ibid. 
557   Talmanuskript av Bo Lagercrantz (odaterat; sannolikt dec.– jan. 

1964/1965), Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Manuskript 13.  
 Vilken publik talet är tänkt för, framgår inte av dokumentet, 
inte heller om talet i verkligheten hölls för en publik.

seet, Samhällsmuseet, skulle stimulera ett ökat med-
borgarengagemang i kultur- och samhällsfrågor. Mu-
seet skulle därför erbjuda en arena som var öppen för 
medborgarna. Detta skulle uppmuntra och ge näring 
åt en dialog och debatt om samtid och framtid. Muse-
et hade en lojalitet gentemot medborgarna som skul-
le balanseras gentemot politikernas uppfattningar, så 
långt kunde många dela Lagercrantz ståndpunkt. Men 
denna balansgång var inte oproblematisk och Lager-
crantz tolkningar av detta dilemma i praktiken, skulle i 
många avseenden visa sig kontroversiell.558 Den kritik 
som mötte Lagercrantz kom främst från borgerligt håll 
och handlade oftast om att han genom sitt handlande 
överträdde det mandat som han tilldelats som kommu-
nal tjänsteman. Kritiken emanerade förmodligen också 
från det faktum att Lagercrantz inte dolde sin politis-
ka uppfattning, som sympatiserade med arbetarrörel-
sen.559 Frågan är om denna hållning av de styrande i 
staden uppfattades som ett hot? Lagercrantz själv före-
föll inte ha oroat sig för detta under den första tiden på 
Stockholms stadsmuseum. När han själv beskrev vad 
han uppfattade som förväntningar från uppdragsgiva-
ren Stockholms stad, framkom att inga av de politiska 
grupperingarna hade preciserat vad man förväntade 
sig av stadsmuseet och av Lagercrantz. Han ansåg sig 
möta en attityd av allmän välvilja och ingenting mer 
från ansvariga politiker. Därmed lämnades till Lager-
crantz själv att tolka färdriktningen för museet:

Men jag fick aldrig klart för mig vad man på sådana 
håll hade förväntat sig av mig. Museinämnden ville 
ha en förhöjd aktivitetsnivå utan att dock precisera 
sig närmare. Jag serverades några allmänt hållna he-
jarop om friska tag. Det var allt. Kursvalet blev på så 
sätt i hög grad mitt eget.560

När det gäller den operativa ansvarsfördelningen, läm-
nade Lagercrantz till avdelningsföreståndarna Hans 
Beskow och Henrik Ahnlund att leda sina områden.561  
Lagercrantz valde att koncentrera sina egna insatser till 
det innehållsliga i museiavdelningen och i undervis-
ningen: 

Hur brännande stadsbyggnadsfrågorna än var under 
dessa år då Norrmalmsplanen genomfördes beslöt jag 

558   Jämför denna position som Lagercrantz intog, med det 
rolldilemma som Hans Hansson beskrev i det brev till denne 
som redovisats ovan och där stadsantikvariepositionen innebar 
att kunna förhålla sig mellan de intressen som politikerna 
representerade och de svängande opinionsstämningar- och ytt-
ringar som kunde avläsas hos medborgarna. 

559   Källorna i Lagercrantz omfattande personarkiv bekräftar hans 
vänstersympatier. Dessa visar också att han var politiskt aktiv i 
Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening.

560   Bo Lagercrantz, ”Sju stormiga år”, i Stadsvandringar 11: Stock-
holms stadsmuseums årsskrift 1988,Stockholms stadsmuseum, 
1988, 53.

561   Denna värdering av hur ansvaret skulle fördelas innehöll några 
speciella och dramatiska undantag från Lagercrantz sida. Se ex-
emplen och projekten Gasklockan och Kulturhuset nedan.
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ändå att lämna åt Hans Beskow och Henrik Ahnlund 
att sköta sina revir – byggnadsavdelningen respektive 
arkeologin – med måttlig inblandning från min sida. 
Jag ville istället omgående koncentrera mig på själva 
museet och dess utbud av utställningar och under-
visning. Det anrika Tessinpalatset vid Södermalms-
torg, som i århundraden hetat Södra Stadshuset, för-
kroppsligade hela vår verksamhet. Det borde sättas 
vida mera i fokus och förvandlas till estraden för ut-
ställningar och debatter.562

Signalerna om vad som förväntades av Lagercrantz var 
således oklara. I brevet från Lagercrantz i augusti 1964 
till kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren, var anslaget 
försonligt:

[---] En allmän principfråga: Under denna rubrik vill 
jag slutligen också ta upp ett problem kring vilket jag 
är angelägen att pejla dina åsikter. Det ter sig själv-
klart. Men jag tar för givet att ingen kommer att ha 
något att invända om vi någon gång i framtiden får 
tillfälle att ordna utställningar kring problemet stad-
, landsbygd eller utländska storstäders historia eller 
dagsproblem. Sådant är ju blott ägnat att ge stimu-
lerande perspektiv på dagens eller gårdagens Stock-
holm. Men frågan är om man därtill i framtiden vill 
ge sig in på även andra verksamheter med en lösare 
storstadsanknytning. Det är min tro. Jag tror att det är 
angeläget.563  

Lagercrantz sökte således stöd hos kulturborgarrådet 
för en tolkning av museets uppgift, som innebar en av-
vikelse från den inriktning och tradition som gällt för 
Stockholms stadsmuseum och dessutom för de flesta 
svenska lokala och regionala museer. Hans budskap 
var att museets hittillsvarande bundenhet till arbetsupp-
gifter och ämnen med anknytning till den egna staden 
Stockholm skulle luckras upp. Museet borde ha stör-
re frihet att behandla ämnesområden som var aktuella 
och som hade relevans för hela samhällsutvecklingen. 
Jag har inga belägg för att detta var ett ovanligt initia-
tiv från en museichef och tjänsteman i Stockholms stad 
vid denna tid.  Det dröjde inte länge innan Lagercrantz 
i handling visade vad denna nya och vidare uppgift 
kunde innebära för museet.Han följde upp sitt initiativ 
till Dahlgren i brev i september med preciseringar och 
förslag om hur museets lokaler borde fördelas för att 
möjliggöra flera tillfälliga utställningar:

[---] Med tanke på  rytmen i vår framtida verksamhet 
är det rentav ett plus att den permanenta utställningen 
görs mycket koncentrerad. Just därigenom skärpes 
kravet på oss att bjuda på en spännande serie speci-
alutställningar som blir desto fylligare och bättre äg-

562  Lagercrantz, 1988, 53.
563   Brev till kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren från Bo Lagercrantz 

1964-08-10, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Personalia 1.

nade att fördjupa bilden av olika perioder och förete-
elser i stadens historia. Fyller vi en alltför stor del av 
museet med den permanenta utställningen – vilket är 
tendensen enligt nu gällande planer – minskar beho-
vet av specialutställningar. Museet riskerar att synas 
alltför statiskt. [---]. 564

De tillfälliga utställningarnas roll för museet kan 
uppfattas vara av mindre betydelse. Men under de 
kommande åren visade Lagercrantz i handling att 
satsningen på denna utåtriktade verksamhet ökade 
medborgarnas och publikens intresse för museet.

Under det första året av Lagercrantz tid som stads-
antikvarie hade ännu inte några meningsmotsättningar 
blivit synliga i relationen mellan ansvariga borgarråd, 
museinämnden (med dess borgerliga majoritet) och 
museets nye chef. Lagercrantz gest att skicka julbrev 
med åtföljande present i form av boken Ernst och 
Mimmi 565 till kulturborgarråd och presidieledamöterna 
i museinämnden, visade hans vilja till konsensus och 
goda relationer.566 I följebrevet till Dahlgren underströk 
Lagercrantz det positiva samarbete som etablerats dem 
emellan under stadsantikvariens inledande period un-
der hösten 1964: ”Broder! Blott några fattiga månader 
har jag haft den stora förmånen att få samarbeta med 
Dig. Du har varit hårt betungad under den tiden. Desto 
tacksammare känner jag mig för allt Du lyckats göra 
för att introducera mig i den för mig främmande kom-
munala världen och desto mer imponerad av att Du 
trots allt haft ork med att sätta fart på en rad sega frå-
gor även inom denna sektor av kulturrotelns vida fält. 
[---]”567

I kulturborgarrådet Gunnar Dahlgrens svar till Lager-
crantz strax före nyåret 1964 bekräftades viljan till en 
god samarbetsrelation:

Broder!

På detta sätt vill jag tacka Dig för Din vänliga och 
charmfulla jul- och nyårshälsning liksom för sam-
arbetet under tiden sedan Du tillträdde chefskapet 
för stadsmuseet. Jag är övertygad om Din förmåga 
att göra stadens museum och dess arbetsområde till-

564   Brev till kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren från Bo Lagercrantz 
1964-09-18, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Manuskript 15. 

565   Ernst och Mimmi var en skildring av den kända industrimannas-
läkten Wehtje och gavs ut på Nordiska museets förlag 1963 på 
Lagercrantz initiativ. Ernst Wehtje 1891–1972, var VD för Skån-
ska Cement AB 1936–1957 och därefter koncernens styrelseord-
förande till 1968. Källa: Nationalencyklopedin, band 19, 1996, 
324. 

566   Ibid. Bokens titel var Ernst och Mimmi och gavs ut på Nordiska 
museets förlag 1963 på Lagercrantz initiativ under dennes sista 
tid på Nordiska museet. Se citat av brev nedan till Gunnar Dahl-
gren från Bo Lagercrantz 1964-12-21.

567   Brev till Gunnar Dahlgren från Bo Lagercrantz 1964-12-21, 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Personalia 1. 
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gängligt och attraktivt för stockholmarna. I sanning 
en viktig kulturuppgift. Jag önskar Dig all framgång. 
Så ett särskilt tack för boken, som omedelbart gav 
förväntningar om några sköna läskvällar. För övrigt 
– ett behagligt format och förnämlig typografi – det 
konstaterade jag omedelbart. 
Med de bästa hälsningar 
Din tillgivne 
Gunnar Dahlgren 568

Även tonläget i Lagercrantz julbrev till 
museinämndens folkpartistiska vice ordförande Eva 
Remens andades välvilja: 

Kära Eva! Här en liten julhälsning, som jag hopp-
as att du skall ha tid ägna någon uppmärksamhet åt. 
Ernst och Mimmi 569 är verkligen värd det. För dig i 
egenskap av ledamot av museinämnden kan den ock-
så fungera som ett litet apropå med anledning av vår 
diskussion häromsistens om museala publikationer. 
Denna bok är nämligen ett gott exempel på vad mu-
seet kan åstadkomma i den vägen i konkurrens med 
de kommersiella företagen […]. Naturligtvis är jag 
liksom alla andra mycket ledsen över Gunnar Dahl-
grens avgång.570 Han har naturligtvis inte haft mycket 
tid för mig under mina första månader. Men trots att 
jag fått träffa honom blott ett begränsat antal gånger 
har han ändå förmått göra påfallande mycket för att 
introducera mig i den besynnerliga kommunala värl-
den liksom också för att hjälpa mig att få fart på en 
rad sega problem. Hans känsla för stadsmuseet och 
våra speciella problem har varit påfallande stor. 571

Citaten illustrerar att Lagercrantz vid denna tid hyste 
förhoppningar om att även de borgerliga förtroendeval-
da i museinämnden skulle visa förståelse för den nye 
stadsantikvariens sätt att sköta museet.572Merparten av 
personalen på Stockholms stadsmuseum förefaller ha 
varit positiva till museinämndens beslut att anställa La-
gercrantz. Det framstår också som att han tidigt insåg 
vikten av att till sig knyta medarbetare som var strate-
giskt viktiga för museets utveckling. Några av dessa 
rekryterade han själv.573

568   Brev till Bo Lagercrantz från Gunnar Dahlgren 1964-12-30, 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Personalia 1.

569   Ernst och Mimmi är titeln på den presentbok som Lagercrantz gav 
till Eva Remens m.fl.

570   Gunnar Dahlgren var ordförande i museinämnden och Kulturbor-
garråd i Stockholms stad.

571   Brev till Eva Remens från Bo Lagercrantz 1964-12-21, Stock-
holms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Perso-
nalia 1.

572   Vid denna tid var ansvarigt kulturborgarråd även ordförande i mu-
seinämnden. Ledamoten i museinämnden Eva Remens var också 
invald som ledamot och vice ordförande i stadsfullmäktige.

573   De nyrekryteringar som gjordes med Lagercrantz tillskyndan var 
följande:  
 Hans Eklund, som fr.o.m. 1966-08-01 vikarierade som chef för 
museiavdelningen och som fr.o.m. 1967-05-01 utsågs som ordina-
rie innehavare av denna tjänst. Museiamanuensen Magnus Adler-

Sommaren 1965 hade renoveringen av museet kom-
mit så långt att en tredjedel av den blivande utställ-
ningsytan kunde börja användas och museet kunde 
därmed genomföra en mindre återinvigning och öppna 
de delvis renoverade lokalerna för allmänheten un-
der juli månad. 1966 var museet renoverat i sin helhet 
med en ny föreläsningssal och med nya förutsättning-
ar för utställningsverksamheten. Stadsmuseet hade 
många nya utställningar i beredskap. Den första tiden 
på stadsmuseet fram till 1966, då museet stod nyreno-
verat och berett att välkomna museibesökarna fullt ut i 
de nya lokalerna, förefaller Lagercrantz ha ägnat sina 
ansträngningar åt att skaffa sig kunskap om museets 
verksamhet och till att göra upp en plan för museet och 
för den roll som han själv skulle spela. Lagercrantz 
engagerade sig också för bebyggelse- och stadsplane-
ärenden där kulturhistoriskt värdefulla miljöer hotades 
av rivning, med andra ord för att värna kulturarvet. Det 
visar sig i ett brev från 1965, från finansborgarrådet 
Hjalmar Mehr, en kontakt som ytterligare understryker 
Lagercrantz insikt om betydelsen av politisk förank-
ring. Nedanstående citat utgör också en illustration av 
hur tillhörigheten till ett i Flecks termer esoteriskt vän-
skapsnätverk kunde ta sig uttryck: 

Käre vän!

Jag delar Din mening att Hanmora gård är högst för-
tjusande och bör räddas. Jag har ingen aning om vad 
det skulle kosta, men har hört att fastighetskontoret 
utreder ärendet. Man känner min positiva syn på det. 
Om det emellertid blir horribelt dyrt, får man kanske 
diskutera formerna för finansieringen. Vi kan titta på 
det gemensamt någon gång vid tillfälle, när jag ändå 
är ute på ön. Jag skulle dock föreslå, att vi dröjer till 
det börjar våras. Adelsö är underbart. Redan 15 år 
innan jag planterade mina bopålar där, döpte jag ön 
till ”Mälarens pärla” – uppkallad efter ett fik i Horns-
gatsbacken, som vi södra –latinare frekventerade och 
som inhyste två rum, åtskilda av ett förhänge med 
glaspärlor som glimmade och glittrade. Detta fik het-
te ”Salamanka” – Österns pärla. Skämt åsido. Adelsö 
är underbart. De gamla vikingarna visste vad de gjor-
de, när de slog sig ned på Adelsö och bredde ut sig 
till Birka och annorstädes.
 
Med hjärtliga hälsningar  
Hjalmar Mehr 574  

creutz, gymnasieläraren Paridon von Horn, som blev ansvarig för 
undervisningsavdelningen samt museiamanuensen Helena Ce-
derström/Friman som fr.o.m. 1 mars 1967 utsågs som amanuens 
vid museets undervisningsavdelning. Friman/Cederström spelade 
en viktig roll för museets utåtriktade verksamhet. Dessa var fyra 
exempel på medarbetare som fick nyckelpositioner för museets 
utveckling. Museinämndens sammanträde 1967-04-04, Bilagorna 
3 och 4, Stockholms stads museinämnds protokoll 1967–1968, 
Stockholms stadsmuseums arkiv.

574   Brev till Bo Lagercrantz från Hjalmar Mehr 1965-02-26, Stock-
holms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Perso-
nalia 1.
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Lagercrantz visade sin ambition att öppna Stockholms 
stadsmuseum för en större publik än vad som dittills 
varit fallet. Museets profil hade sedan invigningen på 
1930-talet handlat om stadens arkeologi, bebyggelse-
historia och kulturminnesvård. Under museets trettio-
åriga verksamhet hade huvuddelen av museets resurser 
koncentrerats till insamling och vård av arkeologiskt 
och kulturhistoriskt källmaterial. Beroende på den 
mycket stora mängden av sådana artefakter, hade en 
stor del av museets resurser också åtgått till förteck-
ning och konservering av detta material. Frågan om 
prioritering av vad som skulle bevaras och varför och 
hur detta skulle gestaltas och visas för en publik, hade 
dittills varit  underordnad. Det är inte svårt att inse att 
den arkeologiska avdelningen liksom byggnadsavdel-
ningen hade en hög status på ett museum med denna 
inriktning. Men detta överensstämde inte med den nye 
stadsantikvariens framtidsplaner. I museets jubileums-
skrift Stadsvandringar 11 1988 har Lagercrantz sam-
manfattat situationen på museet: 

Då det gällde gestaltningen av permanenta utställ-
ningar över Stockholms historia var följderna av att 
Stadsmuseet aldrig haft resurser för ett systematiskt 
samlande påfallande. Magasinen dominerades av väl-
diga mängder jordfynd från arkeologiska utgrävning-
ar och av byggnadsdelar i parti och minut – kakelug-
nar, dörrar, väggfält och paneler – från decennier av 
rivningar. Vad kunde denna materia ge oss? Nordiska 
museet kan med stor utförlighet belysa gamla tiders 
allmogekultur. Men en storstads liv låter sig överhu-
vud i liten utsträckning beskrivas med föremål. Ald-
rig så pittoreska kuriositeter medför snabbt allsköns 
slagsidor. Att visa vad museet råkade äga saknade 
allt intresse. Vad skulle vi ta till?575

Även om källkritiska invändningar kan göras mot 
detta citat (det formulerades drygt tjugo år efter att 
de faktiska händelserna ägde rum), finns dock en 
överensstämmelse med andra källor om Lagercrantz 
motiv för en förändring av stadsmuseets inriktning. 
Han ansåg att Stockholms stadsmuseum dittills aldrig 
bedrivit någon insamling av objekt utifrån en medveten 
eller systematisk plan. Museet hade inte heller lyckats 
presentera sitt materiella bestånd på ett sätt som väckt 
publikens intresse och nyfikenhet. Konstituerandet av 
kulturarvet hade varit första prioritet alltsedan museets 
etablering under 1930-talet. Denna uppgift hade 
krävt så mycket av museets tid och resurser, att andra 
möjliga och viktiga områden hade försummats. För att 
bredda publikens sammansättning satsade Lagercrantz 
på en utåtriktad verksamhet med utställningar, under-
visning, teaterprogram, musikprogram, seminarier, fö-
reläsningar och debatter. Till detta kom också snart en 
satsning på en öppen och pedagogisk barnverksamhet 

575  Lagercrantz, 1988, 54.

under dagtid, förlagd till en ny lokal, Hyllan.576 

Lagercrantz hade under sin museikarriär intresserat 
sig för museernas ansvar för barn och ungdomar. Som 
svensk delegat deltog han redan 1955 i ett seminarium 
i Aten med temat ”Museum and Education”. Ett före-
döme för honom när det gäller museer med barnverk-
samhet hade sedan1950-talet varit Geffrye Museum 
i Londons East End. Studieresan till USA kort innan 
han tillträdde tjänsten som stadsantikvarie, hade hu-
vudtemat museer och utbildning. Inspirerad av dessa 
erfarenheter inledde Lagercrantz under hösten 1964 
förberedelser för stadsmuseets satsning på skolor och 
barnverksamhet.577 Intresse för att utveckla verksamhet 
för barn och skola fanns även hos några andra museer i 
Stockholm. Sålunda etablerade Historiska museet 1965 
och Moderna museet 1966 särskilda avdelningar för 
barn. Stadsmuseets planering av inredningen av loka-
len för detta ändamål – Hyllan – inleddes under 1966. 
Parallellt förberedde museet en särskild satsning på ett 
undervisningsprogram för skolan. Denna verksamhet 
hade 1968 rönt sådan uppskattning att den betraktades 
som mönsterbildande för den framtida skolundervis-
ningen på svenska museer.578 Samma år inleddes en 
försöksverksamhet i Hyllan med pedagogisk aktivitet 
för barn under lördagar och söndagar. Detta projekt ge-
nomfördes i samarbete med andra nämnder och fören-
ingar i staden.579 

En gemensam nämnare för de verksamheter som La-
gercrantz valde att satsa på, riktade till såväl vuxna 
som barn, var programval som hade samhällsrelevans 
oberoende av det föremålsbestånd som museet hade att 
tillgå – men också att museet öppnades för ett brukar-
inflytande över valda teman. Satsningen på Barnhyllan 
var ett sådant exempel, men flera skulle följa. Inrikt-
ningen bar tydlig prägel av ett grannskapsmuseum, där 
museet sökte dialog med närsamhället och dess intres-
seföreningar, aktionsgrupper och medborgare (com-

576   Bo Lagercrantz, ”Tjänsteutlåtande om verksamheten på 
Barnhyllan, Bilaga 3 till museinämndens protokoll 1969-03-10, 
Stockholms stads museinämnds protokoll 1967–1968, Stock-
holms stadsmuseums arkiv.

577  Ibid.
578  Ibid.
579   Medverkande nämnder i Stockholms stad var skolnämnden, barn-

avårdsnämnden och gatunämnden. Det sistnämnda kan förefalla 
märkligt (gatunämndens medverkan i barnverksamhet) men sam-
manhängde med att gatukontoret hade ansvar för en annan barn-
verksamhet – benämnt parkleken. 
 Andra medverkande i projektet var Levande verkstad på Birka-
gatan, Aktion Samtal, Kordainstitutet samt intresserade ungdomar 
och barndaghemspedagoger; Karl-Erik Granath, ”Tjänsteutlåtan-
de 59/1969 om Barnhyllan 1969-02-14, Stockholms stadsarkiv, 
Stockholms stads barnavårdsnämnd, Barnavårdsnämnden, Pro-
tokoll A1A, Volym 17; Holger Blom,”Tjänsteutlåtande om ´Fria 
lekverksamheter på stadsmuseets barnhylla´ 1969-02-21, Stock-
holms stadsarkiv, Stockholms stads gatukontor, SE/SSA/3317; 
Tf. skolinspektör Lennart Dusing, ”Tjänsteutlåtande om ´Barn-
hyllan´1969-02-24, Stockholms stadsarkiv, Stockholms skolin-
spektion, Stockholms skolinspektör, Folkskoleinspektören, Stock-
holms norra distrikt 1633, Stockholms södra distrikt 1634.
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munities). Denna verksamhet var i samklang med den 
kultursyn och vision om de ”nya museer” som Gre-
gor Paulsson demonstrerat flera decennier tidigare  –
Paulssonlinjen. Den harmoniserade också väl med Pär 
Wästbergs vision om ett Samhällsmuseum. Skulle en 
omvandling av ett storstadsmuseum med väl inarbeta-
de rutiner i den curmanska doxan kunna förverkligas?  
Eller skulle traditionens makt utgöra ett alltför starkt 
hinder för Lagercrantz försök till förnyelse?

Svaren på dessa frågor bestämdes inte bara av Lager-
crantz ambitioner. Den tidsanda och det samhällsklimat 
som rådde i Sverige i mitten av 1960-talet bidrog också 
i hög grad till att prägla den inriktning som stadsmu-
seet fick under de år då Lagercrantz var chef. Förfat-
taren och journalisten Kurt Bergengren har beskrivit 
tidsandan 1967 som det år då FNL höll stånd mot en 
halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. Oppo-
sitionen mot kriget engagerade flera av tidens främ-
sta filosofer, författare och intellektuella. Bland dessa 
fanns filosofen Bertrand Russell som tog initiativet att 
i maj 1967 sammankalla en tribunal i Stockholm för 
att undersöka juridiska fakta kring vad man uppfattade 
som USA:s  krigsförbrytelser. Bland deltagarna fanns 
filosofen och författaren Jean-Paul Sartre. Under den-
na heta långa sommar ägde flera dramatiska händelser 
i världen rum: Vid rasupploppen i Detroit och Harlem 
i New York agerade den amerikanska armén mot civi-
la medborgare, revolutionären Che Guevara dödades i 
Bolivia, militärkuppen i Aten innebar inledningen till 
sju års diktatur för det grekiska folket, Egypten anföll 
Israel i det krig som kom att kallas sexdagarskriget och 
som vanns av Israel, i USA samlades hippies och måla-
de blommor på varandras kroppar och rökte marijuana. 
Ungdomens protest mot vuxen- och föräldrasamhället 
tog sig många uttryck. Studenter med vänstersympatier 
agerade med större medvetenhet och som en protest 
mot universitetens och studenternas egna oförskyllda 
inordning och manipulering i de multinationella före-
tagens och krigspolitikens intressen. Det övergripande 
målet för alla proteströrelser var att omfördela makten 
i samhället för att skapa demokrati. Med massmedier-
nas och TV:s ökade betydelse för opinionsbildningen 
förekom också dessa revoltstämningar i Sverige. Ett 
gryende missnöje från en ny ung generation sökte sin 
riktning. Missnöjet växte åt olika håll som ett avstånds-
tagande mot kärnvapen, protester mot rasförtrycket i 
Sydafrika och mot USA:s krig i Vietnam. Protestak-
tionerna byggde ofta på en medveten kritik som utgick 
från en samhällsanalys och uttalad vilja att bekämpa 
missförhållandena. Det gamla samhällets representati-
va former för att ta till vara och utöva de demokratis-
ka rättigheterna, räckte inte längre. De unga krävde en 
mer direkt demokrati för att kunna påverka de politiska 
besluten.580 Det var ett sådant samhällsklimat som gav 

580   Kurt Bergengren, När Skönheten kom till byn, Aldus/Stockholm, 
1976, 259.

några av förutsättningarna för Stockholms stadsmuse-
um och som hade betydelse för dess verksamhet. 

Makten över museet   
Rubriken vill understryka att frågan om museets 
verksamhetsinriktning handlade om vem eller vilka 
aktörer och intressen som skulle ha inflytande över 
museet. Huvudparter i detta spel om makt och infly-
tanden var politikerna i Stockholms stad, medborg-
arna i Stockholms stad och ledningen för stadsmuse-
et. Den dialog mellan museum och medborgare som 
Lagercrantz ansåg viktig för en förnyelse av museet, 
kunde också uppfattas stå i strid med det huvudan-
svar för verksamheten som politikerna hade. 

Lagercrantz löste det dilemma som museet befann 
sig i genom satsningen på den utåtriktade verksam-
heten. På grund av den försenade ombyggnaden av 
museibyggnaden, introducerades inte särskilt många 
tillfälliga utställningar under 1966, det år som muse-
et återinvigdes. Samtidigt ansåg Lager-crantz att det 
fanns ett uppdämt behov hos potentiella och etable-
rade publikgrupper, att museet skulle presentera en 
verksamhet med innehåll och utställningsteman som 
svarade mot deras behov. För honom var skolan ett 
sådant prioriterat intresseområde. Rekryteringen av 
gymnasieadjunkten Paridon von Horn till undervis-
ningsavdelningen var ett medvetet uttryck för det-
ta.581 Iordningsställandet av den speciellt anpassade 
skolverksamheten i museet var också ett initiativ i 
samma anda. Lagercrantz menade att museet befann 
sig mitt i en brytningstid, då det gällde värderingar-
na av museets verkningsmedel. Skolan ställde nya 
krav på effektiva pedagogiska grepp och publikens 
förväntningar på mer intresseväckande utställningar 
var något som Lagercrantz var medveten om.582 Re-
dan avvägningen mellan permanenta utställningar 
och utrymmen för tillfälliga utställningar var ett stort 
problem, liksom uppgiften att göra de permanenta ut-
ställningarna flexibla.583

En annan fråga var att illustrera och gestalta en stads 
historia liksom frågan om hur man fångade dynami-
ken i en stads liv. Dessutom fanns det tekniska pro-
blem som sammanhängde med att Södra stadshuset 
var en gammal byggnad med begränsad flexibilitet. 
Byggnaden hade mycken charm som också gav den 
en attraktionskraft som inte kunde underskattas, ansåg 
Lagercrantz. Samtidigt var det uppenbart att den gam-
la byggnaden hade många egenskaper som var mycket 

581   Paridon von Horn anställdes 1965 som museilektor på Stadsmuse-
et. Han hade tidigare arbetat som adjunkt i grundskola och gym-
nasium i historia och geografi hos Stockholms stad; Lagercrantz, 
1988, 54.

582   Bo Lagercrantz, Redogörelse för Stockholms stads museinämnds 
verksamhet under år 1966, Stadskollegiets utlåtanden och memo-
rial, Bihang Nr 34, 1967, 17.

583 Ibid. 
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svåra att förena med ett modernt museums behov.584 
Förutom den utåtriktade och publika verksamheten pri-
oriterade och engagerade sig Lagercrantz och Stock-
holms stadsmuseum i frågor om samhällsbyggnad och 
samhällsplanering. Ett viktigt område var de vid denna 
period frekvent förekommande rivningsärendena.585 
Det utkast till tal som Lagercrantz formulerade, var ett 
försök att precisera en idémässig utgångspunkt för ar-
betet på stadsmuseet.586 Han hade en mycket medveten 
och bestämd tro på vikten av att bevaka planärenden 
för stadens bebyggelse och samhällsutveckling.  

I ett tjänsteutlåtande från juni 1965 som svar på en 
motion i stadsfullmäktige av Eva Remens, underströk 
Lagercrantz att problemen med stenstaden och de ur-
bana miljöerna inte längre begränsade sig till att be-
vara enskilda byggnader utan att det numera handlade 
om att värna hela bebyggelsemiljöer. Remens hade 
föreslagit en utredning av de omfattande rivningarna 
av äldre välbevarade bostadshus på stadens malmar. 
Lagercrantz tillstyrkte motionen och föreslog samti-
digt att en ny metodik skulle börja tillämpas för han-
teringen av de omfattande saneringsärendena i staden. 
Hans tanke var att antikvarisk sakkunskap skulle börja 
användas redan på planeringsstadiet. I sitt utlåtande 
nämnde Lagercrantz att en försöksverksamhet om det-
ta redan inletts mellan stadsmuseets byggnadsavdel-
ning och stadsbyggnadskontoret gällande Mariaber-
get nära Slussen vid Södermalm och områden inom 
Norrmalm och Östermalm.587 I början av 1966 hade 
denna försöksverksamhet gett sådana erfarenheter att 
byggnadsnämnden föreslog bildandet av en utrednings-
grupp med uppgift att förprojektera saneringen av Öst-
ra Mariaberget. Stadsmuseet skulle ingå i denna, vars 
uppgift var att detaljstudera förutsättningarna för en 
varsam sanering av Östra Mariaberget. Syftet var att 
bevara såväl det gamla gatunätet som den värdefulla 
äldre bebyggelsen.588 Lagercrantz och museinämnden 
tillstyrkte byggnadsnämndens förslag och därmed togs 
ett viktigt steg för att etablera en praxis som tidiga-

584  Lagercrantz, 1988, 53.
585   Den s.k. Cityplanen som omnämnts ovan och som innebar en 

dramatisk sanering, omstrukturering och nybyggnation av Nedre 
Norrmalm var det mest omfattande samhällsplaneringsprojektet, 
men flera andra stadsområden i Stockholm genomgick vid samma 
period genomgripande förändringar.

586   Bo Lagercrantz utkast till tal till personalen på stadsmuseet, troli-
gen januari 1965 (odaterat), Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo 
Lagercrantz personarkiv, Manuskript 13,. 

587   Bo Lagercrantz, ”Tjänsteutlåtande med anledning av motion 
91/1964 av fru Eva Remens ang. utredning av de omfattande riv-
ningarna av äldre välbevarade bostadshus på malmarna”, Bila-
ga till museinämndens protokoll 1965-06-17, Stockholms stads 
museinämnds protokoll 1964–1966, Stockholms stadsmuseums 
arkiv.

588   Bo Lagercrantz, ”Tjänsteutlåtande med anledning av skrivelse 
från byggnadsnämnden med förslag om bildandet av en utred-
ningsgrupp med uppgift att förprojektera saneringen av Östra Ma-
riaberget, Museinämndens protokoll 1966-03-15, bilaga 2, Stock-
holms stads museinämnds protokoll 1967–1968, Stockholms 
stadsmuseums arkiv.

re inte funnits för handläggningen av kulturhistoriskt 
viktiga områden. Det nya var, och det var det viktiga 
sett ur Lagercrantz och museinämndens perspektiv, att 
stadsmuseet blev en jämbördig aktör med stadsbygg-
nadskontoret. De antikvariska-, tekniska och samhälls-
utvecklande synpunkterna skulle därmed jämställas 
vid bedömningen av denna typ av ärenden. Exemplet 
Östra Mariaberget eller Hornsgatpuckeln, som platsen 
kallades i folkmun, innehöll betydligt mer av dramatik 
än vad som framgått hittills. Stadsbyggnadskontorets 
ursprungliga plan var nämligen att genomföra en mot-
svarande drastisk sanering av Östra Mariaberget som 
på nedre Norrmalm. Detta skulle inneburit dramatiska 
ingripanden i stadsmiljön med bl.a. bortsprängning av 
Hornsgatpuckeln för att skapa förutsättningar för en 
total nybebyggelse vid Hornsgatan. Samarbetet mel-
lan stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret förhindra-
de dessa planer och områdets kulturhistoriska karaktär 
behölls. Under maj 1967 hade de samarbetande kom-
munala förvaltningarnas utredningsgrupp färdigställt 
ett program för saneringsarbetet vid Östra Mariaberget 
med bl.a. följande viktiga slutsatser:589 ”Arbetsgrup-
pen rekommenderar att det fortsatta utredningsarbetet 
begränsas till alternativet restaurering med inslag av 
nybebyggelse. Alternativet med fullständig nybebyg-
gelse vid Hornsgatan bör enligt gruppens mening inte 
fullföljas.”590

Därmed hade tre kommunala nämnder introducerat en 
gemensam handläggningspraxis för saneringsärenden. 
Den innebar att alla bebyggelseområden behandlades 
på samma sätt som museinämnden sedan en tid hand-
lagt K-märkta områden i Gamla stan. Sett ur Lager-
crantz perspektiv var detta en viktig framgång för vär-
nandet och bevarandet av betydelsefulla kulturmiljöer 
och därmed också av kulturarvet. Enligt Lagercrantz 
spelade stadsmuseet en avgörande roll för att den pla-
nerade rivningen av Hornsgatpuckeln nära Slussen på 
Södermalm aldrig verkställdes. Samtidigt står klart att 
en opinion mot de omfattande saneringarna i inner-
staden fanns redan i början av 1960-talet. Olle Adol-
phsons ”Gustav Lindströms visa” gavs ut 1961 och är 
ett tidstypiskt exempel på den kritik mot de saneringar 
som genomfördes och som av många upplevdes som 
brutala. Ett annat exempel är det opinionsbildande ar-
bete som Författaren Per-Anders Fogelström ledde mot 
rivningen av Östra Mariaberget innan stadsmuseet och 
Lagercrantz kom in i bilden. Därmed sagt att Lager-
crantz sannolikt överdrivit sin och stadsmuseets bety-
delse i detta fall. 

589   Programmet antogs under 1967 av fastighetsnämnden 22 augusti, 
museinämnden 4 september och byggnadsnämnden 22 november.

590   Bo Lagercrantz,”Tjänsteutlåtande ang. viss förändring av arbets-
programmet för Mariaberget Östra, bilaga till  museinämndens 
protokoll 1968-10-07”, Stockholms stads museinämnds protokoll 
1967–1968, Stockholms stadsmuseums arkiv.
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Bild 28: Författaren Per-Anders Fogelström framför Stock-
holms stadsmuseums utställning om Östra Mariaberget, 
1967. Foto: Lennart af Petersens/ Stockholms stadsmuseums 
fotoarkiv, Ordningsnummer FA35833, Filbeteckning SSM-
FA035833B. JPG.

Utöver vad som beskrivits ovan om den nya handlägg-
ningspraxisen för att förhindra rivningen, har Lager-
crantz formulerat den strategi för opinionsbildning, 
som han gjorde bruk av vid flera tillfällen under sin 
tid som stadsantikvarie i Stockholm. Strategin byggde 
helt enkelt på att information om ett aktuellt planom-
råde tidigt skulle ges till dem som berördes i ärendets 
närområde. I detta fall tog stadsantikvarien initiativ till 
att informera de boende på Södermalm om de planer 
som fanns för att riva Hornsgatpuckeln. Informatio-
nen spreds bl.a. genom informationsmöten och offent-
liga debatter på stadsmuseet. I strategin ingick också 
att museet ställde sin personal, kunskap och lokaler 
till förfogande för opinionsgrupper, byalag, förening-
ar och andra som så önskade. Ett belysande exempel 
på denna Lagercrantz förmåga att övertyga andra om 
sin ståndpunkt, är följande händelse, som ägde rum vid 
ett av dessa möten om Hornsgatpuckeln: ”Vid ett in-
formationsmöte sa jag att om det förhöll sig så att man 
en gång snålat på dynamiten så var Hornsgatpuckeln 
intressant redan som ett monument över gamla da-
gars fattigdom. Men den allvarligaste konsekvensen 
av en bortsprängning vore att den skulle dra med sig 
en nivellering av hela Mariaberget ända ut till bergstu-
pet över Riddarfjärden. Då tystnade alla de som ville 
ha bort puckeln och enigheten blev total om att den 
ojämförligt trafikfredade stadsdelen med sitt pittoreska 
gytter av hus från skilda tidsåldrar borde fredas.”591 
Stadsfullmäktige följde de tre kommunala nämndernas 
rekommendation att avstyrka en rivning av Hornsgat-
puckeln och därmed hade Lagercrantz och stadsmuse-
ets arbete varit framgångsrikt i denna fråga. 

591  Lagercrantz, 1988, 59.

Bild 29: Hjalmar Mehr diskuterar med besökare av utställ-
ningen om Östra Mariaberget, 1967. 
Foto: Lennart af Petersens/ Stockholms stadsmuseums fo-
toarkiv, Ordningsnummer Fa 35832, Filbeteckning SSM-
FA035832B. JPG.

Utställningar och program
Trots förseningen av stadsmuseets renovering, arrang-
erades många tillfälliga utställningar och andra utåtrik-
tade aktiviteter under den andra hälften av 1966. Ett 
huvudtema och röd tråd för detta program beskrevs 
av Lagercrantz som urbaniseringens konsekvenser för 
stadsmiljön: ”Urbaniseringen har blivit något mycket 
mer än ett lösenord; den är en genomgripande utveck-
lingsprocess. Stadslivet sammanför en härva av former 
och gestaltningar. Det tillhör stadsmuseet att dra fram 
några av dessa trådar.”592 

Följande redovisning av programmet ger en bild av 
dess karaktär och innehåll:

–  ”Ännu står Strindberghuset”. April – maj. Gällde det 
rivningshotade huset Karlaplan 10, Strindbergs ”det 
röda huset”. Utställningen arrangerades av Britta 
Englund och Roland Odlander.

–  ”Staden och järnet”. Maj–juni. Arrangerades i sam-
arbete med företaget Söderberg & Haak som vid ver-
nissagedagen firade sitt 100-årsjubileum. Syftet med 
utställningen var att visa järnets dominerande roll i 
huvudstadens ekonomiska liv, från medeltid till sam-
tid.

–  ”Konstnärstiden – en epok i svensk fotohistoria”. 
Juni. Materialet till utställningen hade hämtats från 
den avlidne professorn Helmer Bäckströms samling-
ar. Bäckström hade myntat begreppet ”konstnärs-
tiden” som stod för en art av fotografi där estetiska 
värden eftersträvades till skillnad från de typer av 
fotografi där tekniska eller vetenskapliga ambitioner 
finns.

–  ”Gamla stan idag”. September. Fotografier av Gamla 
stan av den baltiske fotografen Karlis Elsknis. Ar-

592  Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verksamhet under 
år 1966, Stadskollegiets utlåtanden och memorial, Bihang Nr 34, 
1967, Stockholms stadsmuseums arkiv, 20.



114

rangemanget var ett samarbete med Sveriges Foto-
grafers förbund med Hans Eklund som ansvarig från 
stadsmuseet.

–  ”Arkeologiska villfarelser” – Bilder av Olle Nyman. 
September–oktober. Som ledare för den dekorativa 
avdelningen på Konstakademien prövade Olle Ny-
man flera monumentala tekniker. En av dessa var en 
förening av skulptur, mosaik och collage. Ett pla-
stämne som tillsats i den bindande cementen gav 
denna teknik större användningsmöjligheter. De sam-
mansatta bitarna i denna utställning härrörde från 600 
års bestående kulturavfällningar mellan Saltsjö-Duv-
näs och Stockholms centrum. Flisor av tegel, glas, 
slagg, porslin och fajanser förenades med traktens 
natursten till karaktärsfulla skulpturer. Utställning-
en producerades av Hans Eklund i samarbete med 
konstnären.  

–  ”Mejan kring gamla Sergelhuset”. September–ok-
tober. Utställningen arrangerades med anledning av 
utgivandet av en uppmärksammad konstnärsroman 
av Zenia Larsson. Materialet var sammansatt av teck-
ningar, manuskript och fotografier. Producent var 
Göran Sjöberg.

–  ”Ljus inne”. Oktober– november En utställning som 
gjordes i samarbete med Konstföreningen i Finland 
och som utgjordes av en serie av praktiska och på 
Milano-tribunalen medaljerade förslag till urban inte-
riörskonst. Producent var Hans Eklund.

–  ”Kring det gamla Norrmalm”. Oktober–november. 
Handritade och färglagda starkt schematiserade kar-
tor över utvecklingen vad gällde planerna och ut-
byggandet av Nedre Norrmalm. Producent var Kaj 
Larsson.

–  ”Bilder kring Blasieholmen”. December–nyår. Ut-
ställningen utgjorde en antologi i stafflikonst och xy-
lografier593 och utgick från de förvandlingar av halv-
ön som planerades mot bakgrund av Blasieholmens 
historia. Producenter var Hans Eklund och Göran 
Sjöberg.

–  ”Eldsvådor”. December (Denna utställning 
stängdes av brandmyndigheterna bara efter nå-
gon dag). Utställningen byggde på tekniken 
backprojektion i kombination med gamla larm- och 
eldsläckningsverktyg. På detta sätt ville utställningen 
skapa en levande bild av gamla tiders brandhärjning-
ar i innerstaden. Producenter var Carl-Henrik Ankar-
berg och Paridon von Horn.

–  ”Liten julmarknad”. December. Som namnet angav 
så anordnade museet för första gången en julmark-
nad för allmänheten i den del av museets entré som 

593   Xylografi metod för reproduktion av teckningar och fotografier 
i tidningar och böcker: den bild som skulle tryckas skars ut i trä 
med originalbilden som förlaga; bild som framställts på detta sätt; 
trägravyr; träsnitt. Källa: Bonniers svenska ordbok, 2009, 692.

kallades Lilla paviljongen. I paviljongen hade ställts 
upp ett fåtal varor med Stockholmsanknytning. Detta 
kompletterades med föremål från Konsthantverkarna.

Bild 30: Inbjudningsaffisch om julfirande på Stockholms 
stadsmuseum 1966. Privat, Helena Friman.

–  ”Barnlekstugan”. December. En ateljé i Tumvalvet 
för barnen och deras formskapande med färg och fär-
gade silkespapper.

–  ”Visaftnar”. Dessa arrangemang med sång och mu-
sik på kvällstid, pågick under hela året och var 
företrädesvis arrangerade för skolungdom, men 
också riktade till föreningar och andra organisationer.

–  ”Konst och politik – Spanien 1936”. December–nyår. 
Utställningen var en avsiktligt provokativt och ex-
pressivt monterad materialsamling, med inslag av va-
pen, affischer, böcker, fotoförstoringar och konstverk 
som anknöt till den opinion för ett fritt Spanien som 
under det senare 1930-talet spelade en så framträ-
dande roll i Stockholms radikala kulturliv. De span-
ska städerna fick i utställningen sin belysning under 
det som betecknades som det första totalitära kriget. 
Denna utställning kompletterades med dagliga film-
visningar, föredrag, författarafton och producerades 
av Magnus Adlercreutz vid museet i samarbete med 
Riksförbundet för Bildande Konst.594

Förutsättningarna för utställningarna och programverk-
samheten i anslutning till dem utgjordes av museets 
egna resurser i kombination med olika samarbeten med 
föreningar, medverkande konstnärer och artister. Detta 
var i linje med intentionerna för ett Samhällsmuseum. 
Valen av teman för utställningarna utgick samtidigt 
från en insikt om kulturarvets betydelse även i de fall 
då utställningarnas innehåll hade samtidsaktuella äm-
nen. Av detta måste rimligen dras slutsatsen att endast 
en mycket liten del av utställningsverksamheten kan 
betecknas som politiskt provocerande. Endast ett av de 
fjorton presenterade programmen hade denna karak-
tär, Spanienutställningen ”Konst och politik – Spanien 

594   Berättelse över museinämndens verksamhet under år 1966, Stads-
kollegiets utlåtanden och memorial, Bihang Nr 34, 1967, Stock-
holms stadsmuseums arkiv, 20–22.
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1936”.595  Det var också den utställningen som väckte 
den största uppmärksamheten och blev inledningen till 
en spektakulär offentlig debatt om stadsmuseet och La-
gercrantz sätt att leda museet.596 Utställningen öppna-
des i december 1966. Då den fortfarande pågick i ok-
tober 1967, hade museet lyckats engagera den spanske 
författaren och kritikern av den sittande diktaturregi-
men Carlos Alvarez som föredragshållare. Lagercrantz 
beskrev detta tillfälle:

Just den minns jag som en av de vackraste och mest 
tankeväckande utställningar jag sett. Den dominera-
des av överexponerade och starkt utfrätta fotoförsto-
ringar som med sparsamma, ibland lätt ironiska tex-
ter påminde om det spanska inbördeskrigets utbrott 
för 30 år sedan och om att Francodiktaturen ännu 
bestod. Dess självklara budskap gick hem nästan 
utan ord. Ändå väckte denna utställning uppseende 
och betraktades som en våldsam politisk manifesta-
tion. Möjligen för att den visades på ett museum Man 
var ovan vid sådant i finkulturens högborgar. För oss 
bekräftade dessa reaktioner blott hur välbehövlig vår 
påminnelse var. Ståhejet fick ytterligare bränsle av 
att några vilsna socialdemokrater valde att protestera 
mot att vi inbjudit skalden Carlos Alvarez, som råka-
de befinna sig i Stockholm, till en Spanienafton. De 
hade fått för sig att han var kommunist. Deras enfald 
förminskades inte av att etiketten som de satt på Al-
varez råkade vara felaktig.597

Lagercrantz kritiska värdering av de socialdemokrater 
som beskyllde Carlos Alvarez för att vara kommunist, 
hade sin konkreta bakgrund i en specifik händelse någ-
ra dagar innan Alvarez uppträdande vid Spanienafto-
nen på stadsmuseet. Representanter för Stockholms 
socialdemokratiska Spanienkommitté delade då ut 
flygblad vid den presskonferens som anordnades för 
Alvarez i Stockholm. Socialdemokraternas ageran-
de vid det tillfället motiverades med påståendet att de 
spanska arbetarkommittéerna Comissiones Obreras var 
kommunistiska täckorganisationer. Detta visade sig 
senare vara en falsk beskyllning. Händelsen vid press-
konferensen föranledde Lagercrantz att omedelbart och 
fyra dagar innan författaraftonen med Alvarez skulle 
äga rum, skriva till kulturborgarrådet Wilhelm Fors-
berg med följande kommentar:

[---] Attacken mot Alvarez från visst socialdemokra-
tiskt håll ter sig högst förvånande och ytterst beklag-
ligt – ja genant. Det är ofattbart att man just på denna 
kant rör sig med grova kommunistklichéer av samma 
slag, som begagnas särskilt i Amerika och här i viss 

595   Parallellt med denna utställning arrangerade Riksförbundet för 
bildande konst på stadsmuseet utställningen ”Konst och politik”.

596   Debatten om Stadsmuseet och Lagercrantz roll för museets verk-
samhet intensifierades med tiden och kulminerade först i och med 
Lagercrantz avgång sommaren 1971. 

597  Lagercrantz, 1988, 56.

utsträckning på borgerligt håll. Om Alvarez gäller ju 
helt enkelt att han suttit i fängelse för sitt frisinnes 
skull och att han icke har en klar politisk hemortsrätt 
såvitt man kan finna. Att han är klart vänsteroriente-
rad och kanske en smula till vänster om vår socialde-
mokrati är väl sannolikt men det bör ju inte påverka 
den uppskattning vi alla oberoende av partifärg har 
anledning att visa hans insatser som diktare i för-
sta hand och hans moraliska hållning i övrigt[---].                                             
Jag tar själv det hela lugnt och tror inte att några 
komplikationer kommer att uppstå. Gör det detta 
kan jag inte föreställa mig att vi kommer att ha några 
svårigheter att klara upp dem. Bo Lagercrantz  598

Lagercrantz brev kan tolkas ha haft dubbla syften. För 
det första ville han använda möjligheten att ge sin egen 
version av arrangemangets värde till det socialdemo-
kratiska borgarrådet. Därmed skulle risken minska för 
att de kritiska socialdemokraternas röster skulle påver-
ka Forsbergs bedömning av det aktuella programmet. 
För det andra är det tänkbart att Lagercrantz med bre-
vet ville mildra konsekvenserna av en ev. kritik av ar-
rangemanget efter dess genomförande. I sitt välkomst-
tal till Alvarez fortsatte Lagercrantz att ifrågasätta 
socialdemokraternas flygbladsaktion genom att kritiskt 
ironisera över deras agerande:

Vid er ankomst till Stockholm bestods Ni en väl-
komsthälsning med ett ytterst bisarrt inslag, som bör 
ha chockat Er i Er tilltro till denna frihetens stamort 
på jorden likaväl som den chockerade oss. Låt oss 
emellertid gemensamt svälja malörten och lära läx-
an: också här i Sverige dväljs t.o.m. på vänsterkanten 
stolta riddare av den sorgliga skepnaden som oav-
brutet finner det angeläget att gå till storms mot den 
påstådda världskommunismens väderkvarnar. Låt oss 
gemensamt negligera dem och hellre fästa oss vid det 
som strängt taget är mycket allvarligare, nämligen att 
reaktionen mot den där incidenten i det längsta varit 
påfallande ljum. Någonstans har Ni sagt att Spanien 
är en parentes av sömn. Det gäller även Sverige fast-
än i en annan bemärkelse och möjligen med uteslu-
tande av parentesen. Friheten ingår i den svenska 
välfärden med en sådan självklarhet att den ibland 
hotar att te sig abstrakt för oss och förlora sin kontur. 
Vi behöver Er och Er dikt inte minst för att på nytt 
konkretisera frihetens värde.599 

Det var mycket skarpa ord, riktade till den socialdemo-
kratiska Spanienkommittén, formulerade av en tjänste-
man på en stor kulturinstitution. Agerandet var modigt 
och rakt. Konsekvenserna av stadsantikvariens upp-

598   Brev till kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg från Bo Lagercrantz, 
1967-10-12 , Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Skrivelser: allmänt 1967–1971, Privat.

599   Inledningstal av Bo Lagercrantz till författaren Carlos Alvarez vid 
Spanienafton på Stockholms stadsmuseum 1967-10-16, Stock-
holms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Skrivel-
ser: allmänt 1967–1971, Privat. 
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studsighet visade sig snart, men mothuggen skulle trots 
detta huvudsakligen komma från den andra politiska 
sidan, den liberala och högerinriktade borgerligheten. 
Redan dagen efter Spanienaftonen skrevs ironiskt om 
arrangemanget i en artikel i Dagens Nyheter, att publi-
ken drack vin i museet efter programmets slut. Artikel-
författaren frågade retoriskt om det var första gången 
något sådant inträffat i Sverige.600 

Bild 31: ”Ord som piskor”, Affisch till program med bl.a. den 
spanske författaren Carlos Alvarez 16 oktober 1967. Stock-
holms stadsmuseums fotoarkiv.

Spanienutställningen med det litterära aftonprogram-
met väckte stor uppmärksamhet också i andra medier 
liksom i den meningen att programmet fann en ovan-
ligt stor publik. Uppmärksamheten ökade av den ofta 
hetsiga debatt i tidningspressen som följde i utställ-
ningens spår. Lagercrantz var i detta skede relativt obe-
kymrad om de politiska förvecklingar och konsekven-
ser som hans satsning med stadsmuseet skulle kunna 
utvecklas till. Så här uttryckte han sig långt efteråt i 
den ovan nämnda minnesartikeln om denna tid:

Ytterst oförskyllt började vi få rykte om oss att bedri-
va otillbörlig vänsterpropaganda. Några journalister 
var möjligen roade och gjorde mesta möjliga av de 
hönsfjädrar som de hade att bygga på. Vi var själva 
också lite roade – samtidigt som vi tyckte att denna 
tendens gav oss en allvarlig tankeställare kring det 
rådande pryderiet på åsiktsplanet. Privat tycktes det 
vara tillåtet att ha åsikter. Men ett respektabelt muse-

600  ”Ord som piskor för Spaniens sak”, Dagens Nyheter 1966-10-
17.

um fick varken hysa eller ges svängrum åt meningar 
ens om de hade tillstymmelse till politiska färgningar.    

Man kan knappast säga att vår lust att provocera öka-
de. Framförallt hade vi inte tid med sådant. Vi hade 
nog med att utveckla våra tekniska resurser, med att 
fullfölja våra basutställningar och med att servera ett 
omväxlande utställningsprogram.601  

Den sistnämnda reflektionen hade sin speciella poäng. 
Här framskymtade en situation där stadsmuseet var på 
väg till ett publikmässigt och massmedialt genombrott, 
samtidigt som man var fullt upptaget med att produ-
cera utställningar och annan verksamhet. Utställnings-
chefen vid museet Hans Eklund, museiamanuenserna 
Helena Friman–Cederström och Rolf Söderberg som 
var verksamma vid museet vid denna tid, har bekräftat 
denna beskrivning av situationen. Eklund har samman-
fattat arbetssituationen vid museiavdelningen som ”en 
ständig pågående löpandebandproduktion av nya ut-
ställningar”.602  

De tre medarbetarnas minnesbilder var tydliga när det 
gäller arbetet: ”Här gällde att arbeta på och producera. 
Lagercrantz uppmuntrade våra många förslag till nya 
projekt och lämnade oss därefter stor frihet och själv-
ständighet att förverkliga dessa. Mycket lite tid fanns 
för reflektioner och oro över vilka reaktioner och kon-
sekvenser som utställningarna och de många utåtrikta-
de projekten skulle leda till.”603 I efterhand tvingades 
ändå Lagercrantz inse, att uppståndelsen under och 
efter Spanienutställningen var inledningen till en peri-
od där politiskt konservativa och borgerliga intressen 
misstänkliggjorde mycket av vad som därefter gjordes 
av Lagercrantz och stadsmuseet. I täten för denna kam-
panj, för vad som närmast framstod som ett maniskt 
ifrågasättande, gick en tidning och journalist, Svenska 
Dagbladet och dess krönikör Gunnar Unger under sig-
naturen Sagittarius. Hädanefter skulle många handling-
ar från stadsmuseet bevakas av denna signatur i Svenska 
Dagbladet. Unger hade utmärkt sig före andra världs-
kriget för att bevaka de förföljelser mot landsflyktiga 
judar som vissa nazianstuckna studentpolitiker ägnade 
sig åt. Han visade då sina sympatier för dessa studenters 
agerande. Den vägen blev Unger politisk journalist.604 
Kalla krigets 1950-tal med de i USA besinningslösa 
förföljelserna av personer som misstänktes för kommu-
nistsympatier, fick också i Sverige effekter i form av en 
samhällskonjunktur där personer med drag som påmin-
de om McCarthy tilläts förekomma. Lagercrantz var 
inte ensam om att vid denna tid tillskriva Unger sådana 

601  Lagercrantz, 1988, 56.
602  Intervju med Hans Eklund och Rolf Söderberg 2005-12-20.
603  Intervju med Helena Friman 2005-01-26. 
604   Gustaf Janson, ”nazismen-alliansen-och socialdemokrater…”, 

2013-04-07 http://newsmill.se/artikel/2009/10/17/; Ola Larsmo, 
Djävulssonaten – Ur det svenska hatets historia, Bonnier/Stock-
holm, 2007.



117

egenskaper. Termen Sagittarius, med romersk härkomst, 
betyder bågskytten och hade sannolikt inte valts av en 
slump som signatur. Träffad av krönikörens fientliga 
pilar berördes Lagercrantz och hans närmaste medar-
betare illa. Sagittarius hade inte sett den kritiserade ut-
ställningen, men trots detta avfärdade han den och dess 
upphovsmän som kommunistisk propaganda. Denna 
situation hade enligt Lagercrantz kunnat bemästras gan-
ska lätt, om det inte hade varit så att krönikörens påstå-
enden hade tagits på allvar bland några av museinämn-
dens ledamöter. Till sin egen förvåning tvingades därför 
Lagercrantz att därefter återkommande försvara flera 
utställningar i efterhand inför sin egen museinämnd. 
Detta var inte vad stadsantikvarien hade förväntat sig av 
erfarna politiker. Men stenen var i rullning och började 
ganska omgående att påverka beslutsfattarna, inte bara i 
museinämnden, utan också i stadshuset. 605

Några av de utställningar som introducerats 1966 fort-
satte att visas även under 1967. Exempel på detta var 
”Bilder från Blasieholmen” som under 1967 också följ-
des av utställningen ”Blasieholmen i stöpsleven”. Den 
senare utställningen visade den fortsatta planeringen 
av det nya Blasieholmen. Utställningen ”Stockholms-
bränder” fortsatte även detta år liksom den omtalade 
Spanienutställningen ”Spanien 1936” som gjordes i 
samarbete med Riksförbundet för Bildande Konst. Den 
senare visades första gången i december 1966. Under 
året öppnades konstutställningen ”Stadens insekter” 
med skulpturer av konstnären Karl-Axel Pehsson, pro-
ducerad av Hans Eklund. 

Bild 32: Bo Lagercrantz inviger polisutställningen mars–maj 
1967. Foto: Lennart af Petersens/ Stockholms stadsmuseums 
fotoarkiv, Stadsmuseet S, sid. 046, F 84003.

605  Lagercrantz, 1988, 56.

I samband med högertrafikens genomförande visades 
utställningen ”Från Karl XII:s bussar till 10:ans spår-
vagn”.  Ett projekt med samhällsanknytning var ”Vår 
polis”. 

I samarbete med Kulturfonden för Sverige och Finland 
visades också som sommarutställning ”Från Ålands hav 
till Stockholms kaj”. Höstsäsongen inleddes med ”Gub-
bar från Högalid” som utgjordes av en samling teck-
ningar av Lars-Gunnar Örtenström. Denna utställning 
hade vårdpatienter som sin främsta målgrupp. Därefter 
följde ”Vi i bild” som handlade om svenskarna och de-
ras fotografer. Utställningen väckte ett stort publikt in-
tresse för fotografiet som konstform och producerades 
i samarbete med dåvarande Enskilda banken och med 
Fotografiska museets vänner som initiativtagare. 

Bild 33: Bo Lagercrantz överlämnar 29 november 1967 en 
bok om fotografiets historia till Kerstin Nilsson från Väster-
vik – den femtusende besökaren av utställningen ”Vi i bild” 
på Stockholms stadsmuseum. Utställningen producerades på 
initiativ av Fotografiska Museets Vänner. Foto: Lennart af 
Petersens/Stockholms stadsmuseums fotoarkiv, Stadsmuseet S, 
sid. 041, F 89705. 

Bild 34: Affisch till utställningen ”Vi i Bild”, Stockholms 
stadsmuseum 1967. Stockholms stadsmuseums fotoarkiv. 
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Under den senare delen av hösten återupplivades 
det föregående årets publika framgångar med ”Jul-
marknad” liksom försöket med ”Barnlekstuga”.606 
Verksamheten under 1967 hade således en liknan-
de karaktär som året innan med två undantag – pro-
grammen hade teman som inte kunde kritiseras för 
att vara politiskt provocerande. Vad som 1967 och 
de två följande åren ändå orsakade en spektaku-
lär uppmärksamhet var utställningen ”Oktober1917 
– Ryska revolutionsaffischer”. Utställningen produ-
cerades av den av samtida professionella museiak-
törer omvittnat kompetente och idérike chefen för 
utställningsavdelningen Hans Eklund. Denna utställ-
ning genomfördes också som ett samarbete med Arbe-
tarrörelsens arkiv och ABF. Eklund hade vid ett besök 
i Leningrad lyckats komma över en unik samling af-
fischer, flygblad och väggtidningar från revolutionens 
St. Petersburg 1917. Han skapade utställningen utifrån 
detta material tillsammans med motsvarande källor 
från Albert Engström-samlingen på Nationalmuseum, 
Arbetarrörelsens arkiv samt ett antal unika exemplar ur 
privata samlingar. I sin helhet gav samlingen en kon-
kret bild av det affischkrig som utspelat sig på St. Pe-
tersburgs husväggar medan revolutionen ägde rum.  

Utställningen öppnades 17 oktober 1967 dryga halvåret 
före ”Pragvåren” 1968 och samtidigt som 50-årsminnet 
av oktoberrevolutionen uppmärksammades runt om i 
världen. I anslutning till utställningen visades de ryska 
filmerna från revolutionstiden En moder från 1926 och 
Pansarkryssaren Potemkin från 1925. Under en Sovje-
tisk Kulturvecka i Stockholm under första veckan i no-
vember 1967, visades en del av utställningsmaterialet 
i ABF-huset vid Sveavägen i Stockholm. Under denna 
första tid hann utställningen ses av 1600 personer en-
ligt stadsmuseets statistik. Den uppmärksamhet som 
utställningen ledde också till ett stort intresse för pro-
duktionen på flera platser i Sverige, men även utom-
lands. Detta fick som konsekvens att ”Oktober1917 – 
Ryska revolutionsaffischer” turnerade i Sverige under 
perioden 1968–1969 och avslutningsvis i Finland på 
Amos Andersson-museet i Helsingfors samt i Hyvinge. 
Sammanlagt beräknades minst 21 tusen personer ha 
sett utställningen under hela denna period.607 Den miss-
tänksamhet mot verksamheten som museinämnden 
börjat visa i samband med Spanienutställningen, tilltog 
då det stod klart att Oktoberutställningen skulle visas 

606   Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verksamhet un-
der år 1967, Stadskollegiets utlåtanden och memorial, Bihang Nr 
34, 1968, Stockholms stadsmuseums arkiv, 26.

607  ”Tillfälliga utställningar 1969”, Redogörelse för Stockholms stads 
museinämnds verksamhet under år 1969, Stadskollegiets utlåtan-
den och memorial, Bihang Nr 34, 1970, Stockholms stadsmuse-
ums arkiv. 
 ”Oktober1917 – Ryska revolutionsaffischer” visades på följan-
de platser under perioden 1967–1969: Stockholms stadsmuseum, 
Konstfacks bibliotek, Wiiks folkhögskola, Galleri Astley i Köping, 
Solna stadsbibliotek, Lunds konsthall, Sundsvalls museum, Borås 
stadsteater, Sigtuna Fornhem, Amos Anderssons Konstmuseum i 
Helsingfors, Hyvinge i Finland.

på flera platser utanför Sverige.  Redan innan utställ-
ningen skickades ut på turné, hade den fått dramatiska 
konsekvenser för museet. Lagercrantz sammanfattade 
detta flera år efteråt: ”Missljuden kom omgående. Sa-
gittarius i sällskap med Stig Ahlgren i Veckojournalen 
beskyllde oss återigen för kommunistpropaganda [---] 
skottlossningen fortsatte. Under tiden hade vi en strid 
ström av konst- och reklamhistoriskt intresserade som 
gladde sig åt det nya perspektiv på den moderna kon-
stens gryningsskede som utställningen gav. Den ägna-
des också den uppmärksamhet på kultursidorna som 
den var värd.”608

Bild 35: Affisch till utställningen ”Oktober 1917 – Ryska re-
volutionsaffischer”, Stockholms stadsmuseum, 1967. Stock-
holms stadsmuseums fotoarkiv.

Bild 36: Hans Eklund visar utställningen ”Oktober 1917 – 
Ryska revolutionsaffischer”, 1967. Stockholms stadsmuseums 
fotoarkiv. Foto: Lennart af Petersens/Stockholms stadsmuse-

608  Lagercrantz, 1988, 58.
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ums fotoarkiv, Stadsmuseet S, sid. 039.

Det var i samband med den offentliga debatt som den 
ryska affischutställningen orsakat, som museinämn-
dens vice ordförande Eva Remens initierade en dis-
kussion om detta vid museinämndens sammanträde i 
november 1967.609 Remens, som inte själv sett utställ-
ningen, men som läst Sagittarius krönikor om densam-
ma, ifrågasatte det lämpliga i att utställningen visades 
på stadsmuseet. Hon betraktade de ryska affischerna 
som ett tydligt exempel på en ensidig kommunistpro-
paganda. Lagercrantz bemötte Remens synpunkter på 
sammanträdet och därmed var konflikten ett faktum, 
som i fortsättningen skulle visa sig få så allvarliga kon-
sekvenser för Lagercrantz och stadsmuseet.610 Inför 
nämnda möte med museinämnden hade Lagercrantz 
författat en promemoria där han motiverade sin upp-
fattning om utställningarnas uppgift. Museets uppgift 
att sprida kunskap om Stockholm var odiskutabel, men 
däremot ville Lagercrantz väcka frågan om museet 
också borde ägna sig åt andra utställningar av allmänt 
intresse. Hans tyckte själv att detta var angeläget för 
att museet skulle kunna skaffa sig en ställning som ”en 
aktiv och vital kulturinstitution i stockholmarnas med-
vetande”.611 Lagercrantz fortsatte sin argumentering 
med hänvisning till att de större museerna i Stockholm 
under senare tid uppvisat en tendens till att i tillfälliga 
utställningar överskrida hävdvunna gränser. Hans slut-
sats var att dessa satsningar verkat berikande för kul-
turlivet i staden i dess helhet.612I denna text tecknade 
han också en bakgrund till förutsättningarna att bedriva 
en meningsfull utställningsverksamhet sedan museets 
återöppnande i juli 1965. Villkoren hade enligt Lager-
crantz varit hårda beroende på flera omständigheter:

 – På grund av ombyggnaden hade museet haft sina 
egna samlingar helt otillgängliga.

 – Staben för utställningsinsatser hade varit starkt otill-
räcklig och hårt engagerad i nyinstallationer, omdis-
ponering av magasin etc.

 – De ekonomiska resurserna för tillfälliga utställning-
ar hade varit mycket små.

609   Lagercrantz, 1988, 58; Enligt Lagercrantz fördes denna diskus-
sion vid museinämndens sammanträde 1967-11-07. Ingenting av 
diskussionen framgår av nämndens protokoll.

610   Museinämndens sammanträde ägde rum den 7 november sålun-
da tidsmässigt i anslutning till att utställningen avslutats den 5 
november. Den offentliga diskussionen i massmedierna pågick 
direkt efter utställningens vernissage 17 oktober och tiden där-
efter. Inför museinämndens sammanträde 7 november, hade La-
gercrantz den 1 november författat en promemoria ”P.M. ang. 
stadsmuseets program för tillfälliga utställningar”, Stockholms 
museinämnds protokoll den 1967-11-07, bilaga, Stockholms stads 
museinämnds protokoll 1967–1968, Stockholms stadsmuseums 
arkiv.

611  Lagercrantz 1967-11-01.
612   Lagercrantz syftade här sannolikt på exempel på utställningar och 

experiment från Historiska museet och Moderna museet som ge-
nomförts under 1967.

Trots detta hade museet under 1966–1967 lyckats an-
ordna flera betydande utställningar varav många hade 
klara anknytningar till stockholmsämnen. Programmet 
hade genomförts med bidrag utifrån samt genom att 
utställningsmaterial kunnat lånas eller mottas genom 
externa stöd. Lagercrantz promemoria redovisade de 
utställningar som genomförts och samtidigt presen-
terades museets program för tillfälliga utställningar 
under 1968. Detta övertygade inte ledamoten Eva Re-
mens, som vid museinämndens diskussion yrkade att 
utställningsprogrammet i fortsättningen skulle redovi-
sas i förväg för museinämndens godkännande. Lager-
crantz svar på denna begäran blev en hänvisning till 
den instruktion för museinämnden som stadsfullmäk-
tige antagit 1960.613 Enligt den hade nämnden rätt att 
delegera beslut om utställningsverksamheten antingen 
till ledamot av nämnden eller till chefstjänsteman. Mu-
seinämnden hade att ange villkoren för denna delega-
tion. Däremot angav inte instruktionen någon rätt till 
förhandsinformation för nämnden av utställningspro-
grammet.  

Bild 37: ”Säg vad du tycker” – Inbjudningsaffisch för att dis-
kutera glesbygdsfrågor och andra frågor  
på Stockholms stadsmuseum, 1969. Privat, Helena Friman.

På stadsmuseet fanns en praxis att stadsantikvarien ut-
arbetade utställningsprogrammet, vilket meddelades 
museinämnden som anmälningsärende före genomför-
andet av programmet. Beroende på stadsmuseets väx-

613   ”Instruktion för Stockholms stads museinämnd antagen av stads-
fullmäktige 1960-04-25”, Kommunal författningssamling för 
Stockholm 1960 utgiven av Stockholms Stadskansli Nr 3, 1960.
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ande utställningsverksamhet, hade emellertid detta med 
tiden blivit allt svårare att genomföra i praktiken.614 La-
gercrantz ansåg att det var angeläget att gripa tillfällen 
i flykten för att åstadkomma en bra och intressant verk-
samhet. Om museinämnden ställde alltför höga krav på 
insyn, skulle det verka hämmande på arbetet. Hittills 
hade det inte heller förekommit några invändningar från 
museinämnden mot denna ordning. För att ytterligare 
motivera det olämpliga i en inskränkning av stadsanti-
kvariens rörelsefrihet, jämförde Lagercrantz ansvaret 
och uppgiften med motsvarande roller för ansvariga ut-
givare av tidningar eller andra konstnärliga institutions-
chefer. På en tidning skulle alltid finnas en ansvarig 
utgivare och för exempelvis en teaterchef handlade an-
svaret om ett konstnärligt ansvar, som chefen hade att ta 
för varje produktion. Motsvarande förutsättningar bor-
de gälla för en museichef, menade Lagercrantz. Denna 
ståndpunkt fortsatte han att hävda vid flera tillfällen un-
der sin återstående tid som stadsantikvarie. 615 Den in-
terna debatt i museinämnden som Eva Remens initierat, 
ledde i sitt första skede till en kompromiss som innebar 
att stadsantikvarien i fortsättningen skulle anmäla nya 
utställningsprojekt till museinämndens ordförande för 
godkännande.616 Detta skedde också under följande år 
vilket framgår av museinämndens protokoll för åren 
1968–1972. En mycket tydlig konsekvens av diskus-
sionen och beslutet vid novembersammanträdet var, att 
stadsantikvarien redovisade planerade tillfälliga utställ-
ningar och program vid samtliga sammanträden som 
museinämnden genomförde från november 1967 t.o.m. 
december 1968.617 Frågan om ansvarsfördelningen mel-
lan museinämnd och institutionschef avfördes emeller-
tid inte från den framtida dagordningen. Tvärtom blev 
denna fråga föremål för en ännu grundligare penetre-
ring, då stadens centrala ledning tog initiativ till en juri-
disk utredning. Formellt handlade denna diskussion om 
eventuella juridiska oklarheter eller tolkningsalternativ. 
Stadens handläggning av detta ärende formulerades 
som en juridisk frågeställning om ansvarsfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän. Vad saken i verklighe-
ten handlade om var istället makt: vem skulle bestämma 
614   Utställningarnas antal per år hade på kort tid vuxit från några en-

staka utställningar till ett femtontal. Jämför med ovan redovisad 
besöksstatistik för Stadsmuseet i inledningen av detta kapitel. 

615   Jämför analys nedan om ansvarsfördelning på kulturinstitutioner; 
Lagercrantz, 1988, 58.

616   ”Vid den i anledning av promemorian förda diskussionen under-
ströks från nämndens sida, att innan en tillfällig utställning ar-
rangerades borde frågan först ha underställts nämnden eller dess 
ordförande för godkännande”, Stockholms stads museinämnds 
protokoll 1967-11-06, § 89, Stockholms stadsmuseums arkiv.

617   Här redovisas de sammanträden för museinämnden efter 
november 1967 och under hela 1968 då ärenden om planerade 
tillfälliga utställningar redovisades; Stockholms museinämnds 
protokoll 1967-12-11, §100; 1968-02-05, §21; 1968-03-04, §31; 
1968-03-25, §42; 1968-05-06, §59; 1968-06-19, §76; Brev till 
museinämndens ledamöter med kompletterande förslag till ut-
ställning, program och offentliga seminarier för  hösten, bilagor-
na 1 och 2 till museinämndens sammanträde i september, 1968-
07-17; 1968-10-07, §104; 1968-11-04, §115; 1968-12-09, §144, 
Stockholms stadsmuseinämnds protokoll 1967–1968, Stockholms 
stadsmuseums arkiv.

över stadsmuseets verksamhet? Var skulle gränsen gå 
mellan de förtroendevaldas respektive tjänstemännens 
mandat? Dessa frågor var förvisso inte nya eller ens 
unika inom den offentliga sektorn. Det som var nytt var 
snarare att problematiken sällan eller förmodligen ald-
rig diskuterats i Stockholms museinämnd. Diskussionen 
i denna fråga intensifierades efter en tid då kommunens 
revisorer ifrågasatt stadsmuseets och stadsantikvariens 
mandat att självständigt fatta beslut om utställningarna. 
Detta ledde till en mycket engagerad och känsloladdad 
konfrontation mellan flera aktörer i Stockholms stad. 
Dessa successivt ökade motsättningar var en bidragan-
de orsak till Lagercrantz avgång efter några år. Sam-
hällsklimatet 1967 var uppskruvat, nervöst och oroligt. 
Radikaliseringen av samhällsvärderingarna var under 
stark frammarsch, men skulle inte blomma fullt ut för-
rän om något år. Men det hårdnande politiska klimatet 
märktes klart i de reaktioner på stadsmuseets satsning-
ar som följde. Händelserna dramatiserades extra av att 
chefen för stadsmuseet så klart och offentligt försvara-
de sitt agerande med museet. Här fanns en ovana vid 
att en företrädare för en kulturinstitution och ett muse-
um aktivt deltog i en offentlig debatt som handlade om 
kommunikationen mellan medborgare och makthavare. 
Budbäraren för en sådan social process riskerade att 
utsättas för kritik från kända och okända håll samt att 
trampa på flera okända och ömma tår. Det var också 
vad som skedde och de potentiella och faktiska motsätt-
ningar gällande makt och ideologier som fanns i sam-
hället, avspeglades i den diskussion som dels utspelades 
i det fördolda, men dels också i det offentliga rummet. 
Under åren 1967–1971, dvs. så länge Lagercrantz satt 
kvar som stadsantikvarie, utvecklades en omfattande, 
livaktig och utpräglat utåtriktad publikverksamhet på 
stadsmuseet. Lagercrantz bestämde sig för en strategi 
som bl.a. byggde på ett så levande samarbete med när-
samhället som möjligt. Det betydde i detta fall Söder-
malm med näraliggande områden och förorter. Museets 
inriktning som grannskapsmuseum (communitymuse-
um) var tydlig.  

Bild 38: Invigning av Stockholms stadsmuseums utställning 
”Vi bygger skola”. Fr. v. Bo Lagercrantz och museinämndens 
ordförande Wilhelm Forsberg. I mitten chefen för Stockholms 
skolförvaltning Lennart Düsing. Privat, Helena Friman. 
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Det rådande heta samhällsklimatet innebar att medbor-
garnas engagemang i såväl kultur- som samhällsfrågor 
var påtagligt växande. Många medborgare kanaliserade 
sitt vidgade samhällsintresse i nya politiska organisa-
tioner främst på vänsterkanten, i byalag, hyresgästor-
ganisationer, kommittéer samt organisationer bildade 
som stöd eller för aktiva protester i nationella eller in-
ternationella frågor och konflikter. Exempel på såda-
na aktuella och stora frågor var krigen i Vietnam och 
Kambodja, kampen mot USA-imperalismen, stöd för 
FNL i Vietnamkriget osv. Inom kulturområdet skedde 
en markant vitalisering som bl.a. innebar bildandet av 
många s.k. fria grupper. Amatörgrupper och studiecirk-
lar i kultur- och samhällsfrågor ökade också i snabb 
takt och med ett växande antal deltagare och medlem-
mar. Allt detta dramatiskt växande kultur- och sam-
hällsintresse krävde också offentliga arenor för sitt ut-
övande och det var något som några kulturinstitutioner 
började inse värdet av. 618    Stockholms stadsmuseum 
stod i täten för den typen av initiativ och satsningar. 
Detta manifesterades i att museet öppnades för många 
av dessa kulturgrupper, kulturutövare, konstnärer, mu-
siker, teatergrupper, författare och andra personer och 
grupper med intresse för opinionsbildande aktiviteter. 
En viktig målgrupp för satsningen var barnen. Resul-
tatet av detta blev flera initiativ med pedagogisk och 
aktiverande gruppverksamhet för barn på museet lik-
som en ökad verksamhet i samarbete med skolan.619All 
denna levande verksamhet medverkade till att stads-
museet snabbt skapade sig en position som en viktig 
aktör i Stockholms kulturliv. Museets tydligt signale-
rade välkomnande attityd till det spirande samhällsen-
gagemanget, blev om inte ett självspelande piano, så 
dock en vital och kraftfull dynamo för denna energi. 
Medierna i Stockholm var inte sena att bevaka och för-
medla den växande verksamheten på stadsmuseet. Hos 
politiska organisationer, massmedier och allmänheten 
manifesterades dock  en sprickbildning när det gällde 
frågan om stadsmuseets nya giv skulle anses bra, ac-
ceptabel eller politiskt förkastlig. Två läger – tankekol-
lektiv – utkristalliserades snart i det hörbara offentliga 
rummet. Det ena som kunde kallas det kulturradikala 
tankekollektivet var entusiastisk för stadsmuseets sak. 
Det andra tankekollektivet av allmänborgerliga och 
kulturkonservativa såg stadsmuseets och Lagercrantz 
verksamhet som provocerande och oacceptabel.

618   I Stockholm togs ungefär samtidigt motsvarande initiativ av bl.a. 
Historiska museet, Nordiska museet och Moderna Museet.

619   Stockholms stadsmuseum intensifierade sin verksamhet för barn i 
form av det s.k. projektet Hyllan, som innebar öppna pedagogiska 
aktiviteter dagtid för de små barnen. För de äldre barnen och sko-
lan ökade museet också sin verksamhet i form av heldagsunder-
visning för årskurs 5 om 1600-talets Stockholm, med stads vand-
ring och lunch i Storkyrkoskolan. Undervisningen utformades i 
samarbete med lärare och Stockholms skolförvaltning.

Bild 39: Schackspel inför publik på Stockholms stadsmuse-
ums gård 18 augusti 1969. Foto: G. Fredriksson/ Stockholms 
stadsmuseums fotoarkiv, Stadsmuseet H, sid. 023, F 93190.

Bild 40: Affisch till utställningen ”Än sen då” 1969 på Stock-
holms stadsmuseum. Utställningen producerades av Chalme-
riststudenter. Många program och debatter anordnades på 
museet i samband med utställningen. Stockholms stadsmuse-
ums arkiv. 
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Bild 41: Bo Lagercrantz och Helena Friman i ”Vita havet”, Hyllan – 
lokalen för barnaktiviteter på Stockholms stadsmuseum. Tid: ej känd 
(sannolikt 1968–1970). Privat, Helena Friman. 

Kulturarv som Samhällsmuseum  
– Rädda Gasklockan
Lagercrantz engagemang för att utveckla stadsmuse-
et till ett Samhällsmuseum uttrycktes inte bara genom 
satsningen på den utåtriktade verksamheten, utan också 
genom ett arbete för att värna värdefulla kulturmiljöer. 
Exemplet Hornsgatpuckeln har analyserats för att be-
lysa denna ambition hos Lagercrantz. I det fallet hand-
lade det om ett agerande till försvar av kulturarvet.  I 
det exempel som analyseras i detta avsnitt, handlade 
det också om ett försvar av kulturarvet, men här lades 
till en komponent för att göra det möjligt att inte en-
bart bevara en kulturhistoriskt värdefull miljö, utan att 
dessutom använda denna för ett nytt samhällsorienterat 
syfte. Exemplet handlar om den gamla Gasklockan vid 
Sabbatsbergs sjukhus.

Rädda Gasklockan 
Frågan om bevarandet av den gamla Gasklockan vid 
Sabbatsbergs sjukhus, väckte stor uppmärksamhet och 
engagerade många enskilda, aktionsgrupper, organi-
sationer och institutioner i Stockholm. Utvecklingen 
av denna fråga hade också stor betydelse för konse-
kvenserna när det gäller debatten om stadsmuseet och 
stadsantikvariens sätt att leda museet. Stadsmuseets 
och Lagercrantz agerande i denna fråga var också ett 
uttryck för en strävan att vidga definitionen av museets 
uppdrag som närmade sig den vision om ett Samhälls-
museum som bl.a. författaren Per Wästberg formule-
rat. Vad var museets roll i samhällsplaneringen och ut-
vecklandet av samhället? Dessa frågor såg stadsmuseet 
under Lagercrantz ledarskap som viktiga att diskutera. 
Museets traditionella roll att värna kulturarvet var inte 
tillräckligt. Sverige befann sig under 1960-talet mitt i 
en global smältdegel, där utvecklingen i världen och 
dess uppenbara påverkan på det svenska samhället var 
omöjligt att blunda för. Den svenska välfärden och 
folkhemsideologin utmanades för första gången på all-
var av händelser och värderingar som växte sig starka i 
den värld som fanns utanför landets gränser. 

Så var stämningarna i Sverige vid tiden, då den gam-
la Gasklockan vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 
uppmärksammades av några opinionsbildare och ska-
pade en offentlig diskussion om behovet av en sam-
lingslokal för ungdomen i Stockholm. Rådande tids-
anda och en spektakulär samhällshändelse bidrog till 
den inriktning debatten om Gasklockan tog. Händelsen 
var den demonstration mot USA:s krig i Vietnam som 
anordnades av FNL-rörelsen i Sverige i Stockholm i 
december 1967. Det demonstrationståg som ställde 
upp på Norra Bantorget för marsch mot den amerikan-
ska ambassaden möttes av polis med hästar, piskor och 
batonger. Demonstrationen slogs ned av polisen och 
kollisionen mellan den etablerade samhällsmakten och 
den nya generationen blev med denna dramatiska hän-
delse ett faktum. Det var i detta samhällsklimat som 
frågan om Gasklockans fortsatta öde uppmärksam-
mades offentligt.  Den offentliga debatt som därmed 
inleddes, pågick under lång tid och klingade inte av 
förrän 1970, då Stockholms stadsfullmäktige slutgil-
tigt avgjorde frågan genom sitt beslut om rivning av 
Gasklockan.620 

Bild 42: Katalogomslaget till informationsbroschyr om pro-
jekt Gasklockan, 1967. Privat, Helena Friman.

Gasklockan – rivningsärende eller 
allaktivitetshus   
Den gamla Gasklockan vid Sabbatsberg, invigd 1885, 
var Stockholms äldsta bevarade gasklocka, en förbi-
sedd monumentalbyggnad, som i sin arkitektur spegla-
de 1880-talets stolthet över de tekniska framsteg, som 

620   Museinämndens sammanträde 1970-02-24, Stockholms stads mu-
seinämnds protokoll 1970, Stockholms stadsmuseums arkiv.
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den då nya gastekniken innebar. Detta var bakgrunden 
till att dåvarande Stockholms stad satsade ambitiöst för 
att ge Gasklockan en värdig framtoning. Därför utlys-
tes en arkitekttävling som resulterade i många intres-
santa förslag som finns bevarade i gasverkets arkiv. 
Inga av förslagen kom emellertid till utförande. Istället 
uppfördes Gasklockan efter arkitekten P.G.Wermings 
ritningar.621

Sedan den togs ur drift 1953, hade den lämnats för fä-
fot och inte underhållits. Trots detta visade sig bygg-
naden vara i förvånansvärt gott skick vid den tekniska 
besiktning som gjordes då frågan om dess öde aktuali-
serades av kommunen 1966. Anledningen till detta var 
planerna på en ny trafikled över Klara sjö den s.k. Rå-
lambsleden. Gasklockan ansågs av kommunens tekni-
ker ligga alltför nära den planerade vägsträckan, varför 
de förespråkade en rivning av byggnaden.622 

I början var detta orsaken till att Gasklockan endast 
betraktades som ett rivningsärende. Undan för undan 
växte emellertid frågan till att formuleras som ett pro-
jekt för ett allaktivitets- och kulturhus för Stockholms 
ungdomar. Lagercrantz sammanfattade hur han mer 
eller mindre av en tillfällighet upptäckte byggnadens 
rang och möjligheter:

Jag försökte hålla ögonen på den strida floden av 
rivningsärenden. Flertalet saknade allt intresse. Desto 
större var risken att vi inte skulle uppmärksamma de 
viktiga fallen. En dag stötte jag i den bunten på den 
gamla gasklockan vid Sabbatsberg. Den beskrevs 
som ett banalt fall. Tomten behövdes visserligen inte 
ännu för ett annat ändamål. Men klockan hade varit 
ur bruk i årtionden. Den hade börjat förfalla och ras-
risker kunde emotses. Det ansågs bäst att förekomma 
sådant.

Jag hajade till, begrundade den gamla gasklockan 
som industrihistoriskt monument från den kommu-
nala teknikens gryning. Det var den tio år äldre före-
gångaren av Ferdinand Bobergs gasverk vid Värtan. 
Jag beslöt mig för en inspektion på platsen och hade 
turen att även få se det inre av byggnaden. Det var en 
hisnande upplevelse. Den väldiga rotundan – avsedd 
att ses av ingen eftersom den byggts för att skydda 
den enorma gasflottören – var underbart skön med 

621   Bo Lagercrantz, ”Gasklockan vid Sabbatsbergsområdet vid Tors-
gatan” (Promemoria), 1968-01-12, Stockholms stadsmuseums 
arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans 
privata arkiv.  
 En ingående beskrivning i Teknisk Tidskrift år 1885 speglar det 
intresse som samtiden ägnade detta projekt och även den omsorg 
med vilken arbetet utfördes under överinseende av det då unga fö-
retaget Skånska Cementaktiebolaget. Gasklockan vid Sabbatsberg 
innebar företagets genombrott i svensk byggenskap.  

622   ”Promemoria betr. gasklocksbyggnad i kvarteret Sabbatsberg, 
tomt 17”, Stockholms stads byggnadsnämnds protokoll 1967-01-
30, bilaga 1, Stockholms stadsarkiv, Stockholms fastighetskontor, 
Fastighetskontorets diarieförda handlingar, Objekt 1965–1970, 
Serie F1BA, Volym 692.  

sina vertikala, parvisa fönster i två våningar.623  

Redan under 1966 upptäckte Lagercrantz Gasklockan 
som ett rivningsärende. I ett yttrande över stadsplanen 
under sommaren samma år, skrev han att Gasklockans 
arkitektur var ett argument för att den borde bevaras i 
stadsbilden. Samtidigt föreslog han att man borde un-
dersöka byggnadens användning för ett nytt ändamål. 

Inom Stockholms stad fanns, som framgått ovan, in-
tressen som förespråkade en rivning av Gasklockan. 
En av dessa var den kommunala industriverksstyrelsen 
som i januari 1967 fattade ett beslut med förslag om 
en omedelbar rivning av byggnaden.624 Under våren 
1967 upprepade stadsantikvarien sina argument i ett 
nytt remissyttrande till byggnadsnämnden, med anled-
ning av den begäran som fanns om att erhålla rivnings-
lov. Stockholms gas- och vattenverk kommenterade 
dessa synpunkter i ett yttrande till byggnadsnämnden 
i maj 1967, där man menade att stadsmuseets stånd-
punkt borde kunna omprövas bl.a. mot bakgrund av 
att ett bevarande skulle bli ekonomiskt kostsamt och 
osäkert mot bakgrund av befintliga stadsplaner för Rå-
lambsleden. Verket pekade dessutom på det faktum att 
Stockholm med Värtangasverket fortfarande hade två 
gasklocksbyggnader av liknande typ som den vid Sab-
batsberg.625 Ärendet återfördes därefter under hösten 
1967 till fastighetskontoret för en intern utredning om 
byggnadens framtida öde. Utredningen formulerade två 
alternativa lösningar. Den ena handlade om att göra om 
Gasklockan till samlingslokal alternativt parkerings-
hus och den andra avsåg en rivning av byggnaden. De 
tjänstemän på fastighetskontoret som var ansvariga för 
utredningen argumenterade i sitt förslag till beslut för 
fastighetsnämnden i december 1967 för att Gasklockan 
borde rivas. Vid sitt sammanträde den 12 december  

623   Bo Lagercrantz, ”Sju stormiga år”, i Stadsvandringar 11: Stock-
holms stadsmuseums årsskrift 1988, Stockholms stadsmuseum, 
1988, 59.

624   ” […] Då verket sålunda ej kan finna någon som helst användning 
för byggnaden och den dessutom ligger på mark, som enligt stads-
planeförslag skall utnyttjas på annat sätt, samt slutligen att fortsatt 
bevarande skulle innebära stora kostnader, synes det ur stadens 
och verkets synpunkt riktigast att omgående riva densamma. 
 Detta blev också Industriverksstyrelsen beslut vid dess sam-
manträde den 19 januari 1967. 
 Stockholm den 24 januari 1967 N Hainer” ; ”Promemoria betr. 
gasklocksbyggnad i kvarteret Sabbatsberg tomt 17”, Stockholms 
stads byggnadsnämnds protokoll 1967-01-30, bilaga 1, Stock-
holms stadsarkiv, Stockholms fastighetskontor, Fastighetskon-
torets diarieförda handlingar, Objekt 1965–1970, Serie F1BA, 
Volym 692.

625   ”Betr. Rivningslov för gasklocksbyggnad Kvarteret Sabbatsberg, 
tomt 17”, Promemoria av Stockholms gas- och vattenverk till 
Stockholms stads byggnadsnämnd 1967-05-22, Stockholms stads-
arkiv, Stockholms fastighetskontor, Fastighetskontorets diarieför-
da handlingar, Objekt 1965–1970, Serie F1BA, Volym 692.
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bordlade fastighetsnämnden ärendet.626 Dagen innan 
hade Gasklockan vid Sabbatsberg för första gången 
presenterats som ett ärende för museinämnden. La-
gercrantz informerade om fastighetskontorets förslag 
om rivning och hans egen ståndpunkt, som innebar 
förslag om bevarande och samtidigt en användning av 
gasklockan för ungdoms- och programverksamhet.627

Frågan om Gasklockan hade nu utvecklats till att riv-
ningsalternativet var fullt tänkbart, såvida inte andra al-
ternativ kunde hävdas. Det initiativ som togs av Lager-
crantz i den situationen, utgick från den strategi som 
omnämnts ovan och som handlade om nödvändigheten 
att skapa opinion för den sak som stadsmuseet ville nå 
framgång med. Marken var nu beredd för att väcka ett 
intresse hos allmänheten för ett sådant kulturprojekt.

Aktion rädda Gasklockan – 
Arbetsgrupp, program, utställning och 
debatt
Lagercrantz agerade snabbt och tog dagarna före jul 
1967 kontakt med några studenter vid tredje årskur-
sen på Tekniska högskolans arkitektursektion och fick 
dem intresserade att arbeta fram ett byggnadstekniskt 
förslag för hur gasklockan skulle kunna omvandlas till 
ett allaktivitetshus för ungdomar. En debatt om ären-
det i massmedierna inleddes före årsskiftet och fort-
satte under lång tid. Lagercrantz deltog tidigt även på 
denna arena, inledningsvis med en artikel i Dagens 
Nyheter.628 Parallellt med detta hade en Arbetsgrupp 
för Gasklockan vid Sabbatsberg bildats, som omedel-
bart etablerade en kontakt med Lagercrantz och stads-
museet. Arbetsgruppen bestod av olika aktiva yngre 
konstnärer och kulturarbetare.629 Genom ett intensivt 
samarbete utarbetade dessa tre grupperingar i form av 
arkitektstudenter, Arbetsgruppen för Gasklockan vid 
Sabbatsberg och stadsmuseet på mycket kort tid ett 
preliminärt förslag till program för skapandet av Al-
laktivitetshuset Gasklockan som  överlämnades till 
kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg den 12 januari 
1968.630 Samma dag färdigställde Bo Lagercrantz en ny 
promemoria där han förespråkade en slagkraftig plan 

626   ”Tjänsteutlåtande angående ifrågasatt rivning av gasklockan på 
tomten 17 i kvarteret Sabbatsberg (Torsgatan 32)”, Fastighetskon-
torets yttrande till fastighetsnämnden 1967-12-06  till dess sam-
manträde 1967-12-12, Stockholms stadsarkiv, Stockholms fast-
ighetskontor, Fastighetskontorets diarieförda handlingar, Objekt 
1965–1970, Serie F1BA, Volym 692.

627   Bo Lagercrantz, ”Redogörelse för planerad rivning av gasklockan 
vid Torsgatan”, Stockholms stads museinämnds protokoll 1967-
12-11, § 102, Stockholms stads museinämnds protokoll 1967–
1968, Stockholms stadsmuseums arkiv. 

628   Bo Lagercrantz., ”Ett allrum för stockholmarna”, Dagens Nyheter 
1968-01-05 

629   Bo Lagercrantz, ”Redogörelse för planerad rivning av gasklock-
an vid Torsgatan”,§102, 1967-12-21, Stockholms stadsmuseums 
arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan.

630   Brev till kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg från Arbetsgruppen 
Gasklockan vid Sabbatsberg 1968-01-12, Stockholms stadsmuse-
ums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan.

för Gasklockans framtida användning.631 I en artikel i 
Dagens Nyheter utvecklade arkitektstudenten Christer 
Bodén, som i december inlett debatten i massmedierna, 
teknikstudenternas idé om Gasklockan.632 

Arbetsgruppen för Gasklockan vidareutvecklade sitt 
preliminära program under januari, ett förslag presen-
terades vid den debattutställning på stadsmuseet som 
inleddes i början av februari 1968. Programmet över-
lämnades därefter som Arbetsgruppens förslag till kul-
turborgarrådet Wilhelm Forsberg i mitten av februa-
ri.633Parallellt med denna process arbetade Lagercrantz 
för att förankra idén för räddning av Gasklockan hos 
viktiga politiska beslutsfattare i staden.634 Han väd-
jade också om stöd för Gasklockan hos aktörer inom 
det privata näringslivet.635  Frågan hade nu blivit in-
tressant för massmedierna. Det innebar att flera artik-
lar av nyhetskaraktär publicerades i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet om Gasklockan under tiden 
före och efter nyåret 1967/1968. Flera debattartiklar 
till försvar för Gasklockans bevarande förekom också 
under denna tid förutom ovan nämnda tidningar också 
i Expressen, Aftonbladet, Veckojournalen, Arbetaren, 
Östersundsposten och Unga Örnars tidning.636 För-

631   Bo Lagercrantz, ”Angående Gasklockan på Sabbatsbergsområdet 
vid Torsgatan”, 1968-01-12, utgående skrivelser 204/1968, Stock-
holms stads museinämnds protokoll 1967–1968, Stockholms 
stadsmuseums arkiv.

632   Christer Bodén, ”Så vill vi ha Gasklockan”, Svenska Dagbladet, 
1968-01-19.

633   ”Utställningsprogram för Stockholms stadsmuseum 1967”, Berät-
telse över museinämndens verksamhet under år 1968, Stadskolle-
giets utlåtanden och memorial, Bihang Nr 34, 1968, Stockholms 
stadsmuseums arkiv. 
 Arbetsgruppen för Gasklockan vid Sabbatsberg överlämnade 
programförslag till Forsberg vid två tillfällen. Det första var 1968-
01-12, då Arbetsgruppens förslag befanns i sitt ett preliminärt 
utkast. Det andra tillfället var  i mitten av februari samma år, efter 
det att debattutställningen om Gasklockan hade öppnats på Stads-
museet. Denna gång var Arbetsgruppens program mer definitivt 
och genomarbetat. 

634   ”Alla aktiviteter ryms i klockan”, Nyhetsartikel om Gasklockan 
i Dagens Nyheter 1968-01-13; I artikeln omnämns flera besluts-
fattare som kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg, socialborgarrå-
det Sören Carlsson liksom fastighetschefen Carl-Eric Blomquist, 
stadsantikvarien Bo Lagercrantz och författaren Pär Stolpe med 
sina kommentarer till projektet. Artikeln kompletteras också med 
en bild på dessa personer stående framför Gasklockan. 
 ”Den gamla gasklockan kan bli katedral för kulturdemokrati”. 
Nyhetsartikel om Gasklockan i Svenska Dagbladet, 1968-01-13. 
Samma personer som ovan omnämns även i denna artikel och 
finns också med på den bild som kompletterade texten. Artikeln 
i Svenska Dagbladet skrevs av Ulf Hård af Segerstad som också 
var en av medlemmarna i den ovan nämnda Arbetsgruppen för 
Gasklockan.

635   Brev från Bo Lagercrantz till bankdirektören Jan Ekman vid 
Stockholms Enskilda bank 1967-12-21. Med hänvisning till sin 
promemoria om Gasklockan från 1967-12-21, bad Lagercrantz 
om Ekmans ekonomiska stöd för räddningen och ombyggnaden 
av Gasklockan, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv.

636   Sammanställningen nedan av de publicerade tidningsartiklarna 
under december 1967 – februari 1968 ger en bild av stämnings-
läget bland de opinionsbildare som engagerade sig i frågan om 
Gasklockan:  
 Christer Bodén, ”Arkitekturvärde att rädda gasklockan”, Svens-
ka Dagbladet, 1967-12-21. 
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fattaren Per Wästberg publicerade ett sådant diskus-
sionsinlägg den 27 december 1967  i Dagens Nyheter. 
Wästberg pekade där ut de möjligheter till användning 
av Gasklockan för teater, offentliga möten, cirkus, kon-
serter m.m. som tidigare förekommit i debatten om 
projektet. Han lyfte också fram förutsättningarna för 
att använda Gasklockan som ett alternativt danspalats 
till Nalen som nyligen lagts ned.637 I ett brev till Lager-
crantz dagen efter Wästbergs artikel i Dagens Nyheter 
från ordföranden i Arbetsgruppen för Gasklockan vid 
Sabbatsberg, Pär Stolpe, ifrågasatte denne Wästbergs 
förslag om Gasklockan som danspalats.638

Skulle Gasklockan omvandlas till ett nytt danspalats 
i Stockholm efter Nalen? Lagercrantz var helt klar 
över att detta inte var någon huvudfråga för projek-

 ”Varför inte ett pophus av gamla gasklockan?”, Expressen, 
1967-12-21,  
 ”Så här ser det ut idag men vilket nöjespalats det kunde bli”, 
Expressen, 1967-12-27.  
 Per Wästberg, ”Gasklockan på Sabbatsberg”, Dagens Nyheter, 
1967-12-27. 
 ”Stadshuspolitiker beser gasklockan”, Dagens Nyheter, 1967-
12-28. 
 ”Hr Agrenius (h) vill inte bevara gasklockan”, Dagens Nyheter, 
1967-12-30. 
 Kurt Bergengren, ”Gasklockan – ett rum för ungdomen. Ja!”, 
Aftonbladet, 1967-12-30.  
 Bo Lagercrantz, ”Ett allrum för stockholmarna”, Dagens Nyhe-
ter, 1968-01-05. 
 ”Rädda gasklockan vid Sabbatsberg till ungdomshus”, Dagens 
Nyheter, 1968-01-11.  
 Ulla Bengtsson, ”Vilken pop-klocka, Räddningsaktion idag för 
Gasklockan”, Expressen, 1968-01-12. 
 RT. (signatur), ”Alla aktiviteter ryms i klockan”, Dagens Nyhe-
ter, 1968-01-13.  
 Ulf Hård af Segerstad, ”Den gamla gasklockan kan bli katedral 
för kulturdemokrati”, Svenska Dagbladet, 1968-01-13.  
 Rebecka Tarschys, ”Gör det nu – måla om stan”, Dagens Nyhe-
ter, 1968-01-14.  
 Kurt Bergengren, ”Ungdomsrummet”, Dagens Nyheter, 1968-
01-14. 
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638    Brev till Bo Lagercrantz från Pär Stolpe 1967-12-28, Stockholms 
stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, 
Helena Frimans privata arkiv.

tet. I Dagens Nyheter den 5 januari 1968 underströk 
han istället den skriande bristen på lokaler för Stock-
holms 130 tusen storstadsungdomar. De antikvariska 
synpunkterna för bevarandet av Gasklockan kom inte i 
första hand, utan det var dess möjligheter till ett allrum 
för stockholmarna som var viktigast: ”Mindre än vad 
den ståtliga byggnaden idag betyder i stadsbilden – el-
ler imorgon kan komma att betyda som välbehövligt 
komplement till Rålambsledens hotande trafikmaskin 
– betyder dåraktigt nog just i dagens speciella konjunk-
tur dess överväldigande sköna inresemöjligheter för 
Stockholms teaterliv och för de vitala stockholmarna. 
Ja visst är det en dårskap, eftersom detta sköna rum 
aldrig konstruerats för att skådas av någon levande 
människa.” 639

Betecknande för den tidsanda som rådde, fanns en vil-
ja bland många som engagerade sig i Gasklockan, att 
argumentera för sin ståndpunkt. Detta gällde också de 
som var skeptiska eller kritiska till Gasklockans be-
varande. En av dem som öppet ifrågasatte projektet 
med argument var direktören för Stockholms gas- och 
vattenverk, Carl-Eric Blomquist. När frågan i början 
av januari 1968 hade blivit het och massmedialt dra-
matisk, fann denne skäl att vända sig direkt till Lager-
crantz med sina synpunkter och sin analys. Det gjorde 
han i form av ett utförligt och argumenterande brev. 
Blomquist delade i flera avseenden Lagercrantz upp-
fattning om att byggnaden representerade ett betydande 
arkitektoniskt skönhetsvärde, men ställde sig tveksam 
till ett bevarande med hänvisning till Gasklockans för 
publiken obekväma läge alltför nära den planerade tra-
fikleden. Blomquist var å andra sidan inte helt avvisan-
de, utan försäkrade Lagercrantz att han vid ett beslut 
om bevarande skulle verka konstruktivt för byggna-
dens ombyggnation och upprustning.640

Så pågick en intensiv arbetsprocess under januari 1968 
med flera engagerade aktörer, varav de övervägan-
de flesta som hördes i debatten var tydliga föresprå-
kare för Gasklockans bevarande. Arbetsgruppen för 
Gasklockan vid Sabbatsberg hade i mitten av januari 
utarbetat ett omfattande arbetsmaterial och program 
för projektets fördelar och möjligheter. Som framgått 
ovan, meddelade man dessa synpunkter i en skrivel-
se till Stockholms kulturborgarråd Wilhelm Forsberg 
för att vinna gehör för sin sak.  I skrivelsen under-
strök man sina önskemål att verksamheten skulle vara 
helt öppen med avseende på formella institutionella 
anknytningar och krav. Viktigt var att öppenhet ock-
så skulle gälla såväl för de som producerade program 
som de som utgjorde programmens publik. Med det 

639   Bo Lagercrantz, ”Ett allrum för stockholmarna”, Dagens Nyheter, 
1968-01-05.

640   Brev till Bo Lagercrantz från direktören för Stockholms Gas- och 
vattenverk Carl-Eric Blomquist, 1968-01-09, Stockholms stads-
museums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, Helena 
Frimans privata arkiv. 
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senare åsyftade Arbetsgruppen det angelägna i att även 
publiken bereddes frihet att ta initiativ för aktiviteter 
som planerades för Gasklockan. Arbetsgruppen ansåg 
vidare att två bestämda krav måste uppfyllas för verk-
samheten. Det första handlade om att vad som skapa-
des, inte skulle kunna åstadkommas någon annanstans 
inom exempelvis ramen för någon av de stora institu-
tionernas program. Det andra kravet var att den publik 
som regelbundet frekventerade Gasklockan, skulle ges 
medbestämmanderätt om verksamhetens målsättning 
och uttrycksmöjligheter. Hur detta skulle åstadkommas 
med olika typer av inflytandegrupper angavs också i 
Arbetsgruppens skrivelse till Forsberg.641 Samma dag 
som Arbetsgruppen skickade sin skrivelse till kultur-
borgarrådet Forsberg, författade Lagercrantz en ny 
promemoria om Gasklockan. Detta dokument var san-
nolikt tänkt som ett strategiskt understöd till Arbets-
gruppens skrivelse och torde ha varit avsedd att läsas 
av de viktiga beslutsfattarna, däribland Forsberg.642 
Parallellt med detta fortsatte frågan att kontinuerligt 
ges massmedial uppmärksamhet. Ett av debattinläggen 
skrevs av en arkitektstuderande vid Tekniska Högsko-
lan, Christer Bodén, som tillika var en av medlem-
marna i Arbetsgruppen för Gasklockan vid Sabbats-
berg. Bodéns artikel publicerades den 19 januari 1968 
i Dagens Nyheter och hade som rubrik ”Så vill vi ha 
Gasklockan!”. Bodén avvisade Per Wästbergs idé om 
Gasklockan som ett nytt danspalats efter Nalen. Istället 
lyfte han fram projektet som något helt nytt som alter-
nativ till de ”kommunalgrå” ungdomsgårdarna och de 
kulturella institutionerna. Artikelförfattaren såg möjlig-
heten av Gasklockan som ett 

[…] klimatskal, kring ett ungdomssamhälle i minia-
tyr med en brett upplagd verksamhet. M.a.o. skulle 
man i den stora öppna delen kunna tänka sig verk-
samhet alltifrån boxningsgalor till gästspel av Kung-
liga teatern. I de mer intima lokalerna kunde man sti-
mulera besökaren med överraskningsmoment i form 
av labyrinter, vindlande gångar ev. i olika nivåer, där 
man kunde finna meditationsrum, stereorum, TV-
rum, klädutställningar, boutiquefilialer etc. liksom 
caféteria och diskotek. Hela verksamheten kunde dri-
vas delvis kommersiellt.[…]

Man skulle för första gången kunna skapa en al-
lomfattande verksamhet – en marknad, som kunde 
rymma allt, och inverka positivt vad gäller över-
bryggning av generationsklyftor och konstnärligt 

641   Skrivelse till kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg från Arbets-
gruppen för Gasklockan vid Sabbatsberg, 1968-01-12. Skrivelsen 
undertecknades av ordföranden Pär Stolpe samt av ingenjör Sören 
Brunes, arkitektstuderande Jan Inghe, redaktör Marianne Lewin, 
psykolog Lennart Spindler, författare Thomas Tidholm, regissör 
Thomas Wieslander och koreograf Margareta Åsberg; Wilhelm 
Forsberg (s), var förutom kulturborgarråd också ordförande i 
Stockholms stads museinämnd under perioden 1966–1969.

642   Bo Lagercrantz, ”Gasklockan vid Sabbatsbergsområdet vid Tors-
gatan”, 1968-01-12, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lager-
crantz personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv.

gränsöverskridande. Först då kunde man säga att 
man lyckats hinna upp utvecklingen och kanske ska-
pa något på lång sikt – en utopi i verkligheten! 643

Anslaget i Christer Bodéns artikel var att verklighe-
ten skulle omskapas för en bättre framtid genom ett 
starkt samhällsengagemang och med ett innovativt - 
helst visionärt tänkande.  Tilltron till att förändringar 
var möjliga och dessutom nödvändiga, var stark bland 
de opinionsledande grupper som bl.a. Bodén ingick i. 
Men enligt dem måste förändringarna komma till stånd 
genom det demokratiska arbetssätt som innebar, att 
olika förslag först skulle diskuteras i de grupper som 
var berörda och engagerade i en fråga. Därefter skulle 
majoritetsbeslut tas före ett genomförande. I arbetspro-
cessen för skapandet av det program för Gasklockan 
som presenterades vid debattutställningen på stadsmu-
seet i början av februari 1968, var denna syn på den 
demokratiska förankringen av programmet viktig. Ar-
bets- och diskussionsmöten mellan Arbetsgruppen och 
dess s.k. associerade grupp om ett femtiotal personer 
tillsammans med Lagercrantz, stadsmuseet samt de ar-
kitektstuderande som arbetade med projektets arkitek-
toniska del, avlöste därför varandra under januari innan 
programmet och utställningen var färdig att presenteras 
för allmänheten.644

Gasklockan som kulturpolitisk 
utmaning
Utställningen på stadsmuseet om Gasklockan besöktes 
av en stor publik. I massmedierna kommenterades ut-
ställningen med välvilja i alla tidningar utom i Svens-
ka Dagbladet. Ett par dagar innan vernissagen bjöd 
stadsantikvarien på en av honom själv tillagad måltid 
i stadsmuseets lokaler för de arkitektstuderande, som 
med sitt program för en räddning och ny användning 
av Gasklockan hade medverkat till att utställningen 
kommit till stånd. Enligt Lagercrantz utgjorde detta ar-
rangemang ett kort avbrott i arbetet med utställningen 
på museet. Denna, till synes bagatellartade händelse, 
framställdes kort därefter som en skandal i Dagens Ny-
heter. I artikeln uttalade sig museiledamoten Eva Re-

643   Christer Bodén, ”Så vill vi ha Gasklockan”, Dagens Nyheter, 
1968-01-19.

644   Arbetsgruppen Gasklockan vid Sabbatsberg, ”Projektet Gasklock-
an – allaktivitetshuset: Förslag till ombyggnad och använd-
ning av Gasklockan vid Sabbatsberg”, Stockholm 1968-02-09, 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv. 
 Förslaget presenterades vid ett möte 1968-02-09  med de till 
Gasklockeprojektet associerade aktörerna på stadsmuseet. Som 
undertecknare för Arbetsgruppen stod följande personer: ingenjör 
Sören Brunes, arkitektstuderande Jan Inghe, redaktör Marianne 
Levin, psykolog Lennart Spindler, författare Thomas Tidholm, 
regissör Thomas Wieslander, koreograf Margareta Åsberg, förfat-
tare Pär Stolpe.  
 Det associerade tankekollektivet utgjordes av 66 personer vid 
tiden för mötet 1968-02-09. Flera av dessa var kända kulturper-
soner med namn som Claes Fellbom, Jan W. Mortenson, Roland 
Hjelte, Sven Stolpe, Bengt Ernryd, Bengt af Klintberg, Pontus 
Hultén, Folke Rabe, Staffan Olzon m.fl.
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mens om utställningen som museinämnden godkänt 
vid sitt sammanträde i februari 1968. Mot utställningen 
om Gasklockan hade hon inget att invända, då hon an-
såg att den var sakligt underbyggd och dessutom hand-
lade om Stockholm. Däremot var hon mycket kritisk 
till andra tidigare utställningar som Lagercrantz bar 
ansvar för som Spanienutställningen och utställning-
en om ryska revolutionsaffischer.  Dessa program var 
politiskt färgade och borde inte förekomma på Stock-
holms stadsmuseum, ansåg Remens. I samma intervju 
i Dagens Nyheter förklarade Remens: ”[---] att hon 
´kraftigt´ påtalat detta i museinämnden och att ´hårda 
bandage´ då användes i en frän diskussion. Det slutade 
med att stadsantikvarien vid nästkommande samman-
träde redovisade ett principprogram om tänkbara ut-
ställningar, ett program så digert att det borde räcka till 
minst tio år.”645

Lagercrantz sparade inte på krutet i sin kommentar till 
Remens uttalande: ”Här kommer en ny inblandning i 
min verksamhet. Den är oförsynt. Anmärkningarna är 
helt obefogade. Jag tolererar inte detta. Utställningar-
na har hyllats av en enig press. Det är blamant att man 
vill förhindra min frihet att yttra mig och tänka som 
en kulturarbetare.”646 I samma tidningsartikel gavs La-
gercrantz ett mycket klart stöd i yttranden av två an-
svariga politiker med stort inflytande, finansborgarrå-
det Hjalmar Mehr (s) och kulturborgarrådet Wilhelm 
Forsberg (s). Mehrs argumentering var tydlig när han 
försvarade stadsantikvariens rätt att arrangera utställ-
ningar och program av den karaktär som förekommit. 
Han underströk också värdet av att en förvaltningschef 
tar ställning i frågor i sina tjänsteskrivelser liksom att 
tjänstemannen argumenterar för sina åsikter på möten. 
Allt detta innan stadsfullmäktige eller andra organ fat-
tat ståndpunkt. Efter politikernas beslut – tillade Mehr 
– är det viktigt att tjänstemannen är lojal mot beslut. 
Han tillade att en sådan lojalitet inte kan avkrävas av 
kulturpersoner eftersom det vore att kväva deras ytt-
randefrihet. Kulturborgarrådet Forsbergs uttalande var 
också viktigt sett ur stadsmuseets synpunkt, eftersom 
det innebar ett försvar för utställningen om Gasklock-
an. Dessutom meddelade Forsberg att han avsåg att fö-
reslå borgarrådsberedningen att tillsätta en expertgrupp 
med uppgift att utreda förutsättningarna för att rädda 
Gasklockan i enlighet med Arbetsgruppens förslag till 
program.647 Dagen efter artikeln i Dagens Nyheter hade 
Lagercrantz mobiliserat ny energi och andra perspek-
tiv på det inträffade i en debattartikel i samma tidning. 
Han försäkrade att han avsåg fortsätta att driva stads-
museet ungefär som han hittills skött det, vilket bl.a. 
innebar ”flera politiska utställningar i den egendomliga 
mening som i denna debatt lagts i uttrycket”. Han fort-

645   ”Stadsantikvarien avslöjar: ´Orgie´ för 30 kostade 400 kr´”, Da-
gens Nyheter, 1968-02-24.

646  Dagens Nyheter, 1968-02-24.
647  Ibid.

satte sin plädering med bibehållen hög svansföring: ”[-
--] Att Stadsmuseet driver ett aktivt och vitaliserande 
utställningsprogram, omfattande icke enbart rent stock-
holmska ämnen, är essentiellt[---]. Över huvudtaget 
har de senaste dagarnas debatt också på skilda sätt be-
lyst angelägenheten av att Stadsmuseets personella och 
ekonomiska resurser snarast upprustas väsentligt[ …] 
Det är en skam att verkschefen skall behöva tigga ihop 
pengar till verksamheten.”648 

Lagercrantz beskrivning av händelsen flera år efteråt 
av utställningen om Gasklockan och den efterföljan-
de uppståndelsen var betydligt mer distanserad än vad 
som framgick av hans kommentar nära i tiden:

Någon dag efter öppnandet hade Dagens Nyheter 
löpsedelrubriken ORGIER PÅ STADSMUSEET. I 
en artikel i tidningen ondgjorde sig Eva Remens över 
de nattliga suporgier som jag uppgavs ha ställt till 
med. Flaskor skulle ha rullat på de anrika stengol-
ven och allsköns andra otillständigheter antyddes. En 
kvällstidning avkrävde mig omgående en närmare 
specifikation på våra orgier. Jag kunde meddela att 
jag kvällen före utställningens öppnande under själ-
va slutspurten bjudit 20-talet teknologer på en egen-
händigt komponerad tonfisksallad med Vino Tinto. 
Vi hade helt enkelt inte haft tid med några orgier och 
den lilla vickningen intogs under en kort paus i det 
nattliga arbetet. Jag avrundade med att önska mig 
många fler orgier av samma slag. 649  

Lagercrantz avfärdande av Eva Remens försök att un-
dergräva förtroendet för honom som stadsantikvarie 
nära i tid för händelsen, var känsloladdad och säker-
ligen förhastad i stundens ögonblick. Motsvarande 
kommentar flera år efteråt var av lätt insedda skäl mer 
distanserad, men också elegant. Frågan var om Lager-
crantz förhastade kommentar var kontraproduktivt och 
bidrog till att undergräva de avsikter för museet som 
han hade? Med tidens möjlighet till eftertanke konsta-
terade Lagercrantz flera år efteråt, att konflikten och 
”skandalen” om Gasklockan som utspelades inför öp-
pen ridå, gjorde Eva Remens outtröttlig.650 Frågan var, 
vari konflikten bestod, hur den skulle hanteras och vem 
som skulle hantera den? Svaret var att ärendet nu defi-
nitivt förflyttades för ett avgörande till den högsta po-
litiska nivån i Stockholms stad. Vari konflikten bestod 
skulle snart framstå i klar belysning. Men hur positio-
nerade sig det politiska maktfältet innan dess?

I Stockholms stad hade vid denna tid de borgerliga 
partierna majoritet i kommunfullmäktige. Den hög-
sta politiska positionen innehades av det folkpartistis-
ke finansborgarrådet Per-Olof Hansson. Kopplingen 
648   Bo Lagercrantz, ”Museipolitik och Gasklockan”, Dagens Nyheter, 

1968-02-25.
649  Lagercrantz, 1988, 60–61.
650  Lagercrantz, 1988, 61.
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mellan denne och Eva Remens som vice ordförande i 
museinämnden, men också som vice ordförande i kom-
munfullmäktige var uppenbar. Detta blev snart tydligt 
med Hanssons snabba politiska utspel i slutet av fe-
bruari 1968. Vid en kommunfullmäktigedebatt hotade 
Hansson med att dra in stadsmuseets utställningsanslag 
om inte stadsantikvarien Bo Lagercrantz omedelbart 
slutade upp med att för stadshuspengar ordna opini-
onsmöten och utställningar för att försöka rädda gam-
la Gasklockan på Torsgatan.651 Uttalandet uppfattades 
vara så obalanserat och anmärkningsvärt, att det föran-
ledde sympatireaktioner i form av tidningsartiklar för 
stadsmuseets och Lagercrantz sak.652 Sett i ett kort per-
spektiv spelade därmed Hanssons oförsiktiga retorik 
Lagercrantz i händerna. Fortfarande var dock den poli-
tiska situationen i ärendet oklar. För Lagercrantz tilltog 
också oron för museets status och framtida legitimitet 
hos de politiska beslutsfattarna. Konsekvenserna av 
den massmediala uppmärksamheten av stadsmuseet 
och Lagercrantz var inte självklart avläsbara. Vilka po-
litiska effekter skulle debatten leda till? Skulle någon 
eller några politiska företrädare försvara Lagercrantz 
och stadsmuseets agerande och verksamhet? Frågor-
na var fundamentala för museets framtid, speciellt 
mot bakgrund av de knappa ekonomiska villkor som 
stadsmuseet levde under. När det gällde den utåtriktade 
verksamheten som utställningar och annan program-
verksamhet innebar detta, att de flesta av projekten för-
utsatte kommunal finansiering eller samarbeten med 
externa aktörer för sitt genomförande. 

Hur mycket uppmärksamhet av främst negativt slag, 
tålde beslutsfattare och andra gynnare av museet? 
Fanns en gräns mellan den sfär som omfattade politi-
ken och vad som sågs som den frihet som kunde reser-
veras för medborgarna i det kulturella fältet? Var gick i 
så fall denna gräns och hur kunde den preciseras? För 
staden och stadsmuseet handlade det givetvis också om 
gränsen för ansvar mellan den politiska nämnden och 
dess förvaltning med sin på stadsmuseet främste före-
trädare - stadsantikvarien. Här uppdagades en oklarhet 
som blev grogrunden för det ifrågasättande av stads-
museet med dess chef, som tydligt utnyttjades i den 
offentliga debatten av framträdande företrädare för den 
borgerliga sidan i stadsfullmäktige och stadens högsta 
ledning. Två av socialdemokraternas främsta repre-
sentanter i stadshuset, oppositionsborgarrådet Hjalmar 
Mehr och kulturborgarrådet tillika ordföranden i mu-
seinämnden Wilhelm Forsberg, gick omedelbart till 
motattack mot finansborgarrådet Hansson och försva-
rade Lagercrantz. Forsbergs kommenterade Hanssons 
angrepp med formuleringar som: ”Hr Hanssons age-
rande är en skandal i kulturlivet! [---] Det har aldrig 

651   ”Stadshusbråk om Gasklockan ´Kulturskandal´”, Dagens Nyheter, 
1968-02-23. 

652   Se exempelvis Ledarstick, ”Klavertramp hr Hanson!”, Expressen, 
1968-02-24  och Ledarstick, ”Femte spalten: Fan må som be-
kant”, Expressen, 1968-02-26.

hänt att ett finansborgarråd på ett så anmärkningsvärt 
sätt tror sig kunna gripa den centrala makten.”653  

Den liberala kvällstidningen Expressen var ett av de 
medier som i ett ledarstick försvarade Lagercrantz: 

Finansborgarrådet P-O Hansson (fp) vill förbjuda 
stadsantikvarien och chefen för Stadsmuseet Bo La-
gercrantz att i museet bedriva opinionsbildning för 
att gamla gasklockan i Stockholm ska bevaras för 
ungdomsaktiviteter. Men det är en maktfullkomlig 
tanke att inte cheferna för kommunala förvaltningar 
och institutioner skulle ha frihet att söka skapa opi-
nion för sin uppfattning om vad som ska ske inom 
deras verksamhetsområden. Tvärtemot hr Hanssons 
uttalande bör givetvis denna frihet gälla innan de för-
troendevalda organen fattat sina beslut. Därefter mås-
te självfallet tjänstemännen ställa sig lojala. Hr Hans-
son har trampat i klaveret. 654

Oppositionsborgarrådet Hjalmar Mehr underströk att 
det var viktigt att en förvaltningschef skulle ta klar 
ställning i frågor och dessutom argumentera för sin 
ståndpunkt på möten. Men detta skulle givetvis ske 
innan stadsfullmäktige eller andra politiska organ fattat 
sina beslut. Därefter skulle tjänstemannen vara lojal, så 
i fallet Lagercrantz var saken klar: ”Stadsantikvarien 
hade inte handlat utanför de ramar som uppdragsgi-
varen Stockholms stad ålagt honom som tjänsteman.” 
655 Ställd inför den politiska oppositionens och den le-
dande liberala kvällstidningens förkastande av sitt hot 
mot stadsmuseet, reviderade finansborgarrådet Hans-
son snabbt sin hållning i frågan. En dag efter sin kritik 
av Lagercrantz och stadsmuseet förklarade Hansson, 
att han inte hade för avsikt att dra in några anslag för 
museet. Visserligen hade han uttryckt sig vårdslöst, 
men avsikten hade varit att diskutera principfrågan om 
stadsantikvarie Bo Lagercrantz utställning kring den 
omdiskuterade Gasklockan.656  

I denna situation, då debatten om Gasklockan förskju-
tits till Stockholms stads högsta beslutsfattare, hade 
ett troligt dramaturgiskt scenario kunnat vara, att den 
ansvarige tjänstemannen för stadsmuseet hade vilat på 
hanen och avvaktat konsekvenserna av den pågående 
offentliga debatten. Lagercrantz gjorde uppenbarligen 
inte en sådan bedömning av situationen, utan såg istäl-
let möjligheter till framgång för sin och stadsmuseets 
sak genom ett fortsatt offentligt offensivt agerande. 
Redan dagen efter finansborgarrådet Hanssons halva 
massmediala reträtt, gick därför Lagercrantz åter ut i 

653  ”Stadshusbråk om gasklockan ´Kulturskandal´”, Dagens Nyheter, 
1968-02-23.

654  ”Klavertramp, hr Hansson!”, Expressen, 1968-02-24.
655   ”Stadsantikvarien avslöjar: ”Orige för 30 kostade 400 kr.”, Da-

gens Nyheter, 1968-02-24. 
656   ”Hr Hansson (fp): ´Inga kulturanslag prutas´. Stadshusbråk om 

gasklockan”, Svenska Dagbladet, 1968-02-24. 
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massmedierna och krävde att stadsmuseets personella 
och ekonomiska resurser skulle förstärkas. Han gick 
t.o.m. så långt att han förklarade att en sådan åtgärd 
inte kunde vänta ända till nästa verksamhetsår 1969. 
Stadsantikvarien konstaterade att det var en skam att 
verkschefen skulle behöva tigga ihop pengar till verk-
samheten. Lagercrantz fortsatte utmaningen i samma 
artikel, genom att ställa de resurser som beräknades 
behövas för gasklockans upprustning mot det ”priva-
ta kyrkotempel” som det frikyrkliga finansborgarrådet 
Hansson var i stånd att aktivt understödja i Stockholm:

Per-Olof Hansson vill bygga ett enormt frikyrko-
komplex på spårvägsstallarnas plats. Det är kanske 
rimligt att staden upplåter marken om frikyrkofol-
ket självt kan klara byggkostnaderna. Men först bör 
Stockholm ensam satsa 8 miljoner på det sagolika 
rundtemplet vid Torsgatan [syftar på Gasklockan; 
min anmärkning].

Det skall bli vår tids kyrka framför andra kyrkor för 
dagens stockholmare[---]. Utredningen bör påskyn-
das så beslutet kan fattas snabbt och arbetena sättas 
igång redan till sommaren.657   

Kravet i artikeln om att staden borde satsa åtta miljoner 
på ”rundtemplet på Torsgatan” avsåg  Gasklockan och 
var, tillsammans med den därpå följande metaforen 
syftande på ”Gasklockan som vår tids kyrka”, språkli-
ga ironiska piruetter som var typiska för Lagercrantz. 
Hansson bemötte ett par dagar därefter Lagercrantz 
synpunkter i en utförlig artikel på ledarsidan i Expres-
sen. Finansborgarrådet betonade hur viktigt det var i 
det offentliga livet att upprätthålla en klar gränslinje 
mellan politik och förvaltning. För att belysa sin stånd-
punkt använde Hansson en analogihistoria hämtad från 
dennes erfarenhet som utredare för totalförsvaret.658 I 
ett ledarstick i Aftonbladet dagen efter gavs en ironisk 
kommentar till Hanssons försök till upprättelse av sin 
heder:

P O Hansson försöker i Expressen (fp) förkla-
ra sitt klumpiga utfall mot stadsmuseets chef 
genom att jämföra sig med försvarsminis-
tern. Om regementscheferna fick fritt fram att 
vid offentliga möten i regementslokalerna agi-
tera för ÖB:s försvarspolitik skulle försvars-
ministern ”göra processen kort”, säger han.                                                                                                                                             
 Underförstått – det är precis vad jag tänker göra. 
Det var länge sedan vi i svensk politik fick lyssna till 
ett så osminkat och samtidigt enfaldigt maktspråk 
som hr Hanssons.659

657   Bo Lagercrantz, ”Museipolitik och Gasklockan”, Dagens Nyhe-
ter, 1968-02-25.

658   Per-Olof Hansson, ”Politiserande tjänstemän” (Brev till ledarsi-
dan), Expressen, 1968-02-27.

659  Ledarstick, ”P O Hansson (fp)”, Aftonbladet, 1968-02-28.

Journalisten och författaren Gunnar Ohrlander använ-
de sig också av det uppkomna tillfället, genom att i sin 
krönika ironiskt vända på begreppen när det gällde ex-
emplet Gasklockan. Under sin signatur ”Doktor Gor-
mander” konstaterade krönikören att det med Hanssons 
synsätt vore att betrakta som ett förräderi, att ordna en 
debatt innan myndigheten hade fattat sitt beslut. För 
detta skulle ju kunna medföra att myndigheten skulle 
börja tvingas rätta sig efter medborgarnas önskemål i 
stället för tvärtom. Enligt ”Doktor Gormander” skul-
le något sådant också strida mot den demokratiska 
samhällsordning som hyllades i västerlandet. Den dag 
människorna ville vara med och bestämma vore det 
därför också ute med demokratin och hela systemet 
skulle falla sönder.660

Gasklockan i kulturpolitiskt perspektiv
Så fortsatte debatten i massmedierna med Gasklockan 
som utgångspunkt och katalysator för samtida strids-
frågor. Författaren och kulturjournalisten Kurt Bergen-
gren var en av dem som i flera artiklar gav Lagercrantz 
och stadsmuseet ett starkt stöd och som hade ambi-
tionen att diskutera Gasklockan i ett bredare kultur-
politiskt perspektiv. Han konstaterade att stadsmuseet 
lockade en stor publik till utställningen om Gasklockan 
mycket tack vare den reklam som ”borgerliga kavaj-
kostymer och dräktkjolar i Stadshuset” bjudit på.661 
Bergengren ville samtidigt rikta uppmärksamheten mot 
det faktum att stadsmuseet under Lagercrantz ledar-
skap, skötte sin uppgift i linje med en ny kulturpolitik. 
Enligt denna var det angeläget att museet skulle göra 
viktiga samhällsfrågor synliga för opinion och kritik. 
För att det skulle åstadkommas, var museets frihet en 
absolut förutsättning. Kulturens frihet var emellertid 
inget självändamål, utan hörde direkt samman med den 
frihet som alla medborgare i en demokrati hade rätt att 
kräva och förvänta sig. Demokratins livsrum var ett 
öppet samhälle, menade Bergengren, och för att detta 
skulle förverkligas var det viktigt att information och 
diskussion inte bara förekom genom tidningar, radio 
och televisionen utan också via teatrar, bibliotek, mu-
seer och andra utställningslokaler. På motsvarande sätt 
som folkbiblioteken en gång skapats för att utgöra en 
tillgång för alla medborgare, skulle också museerna 
fungera som ett viktigt medium för information och 
diskussion om samhällsfrågor. Däri fanns den stora de-
mokratiska utmaningen med den nya kulturpolitiken, 
menade Bergengren: ”MUSEIFRIHETEN, den angår 
alla människor som tillsammans vill forma en upplyst 
och medveten opinion, som själv tar ställning till frå-
gor som fritt framställas.”662 Vad Bergengren därmed 
implicit efterlyste, var det Samhällsmuseum som bl.a. 

660   Gunnar Ohrlander, ”Dagens Gormander: Nya sabotage”, Afton-
bladet, 1968-03-04.

661   Citatets syftning var tydligt riktad mot de två folkpartipolitikerna 
finansborgarrådet Per-Olof Hansson och vice ordföranden i stads-
fullmäktige tillika museinämnden Eva Remens.

662  Kurt Bergengren, ”Museets frihet”, Aftonbladet, 1968-03-02. 
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författaren Per Wästberg hade definierat och pekat ut 
en vision om. Frågan var om tiden var mogen för en 
förnyelse av museet? 

Gasklockan inför avgörande
Frågan om Gasklockans öde hade i mars 1968 nått ett 
stadium som krävde att ärendet drevs till ett avgörande 
beslut. Den massmediala uppmärksamheten hade varit 
omfattande och innebar att man ifrågasatt hur de poli-
tiskt ansvariga för Stockholms stad hanterade ärendet.

Under hela mars månad fortsatte också massmedier-
nas intresse för Gasklockan med debatter bl.a. i TV 
mellan politikern Eva Remens och tjänstemannen La-
gercrantz.663 Situationen var svår med en öppen kon-
flikt mellan den politiska borgerliga majoriteten och 
dess socialdemokratiska opposition. I centrum för 
uppmärksamheten fanns också en ledande tjänste-
man på stadsmuseet som inte uppfattades visa tillbör-
lig respekt för sin huvudmans tolkning av situationen. 
Krisen tillspetsades av det faktum att massmedierna 
syntes till övervägande del ta stadsmuseets och stads-
antikvariens parti.  Sett ur de tankekollektivs perspek-
tiv som representerade den dominerande makten, be-
hövdes tid för rådrum för att hantera det dilemma som 
vuxit fram. Hur agera när okontrollerbara faktorer som 
medborgaropinioner och oppositionella kommunala 
tjänstemän förekom? Lösningen blev den klassiska, att 
tillsätta en utredning. Förfarandet, sammansättningen 
av och direktiven för utredningen följde också ett av 
tradition och beprövad erfarenhet bekant mönster. Ini-
tiativet till utredningen som skulle belysa Gasklockans 
framtida öde, togs av de båda socialdemokratiska bor-
garråden Hjalmar Mehr och Wilhelm Forsberg i början 
av april 1968. I en promemoria föreslog de att borgar-
rådens tjänstemannakansli – stadskollegiet - borde till-
sätta en expertgrupp med uppgift att utreda frågan om 
Gasklockan. Expertgruppen skulle bestå av sakkunni-
ga tjänstemän från respektive stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret, kammarkontoret, barnavårdsförvalt-
ningen, kulturdelegationens kansli och stadsmuseet. 
Borgarråden berömde det arbete och program som Ar-
betsgruppen för Gasklockan liksom arkitektstudenterna 
hade presterat för att belysa ärendet. Mehr och Fors-
berg underströk att deras arbete var unikt och beund-
ransvärt, men trots detta kunde det inte utan översyn 
läggas till grund för ett kommunalt beslut. Därför var 
en utredning av en expertgrupp nödvändig. 664

Parallellt med beslutsprocessen på den högsta politis-

663   ”P O Hansson-Lagercrantz grälar vidare – men ej i TV”, Expres-
sen, 1968-03-02. 

664   Hjalmar Mehr och Wilhelm Forsberg, ”Promemoria angående till-
sättande av ett expertutskott för utredning av frågan om den fram-
tida användningen av gasklockan vid Sabbatsberg, april 1968”, 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv.

ka nivån i Stockholms stad, fortsatte Arbetsgruppen 
för Gasklockan vid Sabbatsberg sitt arbete för infly-
tande över ärendets fortsättning. I ett brev i april till 
Lagercrantz föreslog Pär Stolpe att utbildningsminis-
tern Olof Palme borde uppvaktas: ”En uppvaktning av 
Palme med anledning av förslaget från januari känns 
aktuell. Jag har en känsla av det skulle vara möjligt 
att nysta upp hela frågan från det hållet och att Palme 
själv just är den mannen som förstår en idéframställ-
ning av det slag det rör sig om här. Gasklockeförslaget 
innehåller ju faktiskt, som Pontus Hultén påpekade, 
ett rent social-politiskt element, som borde falla Palme 
i smaken.” 665 Någon uppvaktning av Palme i denna 
fråga blev förmodligen aldrig av, men Arbetsgruppen 
arbetade oförtrutet vidare. Gruppen hade uppfattat sig-
nalerna från stadshuset om en expertgrupp som med all 
sannolikhet skulle ges uppdraget att utreda Gasklock-
ans vidare öde. Arbetsgruppen såg som en möjlighet att 
kunna påverka genom att låta sig representeras i den-
na utredningsgrupp. I detta syfte tillskrev man därför 
i maj kulturborgarrådet Forsberg med en begäran om 
att Arbetsgruppens ordförande Pär Stolpe skulle ingå 
i den expertgrupp som skulle tillsättas. Strategiskt tog 
man sig friheten att förorda sin egen representant som 
antingen adjungerad eller som utredningens sekretera-
re.666 Stadskollegiet som därefter sammanträdde i juni 
1968 tog emellertid ingen notis om Arbetsgruppens 
framställning. Till detta sammanträde hade istället det 
kritiserade finansborgarrådet Hansson enats med kul-
turborgarrådet Forsberg om ett gemensamt förslag till 
utredningsuppdrag, som i sitt innehåll sammanföll med 
den ovan nämnda promemorian från Mehr/Forsberg. 
667 Expertgruppen skulle bestå av vardera en tjänste-
mannarepresentant från de kommunala nämnder som 
omnämnts i Mehrs och Forsbergs förslag från april. 
För museinämnden innebar detta att man hade att utse 
en representant i expertgruppen från stadsmuseet. Vid 
nämndens sista möte före sommaruppehållet i juni ut-
sågs följdriktigt stadsantikvarien som museinämndens 
representant i expertgruppen.668  

Expertgruppens förslag 
Expertgruppens uppdrag var att utreda de stadsplane-
mässiga och tekniska förutsättningarna, beräkna kost-
nader för investeringar och drift för olika alternativ, 
samt att ge förslag på hur en ev. verksamhet skulle 

665   Brev till Bo Lagercrantz från ordföranden i Arbetsgruppen för 
Gasklockan Pär Stolpe, april 1968, Stockholms stadsmuseums 
arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans 
privata arkiv.

666   Brev till kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg från Arbetsgruppen 
för Gasklockan vid Sabbatsberg, maj 1968, Stockholms stadsmu-
seums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, Helena 
Frimans privata arkiv.

667   Protokoll från stadskollegiets sammanträde 1968-06-12 (§9), 
Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, 
Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv.

668  Museinämndens sammanträde 1968-06-19, Stockholms stads mu-
seinämnds protokoll 1987–1988, Stockholms stadsmuseums arkiv.
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kunna utformas. I direktiven angavs också specifikt att 
byggnadsnämndens representant skulle vara gruppens 
sekreterare.669 Utredningen hade också möjligheter att 
till sig adjungera personer med kompetens som ansågs 
relevant för uppdraget. Det skedde också bl.a. gällan-
de Pär Stolpe som av expertgruppen gavs det specifika 
uppdraget att ”utreda innebörden av ´allaktivitetshus´ 
och dokumentera kända exempel på sådana”.670  Ut-
redningsarbetet startade reellt efter sommaruppehållet 
i september 1968 och dess resultat presenterades först 
i mars nästkommande år.671 Redan från början stod det 
ganska klart att gruppen visserligen var överens om 
det arkitektoniska värdet hos Gasklockan och att bygg-
naden därmed var värd att bevara. Däremot fanns en 
påtaglig oenighet i expertgruppen om vad som kunde 
vara en lämplig användning av byggnaden. De teknis-
ka och ekonomiska synpunkterna fick en klar övervikt 
i gruppen, men trots det, presenterade man i sitt slut-
förslag som ett av tre alternativ den idé för Gasklockan 
som i sina väsentliga avseenden byggde på Lagercrantz 
och Arbetsgruppen för Gasklockans ursprungsförslag. 
Något enigt förslag om vad Gasklockan borde använ-
das till lyckades emellertid inte expertgruppen pre-
stera. Därtill var således oenigheten i gruppen alltför 
stor.672 När tiden var mogen för ett avgörande beslut 
utnyttjades förmodligen denna omständighet av de 
politiker som var emot idén om att göra Gasklockan till 
ett allaktivitetshus. 

Det hade förflutit lång tid sedan opinionen för 
Gasklockan som allaktivitetshus var som hetast under 
vintern 1968. Arbetsgruppen för Gasklockan med sin 
ordförande Pär Stolpe, var emellertid fortfarande aktiv. 
Den kommunala hanteringen av ärendet var segsliten. 
Finansborgarrådet Hansson var efter expertgruppens 
förslag i mars 1969 fortsatt negativ till tanken på ett 
allaktivitetshus.673 Oppositionsrådet Forsberg var fort-

669   Direktivet att sekreteraren i expertgruppen skulle komma från 
byggnadsnämnden var säkerligen strategiskt betingat. 

670   Minnesanteckningar från sammanträde med Arbetsgruppen för 
Gasklockan, 1968-09-09, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo 
Lagercrantz personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans privata 
arkiv.

671   Thomas Atmer, ”Om Gasklockan: Promemoria till arbetsgrup-
pen”, 1968-09-02; ”Minnesanteckningar från sammanträde med 
Arbetsgruppen för Gasklockan” [expertutredningen; min kom-
mentar], 1968-09-09; ”Minnesanteckningar från sammanträde 
med Arbetsgruppen för Gasklockan”, 1968-10-22; Första utkast 
till redovisning från Arbetsgruppen för Gasklockan inkom till 
Stockholms stadsmuseum 1968-11-11;” Minnesanteckningar från 
sammanträde i arbetsgruppen för Gasklockan”, 1968-11-12; Art-
hur Löwe: ”Promemoria angående kostnader för upprustning av 
gasklockebyggnaden vid Sabbatsberg”(utredning utförd av fastig-
hetskontoret på expertgruppens begäran), 1968-11-25, Alla dessa 
dokument finns i Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lager-
crantz personarkiv, Gasklockan, Helena Frimans privata arkiv.

672  Lagercrantz, 1988, 61.
673   ”Gasklockans öde avgörs i oktober. Delade meningar”, Svenska 

Dagbladet, 1969-05-03;” Finansborgarrådet P-O Hansson (fp) 
tror inte alls på aktivitetsidén. Det har blivit ett slagord. Vissa ele-
ment i debatten skall vi ta vara på, men det blir inget experiment i 
det här formatet, säger Hr Hansson.”. 

farande positivt inställd i samma fråga.674 Den på ytan 
rådande oenigheten torde verksamt ha försenat ett av-
görande i frågan. För att undvika en låsning av ärendet, 
beslöt därför stadskollegiet i maj 1969 att remittera 
expertgruppens förslag till de kommunala nämnder-
na för yttrande.675 Därmed stod det klart att något 
ställningstagande i stadskollegiet inte skulle kunna 
göras förrän i mitten av hösten 1969. Därefter skulle 
det slutgiltiga beslutet kunna tas av kommunens hög-
sta beslutande organ stadsfullmäktige först efter nyår 
1970. Tiden för nödigt rådrum hade alltså sträckts ut 
ytterligare.

Gasklockans politiska avgörande
Museinämnden hade att behandla ärendet som remiss 
redan vid sitt sista sammanträde före sommaruppehål-
let i juni.676 Stadsantikvarien hade gjort ett ambitiöst 
tjänstemannautlåtande som starkt förordade bevarandet 
av Gasklockan och samtidigt dess omgestaltning till ett 
allaktivitetshus.677 Typiskt för Lagercrantz ofta mycket 
underfundiga sätt att redovisa sina argument, var föl-
jande passus i utlåtandet som var direkt riktad mot an-
svariga politiker, men även mot medlemmarna av ex-
pertgruppen för utredning av Gasklockan:

Ett problem då det gäller ställningstagandet till 
Gasklockans bevarande utgörs emellertid av det för-
hållande att den intensiva debatten ännu inte utmyn-
nat i principiella ställningstaganden från sakkunniga 
instanser och myndigheter. Stor uppmärksamhet äg-
nas emellertid frågan för närvarande av skilda organ 
och utredningar som Arbetsgruppen för glesbygds-
frågor, Bygglagsutredningen, Folkets Husförening-
arnas riksorganisation, Kulturrådet, 1965 års mu-
sei- och utställningssakkunniga, Servicekommittén, 
Utredningen rörande statens ekonomiska stöd till alla 
samlingslokaler. Kontakt har etablerats mellan dessa 
organ och utredningar.678

Genom diskret och förtäckt ironi, kritiserade stadsanti-
kvarien här de politiskt ansvariga i Stockholms stad 

674   ”Gasklockans öde avgörs i oktober. Delade meningar”, Svenska 
Dagbladet, 1969-05-03;”Kulturborgarrådet Wilhelm Forsberg (s) 
rapporteras dock vara mycket välvilligt inställd till allaktivitets-
förslaget.”. 

675   ”Gasklockans öde avgörs i oktober. Delade meningar”, Svens-
ka Dagbladet, 1969-05-03;” Borgarråden Forsberg och Hansson 
kommer på måndag att föreslå att utredningen skickas på remiss 
till berörda facknämnder. Svaren skall vara redovisade senast 30 
juni.”.

676   Museinämndens sista sammanträde före sommaruppehållet var 
1969-06-23.

677   Bo Lagercrantz, ”Tjänsteutlåtande med anledning av expertutred-
ningen kring frågan om bevarandet av gasklockan vid Sabbats-
berg”, 1969-06-16, bilaga till museinämndens protokoll 1969-09-
08, Stockholms stadsmuseums arkiv.

678   Bo Lagercrantz, Tjänsteutlåtande med anledning av expertutred-
ningen kring frågan om bevarandet av gasklockan vid Sabbats-
berg, 1969-06-19, bilaga 3 till museinämndens protokoll 1969-09-
08, Stockholms stads museinämnds protokoll 1969,  Stockholms 
stadsmuseums arkiv.
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som ännu inte hade tagit någon principiell ställning 
i sakfrågan, trots att ärendet varit en följetong i den 
kommunala administrationen under tre år. De politiskt 
ansvariga betydde i detta fall inte bara borgarråden i 
stadshuset utan också ledamöterna i Lagercrantz när-
maste politiska instans, museinämnden. För att ytter-
ligare understryka sitt missnöje gjorde han medvetet 
uppräkningen av statliga och andra betydelsefulla ut-
redningar som pågick parallellt med Stockholms stads 
expertutredning i samma fråga. Budskapet var under-
förstått att andra och viktiga samhällsinstanser och 
organisationer fäste större vikt vid Gasklockans öde 
än vad ansvariga inom Stockholms stad gjorde. Bor-
de inte detta faktum stämma de ansvariga till efterrät-
telse, kunde man läsa i Lagercrantz undertext. Tvek-
samheten och oenigheten i museinämnden var också 
uppenbar vid dess junisammanträde, där oppositionen 
mot Gasklockan i nämnden anförda av folkpartiets 
Eva Remens, ledde till att ärendet bordlades.679 Frågan 
behandlades på nytt vid museinämndens sammanträ-
de i september. Men inte heller då vågade politikerna 
ta klar ställning i sakfrågan. Efter en frustrerad och 
matt diskussion blev beslutet att överlämna stadsanti-
kvariens yttrande till stadskollegiet med följande till-
läggskommentar: ”Museinämnden anser, att det ur 
stadshistorisk synpunkt utan tvekan vore intressant 
och värdefullt om stadsplanemässiga och ekonomiska 
möjligheter funnes att restaurera och bevara gasklock-
an. Vilken roll den i så fall skulle komma att spela vid 
en samlad bedömning av stadens tillgång och behov 
av samlings- och kulturutrymmen saknar dock musei-
nämnden möjligheter att uttala sig om. De redovisade 
kostnaderna torde ej heller ge museinämnden tillräck-
ligt underlag för ekonomisk avvägning och bedöm-
ning från de synpunkter nämnden har att företräda.”680 
Museinämndens kommentar avspeglade dess ovilja 
att ta definitiv och tydlig ställning för ett bevaran-
de av Gasklockan. Därmed visade museinämnden att 
man valt att avstå från att ge stöd till stadsantikvarien 
för ett förverkligande av allaktivitetshuset Gasklock-
an. Frågan var med detta också avgjord i praktiken för 
Stockholms stad. Efter den under tre år mycket omfat-
tande belysningen av olika alternativ, kostnader och 
möjligheter drog den för stadsmuseet närmast ansvari-
ga nämnden således den slutsats om Gasklockan som 
kan sammanfattas på följande sätt: Man såg inte att det 
fanns stadsplanemässiga och ekonomiska möjlighe-
ter att restaurera Gasklockan och inte heller att det var 
dess sak att bedöma behovet av samlings- och kulturlo-
kaler i stort i Stockholm. Det stod klart att denna upp-
fattning från första början företräddes av de borgerliga 
representanterna i museinämnden, med Eva Remens 

679   Museinämndens sammanträde 1968-06-23, Stockholms stads 
museinämnds protokoll 1967–1968, Stockholms stadsmuseums 
arkiv.

680   Museinämndens sammanträde 1968-09-08, § 75 om bevarandet 
av Gasklockan vid Sabbatsberg, Stockholms stads museinämnds 
protokoll 1987–1988, Stockholms stadsmuseums arkiv.

som anförare. Men vad hade hänt med den socialdemo-
kratiske ordföranden Wilhelm Forsberg och hans ide-
ologiska sympatisörer i samma nämnd? Hur förklara 
deras undfallenhet i frågan?

Under oktober 1969 fanns fortfarande lite liv i den de-
batt som tidigare hade varit så intensiv. P-O Hansson 
avvisade bevarandet av Gasklockan i två artiklar i Da-
gens Nyheter. Finansborgarrådets främsta argument 
var projektets kostnader.681 Wilhelm Forsberg bemötte 
Hanssons första artikel, men hettan i kulturborgarrå-
dets argumentering var inte lika intensiv som tidiga-
re.682 En av förklaringarna till att frågan redan tyck-
tes avgjord, kan ha varit ett annat stort projekt under 
denna period som pågick parallellt med Gasklockan i 
Stockholm, nämligen planeringen av Kulturhuset vid 
Sergels torg.683 Idén med ett nytt Kulturhus i Stock-
holm väcktes redan i mitten av 1950-talet. 1965 hade 
planerna aktualiserats i samband med de nya möjlig-
heter som öppnats i och med den omfattande sanering-
en av Stockholms innerstad. Samma år utlyste också 
Stockholms stad en arkitekttävling om utformning-
en av ett nytt Kulturhus vid det nya Sergels torg. Det 
segrande förslaget kom från Peter Celsing, som ock-
så fick stadens uppdrag att utforma byggnaden. Med 
detta inleddes en minst lika omfattande och dramatisk 
process som i fallet Gasklockan. Frågan om Kultur-
huset handlade precis som i fallet Gasklockan om de-
mokratins och kulturpolitikens uttolkning. Varför be-
hövdes ett Kulturhus och hur skulle det utifrån denna 
utgångspunkt utformas? Motsvarande frågeställning 
hade ju väckts och livligt diskuterats i fallet Gasklock-
an. Diskussionen om Kulturhuset blev lika intensiv, 
dramatisk och avspeglade också tydligt konflikterna 
kring den nya kulturpolitiken som rådde under det sena 
1960-talet. Men det fanns en viktig skillnad mellan de 
två projekten som handlade om vem och hur respektive 
idéer hade initierats. När det gällde Kulturhuset ingick 
projektet i ett sammanhang som kunde uppfattas som 
identifierbart och förenligt med den nya kulturpolitik 
som skulle implementeras med arbetarrörelsen som in-
itiativtagare och beskyddare.  Idén om Gasklockan re-
presenterade däremot en väsensskild tankestil. I det fal-
let handlade det om en ny politisk rörelse, som för den 
etablerade socialdemokratin var främmande. 

Vad handlade egentligen föreställningen om ett allak-
tivitetshus om? Frågan berörde i grunden demokra-
tins dilemma: borde medborgarna kunna representera 
sig själva dvs. genom direkt demokrati, eller krävde 

681   P-O Hansson, ”Gasklockan lutar, Dagens Nyheter, 1969-09-25; 
P-O Hansson, ”Gasklockan lutar ändå mer”, Dagens Nyheter, 
1969-10-17.

682   Wilhelm Forsberg, ”Gasklockan får inte falla”, Dagens Nyheter, 
1969-10-09.

683   Se exempelvis: Sima Pakjoo: Läsesalongen i Kulturhuset: ett 
kvartsekel i samtidens Stockholm, magisteruppsats vid biblioteks-
högskolan i Borås, 1996.
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demokratin medborgarrepresentation via ombud för 
att fungera dvs. genom representativ demokrati? Häri 
fanns fröet till den förvirring som rådde mellan olika 
intressegrupper: få i de etablerade tankekollektiven 
med maktpositioner, förstod innebörden av den sam-
hällsförändring som var i rörelse och vars uttolkare och 
språkrör var några radikala och stridbara ungdomar. 
Deras röster riktades mot ett etablerat samhälle med 
dess maktelit. I fallen Gasklockan och Kulturhuset re-
presenterades makten av politikerna och den styrande 
administrationen i Stockholms stad, medan den op-
positionella rörelsen hade företrädare hos främst Ar-
betsgruppen för Gasklockan vid Sabbatsberg och dess 
associerade medlemmar. Flera av dessa företrädare för 
Gasklockans bevarande och innovativa användning 
som allaktivitetshus var kulturarbetare, forskare och 
välutbildade medborgare. Några av dem hade erövrat 
aktningsvärda positioner i samhällshierarkin.

Som tydligt framgått tog Lagercrantz tidigt ställning 
för de oppositionella och detta utgjorde en provokation 
mot makthavarana i Stockholms stad. Av dessa uppfat-
tades han därför som illojal mot uppdragsgivaren i sitt 
agerande. När det gäller projekt Kulturhuset, bars detta 
tidigt upp av tongivande politiker som det socialdemo-
kratiska borgarrådet Hjalmar Mehr. Den dominerande 
synen inom den stockholmska socialdemokratin var att 
etablerandet av Kulturhuset utgjorde ett nyckelprojekt 
för räddningen och implementeringen av en ny kul-
turpolitik. Projektet Gasklockan uppfattades däremot 
som en främmande fågel inom det ledande arbetarpar-
tiet. För vad innebar ”allaktivitet”? Begreppet var för 
nytt och odefinierat för att förstås av flertalet i de sam-
hällsstyrande tankekollektiven som var vana vid att 
politiska beslut och villkor skulle kunna kontrolleras i 
detaljer. Allaktivitetstanken misstänkliggjordes också 
politiskt som framgick av följande massmediala debatt-
inlägg av ordföranden i Arbetsgruppen för Gasklockan 
Pär Stolpe, ett av flera exempel som fortfarande före-
kom under hösten 1969:

Det låter bra när Hansson talar om ´det diffusa något 
som kallas allaktivitet´, men man skall inte låta sig 
luras. Han vet mycket väl vad det är. Allaktivitetstan-
ken strider mot hans politiska uppfattning och den är 
som bekant liberal. Vilket inte alls hindrar att prak-
tiskt taget varje borgarråd, partigrupp och förvaltning 
står på Hanssons sida mot allmänheten i fråga om 
hus för alla. Allaktivitet är farligt och ska bekämpas. 
Främst därför att allaktivitetstanken har utvecklats 
till en för många människor fattbar idé om gemen-
skap och samarbete över gruppgränserna.684  

684   Pär Stolpe, ”Borgarrådskultur åt alla?”, Dagens Nyheter, 1969-10-
09; Artikeln riktade i första hand kritik mot finansborgarrådet P-O 
Hansson, men också mot vad Stolpe uppfattade som den maktbä-
rande administrationen inom Stockholms stad.

Stolpe hävdade således att allaktivitetstanken uppfat-
tades som något farligt inte bara bland de borgerliga 
politikerna i Stockholms stadshus, utan också bland 
övriga borgarråd och politiker med andra ideologiska 
hemvister. Likaså fanns tjänstemän i förvaltningen med 
betydande inflytande, som delade politikernas bedöm-
ningar och känslor i denna fråga, enligt Stolpe. Den 
tankestil som dominerade i Stockholms stad och som 
spände över alla partigränser och kanske också till det 
ledande skiktet av mot huvudmannen lojala tjänstemän, 
innebar således ur Stolpes perspektiv – att medlem-
marna av dessa tankekollektiv helt enkelt inte förstod 
avsikten och de möjligheter som de nya idéerna med 
allaktivitetshus hade potential att skapa. Häri fanns en 
möjlig förklaring till att inga klartecken ännu getts av 
de med beslutsmandat rustade politikerna till att ge-
nomföra projekt gasklockan. Frågan kunde också stäl-
las om Gasklockan egentligen fyllde några behov som 
inte skulle tillgodoses med Kulturhusets genomföran-
de. Kritikerna till Gasklockan hävdade även att bygg-
nadens lokalisering var olämplig och alltför perifer för 
att passa ett publikt syfte. Dessutom låg Gasklockan 
alltför nära den planerade trafikleden och den för bul-
ler speciellt känsliga miljön vid Sabbatsbergs sjukhus. 
Dessa kritiska argument mot Gasklockan och som i sak 
var rimliga, användes främst av de borgerliga företrä-
darna i stadshuset anförda av finansborgarrådet Per-
Olof Hansson, men också av Eva Remens. 

Omständigheter sammantagna: allaktivitetstanken upp-
fattad som något främmande, stadsantikvariens utstick-
ande agerande, ett Kulturhus under vardande liksom de 
sistnämnda argumenten torde ha bidragit till att den so-
cialdemokratiska oppositionen inte fann skäl att på all-
var ta strid för Gasklockan. Denna politiska bedömning 
avspeglades i museinämndens tilläggskommentar till 
stadsantikvariens fortsatt engagerade tjänstemannaut-
låtande vid septembersammanträdet 1969. Debatten 
fortsatte visserligen en tid såväl internt som massmedi-
alt under hösten, men pendeln svängde alltmer över till 
Per-Olof Hanssons ståndpunkt. Övervikten för rivning-
en av Gasklockan var bara två röster, men hade ärendet 
fortfarande uppfattats vara värt en politisk strid, hade 
rimligen räddningsalternativet med allaktivitetshuset 
Gasklockan vunnit vid stadsfullmäktiges omröstning 
i februari 1970.685 Lagercrantz konstaterande flera år 
efteråt kan innehålla delar av sanningen av händelseut-
vecklingen:

Kulturhuset var Hjalmar Mehrs kungstanke. Dröm-
men att ge kulturen ett starkt fäste mitt i city som 
samtidigt skulle balansera kommersialismen. Ändå 
valde socialdemokraterna att satsa på gasklockan. 
Men jag tvivlar ännu idag på deras uppriktighet. De 

685   Stockholms stadsfullmäktiges beslut om rivning av Gasklock-
an vid sammanträde i februari 1970, Stockholms stadsarkiv, SE/
SSA/566b, Kommunstyrelsen/Stadskansliet, 1970, Stadsfullmäk-
tiges protokoll A1:A, Volym 51. 
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visste ju att de röstmässigt befann sig i underläge. Att 
döma av tidningsreferaten blev den avgörande debat-
ten mest en uppvisning för galleriet. Från borgerligt 
håll avfärdades allaktivitetstanken som anarkistiska 
flummigheter. Det väldiga rummets företräden kom 
inte alls till synes. Partipiskningen fungerade och 
voteringen fällde gasklockan med två rösters över-
vikt.686 

Striden om Gasklockan och allaktivitetshuset vid Sab-
batsberg var definitivt över i februari 1970. Dess öde 
hade redan på sensommaren 1969 förutsetts av Svenska 
Dagbladets signatur Werp i ett visionärt epos:

Klocka som tystnat

Ett hölje till klocka utan gas.

En sekelskiftestida brun rotunda

med tegelornament från tak till bas.

En tyst moské, ett avlagt annorlunda.

Den cirkusen får inte slås i kras,

Låt oss dess nya ändamål begrunda, 

Vid Sabbatsberg skall nya tider stunda,

sa` antikvarien med kulturellt emfas.

Men klockans fan-club skulle bli besviken.

Ge katten, Lagercrantz, i politiken,

Ljöd varningen från stadens tyranni.

Nu undrar sakens främjare i tystnad:

Vad vill man ge oss för vår gasklockslystnad?

Ett glammande kulturhus? Eller tji?

                                                                      WERP 687

686  Lagercrantz, 1988, 62.
687   Signaturen WERP, ”Klocka som tystnat”, Svenska Dagbladet, 

1969-08-12. 

Bild 43: Fyra stadsantikvarier på Stockholms stadsmuseum, 
luciadagen 1972. Fr. v. Tord O:son Nordberg, Bo Lagercrantz, 
Gösta Selling och Harald Hvarfner. Foto: Lennart af Peter-
sen/Stockholms stadsmuseums arkiv, Ordningsnummer Fa 
43267, Fa 1144. 

Bild 44: Bo Lagercrantz läsande på rygg i bekväm ställning, 
Östervik, Lidingö. Tid: ej känd (sannolikt 1965–1971). Privat, 
Lotta Lagercrantz. 
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I kapitlet analyseras exempel på Riksutställningars 
ambitioner att gestalta den nya kulturpolitiken. Den 
försöksverksamhet som man bedrev, fick betydelse 
för diskussionen om såväl en förändring av museer-
nas verksamhet som utställningsmediets utveckling 
och användning för museer, andra kulturinstitutioner, 
kulturgrupper och kulturarbetare. I kapitlets andra del 
analyseras några exempel från Västerbottens museum, 
Nordiska museet och Riksutställningar som gjordes 
med ambitioner att förnya utställningen som medium.

Riksutställningar som försök
När Riksutställningar gjorde sin anslagsframställ-
ning till huvudmannen regeringen för   verksamhets-
året 1967/1968, redovisade man vad som mest hade 
utmärkt utställningsprogrammen under försöksverk-
samhetens inledningsår.688Det första samarbete som 
Riksutställningar hade med ett av de stora nationella 
museerna var den s.k. Mästerverksutställningen som 
producerades av Nationalmuseum och visades på 17 
platser i landet.689 Riksutställningars bidrag till utställ-
ningen var främst ekonomiskt, men därutöver ansva-
rade man för transporter och att tillsammans med Na-
tionalmuseum skapa kontakter med mottagargrupper. 
Till detta kom ett samarbete med Svenska Riksteatern 
om scenuppträdanden i samband med vernissage och 
motsvarande arrangemang.690 Utställningen hette ”100 
år Nationalmuseum” och producerades till National-
museets 100-årsjubileum. Den bestod av ett fyrtiotal 
av Nationalmuseets och Moderna museets konstverk. 
I och med att Riksutställningar så uttalat var en statlig 
försöksverksamhet, fanns redan från början en med-
vetenhet om vikten att seriöst utvärdera de försök som 
gjordes. Därför genomfördes en sociologisk publik-
undersökning redan vid denna första utställningspro-
duktion.691 Denna ambition att vetenskapligt doku-

688   Protokoll från MUS 65:s styrelsemöte 1966-08-15, bilaga, Riksut-
ställningars arkiv, Serie A1:1.

689   ”100 år Nationalmuseum” visades på följande 17 orter under 
verksamhetsperioden 1966/67: Örebro, Linköping, Jönköping, 
Skövde, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Ystad, Malmö, Helsing-
borg, Varberg, Halmstad, Uddevalla, Rottneros, Västerås, Gävle 
och Hudiksvall; Se även Helene Broms & Anders Göransson, 
Kultur i rörelse – en historia om Riksutställningar och kulturpoli-
tiken, Atlas/Stockholm, 2012, 20–23.

690   Utställningar: betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65 SOU 1974:43, , 59.

691   Riksutställningar genomförde en sociologisk publikundersökning 
i samband med utställningen ”100 år Nationalmuseum” som finns 
redovisad i Utställningar: betänkande avgivet 1965 års musei- 

mentera och utvärdera Riksutställningars verksamhet, 
blev en viktig del i organisationens målsättning att 
metodiskt utveckla försöksverksamheten. Enligt Riks-
utställningars egen utvärdering blev utställningen en 
publikframgång under det första året, vilket också 
medverkade till att produktionen fortsatte att turnera 
följande verksamhetsår. Riksutställningars chef Gunnar 
Westin underströk hur viktigt detta första samarbete 
med Nationalmuseum hade varit tack vare Nationalmu-
seets mångåriga erfarenheter av stora vandringsutställ-
ningar som turnerade på många platser i landet.692 Ett 
samarbete med systerorganisationerna Riksteatern och 
Rikskonserter inleddes också, under den första tiden 
begränsat till att cheferna för respektive institution träf-
fades regelbundet för samtal.693 Så småningom växte 
andra samarbetsprojekt fram mellan de tre ”R:en”.694 

Bild 45: Tavla av Rembrandt som ingick i Riksutställningars 
och Nationalmuseums utställning ”100 år Nationalmuseum” 
lyfts i låda för transport, 1966. Knästående syns Riksutställ-
ningars chef Gunnar Westin. Foto: Per Lindgren/Riksutställ-
ningars fotoarkiv.

och utställningssakkunniga MUS 65, 1974:43, bilaga 2. Se även 
kapitel 5 i nämnda betänkande.

692   Gunnar Westin har i andra sammanhang berömt Nationalmuseets 
insatser under 1950-talet för dess visande av vandringsutställ-
ningar runt landet: Gunnar Westin, ”Statens försöksverksamhet 
med riksutställningar”, Föredrag odaterat (troligen 1966–1967), 
Riksutställningars arkiv, Serie A.

693   Riksteatern bildades redan 1936 medan Rikskonserter etablerades 
1963, inledningsvis också som en försöksverksamhet. Rikskon-
serters etablering skall ses som ett av de första exemplen på de 
nya kulturpolitiska intentioner som framgår av riksdagens 1961 
antagna handlingsprogram för kulturpolitiken.

694   Uttrycket ”de tre R:en” blev snart ett känt samlingsbegrepp i kul-
tursverige för Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar; 
Några av samarbetsprojekten mellan R:en beskrivs i Broms och 
Göransson, 2012, 43–47.

KAPITEL 6

UTSTÄLLNINGEN SOM GESTALTAD  
KULTURPOLITIK



136

Det försök att förankra länsmuseet hos en bredare pu-
blik som landsantikvarien Harald Hvarfner vid Norr-
bottens länsmuseum genomförde under 1960-talet, var 
väl känt i museifältet och betraktades av några muse-
iaktörer som en pionjärverksamhet för andra museer 
att ta efter. Genom sina många år i Västerbotten kände 
Westin väl till Hvarfners verksamhet. Riksutställningar 
engagerade sig i att följa upp och stödja det som hade 
påbörjats i Norrbotten.695 Som framgått ovan bedrev 
Riksutställningar tillsammans med Skolöverstyrelsen 
under perioden 1967–1973 en liknande försöksverk-
samhet i Skellefteåregionen med undervisning och ut-
ställningar i samarbete med skolan, Skellefteå muse-
um, Västerbottensensemblen, det lokala kulturlivet och 
studieförbunden.  Detta projekt hade en tydlig profil 
byggt på en idé om folkbildning, vilket säkerligen var 
en viktig orsak till att Riksutställningar gav denna för-
söksverksamhet ett aktivt stöd under flera år.696 Men 
båda verksamheterna i Norrbotten och i Skellefteå 
var försök i riktning mot Samhällsmuseet som tanke-
stil. Under Riksutställningars inledande period var det 
viktigt att försöksverksamheten inte begränsade sina 
ämnesval till frågor som enbart avsåg svenska förhål-
landen. Det internationella perspektivet ansågs ock-
så ha prioritet. Utställningen ”Finn Finland – likt och 
olikt” var därför ett relevant val. Utställningens syfte 
var att belysa Finlands utveckling från 1809 och fram-
åt. Initiativet till utställningen togs av Kulturfonden för 
Sverige och Finland.  Fonden medfinansierade också 
projektet vilket också var viktigt som organisatoriskt 
exempel på hur samarbetsprojekt kunde se ut. Den för-
sta produktionen av en utställning med skolan som vik-
tigaste målgrupp, hade premiär i Gävle i oktober 1966. 
Utställningens idé kom från Föreningen Konst i skolan 
och själva utställningen gavs namnet ”Upptäcka-upp-
leva”.697 Det var inte en utställning i egentlig mening, 
men innehöll olika museimaterial som var insatta i ett 
bestämt sammanhang. Sammanhangen varierade bero-
ende av det samarbete som etablerades med olika ut-
ställningsarrangörer. Utställningen krävde ett omfattan-
de förberedelsearbete som innebar dialoger med skolan 
och den lokala mottagaren, som oftast var ett museum. 

695   Riksutställningars stöd till försöksverksamheten i såväl Norrbot-
ten som Västerbotten framgår bl.a. av den medelstilldelning som 
Riksutställningar erhöll från staten för budgetåren 1965–1969, 
Statens regleringsbrev ang. anslag för budgetåret 1965/66 under 
rubriken ”B. Allmän kultur- och bildningsändamål – 3. Ändamål 
inom konst och utställningsverksamhet”, Riksutställningars arkiv, 
Serie E1.

696   Valet av Skellefteå som försöksort i Västerbotten var inte själv-
klart. Umeå kunde varit ett naturligare val. Enligt Per-Uno Ågren 
valde Gunnar Westin och Riksutställningar Skellefteå beroende 
på den konflikt mellan Västerbottens museum och Westin som 
uppstod då dennes återkommande önskemål om förlängning av 
tjänstledighet vid museet börjat ifrågasättas: Intervju med Per-
Uno Ågren 2008-03-28.

697   Riksutställningars sociologiska publikundersökning av bl.a. 
”Upptäcka-uppleva” i Utställningar: betänkande avgivet av 1965 
års musei- och utställningssakkunniga MUS 65, SOU 1974:43, 
kapitel 5 och bilaga 2; Se även Broms & Göransson,  2012, 
25–34.

I anslutning till utställningen fanns ett särskilt rum för 
aktiviteter. För dessa anlitades personer lokalt från or-
ten som hade pedagogisk kompetens. Aktiviteterna 
i anslutning till själva utställningen ansågs så fram-
gångsrika att Riksutställningar använde sig av model-
len i många därpå följande utställningar698 

Bild 46: Ungdomar bygger och målar pappershus i aktivitets-
rummet till Riksutställningars utställning ”Upptäcka – upple-
va”, 1967. Riksutställningars fotoarkiv.

Grundtanken med ”Upptäcka-uppleva” var att utställ-
ningen skulle konkretisera grundskolans målsättning för 
en estetisk fostran genom ett konkret material i form av 
konstverk, bilder och föremål.699 Senare vidgades syftet 
till något ännu generellare genom att avse de möjligheter 
till att upptäcka-uppleva som erbjuds människan genom 
konsten.700 Utställningen skulle visa möjligheterna till 
gränsöverskridanden mellan de olika konstområdena. 
Produktionen hade karaktär av experiment, där vissa de-
lar kunde omstöpas under utställningens vandring, under 
medverkan av besökare och studiegrupper. Utställning-
en var således i linje med Riksutställningars medvetna 
strävan att lösa upp museiutställningens fasta struktur. 
Liksom många av Riksutställningars produktioner turne-
rade ”Upptäcka- uppleva” under flera år, 1966–1969. Ett 
samarbetsprojekt med Konstfrämjandet 1966 hade ar-
betsnamnet ”Kringresande konstförsäljare”. Idén var att 
sälja konst av god kvalitet under former som liknade de 
s.k. konstnasarna och därigenom göra konsten tillgäng-
lig för flera medborgare. 

698  Utställningar: Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, SOU 1974:43, 59-60.

699   Enligt den målsättning för den nya grundskolan, gymnasiet och 
fackskolan som gällde fanns ett viktigt ansvar för skolan att för-
medla kunskap om natur och kultur liksom att bidra till vad som 
benämndes elevernas estetiska fostran. I direktiven för MUS 65 
markerades därför detta på bl.a. följande sätt: ”De hittills föga ut-
nyttjade föremålsbestånden i vissa museer bör kunna spela en roll 
för förverkligandet av såväl dessa mål som önskemålet om kon-
kretion och åskådlighet i undervisningen.”, Museerna: betänkan-
de avgivet av 1965 års musei- och utställningssakkunniga MUS 
65, SOU 1973:5, 11.

700   Anslagsframställning till Kungl. Maj:t för budgetåret 1966/67 från 
1965 års musei- och utställningssakkunniga MUS 65. Riksutställ-
ningars arkiv, Serie A1:1. 2.
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Bild 47: Riksutställningars utställning ”Förgiftar vi natu-
ren?”, 1967. Riksutställningars fotoarkiv.  
Ett exempel på ett samhällsengagemang för miljön ut-
gjorde produktionen ”Förgiftar vi naturen?”. För den-
na utställning svarade Naturhistoriska riksmuseet, 
som 1965 etablerat en särskild avdelning för utåtriktad 
verksamhet. Initiativet till distribuering genom Riks-
utställningar togs av Naturhistoriska riksmuseet. Riks-
utställningar accepterade med ett intressant förbehåll, 
nämligen att Naturhistoriska riksmuseet själv skulle 
delta aktivt i förberedelsearbetet och i den program-
verksamhet som organiserades i samband med utställ-
ningen. Detta krav från Riksutställningar var en direkt 
konsekvens av de erfarenheter som man hade dragit 
från projektet ”Upptäcka-uppleva” och som handlade 
om att Naturhistoriska riksmuseet var angeläget om att 
medverka i planeringen av utställningen. 701 Utställ-
ningen mötte en stor publik och ett stort intresse och 
turnerade under flera år, 1966–1969. Bredden av ut-
ställningsprojekt stannade inte vid de nämnda. Flera 
av dessa hade konst som tema. Projektet ”Multikonst” 
var ett stort upplagt samarbetsprojekt med det folkrö-
relseanknutna Konstfrämjandet som idégivare och ar-
rangör tillsammans med Riksutställningar.702 Projektet 
kopplade samman företrädare för de lokala museerna 
med folkbildare och konstföreningsaktörer.703 Idén var 
att hundra identiska konstutställningar med grafik och 
skulptur, spridda runt om i landet skulle ha vernissage 
samtidigt. Vid ett givet klockslag den 11 februari 1967 
öppnade samtliga utställningar under medverkan av 
ecklesiastikminister Edenman vars invigningstal sändes 
direkt i TV. Konstverk producerade med skilda tekni-
ker och material presenterades tillsammans i visnings-
lokaler av skiftande slag  som länsmuseer, konsthallar, 
medborgarhus, skolor, bibliotek och Folkets hus. Varje 
konstverk gjordes i hundra exemplar och i original där 
de minsta utställningsorterna fick samma uppsättningar 
som de största. En tanke med projektet var att bereda 
flera konstnärer möjligheter till försäljning av sina verk 

701   Utställningar: Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga MUS 65, SOU 1974:43, 60.

702   Se den sociologiska publikundersökning som Riksutställningar 
genomförde i samband med projektet ”Multikonst”: Utställning-
ar: betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställningssak-
kunniga MUS 65, SOU 1974:43, kapitel 5 och bilaga 2.

703  Ibid., 59.

än vad som annars var möjligt. Landets konstnärer in-
bjöds därför att bidra med verk. Det resulterade i att 66 
konstnärer valdes ut att delta med var sitt verk. Bland 
de utvalda fanns flera kända konstnärer som Sven Erix-
on, Bror Marklund och Pye Engström, men också flera 
unga och okända konstnärer. I samband med utställ-
ningarna skedde försäljning av de utställda verken. De 
pengar som försäljningen inbringade var tänkta att an-
vändas för andra konstbildande ändamål. Information 
om projektet gavs till skolor, sjukhus och äldreboenden. 
Samtidigt etablerades ett samarbete med Sveriges Ra-
dio som sände flera radio- och TV-program om konst-
satsningen. Lokalt genomfördes flera studiecirklar i 
konst där deltatagarna gavs tillfälle att göra ateljébesök 
hos några av de konstnärer som medverkade i utställ-
ningen. Den sociologiska undersökning som genom-
fördes av ”Multikonst” visade att de högutbildade var 
överrepresenterade bland besökarna. Å andra sidan blev 
projektet en publiksuccé i den meningen att över 400 
tusen personer besökte utställningarna. Projektet väckte 
också en intensiv offentlig debatt som säkerligen bidrog 
till att öka nyfikenheten och samhällsintresset för frågor 
om konst.704  

Bild 48: Affischen till Riksutställningars utställning ”Multi-
konst”, 1967. Riksutställningars fotoarkiv.

Alla ovan redovisade utställningsprojekt genomfördes 
i enlighet med de statliga direktiv som getts MUS 65 
för försöksverksamheten med Riksutställningar och 
verkade i en samhällsorienterande riktning mot Sam-
hällsmuseet. De olika projekten innebar att samarbeten 

704   SOU 1974:43, kapitel 5 och bilaga 2; Broms & Göransson, 2012, 
57-59. 
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fullföljdes med flera av de nationella riksmuseerna och 
förutsatte också att dessas föremålsbestånd utnyttja-
des som objekt i utställningarna. Vissa utställningar 
genomfördes i samarbete med de tre stora konstbild-
ningsorganisationerna Riksförbundet för bildande 
konst, Folkrörelsernas konstfrämjande och Föreningen 
konst i skolan. Försöksverksamhet, som innebar sam-
arbete med lokalt kulturliv och folkbildningsorganisa-
tioner genomfördes, som framgått ovan, genom olika 
projekt i Norrbotten och Västerbotten. Målsättningen 
att försöka förnya utställningsmediet fanns med i de 
ovan redovisade utställningsprojekten, men flera pro-
jektinitiativ i dessa avseenden togs av Riksutställningar 
under de år som följde. I följande avsnitt analyseras två 
utställningar som typexempel på hur Riksutställningar 
tolkade sitt uppdrag och vilka uttryck detta tog sig när 
det gäller val av utställningsteman, produktionsgestalt-
ning, pedagogik, programinformation, distribution, pu-
blikarbete samt kommunikation med uppdragsgivare, 
samarbetspartners och massmedier.  

Riksutställningar som gestaltad idé
Vid ungefär samma tid som ”Upptäcka-uppleva” vi-
sades en liknande utställningsidé som fick arbetsnam-
net ”Ting”.705 Dess bärande tanke var att gestalta den 
spännvidd av möjligheter som ett museum represen-
terar, från kuriosakabinett till medium och forum för 
upplevelser, reflektion och dialog. Idén lanserades av 
Sven Alfons och museichefen vid Gävle länsmuseum 
Ingemar Tunander.706 Tillsammans med Per Kåks707 
producerade Tunander utställningen, som sedermera 
gavs det mer poetiska namnet ”Det underbara skåpet”. 
Produktionen är det första av de två typexempel på 
utställningar som analyseras i detta kapitel. När ”Det 
underbara skåpet” planerades anpassades målsättning-
en till viljan att visualisera Riksutställningars idé om 
utställningens historia och möjligheter som medium. 
I syftet underströks museernas förutsättningar att med 
sina föremål förmedla information, vidga människans 
erfarenhetssfär, berika hennes vardagsupplevelser samt 
roa henne. Teman i utställningen skulle också vara hur 
centrala uppgifter i museet handläggs som insamling 
av material, vård och konservering av föremål samt 
vetenskaplig bearbetning av materialet. 708 ”Det under-
bara skåpet” utgick från det s.k. Augsburgska skåpet 

705   Internt programdokument för Riksutställningars projekt ”Ting”. 
1966. Riksutställningars arkiv, Serie A1:1. 3. 

706   Ingemar Tunander (1916–1997), Fil.lic1949, Landsantikvarie 
Dalarnas länsmuseum 1950–1955, Intendent Sundsvalls museum 
1955–1963, Landsantikvarie Gävleborgs länsmuseum 1963–1969, 
Intendent Konstavdelningen Malmö museum 1969–1973, Muse-
ichef Malmö museum 1974–1977, Länsantikvarie Kristianstads 
län 1978–1981, Källa: Wikipedia; Tunander presenteras bilagan 
”Aktörer i det svenska museifältet”.

707   Museimannen Per Kåks var vid denna tid anställd vid Riksutställ-
ningar. Han arbetade från 1978 och några år framåt på Norrkö-
pings stadsmuseum för att under 1980-talet bli chef för Etnogra-
fiska museet i Stockholm. 

708   Programkatalogen till utställningen ”Det underbara skåpet”, Riks-
utställningars arkiv, Serie A1:1, 1967, 4.

som Gustav II Adolf förvärvade under 30-åriga kriget 
1632 och som 1694 skänktes till Uppsala universitet. 
Det Augsburgska skåpets funktion i utställningen var 
som universalmuseum och maktsymbol. I museika-
talogen framställdes Gustav II Adolfs konstskåp som 
symbol för hela museiidén: ”att bjuda på upplevelser 
och överraskningar, att visa det som är dyrbart, vack-
ert, sällsynt eller tekniskt fulländat samt att meddela 
information – allt gestaltat med hjälp av systematiskt 
grupperade föremål ur konst-, kultur-, natur- eller tek-
nikhistorien, från olika tider och skilda delar av värl-
den och som en sinnebild av det vetenskapligt ordnade 
museet.”709  ”Det underbara skåpet” hade som idé att 
använda utställningsobjekt med erkända och legitime-
rade värden knutna till kulturarv och konst – objekt 
som fanns tillgängliga på svenska museer. Tanken att 
utställningen samtidigt visualiserade Riksutställningar 
som idé var ett elegant sätt att föra ut budskapet om att 
denna institution var nödvändig för att statens målsätt-
ningar om museerna skulle förverkligas. Genomföran-
det av ”Det underbara skåpet” förutsatte ett stort antal 
lån av museiföremål med mycket varierande karaktär 
och innehåll från flera svenska museer.

Bild 49: Affischen till Riksutställningars utställning ”Det un-
derbara skåpet”, 1967.

Projektbeskrivningen anger ett samarbete med museer 
vars karaktärer överensstämmer med begreppet Kul-
turarvsmuseum. Uppgiften var att förmedla de kul-
turskatter som i allt för liten utsträckning visats i ut-
ställningsform för en bredare publik. Riksutställningar 

709   Eva Silvén, ”I samtiden eller för framtiden”, i Samhällsideal och 
framtidsbilder, Cecilia Hammarlund-Larsson et al., Carlsson/
Nordiska museet/, 2005, 145 ff.
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visade med detta en tydlig vilja att övertyga publiken 
om utställningsmediets möjligheter och spännvidd. I 
det avseende fanns en ambition att genom utställningen 
uppmuntra museerna till en verksamhet som överens-
stämde med Samhällsmuseitanken.

Vid denna tid, i mitten av 1960-talet, hade de flesta 
hem i Sverige TV och många kulturdebattörer börjat 
ifrågasätta detta massmediums inverkan på medborga-
re och samhälle. Medborgarnas växande vana med det 
nya mediet, uppfattades också som en stark konkurrent 
till filmen. Det fanns en grogrund för alternativa kul-
turella uttrycksformer till TV-n, som ansågs förflacka 
den goda smaken och moralen. Riksutställningar skulle 
kunna fungera som en viktig motkraft till denna för-
flackning. I programskriftens förord anknöt ordföran-
den i MUS 65 och Riksutställningar, Lennart Holm, 
till detta TV-hot i samhället. Han ställde den retoriska 
frågan huruvida film och TV öppnat sådana rymder 
och världar för folk, att museets skådesamlingar upp-
fattades som föråldrade. Om museet och utställningen 
skulle kunna hävda sig i konkurrensen med de moder-
na bildmedierna, film och TV, måste de uppfylla två 
krav. Det ena var att ”få tingen att tala såväl i kraft av 
sitt unika egenvärde, men även av sin historiska, geo-
grafiska, sociala och konstnärliga äkthet”. Tingen mås-
te ”tala” och få åskådaren att lyssna aktivt. Det aktiva 
lyssnandet, dialogen, reflekterandet som grund för att 
människan som kreativ varelse skulle kunna bilda sig 
en självständig åsikt, var något som Holm ofta uppre-
pade när det gällde Riksutställningar som idé och verk-
tyg i kulturpolitiken.710

Men vad var det för talande ting som i ”Det underba-
ra skåpet”711 skulle väcka besökarens intresse? Konst-
skåpet i utställningen överläts som framgått 1632 till 
Gustav II Adolf av staden Augsburg och var en prakt-
möbel som tillhör Uppsala universitet och som idag 
finns på Gustavianum. Det representerade 1600-talets 
världsbild och innehåller hundratals föremål av skilda 
slag. Konstskåpets innehåll är systematiskt grupperat 
och utgör ett museum i miniatyr. Utställningsprodu-
centerna ansåg konstskåpet vara ett bra exempel på 
vad många människor förknippade med ett museum, 
nämligen dyrgripen, det unika objektet som dessutom 
kunde förbindas med en känd person. Av sin samtid 
uppfattades konstskåpet som ett museum och använ-
des också som ett sådant.712 Utställningen arrangerades 
i tio avdelningar, alla representerande olika föreställ-
ningar om museets funktion som förekommit under 

710   Lennart Holms förord i programkatalogen till Riksutställningars 
utställning ”Det underbara skåpet”, 1967, Riksutställningars ar-
kiv, Serie A1:1.

711   Utlånare av museiföremål till utställningen ”Det underbara skå-
pets” avdelning ”Konstskåpet” var följande museer och offentliga 
institutioner: Uppsala universitet, Livrustkammaren, Statens his-
toriska museum och Kungliga biblioteket i Stockholm. 

712   Ingemar Tunander (red.), Det underbara skåpet, Riksutställning-
ar/Prisma/Stockholm, 1967, 7–8.

dess femhundraåriga historia i Europa. I varje avdel-
ning fanns ett s.k. centralt föremål kring vilket övriga 
utställningsföremål grupperades i syfte att tillsammans 
med fotoförstoringar, diabilder, film, ljud m.m. gestal-
ta idén med respektive utställningsavdelning. Den in-
troducerande avdelningen gavs namnet ”Museet som 
informationscentral och upplevelserum”. För att följa 
upp utställningens huvudtema, museet som informa-
tionskälla, fanns referenslitteratur och en ambitiös 
programskrift till utställningen vid entréavdelningens 
reception. Vid disken fanns också populärvetenskapli-
ga skrifter, vykort och bilder till försäljning. Till mu-
seibesökarnas tjänst stod också expertis med anknyt-
ning till utställningens ämnesområden. Bemanningen 
med ämnesexperter från olika fackområden växlade 
vid olika tider under öppethållandet. Denna variation 
av service till museibesökarna ingick i utställningens 
karaktär av försök. Därtill arrangerades olika program, 
konserter, litteraturaftnar och teaterföreställningar med 
anknytning till utställningens tema. Vidare arbetade 
man med ett vid denna tid ovanligt metodiskt, medve-
tet och aktivt publikarbete.

Utställningen hade ingen målgrupp utan riktade sig 
till alla åldersgrupper och publikkategorier. Kontakter 
togs vid planeringen av utställningen med skolorna så 
att undervisningen kunde interfolieras med utställning-
ens teman. Ambitionsnivån var så hög att en särskild 
studieplan för utställningen gjordes upp i samarbete 
med skolan. Utställningsbesöket inleddes med en kort 
introduktion varefter eleverna uppdelades i arbetsgrup-
per för att lösa speciella problem som anpassades ef-
ter ålderstadium, intresseinriktning och kursplan. En 
uppföljning gjordes i skolan genom arbete med mer 
omfattande uppgifter utifrån utställningen. Publikar-
betet avslutades med sociologiska undersökningar av 
publikens sammansättning, upplevelse av utställningen 
m.m.713 Alla dessa aktiviteter överensstämde med min 
definition för ett Samhällsmuseum.714 En andra avdel-
ning med samlingsnamnet ”Köp, slit – spara” riktade 
uppmärksamheten mot museets moderna funktion som 
spelplats för olika kulturella aktiviteter. Under 1960-ta-
let myntades ett begrepp för denna företeelse nämligen 
”det kulturella vardagsrummet”. Detta åskådliggjor-
des i utställningen med flera exempel. Ett par av dessa 
var modeller av arkitekten Peter Celsings då aktuel-
la förslag till nytt Kulturhus vid Sergels torg i Stock-
holm liksom arkitekten Torbjörn Olssons förslag till 

713   I Utställningar: betänkande av 1965 års musei- och utställnings-
sakkunniga (MUS 65), 1974:43, kapitel 5 och bilaga 2, görs en 
utförlig sociologisk analys av publiken vid några av Riksutställ-
ningars utställningar. Resultaten för publikundersökningen av 
utställningen ”Det underbara skåpet” redovisas dock inte specifikt 
i det sammanhanget.

714   Transparensen med ett Samhällsmuseum gällde alla de aktivite-
ter och program som arrangerades i anslutning till utställningen. 
Likheten med ett Samhällsmuseum var emellertid inte hundrapro-
centig.  En illustration till detta var avsaknaden av ambitioner att 
söka samarbete med folkbildningsorganisationer och att eftersträ-
va ett arbetssätt med drag av folkbildningsarbete.
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kulturkvarter i Gävle. De uppställda modellerna kom-
pletterades med bild, ljud och fotografier från olika 
evenemang i museimiljö som happening på Tekniska 
Museet, pop-afton i Gävle eller mannekänguppvisning 
på Nationalmuseum. Denna avdelning i utställningen 
gestaltade det påtagliga dilemma som de kulturhistoris-
ka museerna uppfattades befinna sig i under 1960-talet 
orsakat av den ”köp-slit och slängkultur” som industri-
samhället utvecklat.715 Dokumentationen av samtiden 
var synnerligen eftersatt och det utgjorde en stor svag-
het hos de kulturhistoriska museerna.  

De kulturhistoriska museerna ställs inför mycket sto-
ra praktiska svårigheter i en köp-slit och slängkultur. 
Detta gäller både ifråga om urvalsprincipen som i 
sättet att exponera materialet. Medan vår tids konst 
samlas kontinuerligt, huvuddelen av nyinköpen gäl-
ler produkter av nuet, har de kulturhistoriska muse-
erna endast styckevis och med tvekan samlat miljöp-
rodukter av sin tid. Det är för att ställa detta problem 
under debatt som denna avdelning ordnats.716

Som illustration till ”köp, slit- och slängkulturen” an-
vändes den amerikanska arméjackan med ett antiatom-
bombsmärke. Detta klädesplagg valdes ut därför att 
det ansågs vara ett anonymt bruksföremål som allmänt 
användes av en större grupp under en begränsad tid. 
Ett annat motiv var att markera samhörigheten bland 
bärarna. Den var i bruk över en stor del av världen och 
den hade, liksom ofta inom modets historia, en militär 
bakgrund trots att bäraren i detta fall ville ge uttryck 
för en antimilitär inställning. Denna amerikanska ar-
méjacka fanns knappast utställd på något annat muse-
um. Därför bedömdes den vara ett lämpligt exempel 
på de kulturhistoriska museernas dilemma i en tid, då 
den industriella massproduktionen skapade ett överflöd 
utan tidigare motsvarighet. Frågan om museernas ur-
vals- och utställningsprinciper ställdes på hårda prov, 
då nämnda jacka aktualiserade frågan: Vem skall bli 
industrialismens Hazelius?717 Som referens för de spe-
ciellt intresserade till denna avdelning, hänvisades till 
en artikel av Gottfrid Johansson med titeln ”Industria-
lismens samhälle kräver sin Hazelius” som först publ-
icerades i tidningen Vi 1939, men som också kunde 
läsas i den essaysamling som gavs ut i anslutning till 
utställningen.718 

715   Utlånare av museiföremål till utställningen ”Det underbara skå-
pets” avdelning ”Köp, slit – spara” var Gävle museum, Kulturen 
i Lund, Sundsvalls museum samt i Stockholm: Fotografiska mu-
seet, Statens historiska museum, Kungl. Livrustkammaren, Mo-
derna Museet, Nationalmuseum och Nordiska museet; Begreppet 
”köp-slit och slängkultur” myntades under 1960-talet av textil-
konstnären Lena Larsson.

716   Program och målsättningspromemoria för utställningen med 
arbetsnamnet ”Ting”, Riksutställningars arkiv, 1967, Serie A1:1, 
7 ff.

717  Ibid.
718   Ingemar Tunander, ”Världen i ett skåp”, i Ingemar Tunander 

(red.), Det underbara skåpet, Riksutställningar/Prisma/ Stock-
holm, 1967. 7–8.

Bild 50: Snibbskålen från Stora–Dala i Riksutställningars 
utställning ”Det underbara skåpet”, 1967. Riksutställningars 
fotoarkiv.

En uppsats av Bo Lagercrantz om den gamla snibb-
skålen från Stora-Dala, fanns i en tredje avdelning av 
utställningen som hade den samlande och kanske upp-
fordrande rubriken ”Skål”.719 Snibbskålen var vald för 
att vara ett exempel på hur samma museiföremål kan 
ses ur flera olika synvinklar. Skålen kunde analyse-
ras som ett bruksföremål och jämföras med andra så-
dana med samma funktion. Men den kunde också stå 
som symbol för det dryckeskärl som gett upphov till 
ordet skål. En tredje aspekt var den ritual, där skålen 
kunde ses i sitt sociala sammanhang. Skålen kunde 
också betraktas utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv 
som samlarobjekt, men också som en berättelse av en 
släkthistoria osv. En fjärde avdelning i utställningen 
hade samlingsnamnet ”Präst av sin tid” och hade som 
centralföremål en tavla med samma namn.720 Kring 
tavlan grupperades övrigt utställningsmaterial i denna 
avdelning. Tavlan föreställer 1700-talsprästen Gustaf 
Fredrik Hjortberg omgiven av hela sin familj och finns 
normalt upphängd i Släps kyrka i Halland. Denna den 
s.k. Hjortbergstavlan med alla sina föremålsdetaljer, 
valdes som exempel på hur en tavla kan ge en myck-
et åskådlig bild av en människa och hennes livsideal. 
Detta kom till uttryck i tavlan med sitt innehåll av na-
turaliekabinett, vetenskapliga utensilier av olika slag, 
böcker, rokokomöbler, dräkter etc. 1700-talsprästen 
Hjortsberg bedömdes av sina församlingsbor som ”sen 
med nattvarden till de döende men flink att bota sju-

719   Utlånare av museiföremål till utställningen Det underbara skåpets 
avdelning ”Skål” var följande museer: Dalarnas museum, Fa-
lun, Gävle museum, Kulturen i Lund, Uppsala: Upplandsmuseet, 
Göteborg: Historiska museet, Röhsska konstslöjdsmuseet samt i 
Stockholm: Nordiska museet; Ingemar Tunander (red.), Bo La-
gercrantz, ”Snibbskålen från Stora Dala”, i Det underbara skåpet, 
Riksutställningar/Prisma/Stockholm, 1967, 44–56. Denna artikel 
publicerades första gången i Nordiska museets årsskrift Fatabu-
ren 1961.

720   Utlånare av museiföremål till utställningen ”Det underbara skå-
pets” avdelning ”Präst av sin tid” var: Släps kyrka. I Göteborg: 
Historiska museet samt i Stockholm: Kungliga biblioteket, Kung-
liga Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar, Naturhistoriska 
riksmuseet, Nordiska museet, Statens sjöhistoriska museum och 
Tekniska museet.
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ka och lära ut nya jordbruksmetoder”.721 Utifrån denna 
karakteristik bedömdes han som en typisk represen-
tant för 1700-talets livssyn. Avdelningens uppställning 
ville också på detta sätt berätta om upplysningstidens 
livsåskådning med dess inslag av utilism och pietism. 
En femte avdelning i utställningen hade samlings-
namnet ”Vi och dom”.722 Föremålen hade hämtats från 
offentliga samlingar av etnografika och konst främst 
från etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg, 
men också från Ostasiatiska museet. Huvudavsikten 
med denna avdelning var att ge prov på de etnografiska 
museernas möjligheter att inte bara berätta om främ-
mande kulturer, utan också att ge museipubliken en 
föreställning om hur människor i andra världsdelar un-
der olika tider har sett på européerna. Vi- och domper-
spektivet var därför väl valt. Utställningsprogrammets 
introducerande text till denna avdelning ville pedago-
giskt vrida på perspektiven utifrån förhållningssätten 
vi och dom: 

Vi säger att Columbus upptäckte Amerika. Vissa på-
står att islänningarna var före Columbus med upp-
täckandet. Bägge påståendena är exempel på vår van-
liga form av historieskrivning, där allt ses ur snävt 
västerländsk synvinkel. Att indianerna med samma 
eller större fog kan göra anspråk på Amerikas upp-
täckt faller oss inte in. Det är alltid vi som ser dom. 
Denna utställning ger exempel på hur människor ur 
främmande kulturer ser på oss.723 

Naturvetenskapliga perspektiv fanns också med i ”Det 
underbara skåpet”. Exempel på det visades i den av-
delning som fick namnet ”Djur som inte finns”.724 Den-
na avdelning hade i ett planeringsskede arbetsnamnet 
”Fågeln och jägaren”. Idén till avdelningen utgick från 
en fågelart som var utdöd. Valet föll på Garfågeln som 
fick utgöra en illustration av museets möjlighet att be-
vara en utdöd djurart. Denna fågel ansågs speciellt 
intressant eftersom denna art, liksom dronten, hade 
förlorat sin flygförmåga. Därför sökte den sig till iso-
lerade öar för sin överlevnad. I programbladet för ut-
ställningen återgavs historien då de sista exemplaren 
av Garfågeln sköts av tre jägare i juni 1884 på ett skär 
utanför Island.725 Det faktum att de sista exemplaren 
av fågeln sköts med den medvetna avsikten att sälja 
dem till museer, var i detta sammanhang en speciell 

721   Program för Riksutställningars utställning Det underbara skåpet, 
Statens försöksverksamhet med Riksutställningar, 1967, 11, Serie 
A1:1.

722   Utlånare av museiföremål till avdelningen ”Vi och dom” var Et-
nografiska museet i Göteborg och Statens etnografiska museum i 
Stockholm

723   ”Vi och dom”, Text i programkatalogen för Riksutställningars ut-
ställning ”Det underbara skåpet”, 1967, 15.

724   Utlånare av museiförremål till utställningen ”Det underbara skå-
pets” avdelning ”Djur som inte finns” var följande museer: I Gö-
teborg: Arkeologiska museet och Naturhistoriska museet. I Stock-
holm: Naturhistoriska riksmuseet och Östasiatiska museet.

725  Det underbara skåpet, 1967, 13.

poäng. Avdelningens ambition att visa arkeologins roll 
för museer framhävdes med några intressanta arkeo-
logiska fynd. Garfågeln hade fram till 1700-talet före-
kommit rikligt längs Nordatlantens kuster.  Benrester 
från stenålderns boplatser visade också att den även 
varit vanlig i Skandinavien och att den där användes 
till föda. Ytterligare en aspekt av idéhistorisk karaktär 
fanns i att namngivningen av släkten Plautulus – till 
vilken Garfågeln räknas – gav en referens till Linnés 
betydelse för systematisering av de naturvetenskapli-
ga vetenskaperna. En annan avdelning hade natur- och 
samhällsanknytning. Den hette ”Snäckan och döden” 
och ville diskutera de svåra sjukdomar som drabba-
de miljontals människor av parasitmaskar i stora delar 
av världens tropiska områden. En av dessa allvarliga 
sjukdomar var den s.k. snäckfebern som 200 miljoner 
människor led av under 1960-talet. Sjukdomarna ytt-
rade sig i kraftig feber och apati som så småningom 
ledde till döden. Svårast drabbad var den jordbruksar-
betande befolkningen. I utställningens programskrift 
beskrevs konsekvenserna av detta på följande sätt: 
”När man bygger bevattningsverk för att människ-
orna skall få mer ut av jorden hjälper man samtidigt 
de sugmaskar som orsakar den obotliga snäckfebern. 
Maskarna sprids genom vatten men lever en tid av sin 
utveckling hos en viss snäcka, där den alstrar parasiter 
som överförs till människan.” 726 Problemet att finna 
medel mot sjukdomen, begränsa dess spridning och 
verkningar, hade uppmärksammats av FN:s organ för 
världshälsofrågor, WHO. Uppgiften kvarstod dock att 
väcka ett bredare intresse och engagemang hos allmän-
heten för denna samhällsfråga, ansåg producenterna av 
”Det underbara skåpet”. Ambitionen med denna avdel-
ning var att väcka publikens intresse för problemet sett 
ur såväl medicinska, sociala som ekonomiska aspek-
ter. Man använde sig av en uppställning som hämtades 
från Naturhistoriska museet i Göteborg.  I avdelning-
ens entré visades de aktuella snäckarterna och bilder på  
människor som drabbats av snäckfeber. Olika typer av 
snäckor som utgjorde värddjur för sugmaskarna visa-
des i därefter följande montrar. Därpå demonstrerades 
exempel på preparat med sugmaskarnas olika utveck-
lingsstadier utställda under mikroskop. Avdelningen 
kompletterades med modeller i jätteförstoring av olika 
utvecklingsstadier hos sugmasken. I syfte att drama-
tisera avdelningen byggdes också en särskild monter 
i form av en snäcka, där allt material inrymdes. Med 
denna utformning utgjorde även denna avdelning ett 
försök att väcka debatt i en samhällsfråga med en klar 
naturvetenskaplig anknytning. Ytterligare en avdel-
ning hette ”Tänk på ett tal”.727 Denna avdelning skulle 
exemplifiera hur ett tekniskt museum kan illustrera en 
matematisk eller teknisk idé. I uppställningen ingick 

726  Ibid., 19.
727   Utlånare till utställningen ”Det underbara skåpets” avdelning 

”Tänk på ett tal” var följande museer och företag: I Stockholm: 
Tekniska museet, Statens etnografiska museum, Musikhistoriska 
museet, Nordiska museet, IBM Svenska AB och Facit AB.
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en kulram, en orientalisk räknebänk, en anteckning 
med Karl XII:s talsystem utgående från talet 64 samt 
vetenskapsmannen Swedenborgs uppgifter om det-
ta, Pascals räknemaskin, en räknemaskin av märket 
Facit, delar till en datamaskin samt vissa föremål från 
etnografiska museer, skolmuseer och vetenskapliga 
samlingar. Avdelningen byggdes upp i direkt samarbete 
med Tekniska museet i Stockholm.728 Utställningen tog 
också upp museernas förutsättningar att ge besökarna 
sinnesupplevelser. Detta sågs i klar kontrast till den roll 
att meddela information till medborgarna, som muse-
et också hade ett ansvar för.  Denna avdelning hette 
följdriktigt ”Sinnesupplevelse”. 729 Här ville man visa 
konstmuseernas samhälleliga funktion. Konstmuseerna 
framställdes i kontrast till de kulturhistoriska museerna 
och andra typer av museer och återgavs som museer i 
första hand för sinnet och känslan.730    

Bild 51: Avdelningen ”Tänk på ett tal” i Riksutställningars 
utställning ”Det underbara skåpet”, 1967. Riksutställningars 
fotoarkiv. 
I programskriften för ”Det underbara skåpet” under-
ströks konstmuseets särprägel. ”Denna utställning har 
valt att låta varje enskilt konstverk representera en hu-
vudfunktion: sinnesnjutningen, avbildandet, den poetis-
ka känslan, lidandet, den historiska erinringen, den skö-
na ordningen, rörelsen.” 731 Den skarpa kontrast mellan 
konstmuseet och det kulturhistoriska museet som fram-
ställdes här innebar, att utställarna ansåg att konstmu-
seet förmedlade sinnesupplevelser medan det kultur-
historiska museet främst hade att förmedla information. 
Denna syn avspeglade en uppfattning som var vanlig 
när det gäller museets uppgift och som låg i linje med 
den tankestil som förespråkade Kulturarvsmuseer.

728   Planeringspromemoria för utställningen ”Det underbara skåpet”, 
Riksutställningars arkiv, 1966, Serie A1:1, 14.

729   Utlånare av museiföremål till utställningen ”Det underbara skå-
pets” avdelning ”Sinnesupplevelse” var följande museer: Gävle 
museum, Kulturen i Lund, Sundsvalls museum samt i Stockholm: 
Fotografiska museet, Statens historiska museum, Kungl. Liv-
rustkammaren, Moderna museet, Nationalmuseum och Nordiska 
museet.

730   Denna föreställning av skillnaden mellan konstmuseet och övriga 
museer är idag lätt att ifrågasätta..  

731  Det underbara skåpet, 1967, 23.

”Det underbara skåpets” temainnehåll hade hämtats 
från såväl konst-, kulturhistoriska som naturhistoris-
ka museer. Denna bredd och variation i valet av teman 
kan ses som en uppföljning av delmålen för Försöks-
verksamheten med Riksutställningar. Hos länsmuseer-
na var denna ambition inte alls självklar, vilket skulle 
visa sig i museidebatten under 1960- och 1970-talen.732 
I samband med utställningen organiserades aktiveran-
de programinslag för besökarna, vilkas karaktär och 
utformning var ovanliga vid denna tid. Detta låg i linje 
med idén om Samhällsmuseet. 

Utställningen som gestaltad 
kulturpolitik
Den av Riksutställningar producerade utställningen 
”Sköna stund”, som första gången visades 1968, or-
sakade en känsloladdad debatt i massmedierna och i 
samhället var än utställningen visades. Uppståndelsen 
kring utställningen var så omfattande och nådde en så-
dan intensitet att den blev föremål för debatt i riksdagen. 
”Sköna stund” ville ta upp en samhällsfråga i ett globalt 
perspektiv om rättvisesituationen i världen med västvärl-
dens och de imperalistiska staternas rikedomar i kontrast 
till tredje världens fattigdom, svält och miljöförstöring. 

Utställningen analyseras i det följande särskilt med avse-
ende på debatten och vilka konsekvenser detta medförde 
för Riksutställningar. Den är ett exempel på en produk-
tion som medvetet hade som syfte att stimulera till de-
batt i frågor om samhälle och politik, som uppfattades 
som känsliga och kontroversiella. Reaktionerna från 
besökare och massmedier var delade. Besökarnas reak-
tioner var ofta polariserade och utgick i hög grad från 
politiska värderingar.  Genomförandet av produktionen 
”Sköna stund” överensstämde med förväntningar ställ-
da på ett Samhällsmuseum. Utställningen, som den be-
skrevs i det studiematerial som delades ut till besökarna, 
ville med konstnärliga medel åskådliggöra ett världspro-
blem, u-landsproblemet. Den skildrade Sverige i form 
av ett nöjesfält och tog upp svenskarnas förhållande till 
tredje världen, vårt ansvar för och våra möjligheter till 
en förändring.733I ett annat studiematerial som riktade 
sig till arrangörer angavs de motiv som Riksutställningar 
haft för att genomföra utställningen, vilka som produce-
rat den, hur den utformats, innehållet i den katalogfolder 
som erbjöds alla besökare samt den turnéplan som upp-
rättats. Enligt denna information var Riksutställningars 
motiv att pröva konstens opinionsbildande möjligheter i 
samband med ett samhällsproblem. Utställningen skulle 
bli ett steg på vägen för att bildkonsten skulle inta sam-
ma plats som teater och litteratur i samhällsdebatten. Ett 

732  Utställningen behandlas i Broms & Göransson, 2012, 60–69.
733   Studiematerial till utställningen producerades i olika versioner till 

tre olika målgrupper: Studiematerial 1: Förhandsinformation till 
arrangörer (författare: Ulf Lauthers), Studiematerial 2: Studiema-
terial till besökare (författare: Bo Sylwan), Studiematerial 3: Stu-
diematerial till skolan och dess elever (författare: Sven Billström), 
Riksutställningars arkiv, Volym 24 och 25, Serie F1A, 1968.
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deltagande i samhällsdebatten, som var vanligt bland 
författare, filmskapare och teatermän, borde förekomma 
oftare även för målare, skulptörer och tecknare. Därige-
nom skulle Riksutställningar bidra till att konsten fick en 
större betydelse för medborgarna. Informationsmateri-
alet underströk att Riksutställningar önskade att skapa 
ett forum för konstnärer med politisk vilja, men även 
ett debattforum där argumenten gavs konstnärlig slag-
kraft. Man påpekade vidare att Riksutställningar ”icke 
bör utöva någon annan censur än vad lagen föreskri-
ver”.734Idégivare och huvudproducent för utställningen 
var konstnären Ulf Lauthers. En av de första artiklarna 
om ”Sköna stund” publicerades i tidskriften Konstrevy 
1968. Där presenterade Ulf Lauthers sin syn på utställ-
ningens innehåll och syfte: 

Nöjesfältet är fyllt av färger, ljus, ljud, lukt, rörelse. 
Det spelar sin tvetydiga och rätt sällan ifrågasatta 
eller analyserade roller. Det står där som ett glädjere-
servat, en liten isolerad hörna av det stora samhället 
med egna betryggande regler och pseudohändelser 
som ger oss den sköna glömskan och avkopplingen 
från världen utanför. Men samtidigt är det ju en näs-
tan perfekt modell av världens hierarkier. Där finns 
kommersialismen, exploateringen och alienationen 
alldeles frilagd. Man utnyttjar och blir utnyttjad. Den 
lilla skräcken i Blå tåget, köttmarknaden på dans-
banan, ensamheten, stripteasens och vattenshowens 
sadism. Och så trösten och sockervadden och Lusti-
ga Huset med sina bandinspelade gamla skrattsalvor. 
Folkparken i folkhemmet i världen.

Bild 52: ”Chokladhjulet” av Ulf Rahmberg – en symbol för 
världens orättvisa resursfördelning. Riksutställningars utställ-
ning ”Sköna stund”, 1967. Riksutställningars fotoarkiv.

Jag gör en utställning där jag med nöjesfältet som 
form vill skildra världen. Jag vill påvisa ett politiskt 
problem för att på så sätt påverka publiken mot en 
förändrad syn på vår u-landspolitik. Det är inte vår 
nuvarande marginalpolitik det skall handla om, det 
gäller inte 1 eller 1 ½ % av bruttonationalprodukten. 

734  Ibid..

Jag vill visualisera den större strukturen i det som 
sker, det som leder till en helt annan aspekt på denna 
livsviktiga fråga. Utställningen liknar kanske till sin 
yttre form en konstutställning (den är också en konst-
utställning), men dess viktigaste funktion är inte den 
estetiska utan den opinionsbildande.735  

Riksutställningars Bengt M. Holmquist har beskrivit 
hur han och kollegan Eva Persson tillsammans med 
Lauthers 1967 diskuterade utställningsidén och dess 
utformning. Först efter intensiva diskussioner enades 
de om en gemensam grundidé och utformning av ut-
ställningen: ”Det innebär således att idéerna om ut-
formningen förändrades många gånger under dessa dis-
kussioner, men att de förändringar som vidtogs tillkom 
helt i enighetens tecken.”736 Ett förslag presenterades 
under 1968 för Riksutställningars styrelse som efter 
flera beredningar beslutade att genomföra projektet. 
Till projektet knöts en rad konstnärer med ansvar för 
olika delar av produktionen.737 De källor som använ-
des till utställningen hämtades från officiell FN-sta-
tistik. När det gäller utformningen hade det nöjesfält 
som utgjorde utställningens inramning byggts upp som 
tivolistånd med karuseller, chokladhjul, spelmaskiner, 
styrkeprov m.m. vilka hölls samman till en helhetsmil-
jö med stöd av ljussättning och ljud. Den konstnärliga 
symboliken var tydlig: nöjesfältet skulle föreställa det 
svenska samhället. Denna idé om gestaltning var med-
vetet avsedd att provocera utställningsbesökarna. Vid 
en kulturkonferens i Skellefteå uttalade sig Gunnar 
Westin om ”Sköna stund”: ”Det stora bullret har ´Skö-
na stund´ åstadkommit. Den är ett experiment att med 
konstnärliga medel skapa en opinion att gå till mötes 
företrädarna för den samhällsengagerade konsten.”738 
Ulf Lauthers har i en intervju beskrivit den målsättning 
som han som huvudproducent hade för utställningen.739 

735  Konstrevy nr. 4, 1968, 3–5.
736  Ulf Lauthers, Preliminär rapport om programverksamhet kring 

”Sköna stund”, Riksutställningars arkiv, Volym 24 och 25, Serie 
F1A, 1970, 3.

737   Som konstnärer medverkade bl.a. Ulf Rahmberg, Lars Hillers-
berg, Lena Svedberg, Berndt Lundqvist. Vissa texter hade förfat-
tats av Göran Palm och en särskild musik till utställningen hade 
komponerats av Bo-Anders Persson. Utställningen hade byggts 
och målats i Riksutställningars ateljé. Konstruktionsarbetet ut-
fördes under ledning av ateljéchefen Sören Karlsson. Riksutställ-
ningars medarbetare Bengt M. Holmquist och Eva Persson dis-
kuterade utställningens syfte med Ulf Lauthers och medverkande 
konstnärer under inledningsskedet av projektet, Bengt M. Holm-
qvist, Intern utvärderingsrapport av utställningen ”Sköna stund”, 
Riksutställningars arkiv, Serie A1, Odaterad troligen 1969.

738   Ur manuskript till föredrag av Gunnar Westin hållet vid en kultur-
konferens i Skellefteå, Riksutställningars arkiv, Serie A1:1, odate-
rat, troligen 1968–1969.

739   Intervjun med Ulf Lauthers gjord av medarbetaren på Riksutställ-
ningar Bengt M. Holmqvist. Ingår som en del av en intern rapport 
om ”Sköna stund” som innehåller beskrivningar av utställningens 
bakgrund (intervju med Ulf Lauthers), brev från Bengt M. Holm-
quist om utställningens bakgrund, telefonsamtal med flera av de 
konstnärer som medverkat i utställningen, turnéplan från 1968-
10-12 fram till 1970-03-01, sammanfattning av utställningens 
utförande, referat av den omfattande debatten i massmedia om 
”Sköna stund”, sammanställningar av tidningarnas ställningsta-
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Syftet med ”Sköna stund” var inte estetiskt utan poli-
tiskt. Lauthers fortsatte: ”Konstnären vill föra fram sin 
inställning till u-landsproblematiken. Samtidigt vill han 
med enkla symboler, som var och en kan förstå, upply-
sa folket om förhållandet i i-land – u-land. Utställning-
en är inte konst i ordets traditionella bemärkelse, utan 
bilder, som illustrerar ett budskap. Bilderna föreställer 
sådana saker som alla känner till och har associationer 
till, så att ingen skall kunna skylla på att ´Det här är 
modern konst. Det förstår jag mig inte på.´”740 Lauth-
ers klara deklaration om att målsättningen var politisk 
och inte i första hand estetisk, avspeglade en rådande 
tidsanda. Den här typen av ställningstaganden bröt mot 
en tidigare tankestil som funnits hos en äldre genera-
tion av kulturaktörer. Tankekollektiv hos en yngre ra-
dikal generation började bryta mark för nya tankestilar 
som präglades av ett starkt politiskt engagemang. Här 
överordnades politiken den kulturella integriteten och 
friheten. En allt vanligare uppfattning hos radikala tan-
kekollektiv var att konsten i första hand skulle tjäna 
de politiska intressen som man solidariserade sig med. 
Enligt samma måttstock var det också angeläget att 
de politiskt medvetna tog sitt ansvar att upplysa folket 
om de verkliga förhållandena i samhället. Konstnärer-
na hade dittills inte förstått denna sin samhällsroll och 
därför var det nu hög tid att förverkliga denna. Det var 
det förhållningssätt som Lauthers var en uttolkare av 
och som han i ”Sköna stund” såg en möjlighet att gå 
från idé till handling med. Utställningskatalogen hade 
formen av en kvällstidning och var till sitt innehåll 
mycket omfattande. Innehållet refererade till olika de-
lar av utställningen för att ge besökaren en fördjupad 
syn på de framställda problemen. Katalogförfattarna 
representerade olika politiska uppfattningar, men alla 
tillhörde föreningar som var engagerade i u-landsfrå-
gan. De organisationer som åsyftades var dels fören-
ingen Unga filosofer och dels den s.k. U-aktionen i 
Stockholm. Katalogens alla artiklar var signerade och 
man underströk att varje författare därmed bar ansvaret 
för innehållet i sin artikel. 741 Turnéplanen gav en god 
geografisk spridning åt besöksplatserna. Utställningen 
skulle turnera i elva medelstora städer och en storstad 
under en period från premiären i Norrköping i okto-
ber 1968, fram till den sista utställningsplatsen i Umeå 
under februari-mars 1970.742 I planeringen av ”Sköna 

ganden till utställningen fördelat utifrån tidningarnas partipolitis-
ka tillhörighet m.m. Riksutställningars arkiv, Serie A1, Odaterat 
men sannolikt producerad under sommaren 1969 då det fortfaran-
de återstod några orter att visa utställningen på.

740   Bengt M. Holmqvist, medarbetare på Riksutställningar (ingår i 
den interna rapporten enligt föregående fotnot).

741   Katalog till utställningen ”Sköna stund”, Riksutställningars arkiv, 
Volym 24 och 25, Serie F1A, 1968.

742   Turnéplan för ”Sköna stund”. Ingår i promemoria om planeringen 
av utställningen. Förutom turnéplan innehåller den en analys av 
det ämnesområde som skall gestaltas i utställningen, information 
om utställningens utformning och informationsmaterial som skall 
användas (affisch, katalog, studiematerial och pressmaterial), Riks-
utställningars arkiv, Volym 24 och 25, Serie F1A, Odaterat men  
producerat före produktionens premiär i Norrköping 1968-10-12.

stund” ingick att förbereda programverksamhet i an-
slutning till visningarna. Detta genomfördes också på 
alla de platser där utställningen visades. Programverk-
samheten varierade mycket och utgick från de lokala 
förhållandena enligt följande:   

1. Debatter antingen i panelform med inbjudna gäster 
eller publikdebatter

2. Teaterföreställningar genom antingen engagerade 
professionella grupper eller genom lokala amatör-
grupper

3. Kompletterande små utställningar av lokala grupper 
på temat ”Vad kan du göra i ----?”

4. Litteraturbord där ortens bokhandlare och bibliotek 
tillhandahöll litteratur med anknytning till frågor 
som aktualiserats av utställningen.743

Utöver programverksamheten togs på några orter ini-
tiativ till seminarier. Dessa hade ofta  många deltaga-
re och diskussionsämnen inspirerade av utställningen, 
ibland inriktade på problem som hade anknytning till 
den aktuella orten. Programverksamhetens funktion 
var att utgöra ett forum för en diskussion om u-lands-
problematiken, som ansågs som en aktuell och viktig 
samhällsfråga. Utställningsprojektet hade en tydlig och 
viktig ambition att engagera människor i de frågor som 
utställningen tog upp. För att detta ändamål var pro-
gramverksamheten ett viktigt mede.

Bild 53: ”Portalen” av Arne Högsander. Riksutställningars 
utställning ”Sköna stund”, 1967. Riksutställningars fotoarkiv.

743   Ulf Lauthers, Preliminär rapport om programverksamhet kring 
”Sköna stund”(intern utvärderingsrapport efter ett års erfarenhet 
av utställning och programverksamhet), Riksutställningars arkiv, 
Volym 24 och 25, Serie F1A, 1970, 5.
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Ulf Lauthers har i interna rapporter till Riksutställ-
ningar redovisat sina utvärderingar om mottagandet av 
utställningen på olika platser, liksom hur genomföran-
det av programverksamheten varierade och anpassa-
des till lokala förhållanden. Med de successivt vunna 
erfarenheterna ändrades uppläggningen över tid. På 
grund av Sköna stunds innehåll inriktades program-
men huvudsakligast på u-landsproblemen i stort. Det 
visade sig dock snart att problemet var för stort och 
avlägset för att intressera människor i allmänhet. Om 
man däremot tog upp delproblem som direkt berörde 
människornas livssituation på platsen, intresserade folk 
sig betydligt mycket mer. I Jönköping togs ämnen som 
miljöförstöring, invandrare, mission upp, allt som var 
påtagliga och angelägna på platsen. I Kristianstad togs 
glesbygdsfrågan upp och dess likheter med u-lands-
problemet. I Varberg var det Väröbackaprojektet med 
dess problem för fisket, turisterna på sommaren och 
de därmed följande problemen för de bofasta på vin-
tern angående kulturella möjligheter, samlingslokaler 
m.m. Om möjligheter fanns att sammankoppla lokala 
problem med de problem utställningen behandlade var 
mycket vunnet. Utställningen sågs som en plattform 
från vilken möjligheter fanns att agera. Betydelsefullt 
blev då vilket innehåll och vilken målsättning utställ-
ningen hade.744 Möjligheterna till en omfattande pro-
gramverksamhet på små platser var begränsade. De 
bättre förutsättningar som fanns i storstaden framgick 
när utställningen nådde Stockholm. När ”Sköna stund” 
under september 1969 visades på Stockholms stadsmu-
seum togs många initiativ till program av museet. Med 
uppenbar tillfredsställelse kunde Lauthers rapportera: 

Under september hölls fyra offentliga seminarier 
om glesbygd-uländer i samarbete med Vuxenskolan. 
Se stencil. Seminarierna vände sig i första hand till 
människor som var intresserade av problemet. Detta 
val gjordes för att vi skulle kunna ta upp mera kom-
plicerade frågor och bredda debatten genom att öka 
opinionsspridarnas kunskaper. Seminarierna blev 
mycket lyckade efter vad jag hört och nu i efterhand 
kan bedöma. Ca 300 personer deltog på varje semi-
narium. 10 september ordnades en debatt om ”Makt 
och ägande i Sverige och den 3:e världen” samt vi-
sades kortfilmer av Lars Westman. Den 17 septem-
ber visades filmen Rekordåren i samband med gles-
bygdsseminarierna. Samarbetet med Riksteatern och 
Rikskonserter ökade. En grov planering över höstens 
verksamhet diskuterades och inleddes med 3 tea-
terpjäser. Först Narren-gruppen med spelet ”Någon-
ting gemensamt” som tar upp miljöförstöring samt 
glesbygdsproblem, därefter Fria Teaterns ”Hur börja-
de eländet” den 21.9 och 25.9. Den behandlar Stock-
holm och dess historia, koncentrationstendenser, in-
flyttning och andra storstadsproblem. Teaterpjäserna 
följdes av debatter och fungerade mycket bra.[---] 

744  Lauthers, 1970, 6.

Sammanfattningsvis anordnades 12 olika program 
under september månad detta beroende på ett mycket 
givande samarbete med Helena Cederström och an-
dra på Stadsmuseet Att dra några generella slutsatser 
av denna verksamhet  låter sig inte göras. I storstäder 
och universitetsstäder finns ett betydligt större intres-
se för internationella problem, Kontaktkanalerna är 
större, politiska grupperingar är större och flera samt 
tillgång till fackfolk för debatter och dyl.745 

Utställningen på Stockholms stadsmuseum, drog en 
stor publik och gav också näring till en livlig debatt. 
Inslagen med för samtiden framträdande teater- och 
kulturgrupper var många. Av citatet framgår att Riks-
utställningar i samarbete med den lokala arrangören 
Stockholms stadsmuseum lyckats engagera flera tan-
kekollektiv och grupper (communities; lokala intres-
segrupper) som bedömde att museet var en lämplig 
arena för att sprida sina intressen. En annan tolkning är 
att museet bidrog till att bekräfta dessa tankekollektivs 
identiteter. En tredje tolkning är att Riksutställningar/
museet genom kollektivens medverkan i programverk-
samheten verkade som katalysator för de medverkande 
samhällsgruppernas sociala agerande. Ingen av dessa 
tre tolkningar behöver uteslutas och kan således upp-
fattas som giltiga samtidigt. I denna mening är Elisa-
beth Crookes distinktioner relevanta verktyg för att ve-
rifiera en trovärdig tolkningsram för delar av projektet 
”Sköna stund”. 

Debatten om ”Sköna stund”
De reaktioner och den offentliga debatt som följde ef-
ter ”Sköna stunds” vernissage i Norrköping i oktober 
1968, fortgick under hela den period utställningen vi-
sades på sin turné i tolv städer i Sverige. På plats efter 
plats där utställningen visades, fortsatte ”Sköna stund” 
att väcka skiftande och starka reaktioner. Det var tyd-
ligt att utställningen mycket medvetet gjorts för att 
provocera fram ställningstaganden hos museibesökar-
na. Den mediala debatt som växte i omfattning och in-
tensitet innehöll både positiv och negativ kritik. Inga 
av de omdömen som uttalades i medierna om ”Sköna 
stund” var neutrala: antingen var man odelat för eller 
emot dess innehåll och utformning. Många uppfattade 
utställningen som provocerande och detta tillsammans 
med de program som arrangerades framtvingade ofta 
kategoriska ställningstaganden i den mediala debat-
ten. När ”Sköna stund” visades på länsmuseet i Gävle 
under oktober 1969 genomfördes en sociologisk un-
dersökning av publikens sammansättning och reaktio-
ner746 Såväl skolungdomar som övriga museibesökare 
gavs tillfälle att uttrycka sina synpunkter. Av deras 
svar framgick att 25 procent reagerade mycket positivt 

745   Ibid., 8–9.
746   Resultatet av undersökningen redovisas i Utställningar: betän-

kande avgivet av 1965 års musei- och utställningssakkunni-
ga MUS 65, SOU 1974:43, bilaga 2. Utställningen visades på 
länsmuseet i Gävle 1969-10-09 – 11-02.
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på utställningen och att ytterligare 40 procent ansåg 
att den var bra och intressant – således sammanlagt 
65 procent nöjda besökare. Av övriga besökare var 20 
procent direkt negativa, vilket var flera än den andel 
som var neutrala eller likgiltiga. För knappt hälften av 
de besvikna motsvarade inte utställningen de förvänt-
ningar som man haft, medan 4 procent ångrade att de 
överhuvud hade sett utställningen. Bland de sistnämn-
da var en stor del äldre än 60 år, men även besökare 
över 40 år var mer besvikna än yngre. Reaktionerna 
på utställningen skilde sig också åt när det gäller be-
sökare som var, respektive inte var, intresserade av 
utställningens ämne, u-landsproblem. Personer som 
inte var intresserade av ämnet ångrade i högre grad 
besöket jämfört med besökare som var intresserade. 
De förstnämnda reagerade också mer negativt på ut-
ställningen än de senare. De mest positiva besökarna 
fanns bland de mest ämnesintresserade, bland yngre 
personer, speciellt bland ungdom under 20 år samt i 
något högre grad bland kvinnor än bland män.747 Den 
omfattande debatten i medierna om ”Sköna” stund för-
anledde Riksutställningar att under sommaren 1969 
göra en sammanställning av alla artiklar, insändare och 
kommentarer som publicerats i svenska tidningar och 
tidskrifter under perioden oktober 1968 – juni 1969. 
Detta material består av 52 A4-sidor med pressklipp 
och ett register över de tidningar/tidskrifter som publi-
cerat artiklar om utställningen ”Sköna stund”. Omfatt-
ningen av materialet betyder att dess representativitet 
för besökarna av utställningen är högt. Därför får ett 
urval av pressklippen tjäna som exempel på karaktären 
av debatten.748 I utställningens inledningsskede fram-
kom en meningsskiljaktighet mellan en av produktio-
nens medverkande konstnärer Lena Svedberg och Ulf 
Lauthers. Svedberg tog kontakt med Dagens Nyheters 
konstrecensent Olle Granath och beskyllde Lauthers 
för att ha censurerat två illustrationer som hon gjort för 
utställningskatalogen. Detta föranledde Granath att i en 
artikel i Dagens Nyheter den 3 december 1968 kritise-
ra Riksutställningar för att en konstnär utsätter sig för 
risken för att bli censurerad, om vederbörande lämnar 
in material till denna institution. Med detta som moti-
vering ansåg Granath att det var befogat att ställa sig 
tveksam till Riksutställningars fortsatta verksamhet. 749 
Ulf Lauthers och Dag E:son Malmberg bemötte Olle 
Granaths kritik i en artikel i Dagens Nyheter den 7 de-
cember 1968. Malmberg som ingick i redaktionen för 

747  SOU 1974:43, bilaga 2, 389-390.
748   Presskommentarer till utställningen ”Sköna stund” okt. 1968 – 

juni 1969, Riksutställningars arkiv, odaterat sannolikt 1969, Vo-
lym 24 och 25, Serie F 1A; Sammanställningen innehåller ett re-
gister med uppgifter om vilka tidningar/tidskrifter som publicerat 
artiklar, tidningarnas politiska tillhörighet, sidangivelser och da-
tum för när artiklarna var publicerade. I flera tidningar/tidskrifter 
publicerades artiklar vid flera tillfällen och i de fallen anges även 
datum och sidangivelser; Se även ”Sköna stund” Sverige 1968–
1972; En utställning från Riksutställningar, Stockholm, Kungliga 
biblioteket/Lunds universitetsbibliotek, 1968 (sic!). 

749  Holmqvist, 1969, 11.

utställningskatalogen, hänvisade i sitt svar till att en 
av Svedbergs bilder bedömdes vara pornografiska och 
att den därför retuscherades av tryckeriet.750 Ett annat 
exempel på påstådd censur, även denna gång med ut-
ställningsarrangören som ansvarig, utgick från Lunds 
konsthall. I ett tidigt skede av utställningsperioden 
för ”Sköna stund” pågick en konflikt på konsthallen 
i Lund. Konflikten hade inget med Riksutställningars 
aktuella utställning att göra, men debatten om ”Sköna 
stund” var vid denna tid också känd i Lund. Vid en of-
fentlig debatt i Lund den 14 januari 1969 om konst och 
demokrati, yttrade sig ordföranden för Lunds konsthall 
Lars Andrée mycket kritiskt om ”Sköna stund”. En-
ligt turnéplanen var utställningen planerad att visas på 
Lunds konsthall under februari 1969. Andrée sade att 
han skulle göra allt för att stoppa visningen. Om han 
inte lyckades med detta, hotade han med att ställa sin 
plats som ordförande för konsthallen till förfogande.751 
Exemplet illustrerar den anspänningsnivå som debat-
ten om ”Sköna stund” medverkat till att skapa, även på 
platser där utställningen ännu inte hade visats. I en arti-
kel i Svenska Dagbladet den 11 december 1968 kritise-
rade Sture Lindmark utställningen för att den hade en 
klar tendens till att ”misstänkliggöra den västerländska 
demokratin och det kapitalistiska systemet”. Lindmark 
ansåg att utställningen var destruktiv genom att den 
uppmanade besökaren att använda utomparlamentaris-
ka medel för att åstadkomma förändringar. Katalogens 
syfte var att påverka besökaren och misstänkliggöra 
i-ländernas avsikter med sin u-landshjälp. Han ansåg 
att katalogen var farlig, eftersom den utdelades gratis 
till skolungdom. Lindmark konstaterade avslutningsvis 
att skattemedel inte borde användas till en sådan verk-
samhet.752 Den 3 januari 1969 kritiserade Exportfören-
ingens direktör Stig Ramel innehållet i utställningska-
talogen i Dagens Nyheter. Ramel ansåg att katalogen 
innehöll ”extatiska betraktelser över den kapitalistiska 
sammansvärjningen och u-ländernas utsugning”. Enligt 
Ramel påminde katalogens illustrationer om ett medel-
tida religiöst helvetesmåleri: ”Liksom många medeltida 
geografer i sina kloster ritade upp en världskarta med 
Bibeln som handbok och inspirationskälla fyller de 
750  Ibid..
751   Holmqvist, 1969, 34. 

 Trots Andrées kritiska uttalande visades ”Sköna stund” pla-
nenligt i Lunds konsthall under februari 1969. Se exempelvis re-
cension av Marianne Bråhammar, ”Utskällning och utställning”, 
Tidningen Arbetet, 1969-02-15; Enligt protokoll från Riksutställ-
ningars styrelsemöte 1968-12-19 §7, fanns en reell risk att ”Sköna 
Stund”  inte skulle visas i Lund enligt den uppgjorda turnéplanen. 
Av protokollet framgår nämligen att Lunds konsthall stod under 
blockad. Detta innebar att flera konstnärer förenats i en protest 
mot konsthallen och dess ledning. Orsaken till blockaden var en 
konflikt mellan konsthallens styrelse och dess chef Folke Edwards 
om dennes befogenheter att fatta beslut om utställningsverksam-
heten. Konflikten ledde till att styrelsen avskedade Edwards, vil-
ket i sin tur ledde till att flera konstnärer och kulturaktörer solida-
riserade sig med Edwards. ”Sköna stunds” producent Ulf Lauthers 
deltog i blockaden, vilket hade som konsekvens att utställningen 
inte tilläts visas på Lunds konsthall så länge konflikten pågick.

752   Sture Lindmark, ”Kommentar till utställning”, Svenska Dagbla-
det, 1968-12-12; Holmquist, 1969, 15. 
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som står bakom utställningen i linjerna i sin världsbild 
med ett underlag av rättrogna skrifter och katekeser, 
som i stort antal rekommenderas i katalogen. Föraktet 
för den empiriska kunskapen är suveränt.”753 I samma 
artikel kritiserade Ramel också Göran Palm för att den-
ne handskats respektlöst med fakta i de texter som han 
ansvarat för i utställningen. Några dagar senare, den 10 
januari 1969, bemötte Palm kritiken i Dagens Nyheter, 
med hänvisning till att Ramel grundat sin uppfattning 
på innehållet i katalogen och inte i utställningen. I sam-
ma artikel redovisade Palm sin uppfattning att debatten 
om ”Sköna stund” förfelats eftersom företrädarna för 
näringslivet inte deltog i densamma, utan istället ville 
stoppa utställningen.754

När utställningen visades i Jönköping uppmärksam-
mades den genom flera artiklar i den lokala tidningen 
Smålands Allehanda. Landsantikvarien för Jönköpings 
länsmuseum Gunnar Lindqvist uttalade sig den 12 ja-
nuari 1969 och sade sig inte vara speciellt engagerad i 
ämnet, men att han inte bara ville visa utställningar av 
konventionell typ: ”Utställningen Sköna stund ingår i 
samhällsdebatten. Lauthers har gjort ett logiskt utfö-
rande av utställningen även om jag inte delar Lauthers 
åsikter.”755 I samma artikel uttalade Gullan Lundgren 
som sin åsikt att det är opassande att politisera muse-
et. Hovrättsfiskalen Ulf Bergenstråhle ansåg däremot 
att utställningen var bra och sann. Han ansåg också att 
texterna som ingick i utställningen var utmärkta och 
skulle fungera som en väckarklocka för besökarna. I 
samma tidning den 19 januari 1969 vände sig Torsten 
Andrée mot utställningen efter att endast ha sett dess 
katalog. Andrée ansåg att programmet skulle passat bra 
i Tyskland under nazitiden.756 I Smålands Folkblad den 
2 januari 1969 skrev tidningens kulturredaktör Stig Au-
gustsson berömmande om utställningen: ”På ett mar-
kant sätt bryter Sköna stund sig ut ur vår föreställning, 
vår uppfattning och uppfostran om vad en konstutställ-
ning är för något.”757

Bo Lagercrantz, hävdade i en artikel i Dagens Nyheter 
den 24 januari 1969, att debatten om ”Sköna stund” 
ytterst handlade om museernas ansvar att försvara det 
fria ordet: 

Skall man också tillåta opinioner med nu-anknyt-
ning – samhällskritik, rent politiska yttringar? Ja, 
naturligtvis! Så länge de offentliga teatrarna spelar 
Brecht och Weiss, så länge Nordstedts förlag ger ut 

753   Stig Ramel, ”Sköna stund”, Dagens Nyheter, 1969-01-03; Bengt 
M. Holmquist, Utvärdering av utställningen ”Sköna stund”, Riks-
utställningars arkiv, 1969, 13.

754   Göran Palm, ”Debatt eller förbud”, Dagens Nyheter, 1969-01-10; 
Bengt M. Holmqvist, Utvärdering av utställningen ”Sköna stund”, 
1970, 12.

755  Holmkvist, 1969, 14.
756  Ibid.
757  Ibid., 21.

Jan Myrdal och Göran Palm, så länge pressen och 
Sveriges Radio självklart ger utrymme åt alla viktiga 
opinioner hör dessa också hemma på museerna. Det 
är ett enkelt kongruenskrav. De offentliga institution-
ernas skyldighet att ställa upp understryks än mer av 
det förhållandet att utställningen är det medium som 
betalar sig sämst och därför har svårast att finna sin 
estrad. 758

Lagercrantz hänvisade längre fram i artikeln till den 
tyngande tradition som länge hämmat museernas vilja 
till förändring och deltagande i samhällsdebatten: Men-
ar jag att museerna skall vända stenyxorna ryggen och 
bli politiska propagandacentraler? Naturligtvis inte. 
Vi skall självklart fullfölja våra traditionella uppgifter 
i konstlivet och i den kulturhistoriska folkbildning-
en, som mer än någonsin behöver friskas upp av nya 
grepp. Men redan kulturminnesfrågorna leder över till 
allmänna miljövårdsproblem, till trafikfrågor, till slum, 
social misär och andra opassande ting. Skall vi väja 
undan på gammalt prydligt museimannamanér? Natur-
ligtvis inte. Vi får inte frisera problemen. Men därmed 
har de inte heller någon gräns. Det är så det måste vara 
– i kongruensens och i det fria opinionsspelets namn.759  

Lagercrantz anslag var inte bara en kommentar till den 
pågående debatten om utställningen ”Sköna stund”. Det 
var ett försök att vidga frågeställningen till något mer 
principiellt – det ansvar som han ansåg museerna bor-
de ta för att värna det fria ordet. Samtidigt var artikeln 
ett implicit försvar för en ny typ av museum i Sverige 
– ett Samhällsmuseum - vars verksamhet inte begrän-
sades till att förvalta ett kulturarv. Det är värt att notera 
att Lagercrantz här inte markerade någon motsättning 
mellan Kulturarvsmuseet och Samhällsmuseet. Men 
den intressanta frågan var hur Samhällsmuseet skulle 
skapas? Lagercrantz gav ett av flera möjliga svar på den 
frågan, genom att hävda vikten av att aktörerna i muse-
ifältet vågade genomskåda så kallade eviga sanningar: 
”Det gäller att rätt värdera den heliga objektiviteten. 
Vi museimän har samma svårigheter med den som alla 
andra. Men vi har möjligen svårare att lura och förföra 
än många andra därför att själva vårt medium så mar-
kant stimulerar till kritik och eftertanke.” 760  Ett par 
veckor efter publiceringen av Lagercrantz artikel kom 
ett svar från en museikollega. Det var landsantikvarien 
vid Östergötlands länsmuseum Sven E. Noreen, kolle-
ga med Lagercrantz i MUS 65. Under rubriken ”Skön 
stund med stenyxan” publicerade Noreen sin artikel i 
malmöbaserade tidningen Arbetet den 7 februari 1969, 
där han ifrågasatte Lagercrantz slutsatser. Noreen häv-
dade i motsats till Lagercrantz att museerna inte var och 
inte heller borde bli kongruenta med andra medier som 

758   Bo Lagercrantz, ”Sköna stunder på museet”, Dagens Nyheter, 
1969-01-24.

759  Ibid.
760  Ibid.. 
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teater, bokförlag eller TV. Museerna hade sina särskil-
da uppgifter som skiljer dem från andra kulturinstitu-
tioner, nämligen att bevara, värdera och presentera det 
förflutna: ”[---] de samlar och sovrar ett material, från 
forntid till nutid, som skall kunna ge oss en bakgrund 
och en kunskap om oss själva och vår situation. Ur den 
synpunkten har museerna en klar nuanknytning – deras 
möjlighet är att teckna perspektivet bakom dagens situ-
ation.”761 Noreen skrev sin artikel med aktuell erfaren-
het av ”Sköna stund” på det museum som han själv var 
chef för, Östergötlands länsmuseum. Han konstaterade 
att utställningen hade blivit en stor publikframgång med 
tiotusen besökare, vilket motsvarade 15 procent av Lin-
köpings befolkning. Programverksamheten i anslutning 
till utställningen var mycket välbesökt och de många 
debatterna var livliga. Genom utställningen nådde mu-
seet också en ny stor ungdomlig publik: ”Inom museets 
värdiga väggar sjöd aktiviteter, som aldrig förekommit 
på den parnass, där museerna var hemmastadda. Vårt 
museum blev förvisso vad Lagercrantz pläderar för ett 
´annorlunda-hus´, som bjuder ´människorna spännande 
alternativ´.” 762 Trots dessa egna iakttagelser om utställ-
ningens positiva mottagande av en publik, som förmod-
ligen aldrig tidigare varit större på Östergötlands läns-
museum, ställde sig Noreen frågan varför detta skulle 
ske just på museet. Han ifrågasatte vad museet hade för 
kompetens och särskilda förutsättningar att presentera 
en aktuell och samhällskritisk utställning. Noreen fort-
satte att argumentera för vad han ansåg vara kärnfrågan, 
nämligen: ”Om museerna i framtiden skall ha kvar sin 
nuvarande primära uppgift att vara sakkunniginstitu-
tioner inom ett viss givet och utstakat område, konst, 
etnografi, naturhistoria etc., eller om museerna skall 
bredda verksamheten så att de blir ett fritt forum för 
samhällsdebatt?”763 Noreen avslutade sin artikel med att 
ställa frågan om museerna i fortsättningen skulle vara 
institutioner för det traditionella dvs. insamling, vård, 
forskning och information eller något annat där besöks-
siffror, aktualiteter och diskussioner i samhällsfrågor 
var underlag för målsättningen: ”Det är underbart med 
svängrum på museet, men låt oss lämna lite plats kvar 
för stenyxan, även om den inte är samhällsengagerad. 
Det finns faktiskt människor för vilka stenyxan kan 
ge en skön stund.”764 Lagercrantz och Noreens artik-
lar kunde ge ett intryck av att de hade påtagligt skilda 
uppfattningar om museets uppgift. Det var uppenbart 
att Lagercrantz förespråkade Samhällsmuseet, men No-
reens ståndpunkt befann sig nog endast några nyanser 
från den förstnämndes om vi betraktar Kulturvsmuse-
et och Samhällsmuseet som motpoler. Lagercrantz såg 
Kulturarvsmuseet som en förutsättning vars värde var 
nödvändigt för att kunna bygga ett Samhällsmuseum. 

761   Sven E. Noreen, ”Skön stund med stenyxan”, Arbetet, 1969-02-
07.

762  Ibid.
763  Ibid. 
764  Ibid.

Noreens prefenser låg någonstans i mitten av dessa 
motpoler. Så långt det är möjligt att ange ursprunget 
till de olika källorna, omfattade inläggen hela skalan av 
ideologiska uppfattningar från höger till vänster.  

Kritiken av utställningen uttalades i medier som an-
tingen hade stor publik spridning, anknytning till star-
ka politiska intressen och organisationer eller ägdes av 
organisationer vars företrädare kände sig träffade av 
den samhällskritik som man uppfattade av utställning-
ens innehåll och utformning. Detta ledde snart till att 
kritiken inte bara riktades mot de ansvariga för utställ-
ningen dvs. den praktiskt ansvarige producenten, utan 
snart övergick till en kritik av Riksutställningar som 
institution och dess chef Gunnar Westin och ordföran-
de Lennart Holm. Därmed tvingades Riksutställningars 
ledning att bemöta, förklara och försvara utställningen 
i olika medier, men också i den interna kommunikation 
som förekom mellan Riksutställningar, andra kulturin-
stitutioner och intresseorganisationer, liksom gentemot 
företrädare för direkt politiska intressen och partier. 
Kritiken mot Riksutställningar uttalades inte bara från 
borgerligt liberalt och konservativt håll, utan också 
från arbetarrörelsens intresseorganisationer. Ett ex-
empel är det åsiktsutbyte om ”Sköna stund” som ägde 
rum efter att LO:s kulturansvarige Rune Blomkvist 
vänt sig till Gunnar Westin med följande brev och upp-
fordrande uppmaning: 

Bäste broder, Jag översänder härmed senaste num-
ret av Fackföreningsrörelsen. Du kan i detta hitta ett 
ledarstick, som behandlar det angrepp på LO, som 
finns i textkatalogen till utställningen Sköna stund. 
Som du ser slutar ledarsticket med en utmaning: 
Vi skulle gärna ha några synpunkter från Dig på 
den text vi kritiserar och eventuellt några ytterliga-
re kommentarer, om du vill göra några sådana. Det 
här skrevs före Bengt Holmquists artikel i Svenska 
Dagbladet, och jag är naturligtvis alldeles klar över 
sammanhangen. Jag hyser självklart samma uppfatt-
ning som Holmquist ger uttryck för i sin artikel, att 
det är legitimt, att det på olika sätt bedrivs samhälls-
kritik med statsstöd. Man har emellertid rätt att sätta 
frågetecken för om det här rör sig om samhällskritik 
– liksom man på samma sätt kunde ifrågasätta 
innehållet i teaterpjäsen ”Zigenare”, som Holmquist 
också hänvisar till. Att sprida klart lögnaktiga, förfal-
skade uppgifter och påståenden i en form, som av en 
mindre välorienterad krets av mottagare, måste upp-
fattas som fakta, tycker jag inte är en samhällskritik 
av det slag som bör uppmuntras. Jag förstår mycket 
väl, att Riksutställningar, när man en gång gett klar-
signal för den här utställningen, inte kunde dra sig ur 
spelet, men jag tror, att det borde innebära en maning 
till större försiktighet i ett annat sammanhang. Våra 
spalter står alltså öppna, om du skulle vilja ha vänlig-
heten att komma med några synpunkter.        
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De bästa hälsningar 
Din tillgivne               
Rune Blomkvist 765

Gunnar Westin tog Blomkvists uppmaning på allvar 
och bemötte kritiken ett par dagar senare i tidningen 
Fackföreningssrörelsen. Westins svar hade en mycket 
sakligt argumenterande prägel, men avslutades med en 
motuppfordran till Blomkvist genom ett citat från re-
daktören vid Smålands Folkblad Stig Augustssons arti-
kel vars inledning omnämnts ovan:

Lika hårt och engagerande som idégivaren och de 
medverkande konstnärerna gripit sig an sitt verk, när 
de arbetat fram sin utställning, lika friskt och för-
domslöst bör du och jag närma oss denna mycket 
angelägna utställning. Vi skall vara tacksamma för 
att våra konstnärer i sitt skapande vill ta upp pro-
blem som pockar på sin lösning. Tacksamma för att 
de vill så hårt engagera sig i vår samhällsdebatt. Om 
de sedan här och var gör det lite för personligt, för 
subjektivt – bör vi ändå vara glada. För i detta, det 
subjektiva, det engagerande finns det ett aktivt sam-
hällsarbete.766

Mot bakgrund av de krav på objektivitet som fanns på 
skolundervisningen, hade Blomkvist uppmanat också 
Skolöverstyrelsens generaldirektör Hans Löwber att 
kommentera utställningens. Av Löwbers svar i sam-
ma nummer av tidningen Fackföreningsrörelsen fram-
gick bl.a. att Skolöverstyrelsen varken varit inblandad 
i eller rådfrågats av Riksutställningar då utställningen 
planerades. Löwber, som av artikeln att döma, besökt 
”Sköna stund”, var mycket skeptisk till utställningens 
utformning och menade att dess provokationer var så 
klumpigt formulerade att de saknade slagkraft. Därmed 
missade ”Sköna stund” sitt syfte att stimulera till de-
batt i sakfrågan.767 

Blomkvist lät sig inte nöja med Westins svar som ma-
nade till försoning. Istället underströk han att den som 
vill skapa opinion, måste ta på sig ett ansvar för den in-
riktning som opinionen är avsedd till. Genom att välja 
en ”vänsterextremistisk grupp” måste Riksutställning-
ar redan från början varit medveten om utställningens 
tema. Därmed ansåg han att Gunnar Westin hade av-
svurit sig ansvaret för utställningen alltför lättvindigt. 
Blomkvist sparade inte på krutet när han i artikelns 
senare del avlossade följande salva med tydlig adress 
till Westin: ”Det visar faktiskt brist på ansvar att utsätta 
en utställningspublik för en så grov och i många styck-
en uppenbart lögnaktiv propaganda. Egentligen är det 

765   Brev från Rune Blomkvist till Gunnar Westin 1969-01-17, Riksut-
ställningars arkiv, Serie A:1.

766   Gunnar Westin, ”Utställningen Sköna stund är i högsta grad sub-
jektiv”, Tidningen Fackföreningsrörelsen nr. 4 1969, 76–77.

767   Hans Löwber, ”Provokationerna är så klumpiga att de saknar slag-
kraft”, Tidningen Fackföreningsrörelsen nr. 4 1969, 76.

anmärkningsvärt att personer, som i andra samman-
hang hårt kritiserar den indoktrinering vi alla mer eller 
mindre är utsatta för, anser det fullt i sin ordning att så 
hänsynslöst själva driva indoktrinering – intellektuell 
ohederlighet är ett ord som man i det sammanhanget 
lätt får i tankarna.” 768 Rune Blomkvists kritik av Riks-
utställningar och Gunnar Westin var en attack från ar-
betarrörelsen ”inifrån” riktat mot en verksamhet som 
främst initierats av socialdemokratin. Enkelt uttryckt 
var Riksutställningar ett ”sosseprojekt”. Blomkvists 
fräna ordval kan därför tyckas förvånande. Förklaring-
en går förmodligen att finna i den tradition av misstro 
och skepsis mot kommunismen och kommunister som 
odlats av många svenska socialdemokrater alltsedan 
partiets delning 1917. I Blomkvists känsloladdade ut-
spel fanns säkerligen en rädsla för att Riksutställningar 
skulle domineras av aktörer med kommunistiska och 
extrema värderingar.

Som framgått ovan utvecklades debatten om ”Sköna 
stund” så intensivt, att frågan blev föremål för en de-
batt i riksdagen. Frågan hade dessförinnan uppmärk-
sammats av Riksdagens revisorer som i en skrivelse i 
januari 1969 till Riksutställningars ledning begärt en 
förklaring till utställningen ”Sköna stund”. Gunnar 
Westin besvarade revisorernas skrivelse i februari 1969 
och hänvisade till det uttalande till försvar för den 
konstnärliga yttrandefriheten som utbildningsministern 
Olof Palme gjort i januari 1969.769 Riksdagsdebatten 
initierades efter att Riksdagens revisorer skickat sin 
ovan nämnda skrivelse till Riksutställningar. Riksdags-
debatten ägde rum 23 januari 1969 då den moderate 
riksdagsmannen Tore Nordstrandh aktualiserat frågan. 
Han frågade utbildningsministern Olof Palme om den-
ne ansåg det vara riktigt att en utställningsverksamhet 
som bekostades med allmänna medel skall bedriva po-
litisk propaganda. Palmes svar var ett tydligt försvar 
för Riksutställningars verksamhet och dess rätt och 
skyldighet att inte censurera konstnärliga uttryck: ”Det 
torde nu liksom alltid tidigare vara oundvikligt och i 
och för sig önskvärt att också politiska idéer och vär-
deringar, kommer till uttryck i konst och utställnings-
verksamhet liksom inom teater, film och annan konst-
närlig verksamhet. När sådan verksamhet stimuleras 
med allmänna medel innebär detta givetvis inte att 
det allmänna prövar eller ställer sig bakom de åsikter 
och bedömningar som kommer till uttryck i verksam-
heten.” 770 Svaret utgjorde ett förtydligande och sam-
tidigt ett försvar för konstnärens rätt att fritt uttrycka 
sig. Samtidigt gav utbildningsministern också stöd och 
legitimitet till en kulturinstitution, som bland företräda-

768   Rune Blomkvist, ”Utställningen är i vissa stycken lögnaktig”, Tid-
ningen Fackföreningsrörelsen nr. 4 1969, 77.

769   Svarsskrivelse till Riksdagens revisorer från Gunnar Westin, 
1969-02-13, Riksutställningars arkiv, Serie A1.

770   Riksdagsdebatterna nr.8 Andra kammaren, Svar på fråga ang. 
politisk propaganda i samband med utställningsverksamhet, Riks-
dagstryck upplaga E, 1969-01-23, 29–31.
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rna för en ny kommande kultur- och museipolitik såg 
Riksutställningar som ett viktigt instrument för att den-
na politik skulle kunna förverkligas.

Som framgått ovan fanns vid denna tid en osäker-
het om i vilket perspektiv kulturfrågorna borde ses. 
Denna oklarhet avspeglade sig i debatten om ”Sköna 
stund”, men den gav också uttryck för de ideologis-
ka motsättningar som fanns i det svenska samhället. 
Oavsett ståndpunkt visade exemplet ”Sköna stund” på 
utställningens möjligheter att gestalta en kontrover-
siell samhällsfråga och att därigenom frammana en 
kulturpolitisk diskussion. Riksutställningars projekt 
var i det avseendet framgångsrikt och en bekräftelse på 
att utställningen var användbar som medium för Sam-
hällsmuseet. Utställningen ”Sköna stund” är ett tydligt 
exempel på det arbete för Samhällsmuseet som Riksut-
ställningar anvisade för de kulturhistoriska museerna. 
De starka känslomässiga reaktionerna på utställningen 
och den tydligt polariserade debatten i massmedierna, 
avslöjade de ideologiskt präglade åsiktsskillnader som 
fanns såväl i och utanför det svenska museifältet. Det 
handlade om museernas uppdrag och uppgifter men 
också överhuvud om kulturens roll i samhället. ”Skö-
na stund” och Riksutställningars ledande företrädare i 
Lennart Holm och Gunnar Westin representerade här 
det esoteriska heterodoxa tankekollektiv som utmanade 
gällande doxa.      

En historik om Riksutställningar, Kultur i rörelse – en 
historia om Riksutställningar och kulturpolitiken gavs 
ut 2012 med Helene Broms och Anders Göransson som 
huvudförfattare och kulturjournalisten Mikael Löfgren 
som medförfattare av Förord och Efterord.771 Syftet 
med skriften angavs vara trefalt. Det första var att do-
kumentera Riksutställningars historia med tonvikt på 
dess kulturpolitiska inflytande och betydelse som es-
tetisk-pedagogisk försöksverksamhet. Det andra syftet 
handlade om bokens ambition att diskutera Riksut-
ställningars roll som ”samtidsspegel” i kulturpolitiken 
medan det tredje syftet var att utgöra en inspirations-
källa för andra liknande initiativ och projekt. För denna 
studie är boken främst av intresse med avseende på det 
andra syftet och den analys av Riksutställningar och 
kulturpolitiken som Mikael Löfgren gör i Förordet och 
Efterordet. Han karakteriserar Riksutställningars his-
toria som ”ett lyckat misslyckande” och frågar om det 
överhuvud är möjligt eller önskvärt att stat och civil-
samhälle samverkar i syfte att fördjupa demokratin och 
därmed stärka medborgarnas förmåga att styra sina liv. 
Den typen av grundläggande frågor är relevanta sett 
utifrån det kulturpolitiska syftet med Riksutställningar. 
Men frågan är om Löfgrens slutsatser är rimliga? Hans 
utgångspunkt är teoretisk och marxistisk, utan att han 
själv specifikt anger detta. Löfgren ser utvecklingen i 

771   Helene Broms & Anders Göransson, Kultur i rörelse – en historia 
om Riksutställningar och kulturpolitiken, Riksutställningar/Atlas/
Stockholm, 2012.

Sverige från 1930-talet till 1960-talets inledning som 
en process under vilken arbetarrörelsen med det stats-
bärande partiet (SAP) betraktat kulturpolitiken som 
balanserande på två ben. Det ena är folkbildningen 
med ABF och Folkets hus i förgrunden och det andra 
de kulturpolitiska resultat som åstadkoms med hjälp 
av statens generella välfärdspolitik. Länge fanns en 
spänning och oklarhet om ansvarsfördelningen mellan 
dessa två. Samtidigt kan de sägas bilda en symbios där 
deras respektive uppgifter bedömdes som nödvändiga. 
En av Löfgrens teser är att denna symbios genomgick 
en kris under 1960-talet: 

Parallellt med att utbildning, bibliotek, teatrar och 
museer ”socialiserades”, det vill säga införlivades 
i den offentliga sektorn, ”mobiliserades” folkrörel-
serna till socialstatlig värnplikt. 1960- och 1970-ta-
lets alternativkultur kan i hög grad betraktas som en 
reaktion på denna utveckling: sociala rörelser som 
sökte återerövra något av det frirum som förlorats i 
den socialdemokratiskt förvaltade senkapitalistiska 
välfärdsstaten.772

Löfgren ser i detta ett utbrytningsförsök från det Star-
ka samhället utfört av vad som sammanfattande rubri-
ceras som en alternativ kultur. För staten innebar detta 
en kulturpolitisk kris i två avseenden. Den ena hand-
lade om folkbildningsrörelsen som hotades och som 
riskerade att långsamt kvävas eller ytterligare minska 
i betydelse. Den andra avsåg den sociala oro som ska-
pats av den alternativa kulturen i protest och opposi-
tion mot det Starka samhället. Till detta lägger Löfgren 
en marknad som han bedömde befann sig i kris. Med 
denna studies begrepp kan det analogt beskrivas som 
att nya tankekollektiv och nya tankestilar opponerade 
mot gällande doxa. Detta skapade en social oro som ur 
statens synvinkel måste kontrolleras och ges en disci-
plinär inramning. Löfgren hävdar att statens verktyg 
för att åstadkomma det senare var ytterligare medel 
till folkbildningen och dess etablerade organisationer, 
uttryckt som ”subsidier och legitimitet i utbyte mot 
ordning och reda, drill och disciplin. Det ´fria kollek-
tiva skapandet ´integrerades i socialstaten genom att 
bidragen slussades via folkbildningsorganisationerna, 
som härigenom dels fick ett välbehövligt ekonomiskt 
tillskott, dels sanktionerades som statens utsända kva-
litetskontrollör”.773 Utifrån denna analys presenterar 
Löfgren sin huvudpoäng, påståendet att Riksutställ-
ningar blev brytpunkt för dessa samhällsförhållanden 
och att dess tillkomst var den dåvarande statsappara-
tens försök att ”utifrån förhärskande traditioner inom 
ecklesiastik och folkbildning, hantera de utmaningar 
som riktats mot det bestående samhället från sociala 
och kulturella rörelser från 1960-talet och framåt”.774 

772  Ibid., 254.
773  Ibid., 255.
774  Broms & Göransson, 2012, 255.
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Tre decenniers regeringsinnehav för det socialdemo-
kratiska partiet hade skapat en sådan position att man 
vid behov kunde mobilisera statsapparat, offentliga 
institutioner, public-service-medier, skola, fack och 
folkrörelser för att, i detta fall, förnya kulturpolitiken. 
I en sådan mening var Riksutställningar en del av den 
socialdemokratiska rörelsen och uppfattades också av 
de flesta som just detta, ett socialdemokratiskt projekt. 
Det faktum att Riksutställningar av många sågs som ett 
”sosseprojekt” är säkerligen en annan inte oviktig för-
klaring till den skepsis och den kritik mot satsningen 
som förekom.

Samtidigt finns en paradox i att Riksutställningar ka-
naliserade en kritik och opposition mot det Starka 
samhället och vad Löfgren uttrycker som ”korporati-
vismen och samförståndsandan, mot den centralistiska 
flyttlasspolitiken, mot den formalistiska demokratisy-
nen, mot konsumism och slit-och släng-samhället, mot 
kapitalism och imperalism”.775 I detta avseende skilde 
sig Riksutställningar från de andra R-n vars innehåll 
definierades av teaterns och musikens innehåll. I Riks-
utställningars fall sågs innehållet som en öppen fråga, 
sprungen ur direktivens betoning av försöksverksam-
het. Av detta drar Löfgren slutsatsen att Riksutställ-
ningar blev något helt annat än det var tänkt i och med 
att samtiden och verkligheten fyllde verksamheten med 
sitt innehåll. Han hävdar att ordföranden Lennart Holm 
i sin utvärdering av Riksutställningar i den senare ut-
gåvan av Strategi för kultur 1971 bedömt att organisa-
tionen blev en succé just därför att den blev något helt 
annat än den var tänkt.  Jag finner Löfgrens analys rim-
lig och träffande när gäller det historiska sammanhang 
i vilket satsningen på Riksutställningar gjordes. Däre-
mot delar jag inte hans slutsats att verksamheten blev 
något helt annat än det var tänkt. I studiens diskussion 
ovan i kapitel 3 om Holms ståndpunkt redovisad i hans 
förord till Riksutställningars Arbetsteori från 1967, har 
tydligt framgått att syftet med Riksutställningar var en 
försöksverksamhet. En försöksverksamhet innebär ju 
per definition att utfallet inte är givet på förhand utan 
är något som återstår att avläsa. Av förordet framgår att 
Holm redan då i inledningsfasen, såg Riksutställning-
ar som bl.a. en resurs för det lokala kulturlivet och en 
kanal för kritisk kulturdiskussion. Att hävda att Holm 
ställd under galgen inför mötet med verkligheten skulle 
ha gjort bedömningen att Riksutställningar blivit nå-
got annat än vad som var tänkt är därför inte korrekt. 
Det hindrade inte Holm liksom andra under resans 
gång att dra lärdomar av verksamheten – konstigt vore 
något annat. Likaså hävdade Holm vid detta tillfäl-
le – 1971 – ”att kulturpolitiken håller på att lyckas”.776 
Detta påstående byggde han på sin iakttagelse om att 
”konsumtionen” av kultur hade ökat. För Holm ingick 
detta tillsammans med ”produktion” och ”distribution” 

775  Ibid.
776  Lennart Holm, Strategi för kultur, Bonnier/Stockholm, 1971, 70.

som nyckelbegrepp för att analysera genomförandet av 
en strategisk plan för kulturpolitiken. Detta perspektiv 
sågs i kultur- och museifälten med stor misstro och re-
presenterade för många den sociala ingenjörskonstens 
ytliga och tafatta försök att ta sig an kulturfrågorna 
– försök som var dömda att misslyckas. Den kritiken 
riktades återkommande mot Holm under hans tid som 
ordförande för MUS 65 och Riksutställningar. I Löf-
grens analys om Riksutställningar finns den typen av 
invändningar i kombination med den slutsats som den-
ne drar om Riksutställningars måluppfyllelse och som 
jag med hänvisning till min utförliga diskussion ovan 
om uppdragen för MUS 65 och Riksutställningar finner 
skäl att ifrågasätta.

Utställningen som medium     
Västerbottens museum
Det var inte bara genom den försöksverksamhet som 
Riksutställningar börjat bedriva under 1960-talet som 
utställningens roll kom i fokus i museernas verksam-
het. Västerbottens museum väckte under hela 1970-ta-
let uppmärksamhet i det svenska museifältet med ge-
nomgripande omarbetningar av sina basutställningar. 
Arbetet genomfördes utifrån de idéer om utställningens 
uppgift och möjligheter som Per-Uno Ågren och Gö-
ran Carlsson utvecklat utifrån bl.a. konstnären Anders 
Åbergs modellkonstruktioner. Intentionerna bakom 
de nya utställningarna hade presenterats vid flera till-
fällen på svenska museer och för många museiaktörer 
samt hade även inspirerat flera museer att förnya sina 
basutställningar.777 I början av 1980-talet hade vunnits 
erfarenheter på flera svenska museer om ett förnyel-
searbete av utställningarna vilka såväl innehållit möj-
ligheter som fallgropar. Här fanns ett behov av en mer 
systematisk kunskap om vad förnyelsearbetet egentli-
gen innebar. När Ågren–Carlsson därför, med stöd av 
Riksutställningar, 1982 gav ut boken Utställningsspråk 
– Om utställningar för upplevelse och kunskap, fanns 
en stor efterfrågan i det svenska museifältet för den-
na typ av sammanfattning och försök att generalisera 
kunskap om utställningen som medium.778 Boken be-
står av två delar. Den första behandlar utställningar och 
vad författarna kallar utställningsspråk och bygger på 
deras studier av sju av världens då största museer – två 
i Europa och fem i Amerika. Utställningarna på dessa 
museer beskrivs genom text, bilder, teckningar och pla-
ner tillkom under åren 1968 – 1981. Författarna hade 
sett dessa utställningar parallellt med att de arbetade 
med de nya basutställningarna på Västerbottens muse-
um. Bokens andra del innehåller en historik över Väs-
terbottens museum där man redogör för den planering 

777   Se exempelvis Barbro Björk, ”Nya utställningar på Västerbottens 
museum i Umeå”, i Svenska museer 1981:1, 13-15.

778   Göran Carlsson och Per-Uno Ågren, Utställningsspråk – Om ut-
ställningar för upplevelse och kunskap, Riksutställningar/Stock-
holm, 1982.
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och de förberedelser som föregick produktionen av tre 
basutställningar i Västerbottens museum. De nya bas-
utställningarna var:

Basutställning 1 – Umeå stad. Kust-jordbruk, 
industrialisering. Färdig 1976

Basutställning 2 – Forntiden. Renskötsel, Ny-
byggarliv. Färdig 1980.

Basutställning 3 – Säljakt, Kustfiske, Sjöfart 
och skeppsbyggeri. I en särskild byggnad, fär-
dig 1978.779

Bild 54: Invigning av de nya basutställningarna vid Väster-
bottens museum, 1976. Utställningarna behandlade forntiden, 
nybyggarnas och samernas liv. T. v. Per-Uno Ågren, i mitten 
museistyrelsens ordförande Gösta Skoglund och längst t. h. 
arkeolog Anders Huggert. Västerbottens museums fotoarkiv.

Antikvarien vid Riksantikvarieämbetet Inga Lund-
ström, var i sin recension i Svenska museer 1983 starkt 
kritisk till Utställningsspråk. Hennes huvudinvänd-
ning var att boken inte hade beaktat utställningens 
nära beroende av det innehåll som man vill förmedla. 
Lundström hävdade att författarna med sin betoning 
av formens betydelse, bortsåg från den historiska bak-
grunden som alltid utgör utställningens viktigaste be-
ståndsdel.780 Bo Lagercrantz ansåg i en senare artikel 
i Svenska museer 1984 att Lundströms invändningar 
mot Utställningsspråk var grovt missvisande.781 Istället 
hävdade han att Carlsson–Ågrens syn på utställningen 
var exempel på den nyorientering som inleddes under 
1960-talet och som även fortsatte under 1970-talet. 
Under 1940- och 1950-talen dominerade en forma-
listisk/estetisk museiteknik på svenska museer som 
länge uppfattades som tråkig, föga attraktiv eller in-
tresseväckande för publiken. Den bedömningen av 
museiutställningarnas historia var Lagercrantz inte en-
sam om. Det var också den viktigaste orsaken till att 
många museiaktörer under 1960- och 1970-talen fann 

779   Inga Lundström, ”Visst har vi attityder – Funderingar kring en 
bok om produktion av utställningar”, i Svenska museer 1983:3, 
22.

780  Ibid., 23–25.
781   Bo Lagercrantz, ”Öppna ögonen på museerna”, i Svenska museer 

i 1984:1, 4.

det nödvändigt att förnya främst basutställningarna. 
Som framgått i avsnittet om Västerbottens museum 
i kapitel 4, gick Carlsson–Ågren i spetsen för denna 
förnyelse. Konceptet i Västerbotten var att betrakta 
utställningen utifrån ett ekologiskt-historiskt perspek-
tiv samtidigt som själva utställningen skulle utformas 
på ett för publiken visuellt attraktivt sätt, helst utan 
vidhängande utförliga beskrivande textremsorna som 
tidigare präglat många utställningar. För att fungera 
pedagogiskt, skulle därefter musei- och utställningsbe-
söket följas upp med att besökarna hänvisades till mu-
seets studierum där text-, bild- och annat källmaterial 
med anknytning till utställningen fanns för att fördjupa 
upplevelsen av utställningen. Därefter skulle, i det ide-
ala fallet, följa en aktivitet för besökarna där deras nya 
kunskaper praktiserades. Detta var innebörden av den 
s.k. trestegsraket som Carlsson–Ågren utformat som 
pedagogisk modell. Tilläggas skall att modellen i första 
hand var tänkt att användas för Västerbottens museums 
prioriterade målgrupp – skolungdomar. 

Bild 55: Per-Uno Ågren vid Ander Åbergs modell av samhäl-
let Ammarnäs i Västerbottens museums basutställning, 1976. 
Västerbottens museums fotoarkiv.

Som argument i sitt försvar för den nyorientering av 
museiutställningarna som inletts under 1960-talet, hän-
visade Lagercrantz till fyra exempel på utställningar 
som han menade var representativa för denna förny-
else. Utställningarna var ”1600-talets Stockholms” – 
Stockholms stadsmuseum, ”Svensk bostad” – Nordiska 
museet, ”Umeå stad, kustjordbruk, industrialisering” 
– Västerbottens museum samt ”Människor kring en 
verkstad” – Stockholms stadsmuseum. Dessa utställ-
ningar, menade Lagercrantz, hade följande egenskaper 
gemensamt:

1. Man ville sammanfatta mycket breda sammanhang 
oberoende av tillgången på museiföremål och där-
med nå längre än äldre basutställningar gjort.

2. Man lät utställningarna domineras av starka stäm-
ningsskapande effekter skapade med modeller, dio-
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ramor, rekonstruerade interiörer, fasader och andra 
scenografiska arrangemang avsedda att locka till 
fördjupning.

3. Möjligheten till denna fördjupning serverades pa-
rallellt med utställningarna i faktarum, studiehand-
böcker och stadsvandringar.

4. Utställningen gjordes på så sätt medvetet till en 
ganska exakt programmerad flerstegsraket. I syn-
nerhet studiehandböckerna har givit tämligen 
precisa besked om läroeffekten. Sådana svar på våra 
utställningar har vi alltid efterlyst.782

De utställningar som Lagercrantz här använde som ex-
empel på förnyelse, var hämtade från Nordiska museet 
och Stockholms stadsmuseum, men också från Carls-
son–Ågrens nya basutställningar på Västerbottens mu-
seum. Med sin beskrivning av de egenskaper hos dessa 
utställningar som förenade dem, bekräftade han sam-
tidigt att det utställningsideal som han själv omfattade 
sammanföll med Carlsson–Ågrens modell. I sin arti-
kel uppmärksammade Lagercrantz också en annan bok 
med utställningstema som hade publicerats med stöd av 
Riksutställningar. Författare var Harriet Clayhills och 
boken hade titeln Utställningsboken - Exempel på för-
nyelse av ett medium.783  Här behandlades flera exempel 
på lokala projekt initierade i samband med de industri-
nedläggningar som ägt rum i Bergslagen under 1970-ta-
let. Riksutställningar spelade en aktiv roll för att stödja 
lokala aktivitetsgrupper med professionell hjälp, organi-
sation och utställningsteknik. Insatserna och projekten 
hade tydliga drag hämtade från ekomuseet och innebar 
att kulturen användes som medel i syfte att levandegöra 
en hembygd vars överlevnad var hotad. De genomförda 
insatserna tillkom med lokala medborgargrupper som 
drivande aktörer. Exempel på sådana projekt var ”Indu-
striarbetarnas historia i Hallstahammar”, ”Vikmanshyt-
tan lever”, ”Bergslagsprojektet förvandling/förnedring 
och Glasriket på basplanet”:

Den [utställningen; min anmärkning] inriktas på att 
finna metoder och former för att ge människor ut-
anför de professionellas krets resurser att själva ut-
trycka sig med utställningsmediet. Vi försöker på 
olika sätt att infoga produktionsarbetet med utställ-
ningar som moment i redan pågående processer, 
exempelvis i studiecirklar och i lokala aktions- och 
opinionsgruppers aktiviteter. De teoretiska studierna i 
exempelvis samhällsfrågor eller hembygds- och kul-
turhistoria omsätts direkt i det analytiska och prak-
tiska arbete som en utställningsproduktion innebär. 
Riksutställningars uppgift är att tekniskt och ekono-
mist stödja lokal verksamhet och att genom rådgiv-
ning, kurser och ett kontinuerligt utvecklingsarbete 

782  Ibid., 5.
783   Harriet Clayhills, Utställningsboken: Exempel på förnyelse av ett 

medium, Liber/Riksutställningar, 1983.

hjälpa fram ett innehåll, som grupperna själva svarar 
för.784

Lagercrantz artikel utgick från den grundläggande kri-
tik som han riktat mot svenska museer under många 
år. Den handlade om museernas återkommande vana 
att se sin uppgift i tredelningen ”Samla, Vårda, Visa”. 
Han betraktade detta synsätt som en ”enfald fjärran 
från logik och förnuft. De två första verben täcker de 
tekniska förstadierna i vårt arbete. Men tillåts ändå do-
minera så starkt över VISA som ensam står för muse-
ernas specifika och helt särpräglade huvuduppgift.” 785 
Tydligare kunde han knappast markera sin uppfattning 
om att utställningen var den viktigaste uppgiften som 
museet hade att värna och utveckla. Därför var det ock-
så angeläget för honom att försvara den förnyelse av 
utställningsmediet som han ansåg hade ägt rum under 
de senaste två decennierna. I detta försvar lyfte också 
Lagercrantz fram de exempel på mönsterbildande ra-
dikala utställningar som Riksutställningar ansvarat för. 
Exempel på den typen av utställningsprojekt har analy-
serats ovan när det gäller ”Sköna stund”. Men Riksut-
ställningar producerade flera utställningar som ”Land 
du välsignade” och ”Maskin makt” under 1970-talet 
som av många museer bedömdes som mönsterbildande 
och som hade inspirerat till efterföljd.   

Riksutställningar och Nordiska 
museet”
Land du välsignade” gjordes som ett samarbete mellan 
Riksutställningar och Nordiska museet. För Nordiska 
museet var projektet det ena av två stora utställningar 
som genomfördes med anledning av museets 100-års-
jubileum 1973 – i båda fallen var utställningarnas 
tema den svenska industrialismens historia. Det ena 
av dessa projekt – ”Land du välsignade” – invigdes i 
september 1973 i Kiruna stadshus och handlade om 
industrialismens genombrott i Sverige. Utställningen 
byggdes utifrån den idé om tre informationsplan som 
Göran Carlsson och Per-Uno Ågren lanserade i början 
av 1970-talet. Enligt denna – den s.k. trestegsraketen – 
skall utställningen inledningsvis ge besökaren en käns-
lomässig upplevelse för att därefter i steg två, ta del 
av fakta om utställningen i ett näraliggande studierum, 
för att i ett tredje skede erbjuda möjligheter till för-
djupning av besökarens kunskaper vidare genom ma-
terial i bild-, ljud- och bokform. När det gäller ”Land 
du välsignade” handlade det första skedet om ett antal 
miljöhistoriska gestaltningar/dioramor om industrialis-
mens genombrott som tillät besökaren en upplevelse av 
ett historiskt förlopp, men som samtidigt inte förklara-
de orsakerna till den förändring som ägt rum. Den be-

784   Ulla Keding–Olofson, ”Mot en öppen institution – Om Riksut-
ställningars uppsökande verksamhet”, i Svenska museer 1976:1, 
43–44; Citatet utgår från det första exemplet på insatser i Bergsla-
gen som Riksutställningar gjorde med start 1975: Utställningen 
”Industriarbetarnas historia i Hallstahammar”.

785  Lagercrantz, 1984, 40.
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sökare som ville veta något om dem kunde besöka den 
skolsal med förklarande planscher som låg i anslutning 
till utställningen. För dem som ville veta ännu mer 
fanns en utförlig katalog skriven av historikern Bernt 
Kennerström.786”Land du välsignades” tillkom genom 
en överenskommelse mellan Nordiska museets styres-
man Hans Hansson och Riksutställningars chef Gunnar 
Westin om att manifestera Nordiska museets 100-årsju-
bileum. Initiativtagaren till ”Land du välsignade”, ut-
ställningsproducenten vid Riksutställningar Eva Pers-
son och hennes samarbetspartner från Nordiska museet 
Eva Lis Bjurman, motiverade valet av tema med att 
industrialismens historia och dess följder speciellt för 
arbetarklassen, i alltför liten utsträckning hade behand-
lats på de svenska museerna.787   

Bild 56: Affischen till Riksutställningars och Nordiska muse-
ets utställning ”Land du välsignade”, 1973.  
Riksutställningars fotoarkiv.

786   Eva Lis Bjurman, ”Land du välsignade”, i Svenska museer 
1974:1, 41.

787  Ibid., 40.

Bild 57: Avdelning av Riksutställningars och Nordiska muse-
ets utställning ”Land du välsignade”, 1973.  
Riksutställningars fotoarkiv.

Samarbetet mellan Riksutställningar och Nordiska mu-
seet om ”Land du välsignade” startade 1971 och led-
des av en arbetsgrupp med Eva Persson (projektleda-
re, Riksutställningar), Bernt Kennerström (historiker), 
Anders Åberg (konstnärlig formgivare), Barbro Åberg 
(arkivarie, Nordiska museet) och Eva Lis Bjurman (et-
nolog och intendent, Nordiska museet).788Bjurman har 
beskrivit det som ett lyckosamt svenskt pionjärpro-
jekt, där två stora museiinstitutioner för första gång-
en genomförde ett samarbete från start till slut. Hon 
underströk att projektet även utgjorde ett samarbete i 
den meningen, att det omfattande gemensamma insam-
lingsarbetet av de föremål som användes i utställning-
en, likaså efter avslutat värv införlivades med Nord-
iska museet samlingar.789 Riksutställningars roll som 
tänkt spjutspets för förnyelsen av svenska museer mot 
Samhällsmuseer kombinerades i projektet med Nord-
iska museets traditionella roll som Kulturarvsmuseum, 
samtidigt som samarbetet i sig även var uttryck för 
den senare institutionens förändringspotential. Nordis-
ka museets jubileumsutställning 1973 ”Svenskens 100 
år – Känn dig själv” var, när det gäller arbetsinsats, 
den största som producerats av institutionen. Idégiva-
re till utställningen var Mats Rehnberg, projektledare 
Göran Rosander och huvudproducent och samordnare 
Bengt Nyström.790 Utställningen planerades parallellt 
med ”Land du välsignade” och ett visst samarbete fö-
rekom mellan produktionerna bl.a. beroende på att den 
förstnämnda utställningen behandlade halva den tid 

788  Ibid.
789  Ibid., 42.
790   Bengt Nyström & Göran Rosander, ”Svenskens hundra år – 

Jubileumsutställningens ideologi och praktik”, i Svenska Museer 
1974:1, 7; Mats Rehnberg anställdes på Nordiska museet under 
1940-talet med Sigurd Erixon som chef och var erkänd som en 
radikal, samhällsengagerad och utåtriktad museiman. Bengt Ny-
ström hade också lång erfarenhet som museiman på Nordiska mu-
seet och var en respekterad museiman. Göran Rosander var yngre 
än de två förstnämnda och anställdes 1971 på Nordiska museet 
efter några års anställning som lantantikvarie vid Jämtlands muse-
um. Rosander var en drivande aktör i debatten om museernas för-
nyelse och förekommer i flera sammanhang i avhandlingen.



155

som ”Svenskens 100 år – känn dig själv” omfattade.791 
Två målsättningar angavs för jubileumsutställningen. 
Den första var att ”vidga kunskapen kring samhällets 
utveckling och på allvar dra in industrisamhället i kul-
turhistoriskt utställningssammanhang. Genom att ge 
förutsättningar för dagens skeenden och förhållanden 
skulle besökaren få insikt i hur den historiska bakgrun-
den och miljön format honom och hans villkor: känn 
dig själv.”792Den andra grundtanken med ”Svenskens 
100 år – känn dig själv” var att demonstrera museets 
resurser och kanske främst de specifika resurser som 
Nordiska museet som centralmuseum hade. Genom att 
i utställningen använda ett mångsidigt material skulle 
olika tidsperspektiv bli begripliga för besökaren. Den 
stora mängden konkreta, gripbara ting som användes 
tänktes fungera som associationsmedel för tanken och 
känslan: 

Samlingarna levandegör historien och tjänar som 
backspegel. Bakom dem skymtar idéerna: Varför 
gjordes detta? Varför blev det så? Vad berättar tingen 
om samhället? Sätts de i meningsfulla sammanhang, 
som motiverade ting i den historiska utvecklingen, 
tillvaratas deras didaktiska och emotionella kvaliteter 
framför andra källor då det gäller att producera och 
förmedla historisk kunskap.793 

Det var uppenbart att de ansvariga för ”Svenskens 100 
år – känn dig själv” hade hämtat den grundläggande 
idén om utställningens uppgift från Göran Carlssons/
Per-Uno Ågrens modell om ”Trestegsraketen”. Det 
framgick också tydligt i Bengt Nyströms och Göran 
Rosanders beskrivning av hur utställningen avsågs till-
handahålla tre informationsnivåer. Den första nivån 
hade som syfte att genom att presentera flera tidsty-
piska historiska miljöer ge besökaren en upplevelse av 
främst känslomässig art. De ansvariga producenterna 
markerade tydligt sin ambition att fjärma sig från de 
”analytiska” utställningarna som under många år domi-
nerat på svenska museer. Istället ville man åstadkomma 
en ”syntetisk” utställning där känsloupplevelsen var 
viktigast.794 Informationsnivå två handlade om olika 
texter, som hade placerats på relativt dolda platser för 
att inte störa miljöupplevelsen av utställningen liksom 
information genom flera TV-monitorer och bildskär-
mar. Den tredje informationsnivån utgjordes av den 
utförliga programkatalogen.                        

791   ”Land du välsignade” behandlade tiden för det industriella ge-
nombrottet i Sverige fram till första världskriget medan ”Svensk-
ens 100 år – känn dig själv” omfattade tiden 1873–1973.

792  Nyström & Rosander, 1974, 8.
793  Ibid.
794  Ibid., 9.

Bild 58: ”Håll tyst” – avdelning av Nordiska museets jubi-
leumsutställning ”Svenskens 100 år – känn dig själv”, 1973. 
Nordiska museets fotoarkiv.

Drygt ett decennium efter ”Svenskens 100 år – känn 
dig själv” genomförde Nordiska museet ett nytt stort 
utställningsprojekt. Utställningen gavs namnet ”Modell 
Sverige” och beskrevs av projektledaren Hans Mede-
lius som den största utställning som Nordiska museet 
någonsin byggt. Utställningen skildrade ”den svenska 
industrialismens och välfärdsstatens framväxt fram till 
vår egen tid med tonvikt på de djupgående konsekven-
serna för den enskilde.”795Produktionen öppnades i ok-
tober 1985 och blev omdebatterad. I Svenska museer 
presenterades tre recensioner som alla var kritiska mot 
projektet. Trots att antikvarien Kjell Lööw fann utställ-
ningen ”välgjord, genomtänkt och påkostad” lämnade 
den honom med besvikelse. Orsaken var ”Den strikta 
tidsaxel, varefter utställningens teman grupperar sig, 
den enhetliga formen, bristen på överraskningsmoment 
i denna utställningens huvuddel, den trots allt mycket 
traditionella utformningen (utställningstekniskt är ut-
ställningen en återgång till tittskåpsmetodiken[---] På-
fallande är känslan av att vara utanför utställningen.”796 
Framtidsforskaren Olof Erikssons huvudinvändning 
mot utställningen var att den meddelade en alltför fär-
dig och entydig bild av industri-Sverige och dess fram-
växt. Denna bild framställdes i utställningen, enligt 
Eriksson, som bl.a. i avsaknad av klassmotsättningar. 
Den svenska historien skildrades i utställningen som 
en objektiv sanning i stället för ett knippe av sanning-
ar som uttryck för ett mångdimensionellt problem.797 
Museologen Bengt Lundbergs synpunkter låg nära Er-
ikssons kritik. Lundberg menade att utställningen be-
skrev den svenska industriella utvecklingen som ett 
darwinistiskt skeende, där steg successivt togs till allt 
högre utvecklingsnivåer. Detta skildrades utan att de 
intressemotsättningar som fanns i samhället erkändes 
i utställningen. Med detta, menade Lundberg, att ut-
ställningen förmedlade det svenska arbetets utveckling 
som en idyll. För att understryka denna bedömning 
avslutade Lundberg sin recension med följande kon-
sumentupplysning: ”Jag skyndar vidare till en annan 
utställning modell Sverige. Hennes och Mauritz har 
mellandagsrea. Jag köper ett par vita byxor à 69:50. 
Kan vara bra att ha om det blir varmare i Sverige.”798  
En huvudkritik mot ”Modell Sverige” var att utställ-
ningens budskap var alltför ensidigt och framställt som 
den enda möjliga sanningen av Sveriges historia de se-
naste 100 åren. Förutom själva innehållet riktades kri-
tiken mot utställningsformen - en tittskåpsmodell som 

795   Hans Medelius, ”Modell Sverige växer fram”, i Svenska museer 
1986:1, 1.

796   Kjell Lööw, ”Om Modell Sverige: Människans närvaro och från-
varo”, i Svenska museer 1986:1, 4-5.

797   Olof Eriksson, ”Om Modell Sverige: En sanning bland flera möj-
liga”, i Svenska museer 1986:1, 6. 

798  Bengt Lundberg, ”Idyll Sverige”, i Svenska museer 1986:1, 7.
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inte medgav utrymme för motstridande tolkningar eller 
dialog om alternativ. Till detta kom kritiken att utställ-
ningen producerats med ekonomiskt stöd från flera sto-
ra etablerade svenska företag, vars intressen därmed 
inte kunde uteslutas vara att vilja bidra till en harmo-
niserad och konfliktfri bild av den svenska historien. 
Trots dessa invändningar måste ändå Nordiska museets 
satsning ”Modell Sverige” betraktas som uttryck för 
en seriös vilja i riktning mot Samhällsmuseet: pompöst 
genomfört med stora resurser, trumpeter och fanfarer 
men samtidigt med en ambition att gestalta ett kom-
plext samhällsfenomen.  

Bild 59: ”Skolan” – avdelning av Nordiska museets jubi-
leumsutställning ”Svenskens 100 år – känn dig själv”, 1973. 
Nordiska museets fotoarkiv.

Bild 60: Sune Zachrisson – Styresman för Nordiska museet 
1975–1989. Direktör för Julita gård och museer 1988–1992. 
Nordiska museets fotoarkiv. 

Eva Persson var under perioden 1967 – 1989 en domi-
nerande och självständig utställningsproducent på Riks-
utställningar. Hon initierade och var ansvarig för flera 
uppmärksammade utställningar som ”Land du välsig-

nade” (1973)799 och ”Maskin makt” (1977)800. Persson 
utmärkte sig även som författare och debattör i frågor 
om utställningsmediet och var en av de få museiaktö-
rer som förutom Carlsson/Ågren och Lagercrantz del-
tog i debatten med kombinationen av såväl intresse för 
som kunskap om utställningen som medium. Hennes 
självbiografiskt präglade bok Utställningsform innehål-
lar bl.a. reflektioner över flera av de produktioner som 
hon var ansvarig för under tiden på Riksutställningar 
och senare också på Arbetets museum. I boken jäm-
för hon erfarenheterna från ”Land du välsignade” med 
”Maskin makt” i perspektiv av de respektive konst-
närer som medverkade i produktionerna. I båda fallen 
valde Persson i sin roll som projektledare, professio-
nella konstnärer som formgivare av utställningarna. I 
”Land du välsignade” engagerades Anders Åberg och 
i ”Maskin makt” Lars Kleen. I båda fallen utformades 
utställningarna med ett realistiskt formspråk där miljö-
gestaltningar var centrala. I ”Land du välsignade” hand-
lade det om en realism utifrån ett avsett innehåll medan 
det i ”Maskin Makt” var fråga om en realism byggt på 
en formidé. I samarbetet med Anders Åberg kretsade 
Eva Perssons reflektioner om utställningens karaktär 
kring följande grundläggande frågor: ”Vad händer när 
man rekonstruerar en miljö efter en dokumentär bild – 
förutom att det tvådimensionella blir tredimensionellt, 
får färg kanske en ny prakt. Vad kan man, vad får man, 
vad måste man lägga till, ta bort eller på annat sätt för-
ändra? Hur man än går till väga, hur trogen man än tror 
sig vara mot förlagan, innebär överflyttningen från ett 
rum till ett annat, från en tid till en annan, en personlig 
tolkning.”801 De bilder, som skapats med Anders Åbergs 
skulpturala formspråk i ”Land du välsignade” gav, med 
Perssons egen formulering, ”en förförisk illusion av 
verklighet”.802 Men när tiden hade kommit för plane-
ringen av vad som skulle bli ”Maskin makt” fann Eva 
Persson ett behov att bryta denna illusion, när något i 
utställningens handling behövde problematiseras och 
fördjupas. I linje därmed formulerade hon följande am-
bition i en promemoria inför ”Maskin makt: ”Jag tänker 
mig en utställningsmetod, i vilken man kombinerar mer 
eller mindre realistiska rekonstruktioner (typ ”Land du 
välsignade”) med abstrakta uppställningar av modeller. 
Rörliga bilder med ljus och/eller diabildsvisningar kan 
ytterligare ´stoppa upp ´utställningsflödet och förtydliga 
och fördjupa teoretiska sammanhang.” 803 

Vad Persson därmed eftersträvade var i själva verket en 

799   En presentation av ”Land du välsignade” görs av Eva Lis Bjur-
man i Svenska museer 1974:1, 40–42.

800   I ”Funderingar före och efter en teknikhistorisk utställning” re-
dovisar Eva Persson sina reflektioner och ambitioner med utställ-
ningen ”Maskin makt”, ”Funderingar före och efter en teknikhis-
torisk utställning”, i Svenska museer 1978:1, 3–8.

801  Eva Persson, ”Hellre en nybadad syndare än trenne rätt- 
     färdiga med fotsvett – Att återföra museernas föremål och vetande     
        till verkligheten”, i Nordisk museologi 1996:1, 66.
802  Ibid., 74.
803  Ibid. 
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brechtiansk verfremdungseffekt – en distansering till 
det ämne som hon avsåg problematisera, i utställning-
ens form. Resultatet av denna ambition blev med Lars 
Kleens gestaltning en realistisk utställning, men med ett 
formspråk som tillät publiken att göra olika tolkningar. 
Eva Persson har beskrivit skillnaden mellan ”Land du 
välsignade” och ”Maskin makt” som att Åberg använde 
ett scenografiskt- och Kleen ett skulpturalt formspråk.804 
Med det syftade Persson på Åbergs metod att som en 
regissör styra åskådarens blick i en bestämd riktning, 
endast sett utifrån ett perspektiv. I Kleens fall fanns 
samma miljöhistoriska anslag, men det gav åskådaren 
frihet att studera utställningen från de rumsliga perspek-
tiv man själv valde. Dessa slutsatser av Eva Persson 
om utställningens möjligheter och karaktär, blev sena-
re viktiga för henne när hon 1989–1993 arbetade som 
konstnärlig ledare och producent vid Arbetets museum. 
Hennes första produktion ”Sjätte sinnet” öppnades vid 
Arbetets museums invigning 1991. Under sin tid på 
Riksutställningar, Arbetets museum och därefter bl.a. i 
rollen som universitetslektor vid Linköpings universitet, 
har Eva Persson utmärkt sig som debattör, pedagog och 
föreläsare i ämnen om utställningen som medium. Hon 
har riktat stark kritik mot svenska museer och deras 
utställningsansvariga antikvarier och producenter, för 
deras oförmåga och ovilja till förnyelse av utställnings-
mediet. Kritiken har berört bristen på problematisering 
av ämnet i många utställningar. Hennes ståndpunkt är 
att utställningen, för att väcka publikens intresse och 
nyfikenhet, måste utformas med en konstnärlig gestalt-
ning av professionella konstnärer. Eva Persson anser att 
utställningar på svenska museer i alltför hög grad har 
präglats av museernas tillit till scenografers och utställ-
ningsarkitekters kompetenser att ge utställningen en 
form som stämmer överens med uppdragsgivarens syf-
ten med densamma: ”Det finns flera skickliga och fram-
för allt erfarna utställningsarkitekter och utställnings-
scenografer och jag frånkänner inte dem konstnärlighet. 
Men i arkitektens liksom scenografens hävdvunna yr-
kesroll ligger en stor grad av anpassning till ett innehåll, 
som beställaren ansvarar för. Uppdraget är formgiv-
ning.”805 Persson anknyter här till den ständigt återkom-
mande diskussionen om formens och innehållets bety-
delse i utställningen och relationen mellan detta: ”vad 
är hönan och vad är ägget”? Vad kommer först? Inne-
hållet eller formen? Är det förstnämnda bestämmande 
över det senare eller vice versa? Persson menar att det 
hos antikvarier och intendenter med vana att göra ut-
ställningar finns en medvetenhet om att form och inne-
håll befinner sig i ständig växelverkan: ”Men målsätt-
ningen är gemensamt underförstådd av beställaren och 
utställningsarkitekten, nämligen att innehållet som det 
presenteras av museets personal är överordnat formen, 
skall styra formen.”806 Detta synsätt har mycket länge 

804  Ibid., 82.
805   Ibid., 93.
806  Ibid., 94.

gällt som tankestil på museerna och förefaller vara svårt 
att rubba. Persson hänvisar till ”traditionernas tyranni”. 
Oförmågan att skapa en förnyelse beror inte på museid-
irektörers eller forskares ovilja att vilja inse en sanning: 
”Förklaringar finns däremot i museernas bristande erfa-
renhet av att behandla konstnärliga processer och deras 
svårigheter att bryta med sin egen kulturs sega struktu-
rer.”807 Perssons alternativ är en uppmaning till att de-
finiera utställningen på ett nytt sätt och att betrakta den 
som en konstform. För att detta skall kunna ske krävs 
att ansvariga museiaktörers tolkningsmonopol bryts vad 
gäller ”det kollektiva minnet”.808 I sin omfattande och 
långa erfarenhet av utställningar har Persson sökt till-
lämpa sin ståndpunkt att betrakta utställningen som ett 
konstform. Hennes syn har dock inte stått oemotsagd. 

Jan Hjort, kollega till Eva Persson under den tid som 
hon arbetade på Riksutställningar, utvecklade en syn 
på utställningsmediet i tydlig kontrast till Perssons 
ståndpunkt. I sin licentiatavhandling från 2003 ”Ex-
hibitions” har Hjort analyserat utställningen som 
medium.809 Hans analys och förslag bygger på er-
farenheterna från Riksutställningar. Hjort menar att en 
huvudfråga utifrån diskussionen om sambandet mellan 
de konstnärligt utformade utställningarna och utställ-
ningsinnehållet är form och innehåll eller form mot 
innehåll. Han anser att två skilda ståndpunkter har fö-
rekommit i denna fråga:

A) Utställningsmediet borde klassificeras som en 
konstform i sig där formen alltid är kommunikation.

B) Statusen av utställningen som en konstform får 
olyckliga konsekvenser för dess innehåll sett uti-
från kommunikativa och funktionella aspekter. De 
visuella konstformerna under 1900-talet har inte 
utmärkt sig för att ha nått den breda publiken. Där-
för borde utställningen som konstform underordnas 
dess kommunikativa förmåga.      

Hjort förespråkar alternativ B) samtidigt som Perssons 
ståndpunkt överensstämmer med alternativ A). Hjorts 
argument för B) utgår från att han anser att utställ-
ningen som konstform alltför ofta värnats på bekost-
nad av dess kommunikativa uppgift. Både form och 
innehåll är viktiga i utställningsprocessen, men Hjort 
anser att det senare ofta har negligerats till förmån för 
det förstnämnda. Orsakerna till detta kan enligt Hjort 
jortHjortH   sökas i status och ekonomi. I den me-
ningen står form mot innehåll, medan den i Perssons 
värld bildar en helhet – form och innehåll. Den brist på 
jämvikt i utställningsprocessen som, enligt Hjort, blir 
följden med alternativ A), har han gett benämningen 

807  Ibid.
808  Ibid., 97.
809   Jan Hjort, Exhibitions – The nature of exhibitions. What are they 

and they be better? The Swedish travelling exhibitions experien-
ce, lic. avhandling Göteborgs universitet, 2003.
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estetikens tyranni. Mer konkret uttryckt menar Hjort 
att mest intresse, tid och pengar har investerats i pro-
duktionen av utställningar och mindre i vad som sker 
när utställningen möter en publik. Det senare handlar 
om i vad mån utställningen lyckas upprätta en kommu-
nikation med sin publik. Men detta handlar också om 
ett pedagogiskt uppföljningsarbete som också innefatt-
ar en utvärdering av alla delar i utställningsprocessen. 
Hjort sammanfattning av vad han anser är viktigast för 
ett utställningsprojekt lyder: ”Om tre grundpelare är att 
utställningarna gestaltas väl (konstnärlig utformning, 
design, form, och färg), och att dom kommunicerar (di-
daktik, pedagogik, tydlighet) och att projektet fungerar 
(teknik, bemanning, underhåll) så upplever jag att det 
satsas alltför lite på den andra och framförallt den tred-
je pelaren – funktion.”810 

810   Jan Hjort, Utställningens anatomi, Forum för utställare/Stock-
holm, 2010, 65.
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Kapitlets huvudtema är hur diskussionen om Kul-
turarvsmuseum eller Samhällsmuseum utvecklades 
under hela undersökningsperioden 1965–1990. Den 
fråga som återkommande ställs i avhandlingen är om 
de ståndpunkter som olika aktörer i museifältet intog, 
representerade ställningstaganden för museernas tra-
ditionella verksamhet eller en förnyelse av densam-
ma. Vilka aktörer försvarade och arbetade fortfarande 
för Kulturarvsmuseet och vilka aktörers argument och 
handlingar innebar närmanden mot Samhällsmuseet? 

I kapitlets första avsnitt behandlas den kritik mot MUS 
65 som fick ett samlat uttryck i den uppmärksammade 
debattboken 70-talets museum, vars författare förutom 
Harald Hvarfner var de tre yngre och nya landsantikva-
rierna Erik Hofrén, Sten Rentzhog och Sune Zachris-
son. Debattboken utgjorde ett viktigt led i striden i det 
svenska museifältet om framtidens museer. I kapitlet 
diskuteras frågan om boken representerade en syn på 
museet som var traditionell eller om den innebar en 
förnyelse av detta tänkande. Vilken typ av museum var 
det författarna till 70-talets museum försvarade och 
förespråkade? I den debatten utmärkte sig museiak-
tören och ledamoten av MUS 65 Bo Lagercrantz vars 
motkritik av 70-talets museum analyseras. I det andra 
avsnittet, ”Museifejd vid vägskäl”, ges flera exempel 
på en diskussion under senare delen av 1960-talet och 
som handlade om gränsdragningen mellan politikernas 
och museichefernas mandat. Den diskussionen pågick 
parallellt på flera museiarenor i Stockholm, Malmö, 
Lund och Göteborg och inleddes genom några program 
som museichefen Olov Isaksson genomfört på Histo-
riska museet, men gavs också näring genom den kon-
flikt mellan museichef och museistyrelse som pågick 
under flera år på Stockholms stadsmuseum. Diskussio-
nen hade också förts med anledning av några utställ-
ningar som producerats av Riksutställningar och som 
uppfattades som kontroversiella. Många etablerade 
aktörer i museifältet engagerade sig också i den kon-
flikt mellan styrelse och museichef som utspelades om 
Lunds konsthall. Den utdragna diskussionen om MUS 
65 behandlas avslutningsvis i det andra avsnittet. I det 
tredje avsnittet ”Mot museernas 80-tal”, diskuteras 
olika initiativ under 1970- och 1980-talen om museer-
nas roll i kulturpolitiken i spåren av MUS 65 och den 
nya kulturpolitikens etablering och implementering. I 

det fjärde avsnittet diskuteras det annorlunda kultur-
politiska försök som gjordes i och med utvärderingen 
av1970-talets kulturpolitik. Det resulterade i de tre rap-
porterna Museisverige, Museiperspektiv och Museiför-
slag som utgjorde underlag för den kulturproposition 
som förelades 1987 års riksdag för beslut.811 Rappor-
terna föregicks och följdes av en debatt som fortsatte 
under hela 1980-talet vid seminarier och konferenser. 
Särskilt uppmärksammades den undanskymda roll som 
centralmuseerna länge hade spelat. Resultatet blev att 
museipolitiken omprövades. I detta avsnitt behandlas 
också den diskussion som ägde rum om utvecklingen 
av utställningen som medium för museerna. Därefter 
behandlas ”Arbetets museum – Framtidens museum”, 
som innehåller exempel på diskussioner och initiativ 
under 1980-talet som syftade till att skapa framtidens 
museer samt med en diskussion om etableringen av 
Arbetets museum. Kapitlet avslutas med avsnittet ”Re-
beller i museifältet” syftande på Bo Lagercrantz och 
Olov Isaksson som två tydliga avvikare och samtidigt 
förnyare i det svenska museifältet.

70-talets museum 
Författarnas syfte
När fyra ledande museichefer 1970 gav ut debattboken 
70-talets museum 812 var syftet att korrigera den bild 
av inåtvändhet och traditionalism som under många år 
präglat länsmuseernas rykte. De fyra författarna Erik 
Hofrén, Harald Hvarfner, Sten Rentzhog och Sune 
Zachrisson var landsantikvarier vid länsmuseerna i 
Kopparbergs, Norrbottens, Älvsborgs och Västerbot-
tens län. Hvarfner var den äldste och huvudaktören 
bakom Norrbottensmodellen. De övriga var nya i sina 
yrkesroller med ansvar för var sitt länsmuseum. Förfat-
tarna förenades i en mission för den nydanande verk-
samhet som man ansåg att länsmuseerna redan börjat 
utveckla. Samtidigt var udden i deras bok riktad mot 
utredningen MUS 65. Vad man speciellt vände sig 

811   Museisverige – en beskrivning av Sveriges museiväsende utifrån 
statistiska uppgifter för år 1983, Rapport från Kulturrådet 1986:1; 
Museiperspektiv – 25 artiklar om museerna och samhället, Rap-
port från Statens kulturråd 1986:2; Museiförslag – kulturrådets 
överväganden och förslag angående de centrala museernas upp-
gifter och ansvar för landets museiväsende, Rapport från Statens 
kulturråd 1986:3. 

812  Erik Hofrén et al., 70-talets museum, LT/Stockholm, 1970.

KAPITEL 7

KULTURARVSMUSEUM ELLER  
SAMHÄLLSMUSEUM
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emot var MUS 65:s planer om att förändra ansvaret för 
den ”inre” och den ”yttre” kulturminnesvården.813 Den-
na förändring beskrevs av kritikerna till MUS 65 som 
att den ”inre” kulturminnesvården skulle skiljas från 
den ”yttre”. I det förslag som senare presenterades av 
MUS 65 visade sig denna misstanke som överdriven 
eller något missvisande. Länsstyrelsen skulle visserli-
gen överta huvudansvaret för den ”yttre” kulturminnes-
vården, men länsmuserna skulle behålla sina tidigare 
uppgifter att utreda och avge sakkunnigyttranden för 
dessa områden. Däremot skulle yrkestiteln landsanti-
kvarie övergå till att vara en profession vid länsstyrel-
sen och den huvudansvarige för länets museum skulle 
tituleras länsmuseichef.814 Den bärande idén i 70-ta-
lets museum var att precisera länsmuseernas uppgift i 
en situation, då dessa uppfattades som hotade av tan-
kegångarna i MUS 65. Författarna gick så långt, att 
man i bokens anslag hävdade att de problem som var 
upphovet till att utredningen MUS 65 tillsattes, redan 
kunde betraktas som lösta.815 Nyckelfrågan var graden 
av samhällsorientering hos museerna. Man konstate-
rade att länsmuseerna svarade för den avgjort mest be-
tydelsefulla delen av museiverksamheten utanför de 
tre storstäderna. Under åren efter 1965 hade dessutom 
de radikalaste åtgärderna för att göra museerna mer 
samhällstillvända utgått från länsmuseerna. Det hade 
inneburit att flera länsmuseer såg sig som öppna insti-
tutioner som arbetade för en ökad social och geografisk 
tillgänglighet. Medborgarkrav på rättvisa förutsättning-
ar för att ta del av museernas verksamhet hade börjat 
förverkligas, men denna positiva utveckling hotades 
och kunde ”slås i spillror” om MUS 65:s intentioner 
genomfördes. Därför menade författarna att det var 
befogat att anvisa en alternativ väg för ett ”modernt, 
samhällstillvänt museiväsen”.816 Metoden var dels att 
redovisa vad som åstadkommits under 1960-talet på de 
museer som man var ansvariga för och dels att därifrån 
argumentera för hur framtidens museer borde arbeta. I 
bokens inledande kapitel presenterades en historik över 
svensk museipolitik under 1900-talet fram till början 
av 1960-talet samt ett försök till begreppsutredning av 
813   Den ”inre” kulturminnesvården åsyftar museets uppgift att samla, 

vårda och presentera föremål, fotografier, uppteckningar och an-
nat material om den mänskliga miljön i museet. Den ”yttre” kul-
turminnesvården åsyftar museets uppgift att vårda fornlämningar, 
byggnadsminnen och andra fasta minnesmärken och miljöer. Be-
greppen användes av utredningen Antikvitetskollegiet som tillsat-
tes 1962 och vars förslag presenterades 1965. 
 Men distinktionen ”yttre” och ”inre” kulturminnesvård före-
kom redan på Sigurd Curmans tid under 1920-talet. Se också 
ovan kapitel 3. Enligt ett skriftligt påpekande 2012-07-01 från en 
av sekreterarna i MUS 65 Eric Hedqvist, är begreppen ”inre” och 
”yttre” kulturminnesvård helt missvisande. Han anser att de i var-
je fall inte är tillämpliga på MUS 65:s förslag. 

814   Det beslut som staten slutligen tog 1975 med genomförande 1976, 
följde i princip denna tanke med en funktionsuppdelning av an-
svaret mellan den ”inre” och den ”yttre” kulturminnesvården mel-
lan länsmuseet och länsstyrelsen. Den ansvarige på länsstyrelsen 
gavs titeln länsantikvarie och inte landsantikvarie som var aktuellt 
i ett första skede av utredningen MUS 65.  

815  Hofrén et al., 1970, 8.
816  Ibid., 7–9.

museets uppgift och samhällsroll. Författarnas uppfatt-
ningar om museets egenart och uppgift sammanfatta-
des i den paroll som senare under 1970-talet ofta före-
kom och som löd ”samla, vårda, visa”:

Museets egenart ligger först och främst i att det sam-
lar och förvaltar ett föremålsbestånd. I själva samlan-
det och förvaltandet ligger en uppgift, men i övrigt 
är föremålsmaterialets art bestämmande för museets 
arbetsformer och målsättning. Museets föremål är i 
sig själva i regel inte sådana, att de har ett intresse för 
allmänheten. De kräver först en bearbetning, syste-
matisering och därefter presentation.817

En central aspekt av denna syn på museets uppgift var 
således, att det var de insamlade museiobjektens karak-
tär som bestämde museets arbetsformer och målsätt-
ning. Av detta följde att museets verksamhet begränsa-
des av vilka objekt man hade i sina samlingar. Därmed 
var det inte möjligt för museet att fungera och arbeta 
”universellt”.818 Enligt denna tolkning fanns däri en 
artskillnad i uppgiften mellan exempelvis museet och 
biblioteket. Denna syn på museet var på intet sätt ny, 
utan hade varit den dominerande under hela 1900-talet: 
museets kärnuppgift var att bevara kulturarvet genom 
att rädda och samla det värdefulla föremålsbeståndet, 
att vårda detta samt att därefter presentera det för all-
mänheten. För att göra det sistnämnda hade museet att 
arbeta med utställningen som sitt främsta informations-
medium till en presentation för publiken. Men även 
boken, filmen, visningen och exkursionen var andra 
medier som museet kunde använda. Utifrån denna de-
finition beskrev författarna hur man ansåg att museet 
skiljde sig från andra kulturinstitutioner som exempel-
vis biblioteket. Man hävdade att museets verksamhets-
område begränsades av det föremålsbestånd som det 
hade att förvalta och bearbeta, medan biblioteket arbe-
tade universellt med sin uppgift att presentera färdiga 
resultat i bokens form. I frågan om museets påstådda 
begränsning av sitt arbetsfält beroende på karaktären 
och omfattningen av sitt föremålsbestånd, mötte för-
fattarna invändningar främst från sin samtida svenska 
museikollega Bo Lagercrantz.819 Denne argumentera-
de för en diametralt motsatt uppfattning i denna fråga, 
som innebar att museerna var helt fria och oberoende av 
tillgängligt föremålsbestånd att välja ämnen och att pre-
sentera och diskutera med sin publik.820 Det förhållan-
de som författarna till 70-talets museum gjorde till sin 
huvudpoäng var att museerna, av flera omständigheter, 

817  Ibid., 10.
818   Betydelsen av termen universell = allomfattande, total, allsidig, 

universal, global, världsomspännande; Källa: Göran Walter, Bon-
niers synonymordbok, Bonnier fakta (fjärde utg.)/Stockholm, 
2009, 607.   

819   Se biografi om Bo Lagercrantz i bilagan ”Aktörer i det svenska 
museifältet”.

820   Bo Lagercrantz kritiska artikel mot 70-talets museum publicer-
ad 1970. 
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successivt hade avlägsnat sig från sina egentliga huvud-
uppgifter. En av dessa omständigheter påstods vara den 
begreppsförvirring som länge existerat mellan utställ-
ningen som medium och museets egentliga uppgift som 
kunskapsgenerator genom arbetssättet ”samla, vårda, 
visa”. Idén om en organiserad institution med uppgift 
att producera och distribuera utställningar – Riksutställ-
ningar – utgjorde ett hot som allvarligt skulle undermi-
nera länsmuseernas förutsättningar att utvecklas. Enligt 
författarna hade sammanblandningen mellan museum 
och utställning gått så långt, att den redan påverkat mu-
seiaktörernas egen syn på sitt arbete. Det var en felsyn, 
menade de, om Riksutställningar uppfattades som en 
museal institution, när den i själva verket var ett försök 
att bygga upp en organisation för verksamhetsformen 
utställningar. Om samma tankegångar tillämpades av 
museerna, skulle deras egenart omintetgöras:

Ambitionen att experimentera med och vidareutveck-
la massmediet utställningen vore i sig fullt naturlig, 
om man inte samtidigt blandade ihop denna uppgift 
med museernas verksamhet och målsättning. Riksut-
ställningar vill bli uppfattad  – och uppfattas av MUS 
65 – som en museal institution. Dess verksamhet ses 
som en förebild för museerna. Denna sammanbland-
ning mellan museum och medium framgår också av 
Riksutställningars personalrekrytering. Med få un-
dantag har tjänstemännen en akademisk utbildning 
med museal inriktning. Riksutställningar är ett försök 
att bygga upp en organisation kring en verksamhets-
form. Försöken att överföra samma tankegångar på 
museerna skulle helt utradera deras identitet.821

Direktiven för MUS 65 med Riksutställningar inne-
bar att man helt förbisåg museernas huvuduppgifter 
som materialförvaltande institutioner, var budskapet i 
70-talets museum. Detta belystes också, menade för-
fattarna, av att utställningen börjat bli det primära, när 
det centrala borde vara den kunskap som utställningen 
hade att förmedla. Det var därför som Riksutställningar 
hade haft uppenbara svårigheter att redovisa relevanta 
argument för varför man borde finnas. En verksamhet 
måste kunna motivera sin existens med att det finns ett 
påvisbart behov som behöver tillfredsställas. I Riks-
utställningars fall hade man inte lyckats påvisa detta, 
påstod författarna. Flertalet museers berättigande kun-
de däremot motiveras med behov av skönhet, estetiska 
upplevelser (konstmuseerna), kunskap om naturen och 
naturtillgångarna (de naturhistoriska museerna) samt 
om människan och hennes villkor (de kulturhistoriska 
museerna). Museernas uppgift kunde därmed motive-
ras med att kunskap genom upplevelser tillfredsställ-
de detta behov i en utåtriktad verksamhet. Skulle detta 
lyckas krävdes att museerna utgick från sina samlingar. 
Om inte det kunde ske, fick det allvarliga och negativa 
konsekvenser:

821  Hofrén et al., 1970, 14.

Släpper museet sambandet med föremålet i sin strä-
van efter att genom skärm- och bildutställningar ar-
beta i en så vid sektor som möjligt, försitter det sina 
möjligheter att säga något annat och mera än vad 
boken eller tidningen kan göra. Det är i föremålens 
förmåga att ge konkreta upplevelser, som särarten i 
museets utåtriktade verksamhet ligger. Besinnar man 
denna egenart hos museet, framstår den förda debat-
ten som verklighetsfrämmande. Det står klart att mu-
seerna inte kan skäras över en kam. De har inte alla 
samma kunskap och vetande att förmedla. De kan 
inte påtvingas en likartad utåtriktad verksamhet.822

Citatet sammanfattar kärnan i den kritik som förfat-
tarna till 70-talets museum riktade mot MUS 65 och 
Riksutställningar. Denna kritik kan också uttryckas så 
här: Riksutställningar kan inte utgöra den bas utifrån 
vilken museernas utåtriktade verksamhet i form av 
utställningar kan byggas. Utställningen kräver sam-
lingar och föremålsbestånd som grund, för att kunna 
förmedla kunskaper till sin publik. En riksomfattande 
organisation som Riksutställningar kan heller inte er-
sätta den variation, den bredd och det djup i kunskaper 
som byggts upp på landets många museer. Kritiken kan 
också ses som generell i den meningen att den hand-
lade om en diskussion om form och innehåll. I detta 
fall utgjorde utställningen formen och var samtidigt 
ett medium för den kunskap som museet producerade. 
Kritiken från 70-talets museum skulle därmed kunna 
formuleras som ett påstående om att formen inte får 
eller kan överordnas det innehåll som den har att för-
medla och gestalta. Diskussionen kan också beskrivas 
som en fråga om vad och hur - i detta fall uttytt som 
vad för slags kunskap museet skall producera och hur 
denna kunskap skall presenteras för en publik? Svaret 
på dessa frågor från författarna till 70-talets museum, 
var alltså att museet skulle producera kunskap base-
rad på det föremålsbestånd som man byggt upp och att 
denna kunskap skulle bibringas publiken genom flera 
kanaler - där utställningen endast utgjorde en sådan. 
Samtidigt som 70-talets museum kritiserade MUS 65 
och Riksutställningar, preciserade man sina argument 
för hur museerna skulle arbeta i framtiden. Författar-
na utgick från de tillfälliga utställningarna som hade 
använts allt oftare under 1960-talet som metod att öka 
allmänhetens intresse för museerna. Besökssiffrorna 
hade ökat märkbart på de mest aktiva museerna tack 
vare de allt populärare tillfälliga utställningarna. Av 
detta drog författarna till 70-talets museum inte den 
mest näraliggande slutsatsen, att den faktiska musei-
publiken hade ökat. Istället konstaterade man att mu-
seernas fasta publik börjat besöka museerna oftare än 
tidigare. Museernas stampublik var alltså ännu mer 
trogen och detta var förklaringen till att besökssiffrorna 
hade ökat: den ökning som hade skett berodde alltså på 
att ett begränsat antal människor besökte museet flera 

822  Ibid., 15.
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gånger än tidigare. Detta hade skett genom att museer-
na tillämpat den lättast framkomliga vägen dvs. genom 
att anpassa verksamheten till sin stampublik. Därmed 
hade man ytterligare isolerat museerna och befäst deras 
begränsade tillgänglighet för den breda allmänheten. 
823 Författarna tolkade alltså händelseutvecklingen så 
att de allt vanligare tillfälliga utställningarna hade bi-
dragit till att förstärka museernas relativa isolering. Ett 
bekvämt sätt att åstadkomma många utställningar hade 
varit försäljningsutställningar av utövande konstnärers 
verk. Därigenom blev konsten en ny arbetsuppgift på 
flera av de museer som dittills hade haft en rent kultur-
historisk inriktning, påstod man. Eftersom även mer 
ambitiösa konstutställningar inte krävde lika omfat-
tande arbetsinsatser som motsvarande kulturhistoriska 
utställningar, förklarade också detta att dessa museer 
lyckades öka sin utåtriktade verksamhet. Lösningen 
på den begränsade aktiviteten på de museer som hu-
vudsakligen fortsatte arbeta med de kulturhistoriska 
utställningarna var inte att göra flera konstutställning-
ar, utan att istället öka de ekonomiska satsningarna på 
de kulturhistoriska museerna så att de kunde göra fle-
ra ”egna” utställningar. 824 Författarna hävdade vidare 
att konstutställningarna till 90 procent dominerat 
Riksutställningars verksamhet under de inledande 
åren. Därmed menade man också att Riksutställningar 
knappast kunde anses bedriva en försöksverksamhet, 
eftersom distribution av konstutställningar genomförts 
under många år av institutioner som Nationalmuseum, 
Riksförbundet för bildande konst, Konstfrämjandet 
och Konst i skolan.825 Denna tolkning banade också 
väg för en annan kulturpolitisk slutsats än den som ofta 
gällt dittills: för att förankra museet hos en bredare och 
större publik krävdes någonting annat än att anpassa 
verksamheten till den trogna stampubliken. Det kul-
turpolitiska målet var ju att bredda såväl den sociala 
som den geografiska rekryteringsbasen för museet. Hur 
skulle det åstadkommas? Lösningen fanns inte i att till 
varje pris skapa olika aktiviteter som endast skenbart 
ökade museets popularitet. Exemplen på den typen av 
program var redan många vid denna tid. Det handlade 
om konserter, mannekänguppvisningar, balettprogram, 
filmvisningar, teaterföreställningar och ”happenings” 
etc. Författarna lyfte här fram ett särskilt exempel som 
var välkänt genom en omfattande debatt i pressen. Det 
handlade om en maskeradbal med 1500-talstema som 
1967 arrangerats på Statens historiska museum på in-
itiativ av museichefen Olov Isaksson. Författarna till 
70-talets museum hävdade att maskeraden kunde varit 
motiverad om den hade haft någon anknytning till 
museets verksamhetsområde. Men eftersom Statens 
historiska museums verksamhetsfält endast sträckte 
sig till medeltidens slut var arrangemanget inte för-
svarbart – det utgjorde endast ett självändamål med 

823  Hofrén et al., 1970, 34.
824  Ibid., 35.
825  Ibid.

sitt enda syfte att locka en större publik till museet. 
826 Författarnas invändningar mot nämnda verksamhet 
var att den inte svarade mot de krav som borde ställas 
på en modern och progressiv museiverksamhet - i 
enlighet med den nya kulturpolitiken. Man hävdade att 
museernas arbete måste ha ett syfte som var förenligt 
med dess målsättning och således inte stannade vid ett 
självändamål. Författarna till 70-talets museum gick så 
långt att de ifrågasatte om samhället borde stödja verk-
samhet vars enda syfte var att öka publikantalet genom 
tillfälliga utställningar och publikdragande arrange-
mang. Detta sågs som en återvändsgränd och därför 
skulle en sådan fortsatt satsning på, vad man kallade 
museets traditionella verksamhetsformer, enbart be-
fästa den gruppbildning som man ville rasera. Med det 
sistnämnda åsyftade man den rundgång av stampublik 
som man menade var en som i huvudsak nåtts av de 
publikdragande arrangemangen.827 I förlängningen av 
denna utveckling varnade författarna för vad man an-
såg vara en risk för en monopolisering av kulturen.828 
Den vid denna tid vanliga tanken att etablera kulturhus 
sågs som ett uttryck för dessa tendenser, där de kultur-
historiska museerna riskerade att ingå som en del av 
dessa. Museets identitet skulle därmed försvinna och 
medvetenheten om museisamlingarnas och föremåls-
beståndens unika möjligheter att gestalta kulturarvet gå 
förlorad. Varför avstå från de kulturhistoriska museer-
nas erfarenheter när de anonymiserades och försvann 
i den blandning av aktiviteter som ett Kulturhus repre-
senterade? Efter en tid skulle behovet att använda mu-
seisamlingarna åter bli uppenbart och då hade man inte 
längre tillgång till de byggnader, den organisation och 
de resurser som nu fanns.

Slutsatsen och det alternativ som författarna till 
70-talets museum förespråkade, var ett nytt och 
mera medvetet sätt att förverkliga den ursprungliga 
uppgiften för museerna. Något behov av en förändrad 
målsättning fanns inte, menade de. Istället var det 
nödvändigt att en satsning genomfördes, så att 
museerna uppnådde en större social och geografisk 
förankring. Detta förutsatte en helhetssyn på uppgif-
ten där kunskapsförmedlingen erkändes som en primär 
målsättning för museet. Därmed skulle heller inte mu-
seibyggnaden anses utgöra den enda kontaktytan med 
publiken. Det framtidsprogram för museet som förfat-
tarna föreslog sammanfattades på följande sätt:

Verksamheten ses som ett helt. Fasta fornlämningar, 
byggnader och miljöer är ett åskådningsmaterial som 
kan jämställas med de traditionella museiföremålen 
och bör integreras i verksamheten. Utställningens 
karaktär av självändamål bör elimineras. Med utställ-

826  Ibid., 36.
827  Ibid., 37.
828   Hofrén och Rentzhog återkom några år senare (1975) i en artikel 

på temat om risken för en monopolisering av kulturen: ”Risk för 
monopol”, i Svenska museer 1975:1. 
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ningen som plattform kan man föra ut kunskap ge-
nom föredrag, diskussioner, visningar, utflykter och 
praktiska övningar. Antalet utställningar är inte lika 
väsentligt som hur genomarbetade de är och hur de 
utnyttjas. Museets stora möjligheter att engagera en 
större allmänhet ligger i det historiska perspektivet 
som bildar utgångspunkten för verksamheten och i 
den upplevelse som kontakten med föremålen kan 
ge. Insatta i ett meningsfullt sammanhang har före-
målen ett spontant intresse för de flesta människor. 
Det stora och hittills endast sporadiskt prövade ar-
betsfältet för de kulturhistoriska museerna ligger i att 
ta upp dagsaktuella problem och sätta in dem i sitt 
sammanhang. Dagens skeende ger det kulturhistoris-
ka museet dess naturliga uppgifter.829

Detta förslag till program hade redan börjat tillämpas 
främst i Norrbotten och Västerbotten, men så småning-
om också i Dalarna. Det präglade också verksamheter-
na på flera länsmuseer, hävdade författarna till 70-ta-
lets museum.830 Programmet representerade ett försvar 
för Kulturarvsmuseet i sin tydliga betoning av det his-
toriska perspektivet och den viktiga roll som museio-
bjekten i förening med fornlämningar, byggnader och 
miljöer spelade för museet. Författarnas uppfattning 
att de utställningar som inte hade direkt anknytning till 
museets föremålsbestånd hade karaktär av självända-
mål i verksamheten och därför inte skulle förekomma, 
var också en markering av en tankestil inom ramen 
för Kulturarvsmuseet. Samtidigt innehöll författarnas 
förslag tankestilar med beröringspunkter till Samhälls-
museet. Ambitionen att behandla dagsaktuella problem 
insatta i ett historiskt sammanhang var exempel på det. 
Likaså gällde ingen oenighet med avseende på idéerna 
om att bibringa kunskap genom föredrag, diskussio-
ner, visningar och exkursioner – värnandet om dessa 
inslag var givna och naturliga såväl hos förespråkare 
för Kulturarvsmuseet som Samhällsmuseet. Här fanns 
således öppningar för tänkbara kompromisser med 
MUS 65 som dock inte författarna själva fann skäl att 
uppmärksamma. En skillnad fanns nämligen när det 
gällde synen på ett annat sakområde för museerna. Fö-
respråkarna för Kulturarvsmuseet – här författarna till 
70-talets museum – var mycket noga med att marke-
ra tydliga gränser för syfte, innehåll och kompetenser 
mellan de museer som arbetade med konst, naturhisto-
ria och kulturhistoria – m.a.o. med att upprätta gränser 
mellan museigenrerna. Den typen av gränsdragningar 
hade inte samma tyngd eller betydelse för anhängarna 
av Samhällsmuseet. De betonade snarare de möjlig-
heter till beröringspunkter och likheter mellan dessa 

829  Hofrén et al., 1970, 39.
830   Länsmuseernas verksamhetsområde hade länet som indelnings-

enhet. De provinsmuseer som etablerades under sent 1800-tal, 
hade haft landskapet som geografisk gräns för verksamheten. Pro-
vinsmuseerna under Sigurd Curmans tid en etablerad term. Med 
dennes initiativ under 1920-talet till en reformering av provin-
smuseerna, ändrades successivt den språkliga terminologin så att 
länsmuseum blev den gängse beteckningen för provinsmuseerna. 

museers inriktningar än de skillnader som förelåg. 
Nedan i detta kapitel, behandlas närmare den bety-
delse som Hvarfners m.fl. debattbok fick i det svens-
ka museifältet. Speciellt diskuteras de invändningar 
mot boken som formulerades av dåvarande chefen för 
Stockholms stadsmuseum Bo Lagercrantz. Museifäl-
tet hade en lång tradition av att inte se det som natur-
ligt eller lämpligt att föra en polemik om museerna 
inför öppen ridå. 70-talets museum hade ambitionen 
att påverka utvecklingen av främst de kulturhistoris-
ka museerna i Sverige i en viss riktning. Boken avvek 
därför från det brukliga i det svenska museifältet och 
utgjorde ett tidigt exempel på att försöka diskutera mu-
seifrågor offentligt. I den ansatsen ligger också ett frö 
till Samhällsmuseitanken. Med sitt innehåll represente-
rade 70-talets museum samtidigt en brytpunkt i synen 
på hur museerna borde utvecklas i Sverige. Boken har 
därför en principiell vikt i avhandlingen. Färdvägen 
inom museifältet var definitivt inte given och i debatten 
om detta kom två huvudsakliga tankestilar till uttryck 
utifrån vilka museerna kunde utvecklas. Den ena av 
dessa representerades av författarna till 70-talets mu-
seum – Erik Hofrén Harald Hvarfner, , Sten Rentzhog 
och Sune Zachrisson – och andra aktörer i museifältet 
som delade deras uppfattningar.  Detta tankekollek-
tiv kallas i avhandlingen för traditionalister, då deras 
grundläggande utgångspunkt var den traditionella och 
etablerade synen på museet – Kulturarvsmuseet – ef-
ter vilken Sigurd Curman hade verkat. Den andra al-
ternativa tankestilen ville förnya synen på museerna 
med utgångspunkt från det vidgade kulturbegrepp som 
bl.a. Gregor Paulsson hade haft som ledstjärna under 
1920-talet och som hade fått förnyad aktualitet i början 
av 1960-talet. Det tankekollektiv som omfattade denna 
tankestil benämns i avhandlingen som förnyare – för 
ett Samhällsmuseum. Striden om MUS 65 utkämpades 
huvudsakligen mellan dessa fronter av traditionalister 
och förnyare. De fyra författarna enades i sin samlade 
kritik av MUS 65, men i sina fortsatta museigärningar 
präglades deras arbete av olika ideologiska ståndpunk-
ter. Efter striden om MUS 65 fjärmade sig Erik Hofrén 
från de övriga i sitt författartankekollektiv och fram-
stod efterhand som en av de främsta förnyarna och fö-
respråkarna för Samhällsmuseet.

Bokens mottagande
Inledningsvis har jag pekat på hur ovana aktörerna i 
museifältet var att offentligt diskutera aktuella eller an-
gelägna frågor om museer och kulturpolitik. När därför 
70-talets museum gavs ut som debattbok 1970, uppfat-
tades detta som en ovanlig handling. Hur skulle muse-
ifältet förhålla sig till bokens synpunkter och förslag? 
Skulle det bli någon debatt och i så fall skulle den föras 
offentligt eller internt? De personer som arbetade på 
landets museer eller hade någon anknytning till dessa, 
diskuterade säkerligen bokens innehåll internt, men 
endast litet av dessa interna diskussioner, finns doku-
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menterat för att användas som källmaterial. Däremot 
finns en rik dokumentation av brevväxlingar, skrivel-
ser, remissyttranden, anteckningar och protokoll från 
konferenser liksom dokumentationer av debattinlägg i 
tidskrifter, vid seminarier och uppvaktningar hos myn-
digheter. Den kritik som riktades gentemot MUS 65 
och Riksutställningars verksamhet förekom som åter-
kommande inslag i de kontakter och förhandsmöten 
mellan museerna och MUS 65 som föregick de förslag 
till riksdagen, som 1972 började utges som SOU- be-
tänkanden. Detta finns väl dokumenterat i Länsmuseer-
nas samarbetsråds arkiv men även i andra arkiv på bl.a. 
länsmuseerna.831Av detta material framgår att det fanns 
många invändningar mot MUS 65:s förslag till den 
planerade länsmuseireformen. 70-talets museum bidrog 
till att samla den kritik som fanns bland många yrkes-
verksamma i museifältet. Men alla slöt inte upp bakom 
bokens budskap. Bo Lagercrantz var en av kritikerna 
till 70-talets museum. Han var dessutom en av ett få-
tal, förmodligen den ende, som offentligt formulerade 
en sammanhållen skriftlig reaktion mot boken. Lager-
crantz som ingick som ledamot i den sittande MUS 
65-utredningen, var mycket kritisk till huvudtankarna 
i 70-talets museum, som han menade inte innehöll nå-
gon genomtänkt syn på museets funktion och uppgif-
ter och egentligen representerade författarnas mycket 
traditionella syn på museet. Den analys av boken som 
bar Lagercrantz signum, mottogs inte med entusiasm 
på landets länsmuseer, snarare sågs han av kollegorna 
som en svikare av de ideal som han som representant 
för museet och dess kulturtradition borde försvara. La-
gercrantz synpunkter avsåg att fördjupa diskussionen 
om museets funktion och berörde särskilt den roll som 
utställningen spelar i museets verksamhet.

Lagercrantz kritik 832 
Till att börja med slöt Lagercrantz upp bakom bokens 
mycket tydliga försvar för tingens värde i museet. I 
museets användande av fysiska ting, föremål och arte-
fakter finns dess egenart, styrka och attraktion. Om det-
ta var Lagercrantz och författarna till 70-talets museum 
helt överens. Däremot ansåg Lagercrantz att författarna 
med denna utgångspunkt, borde göra en annan värde-
ring av museets funktion som miljö och det sociala liv 
som det inbjuder till. Han gick ännu ett steg i denna 
kritik, genom att hävda att de fyra författarna helt en-
kelt bortsett och överhuvud inte såg den viktiga sociala 
funktion som museet hade:

Upplevelsen av museet som miljö är alltså först och 
främst bestämd av museiföremålens attraktionskraft. 
Däri ligger en del av förklaringen till att museerna 

831   ”Fejden om MUS 65”, Landsarkivariens handlingar, Kapslarna 
1-8, Jämtlands läns museums arkiv – Jamtli ämbetsarkiv, Serie 
F1 DD; Västerbottens museums arkiv; Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv.

832   Bo Lagercrantz, ”Tankar kring 70-talets museum”, i Svenska mu-
seer 1972:2, 55–58.

lockar publiken trots att de mera än andra finkultu-
rens tempel kan sägas leva kvar i gamla former. Men 
en särskilt viktig och lyckosam egenskap hos muse-
et är att dess gamla form råkar stämma så väl över-
ens med nutidspublikens behov av att aktiveras. Där 
finns ett unikt svängrum. 833

Vilka behov av aktivering av besökarna var det som 
museet kunde tillfredsställa som inte fanns i andra kul-
turmiljöer? frågade Lagercrantz. En viktig kvalitet var 
att kunna knyta sociala kontakter: ett museibesök inne-
bar möjligheter för individen att fritt reflektera över 
vad som fanns i museet och samtidigt ta kontakter med 
andra besökare efter lust och omständighet. Museibe-
söket var i regel inte tidsbegränsat annat än med avse-
ende på museets öppettider. Andra kulturverksamheter 
innebar oftast att ett program visades för en publik-
grupp vid en viss tid och där det låg i programmets för-
utsättningar, att det hela utspelades och upplevdes vid 
ett för publiken gemensamt och tidsbestämt tillfälle. I 
detta fanns ingredienser som var begränsande för hur 
fritt och oberoende som den enskilde kunde tolka och 
uppleva den uppvisade kulturverksamheten. Lager-
crantz underströk att utsträckta öppettider gav växande 
valfrihet att gå på museum i obesvärade former:

Jag väljer och vrakar fritt. Låter impulserna bestäm-
ma och bedriver samtidigt ett stycke privatforskning. 
Jämför texter, bilder och föremål – vandrar vidare 
och bygger upp helhetsbilder av sammanhang. Den-
na fria, obesvärade och samtidigt aktiva situation är 
unik bland vår tids hårt styrda aktiviteter. 834    

Lagercrantz gjorde här en poäng av sin iakttagelse att 
museet i sig erbjöd en arena som var sällsynt för den 
publik som ännu inte hittat dit. I den meningen hand-
lade det inte om museet anpassat sig till den moderna 
människans eller tidsandans krav. Samhällets föränd-
ring mot ökad konsumtion med slit- och slängmentali-
tet, hade medverkat till att öka medborgarnas förvirring 
om sina grundläggande mänskliga behov. Det ”konsu-
mistiska” samhället försökte tillfredsställa dessa behov 
genom att ständigt uppmuntra tillfredsställelsen av att 
förvärva ting. Detta innebar i själva verket en kompen-
satorisk lycka för människan, hävdade Lagercrantz:

Jag tror på en viktig och avgörande kompensations-
roll i denna ögonfröjd – på en kompensation först 
och främst för mänskliga kontakter. Möjligheten att 
äga må ofta spela in och kittla. Men i synnerhet de 
otaliga tillfällen då det inte handlar om att köpa har 
ett avspänt behag. Det finns inga krav. Tingen är lätt-
samma och okomplicerade att umgås med. Jag slip-
per exponera mig själv. Mitt i alla frustrationer och 
abstrakta sammanhang har tingen en omedelbar kon-

833  Ibid, 56–57.
834  Ibid.
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kretion och sensualism som talar direkt till sinnena. 
Just detta är unikt.835

Samtidigt bekräftade detta fenomen den kraft och den 
attraktion som tingen representerade och som museet 
bättre borde använda sig av. Det var inte tillräckligt att 
inse att tingen och föremålen hade en unik attraktion 
för människan, för museet gällde det också att ta till 
sig den djupare kunskap som forskningen kunde pro-
ducera om vilka sociala och psykologiska mekanismer 
som sattes i rörelse när människan skulle tolka tingen. 
Medvetenheten om detta fanns inte i museifältet, men-
ade Lagercrantz, och den fanns heller inte hos de fyra 
författarna till 70-talets museum. Just detta bekräftades 
av ett av författarnas huvudpåståenden att museisam-
lingarnas inriktning borde vara bestämmande för mu-
seets arbetsformer och målsättning. Denna ståndpunkt 
ledde författarna till den, enligt Lagercrantz, felaktiga 
slutsatsen att museet inte var universellt. Detta skiljde 
museet från biblioteket som enligt 70-talets museum 
var universellt genom att dess uppgift var att i färdig 
form presentera all världens texter. Biblioteket var för-
visso universellt även i Lagercrantz värld, men det var 
definitivt också museet. Skulle museet avstå från att 
begränsa sitt val av verksamhet beroende på sina sam-
lingarns begränsningar, skulle detta också innebära 
museets död. Detta gällde givetvis också de regionala 
museerna, trots deras uppgift att skildra en begränsad 
bygds historia. Lagercrantz bestämda övertygelse om 
detta byggde inte på värderingen av tingens starka att-
raktionsvärde, utan på uppfattningen om museets unika 
egenart att kunna tillfredsställa besökarens sociala be-
hov. Det var också dessa egenskaper hos museet, som 
ibland kunde göra museiföremålen tillfälligt överflödi-
ga. Lagercrantz kunde i det avseendet hänvisa till flera 
exempel på utställningar på sitt eget museum Stock-
holms stadsmuseum men även andra museiarenor, där 
helt föremålslösa utställningar mottagits med ett stort 
och engagerat publikgensvar. Framgångarna för och 
attraktionen hos dessa arrangemang berodde på deras 
kombination av betvingande ämnesval parade med en 
skicklig gestaltning och de rätta kringaktiviteterna:

Rader av andra viktiga utställningar såväl på stads-
museet som på andra museer har varit praktiskt ta-
get föremålslösa text- och bildutställningar. De fyra 
tycks leva kvar i den gamla föreställningen att sådana 
utställningar är likvärdiga med uppförstorade böcker 
och broschyrer. De glömmer även här utställning-
ens och museets sociala funktion som mötesplats 
kring utställningarnas skilda temata. Det är detta som 
spränger vårt föremålsbestånds begränsningar vilka 
därtill ofta kan vara mycket tillfälliga. Det är detta 
som ger oss ett program som är lika universellt som 
bibliotekens. 836

835  Lagercrantz, 1972:2, 56.
836  Ibid., 57.

Det var uppenbart att Lagercrantz kritik av 70-talets 
museum bar prägel av den huvudinriktning av museets 
verksamhet som intresserade honom som mest, utställ-
ningen. De fyra författarna hade ju lagt ned stor möda 
på att beskriva och diskutera museets verksamhet i alla 
dess avseenden från målsättningen, arbetsformerna, or-
ganisationen, den inre och yttre kulturminnesvården till 
förutsättningarna för och presentationen av den utåtrik-
tade verksamheten. Lagercrantz synpunkter berörde en-
dast delar av författarnas framställning. Å andra sidan 
var huvudpoängen i hans argument den som ifrågasatte 
själva grunden för museets uppgift. Frågor av den typ 
som handlade om museets egenart, frihet eller begräns-
ningar har ju filosofiska beröringspunkter och detta 
engagerade i hög grad Lagercrantz. På ett mera speci-
fikt plan ville han uppmärksamma en fundamental och 
principiell problematik som gällde utställningen. Han 
såg utställningen som ett självständigt medium av stor 
betydelse. I själva verket var utställningen en särpräg-
lad konstart med specifika verkningsmedel och syften. 
Av dessa skäl förvånade det honom, att så få analyser 
dittills presterats om detta medium. Det var också en 
av orsakerna till att Lagercrantz, i motsatts till de fyra 
författarna, ansåg att Riksutställningar hade en viktig 
uppgift. Denna institution var väsentlig inte bara för 
att utveckla utställningen som medium och konstform, 
utan lika mycket för att verka som ett konstruktivt stöd 
för landets alla museer och övriga kulturaktörer. När 
det gäller utvecklandet av utställningsmediet, såg han 
en styrka i det som 70-talets museum betraktade som en 
svaghet. De fyra författarna såg det schematiska som ett 
uttryck för ytlighet presenterat i avsaknad av historiskt 
sammanhang och därmed var det av ringa värde.  La-
gercrantz å andra sidan hävdade att utställningens sche-
matiska karaktär var ett viktigt verktyg för att kunna 
provocera och stimulera till reflektion och begrundan. 
De motsägelser som utställningen kunde blottlägga hos 
betraktaren, var en viktig förutsättning för att locka den-
ne till fördjupade studier i böcker och andra kunskaps-
media. Olika medier och verktyg var därför lika viktiga 
och utgjorde komplement till varandra till gagn för inte 
minst museibesökaren, allt enligt Lagercrantz.

Erik Hofrén var den ende av de fyra författarna som 
skriftligen bemötte Lagercrantz synpunkter på 70-ta-
lets museum. Det gjorde han i tidskriften Svenska mu-
seer.837 Hofréns inlägg var försonligt i sitt tonläge och 
sökte beröra de gemensamma ståndpunkter som han 
ansåg fanns mellan honom och Lagercrantz. Detta gäll-
de i första hand bådas uppfattning i synen på museets 
viktiga betydelse som social miljö. Till Lagercrantz 
karakteristik lade Hofrén att museet inte enbart utgjor-
de en social miljö utan också fungerade som en soci-
al verksamhet. Hofrén hävdade dessutom att museet 
borde betraktas som ”ett massmedium med inbyggt 

837   Erik Hofrén, ”Bo Lagercrantz och 70-talets museum”, i Svenska 
museer 1972:2, 59.
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minne”. Han välkomnade också Lagercrantz ambi-
tion och förmåga till kritisk granskning av museets 
funktion i samhällsarbetet. Likaså hävdade Hofrén att 
70-talets museum aldrig ifrågasatt Riksutställningars 
existens, utan tvärtom understrukit dess betydelse som 
”utjämnare av riksutbudet och som en vital möjlighet 
att experimentera med utställningen som medium”.838 
Däremot hävdade Hofrén att boken polemiserat mot 
det dåliga utnyttjandet av resurser och bristen på sam-
arbete mellan centrala och regionala utställningspro-
ducenter. Han ansåg vidare att boken inte alls, som La-
gercrantz påstått, dömt ut föremålslösa utställningar.839       

I sitt avslutande inlägg i denna dialog valde Lager-
crantz att förena sig med Hofrén i deras gemensamma 
värdering om vikten av att koncentrera debatten till 
frågor av väsentlig betydelse för museets framtid. För 
både Hofrén och Lagercrantz var frågeställningar om 
vad de kallade ”den kulturella allemansrätten” högt 
prioriterade. Den rätten handlar främst om medbor-
garnas rätt att delta, engagera sig och att vara en aktiv 
samhällsvarelse. Häri fanns en beröringspunkt som var 
lika viktig för de båda museiaktörerna. Lagercrantz un-
derströk dess centrala betydelse:

Det är den rätten som beskäres så starkt av den 
konsumtionsattityd varmed massmedia präglar våra 
kulturmönster. Detta mönster har blivit särskilt mar-
kant under de allra sista årtiondena. Mot den bak-
grunden är museernas chans att hävda sig numera 
större än någonsin – om vi rätt utnyttjar våra möj-
ligheter att erbjuda människorna andningshål och 
svängrum för egna upplevelser i direktkontakt med 
varandra. Jag tror att det är erfarenheter på just det 
planet som är särskilt viktiga för oss museimän att 
förmedla till varandra och diskutera.840 

Trots den mycket hårda kritik som Lagercrantz riktat 
mot 70-talets museum och dess fyra författare, fanns 
således ändå påtagliga och centrala uppfattningar om 
museet som förenade en av författarna –Erik Hofrén – 
med Bo Lagercrantz. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den kritik som 
i 70-talets museum riktades mot MUS 65 fick stor be-
tydelse för den fortsatta debatten om utredningen vil-
ket analyseras nedan i detta kapitel. Museiaktören och 
ledamoten av MUS 65 Bo Lagercrantz spelade en vik-
tig roll i denna diskussion. Han var en av få som ut-
märkte sig på ett i museifältet avvikande sätt, genom 
den kritik av 70-talets museum, som han formulerade 
i artikeln ”70-talets museum – tradition eller förnyel-
se”. Lagercrantz kritik utgick i väsentliga avseenden 
från den del av museets verksamhet som för honom 
838  Hofrén, 1972:2, 59.
839  Ibid.
840   Bo Lagercrantz, ”Svar till Erik Hofrén”, i Svenska museer 1972:2, 
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var intressant nämligen utställningen. Han menade att 
utställningen var ett självständigt medium som krävde 
en särskild uppmärksamhet för att rätt användas som 
en spjutspets för museernas publika och samhälleliga 
framgång.70-talets museum sammanfattade vad många 
museiaktörer uppfattade som ett hot mot den doxa som 
länge gällt i museifältet och som uttrycktes i devisen 
Samla, vårda, visa. MUS 65 och dess operativa verktyg 
för att förnya museernas verksamhet – Riksutställning-
ar - representerade en heterodox tankestil och tanke-
kollektiv. 70-talets museum var doxans tankekollektiv 
och den tankestil som fann det nödvändigt att försvara 
museernas överlevnad med de i museifältet traditionella 
argumenten. Lagercrantz kritik mot doxan i museifältet 
uppfattades som ett illojalt agerande i det tankekollek-
tiv som han förväntades vara en medlem av.  I det enda 
offentliga svar som gavs på Lagercrantz nämnda artikel 
visade Erik Hofrén att det bakom fasaden av de stånd-
punkter om MUS 65 som 70-talets museum uttryckte, 
fanns likheter och beröringspunkter med Lagercrantz 
analys om museets uppgifter och karaktär. Därmed 
markerade Hofrén den uppfattning om det samhällsori-
enterade museet som han med tiden kom att värna.     

Museifejd vid vägskäl 

Maktfördelning – styrelse  
och museichef
Under 1968–1969 pågick i svenska massmedier en in-
tensiv debatt om museernas uppgift, målsättning och 
de program och utställningar som museerna arrange-
rade. I tidigare kapitel har analyserats det samhälleliga 
och kulturpolitiska klimat som rådde under 1960-talets 
sista år (kapitel 3) och exempel på de diskussioner som 
fördes om några museer och deras verksamhet, Riks-
utställningar (kapitel 3), länsmuseerna i Norrbotten, 
Västerbotten och Dalarna (kapitel 4) och Stockholms 
stadsmuseum (kapitel 5). Diskussionerna hämtade 
näring från Riksutställningar och Stockholms stads-
museum, men också från andra arenor. Konflikter om 
museernas arbete pågick på flera museiinstitutioner 
och berörde olika problem. På Malmö museum, Lunds 
konsthall och Stockholms stadsmuseum stod museiak-
törerna i konflikt med sina styrelser. I andra fall hand-
lade diskussionerna om enstaka arrangemang (”mas-
keraddebatten” på Historiska museet) eller speciella 
utställningar (Riksutställningars produktion ”Sköna 
stund”). I ett fall (Etnografiska museet i Stockholm) 
berördes interna motsättningar om utställningsverk-
samheten och medarbetarnas medbeslutanderätt. Un-
der 1968 pågick också en intensiv debatt, inledd 1967, 
om organisationsförhållanden inom Göteborgs muse-
ivärld och tillsättningen av en övergripande chef för 
stadens museer. Striderna i Göteborg, Lund, Malmö 
och Stockholm behandlades i den av Svenska Musei-
mannaföreningen utgivna skriften Fria museer för fria 
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människor.841 Där återgavs några av de debattinlägg 
som gjordes vid Museimannaföreningens årsmöte i 
Göteborg sommaren 1968. Kritik riktades också vid 
denna tid mot såväl MUS 65 som Riksutställningar. 
Detta avsnitt tar upp exempel på de offentliga debat-
ter om museet som fördes i slutet av 1960-talet och 
1970-talets inledning. Analysen görs utifrån de berö-
ringspunkter som diskussionerna har med avhandling-
ens huvudtema Kulturarvsmuseer – Samhällsmuseer. 
Vid Svenska Museimannaföreningens vintermöte på 
Nationalmuseum 1968 var museernas utställningsverk-
samhet huvudtemat. En växande kritik och oro gent-
emot MUS 65 och Riksutställningar fanns bland flera 
ledande aktörer i museifältet. Trots detta framkom ing-
en kritik i det avseendet vid mötet. Detta föranledde 
föreningens ordförande Olov Isaksson att spekulera 
om orsakerna. I ett temanummer av Svenska museer 
1969 (som Isaksson var redaktör för) om den aktuella 
svenska museidebatten, angav han några tänkbara för-
klaringar till museiaktörernas tystnad. En sådan ansåg 
Isaksson vara att de ville avvakta med sina synpunkter 
tills det var dags att avge remissyttranden. En annan 
tänkbar anledning var att såväl MUS 65 som Riksut-
ställningar av många museiaktörer uppfattades arbeta 
i slutna former och inte ville torgföra sina tankegång-
ar under utredningsarbetet.842 I samma temanummer 
medverkade landsantikvarien i Jönköpings län Gunnar 
Lindqvist med en av de första offentligt framförda in-
vändningarna mot MUS 65 och Riksutställningar.843 I 
artikeln aktualiserade Lindqvist samtidigt debatten om 
museichefens befogenheter och ansvar utifrån den kri-
tik som hade riktats mot såväl Historiska museets chef 
Olov Isaksson för hans ”maskeradarrangemang”, som 
beskyllningarna mot stadsmuseets chef Bo Lagercrantz 
för politiserade utställningar och hans agerande i Gas-
klockeprojektet. Med anledning av denna debatt hade 
folkpartisten Jan-Erik Wikström i december 1968 ställt 
en interpellation i Stockholms stadsfullmäktige. Wik-
ström begärde ett klargörande av vilka principer som 
borde gälla ”vid urvalet av utställningar och handläg-
gandet av den konstnärliga ledningen av museer och 
konsthallar”.844 I ett svar i februari 1969 klargjorde kul-
turborgarrådet Wilhelm Forsberg sin principiella håll-
ning som ordförande i Stockholms museistyrelse vara 
att värna museichefens konstnärliga frihet:

Museiledningen bör ges den konstnärliga frihet, som 
tillkommer den. Man bör tillåta samma grad av ytt-
randefrihet i utställningsverksamheten som gäller 

841   Olov Isaksson & Bengt-Arne Persson (red.), Fria museer för fria 
människor: Debatt vid Svenska museimannaföreningens årsmöte 
i Göteborg 8 september 1968, Svenska museimannaföreningen/
Göteborg, 1968.

842   Olov Isaksson, ”Museidebatt 68–69”, i Svenska museer 1969:1-
3, 1.

843   Gunnar Lindqvist, ”Länsmuseer som miljöcentra”, i Svenska mu-
seer 1969:1–3, 2-3; Artikeln har också publicerats i tidskriften 
Form 1969:9.

844  Ibid., 4.

massmedia där samhället har ett inflytande, ex. radio 
och TV. Att museichefen bör eftersträva att låta olika 
meningsriktningar komma till tals anser jag vara en 
självklarhet och en förutsättning för att museiverk-
samheten skall bli tilldragande och varierad. Därmed 
vill jag ytterligare ha understruket att jag finner det 
uteslutet att en nämnd eller styrelse skulle tillgripa åt-
gärder för att censurera innehållet i en utställning.845   

Forsbergs svar var ovanligt klargörande vid denna tid, 
för att komma från en ansvarig kulturpolitiker.  Som 
ordförande i Stockholms stadsmuseums museistyrel-
se mötte han motstånd i denna fråga från styrelsens 
borgerliga ledamöter. Parallellt med diskussionen om 
utställningarna vid Stockholms stadsmuseum pågick 
en intensiv debatt om Lunds konsthall. Verksamheten 
där tilldrog sig både svensk och utländsk uppmärk-
samhet genom utställningen ”Erotic Art” och senare 
genom den av konsthallens styrelse stoppade ”Under-
ground”-utställningen.846 Flera av landets ledande mu-
seiaktörer kände oro inför styrelsens agerande i denna 
fråga och uttalade, tillsammans med bl.a. flera konst-
närer, kritik mot den censur som man ansåg ha före-
kommit. I ett upprop uppmanade de sina kollegor att 
inte söka den intendenttjänst vid konsthallen som var 
obesatt, sedan konsthallschefen Folke Edwards ansett 
sig tvingad att begära avsked. Undertecknarna hänvi-
sade till att Lunds konsthalls styrelse vid flera tillfäl-
len ingripit mot Edwards utställningspolitik. Därmed 
hade styrelsen begränsat dennes handlingsfrihet, ut-
övat censur och upphävt redan fattade beslut, ansåg 
undertecknarna av uppropet. Man underströk att det 
inträffade var av stor principiell betydelse, eftersom 
den som tjänstgör som chef för en konsthall eller ett 
museum borde ha huvudansvaret för den del av utställ-
ningsverksamheten som inte handlade om ekonomi 
och administration. Så länge inte styrelsen anslöt sig 
till denna princip hotade de av undertecknarna som var 
konstnärer att inte ställa ut i Lunds konsthall och konst-
kritikerna att inte recensera eller informera om aktuella 
utställningar. Museiaktörerna och övriga underteckna-
re meddelade att de tog avstånd från den verksamhet 
som skulle bedrivas i konsthallen och att man ansåg 
det vara en osolidarisk handling att söka eller acceptera 
intendenttjänsten som inte längre var besatt. Uppropet 
kunde inte avvisas utan vidare av styrelsen, då många 
av undertecknarna var ledande konstnärer och muse-
iaktörer i landet med hög trovärdighet.847 
845   Wilhelm Forsberg, ”Kompetensfördelning mellan styrelse och 

museichef”, i Svenska museer 1969:1–3, 4-6; Forsbergs svar finns 
också i Stockholms stadsmuseums arkiv, 1969.

846  Svenska museer 1969:1–3.
847   Olov Isaksson, ”Kompetensfördelning mellan styrelse och mu-

seichef”, i Svenska museer 1969:1-3, 6-7; Bland undertecknarna 
märktes följande konstnärer och museimän: Per Bjurström (chef 
Nationalmuseum), Carlo Derkert (intendent  Moderna museet), 
Kjell Engström (chef Naturhistoriska riksmuseet), Björn Hal-
lerdt (chef Sundsvalls museum), Carl-Erik Hammarén (chef Gö-
terborgs museer), Hans Hansson (styresman Nordiska museet), 
Eric Hedqvist (sekreterare MUS 65), Erik Hofrén (landsantikva-
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Striden kring Lunds konsthall intensifierades under vå-
ren 1969. Till detta bidrog också styrelsens beslut att 
inställa Riksutställningars produktion ”Sköna stund”.848 
Debatten i massmedierna om konflikten vid Lunds 
konsthall fortsatte att vara mycket omfattande och in-
tensiv under våren 1969. Styrelsens utlyste tjänsten 
som intendent i februari/mars, men man erhöll inte en 
enda sökande vilket bekräftade att debatten i praktiken 
medverkat till att Lunds konsthall var satt i blockad. 
Trycket på styrelsen ledde till att man under mars 1969 
enades om en ny instruktion för tjänsten som konsthall-
sintendent. Instruktionen hade utformats i samråd med 
Sveriges museimannaförening och Statens lönenämnd, 
vilket stärkte dess legitimitet. Där preciserades tydligt 
ansvarsfördelningen mellan konsthallschef och styrel-
se. Instruktionen klargjorde att konsthallschefen endast 
skulle ha förslagsrätt till det utställningsprogram som 
styrelsen därefter hade att fatta beslut om. Förslagsrät-
ten begränsades dessutom av att konsthallschefen skul-
le föreslå utställningsprogram och andra arrangemang i 
samråd med styrelsens ordförande. Denna nya ordning 
överensstämde således inte alls med den tolkning av 
mandatet som intendent som Folke Edwards gjort och 
vilken också undertecknarna av uppropet mot konst-
hallens styrelse solidariserat sig med.849 Efter att tjäns-
ten åter utlysts fortsatte debatten i massmedierna under 
hela våren. Först i juni 1969 tillsatte styrelsen en ny 
innehavare av tjänsten. Den utdragna konflikten hade 
skadat konsthallens styrelses trovärdighet och legiti-
mitet, men samtidigt hade processen bidragit till och 
tvingat fram ett förtydligande av ansvarsfördelningen 
mellan chef och styrelse, som därefter troligen hade 
betydelse för andra kulturinstitutioners ställningstagan-
den i samma fråga. Konflikten var också en avspeg-
ling av den oklarhet om ansvarsfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän, som länge funnits på svenska 
konst- och museiinstitutioner och andra kulturinstitu-
tioner. 1960-talets radikalisering av samhällsliv och 
politik hade i slutet av detta decennium framtving-
at krav på preciseringar av en tydligare maktordning 
inom kulturpolitiken och museifältet. Med detta blev 
det också alltmer uppenbart att det inte längre gick att 
bortse från museets nära anknytning till och beroende 

rie Dalarnas museum), Pontus Hultén (chef Moderna museet), 
Olov Isaksson (chef Statens historiska museum), Bo Lagercrantz 
(chef Stockholms stadsmuseum, ledamot av MUS 65), Lars O. 
Lagerqvist (chef Kungliga Myntkabinettet), Gösta Lilja (chef 
Norrköpings konstmuseum), Carl-Axel Moberg (chef Göteborgs 
museum), Sven-Erik Noreen (landsantikvarie Östergötlands 
länsmuseum, ledamot av MUS 65), Sven Sandström (professor 
i konsthistoria, Lunds universitet), Ingemar Tunander (landsanti-
kvarie Gävleborgs museum).

848   Debatten om ”Sköna stund” har analyserats i kapitel 6. I Svenska 
museer 1969:1-3 diskuteras utställningen också av Sven Erik No-
reen ”Indoktrinering eller information” och Hans Kruse ”En an-
norlunda utställning”, 15-21.

849   Carin Bunte och Anders Mårtensson, ”Pressen och striden kring 
Lunds konsthall”, i Svenska museer 1969:1–3, 7–15; Buntes och 
Mårtenssons arbete var en omfattande sammanställning av de-
batten kring Lunds konsthall under perioden 1968-11-15--1969-
06-20.

av samhället i betydelsen strukturerat system av makt-
utövning (society) liksom syftande på intressegrupper, 
gemenskaper (community). Det innebar i sin förläng-
ning också att kraven om en förnyelse av museerna 
från Kulturarvsmuseer till Samhällsmuseer blev starka-
re. Debatten om konsthallen i Lund fick också till följd 
att Kulturarvsmuseets hegemoni ifrågasattes. Tankarna 
om det alternativa Samhällsmuseet och dess nya tanke-
stil växte sig starkare.    

Riksdagsrevisorernas kritik av 
utställningar
MUS 65 och Riksutställningar blev tidigt, innan man 
ens lagt fram officiella förslag, hårt kritiserade främst 
av professionella museiaktörer. Den inriktning och de 
förslag som kommittén ryktesvägen utarbetade, utsattes 
för återkommande invändningar. Detta bidrog verksamt 
till att försena tidsplanen för MUS 65. Det hårdnan-
de debattklimatet och den politiska radikalisering som 
ägde rum under senare delen av 1960-talet, påverkade 
också debatten om kulturpolitiken och museerna. Detta 
kom bl.a. till uttryck i kritik av några av de utställningar 
som visades på av staten understödda museer.                        

Frågan handlade i grunden om makten över innehållet 
i museernas utställningar. Vem skulle bestämma inne-
håll och utformning? Var det utställningsproducen-
terna, museicheferna eller politikerna? Diskussionen 
ledde till att riksdagens revisorer genomförde en revi-
sion i frågan som resulterade i en rapport till riksdagen 
i april 1972. I rapporten kritiserade revisorerna delar 
av den utställningsverksamhet som hade bedrivits på 
Nationalmuseum (Moderna museet) och den försöks-
verksamhet med Riksutställningar som hade MUS 65 
som huvudman.850 Kritiken handlade om invändning-
ar mot den långtgående politisering av utställningarna 
som påstods hade skett. Man upprördes över att den 
av staten finansierade konstnärliga verksamheten vid 
upprepade tillfällen hade formen av ensidig och extrem 
politisk propaganda.851 Revisorerna föreslog därför en 
tydligare styrning av utställningsverksamheten. De an-
såg att de alltför generella direktiven till Nationalmu-
seum (Moderna museet) och Riksutställningar hade 
medverkat till att dessa kulturinstitutioner hade miss-
brukat sina uppgifter på ett otillbörligt sätt. Dessutom 
ansåg revisorerna att det i utställningsverksamheten 
hade förekommit såväl stötande som lagstridiga inslag. 
Slutsatsen av denna kritik blev att man rekommende-
rade riksdagen att ändra direktiven, så att de av staten 
understödda museerna skulle ledas av styrelser med 
parlamentarisk sammansättning. Kritiken gick ännu 
längre i den meningen att man föreslog att de granska-
de institutionerna skulle vidta mått och steg för en fas-
tare administrativ styrning av verksamheten så att ”ar-

850  Museerna: Betänkande av 1965 års musei- och utställningssak-
kunniga MUS 65, SOU 1973:5, 79.

851  Ibid.
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betet blir utfört enligt den centrala ledningens beslut”. 
852 Revisionsrapportens remissbehandling är intressant 
som uttryck för de motsättningar som fanns i musei-
fältet. Endast två av remissorganen ställde sig positi-
va till rapportens förslag, Svenska kommunförbundet 
och det folkrörelseuppbyggda Konstfrämjandet. Den 
senare institutionen gick dessutom ett steg längre än 
Kommunförbundet genom att föreslå åtgärder för att 
öka kontrollen över utställningarnas utformning – ett 
ställningstagande av en folkrörelseuppbyggd organi-
sation som måste betecknas som anmärkningsvärd. De 
övriga remissinstanserna var däremot kritiska till revi-
sorernas förslag. Även den av Kungl. Maj:t 1968 till-
satta utredningskommittén ”Kulturrådet” var kritisk till 
rapporten och avvisade dess förslag med hänvisning 
till värnandet av den konstnärliga friheten vid kulturin-
stitutioner och inom massmedia. Man konstaterade att 
om inskränkningar behövde göras som avsåg rätten att 
uttrycka sig, borde det göras i efterhand, i enlighet med 
lagstiftningens praxis om yttrandefriheten. 853 Riks-
dagsrevisorernas rapport och de kritiska synpunkter 
från flera remissinstanser som den föranledde, avspeg-
lade den växande betydelse som kultur- och museipoli-
tiken börjat få vid denna tid. Detta var också ett uttryck 
för de steg i samhällsorienterande riktning som kultu-
ren tagit med sina aktörer och institutioner.  

Debatten om MUS 65
Utredningen MUS 65 pågick från 1965 och fram till 
att Statens kulturråd etablerades 1974. Eftersom MUS 
65:s uppdrag om museifältet ansågs ha en avgörande 
betydelse för museernas framtid och dess förväntade 
förslag uppfattades vara så kontroversiella, blev ut-
redningen föremål för en hätsk diskussion i museifäl-
tet under hela den tid som dess mandat gällde. Många 
ansträngningar gjordes och stor energi lades ned från 
ledande kulturpolitiker och inflytelserika museiaktö-
rer med stort inflytande att kritisera och avstyra MUS 
65:s förslag. Debatten blev under vissa perioder myck-
et uppslitande och splittrade också olika intressen och 
aktörer som var verksamma i museifältet.  I den modell 
för utveckling av länsmuseerna – Norrbottensmodellen 
– som Harald Hvarfner utvecklade under 1960-talet, 
användes begreppen inre och yttre kulturminnesvård. 
Det första avsåg museernas ordinarie museiverksamhet 
medan det senare åsyftade hela kulturminnesvården. 
Med utgångspunkt från 1942 års nya kulturminneslag-
stiftning och den uppvaknande radikaliseringen av po-
litiken under 1960-talet uppfattades detta som eftersatt. 
En av de bärande tankarna för Hvarfner var att den 
inre och den yttre kulturminnesvården måste ses som 
en helhet. När staten tillsatte MUS 65 uppstod en strid 
inom museifältet som handlade om makten över mu-
seerna och kulturminnesvården. Vem skulle ha ansvar 
för vad? När utredningens tankar om en förändring 

852  SOU 1973:5, 79. 
853  Ibid., 80.

av museernas organisation började bli kända inleddes 
en motoffensiv vid Länsmuseernas årsmöte 1968 och 
Riksantikvarieämbetets höstmöte samma år. Det var 
därefter som fyra ledande museiaktörer initierade ett 
arbete för att forma en kritik mot MUS 65. Informell 
ledare av gruppen var Harald Hvarfner och i den fanns 
Sverker Janson och Sten Rentzhog, då fortfarande 
landsantikvarie i Älvsborg, landsantikvarien i Väster-
botten Sune Zachrisson samt landsantikvarien i Dalar-
na Erik Hofrén. Resultatet blev debattboken 70-taletys 
museum som utkom i maj 1970 och vars innehåll be-
handlats ovan. Samtidigt samma år i maj arrangerade 
MUS 65 med sin ordförande Lennart Holm ett infor-
mationsmöte i Stockholm med inbjudna ansvariga po-
litiker för de flesta av landets museer och deras muse-
ichefer. Mötet formade sig till en dramatisk debatt som 
bidrog till att polarisera den intensiva strid som följde 
under de följande åren fram till 1976 då MUS 65:s för-
slag till organisation för museerna verkställdes.

I den intensiva kamp mot MUS 65:s förslag som un-
der dessa år bedrevs framstod efter hand Sten Rentz-
hog som en viktig förgrundsfigur och ledare för denna 
kampanj. Rentzhog organiserade och drev skickligt 
motståndet med Landsantikvarieföreningen och Läns-
museernas samarbetsråd som plattformar. Resultatet av 
striden blev dock att ansvaret för kulturminnesvården 
splittrades mellan länsmuseerna och länsstyrelserna 
– de senare fick huvudansvaret under ledning av den 
nyinrättade funktionen länsantikvarie. Länsmuseerna 
förlorade således huvudansvaret för kulturminnesvår-
den men förbättrade i ett annat viktigt avseende sina 
positioner genom att statsbidraget till museerna för-
stärktes i betydande grad. Rentzhog frågade sig 25 år 
efter utredningens avslut i frågan om den energi som 
han och andra museiaktörer lagt ned i kritiken hade va-
rit värd mödan.

Men för den skull är det inte säkert att allt borde ha 
förblivit vid det gamla. Man måste nämligen frå-
ga sig om landsantikvarierna i längden hade kunnat 
svara också för alla länsantikvariernas göromål, i en 
tid då kulturminnesvården vuxit och samhället blivit 
alltmer komplicerat, samtidigt som museerna också 
vuxit och chefskapet blivit så mycket svårare än det 
var på 60-talet. Någon form av förändring hade nog 
blivit nödvändig, även om den kunnat se annorlunda 
ut. [---]Däremot: vad hade hänt om vi inte hade gått 
in i fejden med MUS 65? Personligen har jag svårt 
att se hur man kan låta bli att strida för yrkestradi-
tion och framtida arbetsmöjligheter. Men det är något 
osunt i att uppleva hur ens skaparkraft i åratal förnöts 
till försvar av ekonomi och organisation, med pole-
mik, skrivelser och uppvaktningar, när museiyrkets 
egentliga uppgift ligger i kreativitet och samspelet 
med publiken. Utan MUS 65 hade aldrig det hänt, 
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och det man därför önskar våra yngre kollegor är att 
de skall få slippa en upprepning. 854    

Rentzhog konstaterade således i efterhand att museer-
nas organisation hade behövt förändras och anpassas 
till de nya samhällsförhållanden som växte fram. Å 
andra sidan framhärdade han fortfarande i det nödvän-
diga i att försvara yrkestraditionen och vad han kallade 
”arbetsuppgifterna”. Rentzhogs försvar för traditionen 
- till synes oavsett vilka alternativ som fanns - var ock-
så vanligt som argument av dem som kritiserade MUS 
65. Hans hänvisning till ”arbetsuppgifterna” hade ock-
så drag av en plädering för något för sitt egenvärde. I 
dessa avseenden kan kritiken mot MUS 65 ifrågasättas, 
eftersom utredningens syfte handlade om att utifrån 
en reformerad kulturpolitik och målsättning anpas-
sa museiverksamheten till vad samhällsutvecklingen 
krävde. Rentzhog har beskrivit hur han och hans mu-
seichefskollegor chockartat upplevde tillsättandet av 
Lennart Holm som ordförande i MUS 65 och dennes 
målmedvetna arbete för – vad dom uppfattade var ut-
redningens huvudmål – att skilja museiverksamheten 
från kulturminnesvården. Sett ur deras perspektiv re-
presenterade MUS 65 och utredningens politiska di-
rektiv, en tillbakagång till tiden innan Sigurd Curmans 
länsmuseiorganisation, då museiverksamheten och 
kulturminnesvården var splittrad. Rentzhog och hans 
meningsfränder fruktade att ett genomförande av MUS 
65:s direktiv (från 1965) med ett skiljande av musei-
verksamheten från kulturminnesvården, skulle förstöra 
den enighet och samsyn som man uppfattade fanns i 
museifältet om länsmuseernas uppgifter och arbets-
sätt.855 År 1967 kom utredningens tilläggsdirektiv som 
innebar att kulturminnesvårdens organisation skulle 
utredas särskilt. I samband med detta förändrades 
utredningens sammansättning så att två ledamöter som 
bedömdes inneha särskilda kunskaper och erfarenheter 
inom kulturminnesvårdsområdet valdes in som nya le-
damöter. Dessa var Margareta Biörnstad, med mångår-
ig erfarenhet av arkeologiska undersökningar och som 
chef på Riksantikvarieämbetet samt Sven-Erik Noreen, 
med lång erfarenhet som landsantikvarie i Kristianstad 
och Östergötland. Det var känt att både Biörnstad och 
Noreen dittills förhållit sig kritiska till MUS 65 och att 
det fanns spekulationer om att detta skulle vara ett skäl 
för deras tillsättningar. Annorlunda uttryckt: genom 
att acceptera kritiker inom MUS 65:s styrelse skul-
le man öka utredningens legitimitet och därmed lug-
na kommitténs kritiker. I arbetet inom MUS 65 intog 
Biörnstad och Noreen inledningsvis en tydligt kritisk 
hållning i förhållande till de övriga ledamöternas syn 
på utredningens frågor. I kraft av sin kompetens fick 
de senare ett stort inflytande över kommitténs förslag 

854   Sten Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, i Museet som 
makt och motstånd: Festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996, Ar-
betets museums vänner/Norrköping, 1996, 28.

855  Rentzhog, 1996, 23–24.

i frågor om kulturminnesvården.856 Misstänksamhe-
ten mot MUS 65 minskade emellertid inte. Istället till-
tog successivt en uppfattning hos kritikerna att det var 
nödvändigt att i mer organiserade former argumentera 
mot utredningen. Denna process hade sin upprinnelse 
i den presentation av Norrbottensmodellen av Harald 
Hvarfner, som skedde vid Svenska Museiföreningens 
årsmöte i Norrbotten 1966, där landets alla landsanti-
kvarier, museichefer och flera ledande museipolitiker 
fanns samlade. Alla deltagare i denna konferens fick ett 
exemplar av utredningen där Norrbottensmodellens idé 
presenterades.857 Det är värt att notera att detta sked-
de året innan tilläggsdirektiven för MUS 65 presente-
rades. Med detta spreds en information om en möjlig 
och användbar modell för länsmuseernas framtid till 
nyckelpersoner med inflytande över länsmuseerna. I 
den diskussion som därefter följde användes denna 
kunskap som argument för en alternativ väg till MUS 
65. Sett ur Rentzhogs och kritikernas perspektiv fanns 
redan den verklighet som MUS 65 avsåg att realisera: 
”Allt det som Lennart Holm och andra drömde om att 
göra fanns i verkligheten, inte bara i Norrbotten, utan 
också i Västerbotten, där ett initiativrikt gäng mång-
sidigt förvaltade arvet efter en början som gjorts av 
Holms kompanjon Gunnar Westin.” 858

Den museiverksamhet som brukade benämnas Norr-
bottensmodellen, påstods alltså redan finnas  i Väs-
terbotten, genomförd under landsantikvarien Gunnar 
Westins ledning. 1965 utsågs han av regeringen till 
ledamot av MUS 65 och att leda Riksutställningars 
försöksverksamhet, som hade MUS 65 som styrelse 
och Lennart Holm som ordförande. Westin betraktades 
därför förmodligen av kritikerna till MUS 65, som illo-
jal gentemot de intressen som landsantikvarierna som 
tankekollektiv hade att försvara. Det finns skäl anta att 
Westin inte var lika imponerad som andra av vad som 
uträttades i Norrbotten. Detta framgår av ett brev från 
Sven-Erik Noreen, då landsantikvarie i Kristianstads 
län, till Harald Hvarfner i Norrbotten. Noreen berätta-
de i brevet att han efter Svenska Museimannaförening-
ens årsmöte i Norrbotten 1966 haft en ingående samtal 
med Westin, där denne uttryckt sin irritation över att 
MUS 65 inte getts tillfredsställande information om 
Hvarfners försöksverksamhet i Norrbotten. Noreen 
uppgav sig ha replikerat, att Hvarfner vid flera tillfäl-
len erbjudit MUS 65 att på plats studera verksamheten. 
Noreen fortsatte: ”Jag finner det ytterst beklagligt att 
det inom vår lilla yrkeskår skall finnas så mycket irri-
tation och animositet. Förhållandet mellan Norrbottens 
museum och Riksutställningar resp. Mus 65 angår i 
och för sig icke mig men tillåt mig ändå att föreslå – 
för att motsättningarna om möjligt måtte överbryggas 
– att Du vid tillfälle hos herrarna i Stockholm person-

856  Intervju med Eric Hedqvist 2010-07-11.
857  Rentzhog, 1996, 24.
858  Ibid. 
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ligen presenterar Norrbottensplanen. Westins informa-
tioner om verksamheten verkade nämligen vara ytterst 
oklara.” 859 Noreens brev avspeglade att det fanns mot-
sättningar och en konkurrenssituation inom den ganska 
begränsade ledande museiaktörskretsen. Vid Samar-
betsrådets årsmöte i december 1967 valdes landshöv-
dingen i Norrbotten Ragnar Lassinanti till organisa-
tionens nye ordförande. Vid samma möte föreslog 
landstingets ordförande i Västerbotten Gösta Skoglund 
att Samarbetsrådet borde moderniseras så att dess verk-
ställande utskott mer skulle representera de förtroende-
valda inom organisationen. 

Vid årsmötet informerade ordföranden i MUS 65 Len-
nart Holm om utredningens arbete. Under den diskus-
sion som följde informerade också Holm och Westin 
om Försöksverksamheten med Riksutställningar.860 
Skoglunds förslag liksom valet av Lassinanti till ord-
förande, var uttryck för ett medvetet nytt vägval. Dess 
syfte var att ge organisationen en tyngre samhällelig 
förankring och därmed att öka dess politiska inflytande 
och betydelse.861 Det kan också avläsas som ett uttryck 
för att museifrågorna, med en ny kulturpolitik, börja-
de betraktas som en viktigare samhällsangelägenhet. 
Sett ur avhandlingens perspektiv innebar det att ett när-
mande mot Samhällsmuseets idé gjordes med Samar-
betsrådets ökade politiska representation. Därmed blev 
Samarbetsrådet en aktör vars inflytande över framti-
dens museiverksamhet var betydande. Samarbetsrå-
dets årsmöte i november 1968 och Riksantikvarieäm-
betes höstmöte samma år, blev som sagt inledningen 
till den motoffensiv som sedan under flera år präglade 
utvecklingen och debatten. Erik Hofrén valdes in som 
ny ledamot efter Sven-Erik Noreen, som avsagt sig 
omval i och med sitt inval som ledamot i MUS 65.862 
Hofrén valdes kort därefter i januari 1969 av verkstäl-
lande utskottet att efterträda Noreen som sekreterare.863 
Lassinanti och Hofrén blev nu viktiga aktörer för mo-
ståndskampen mot MUS 65. Andra drivande aktörer 

859   Brev från Sven-Erik Noreen till Harald Hvarfner, datering oklar – 
sannolikt 1967, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuseernas 
samarbetsråds arkiv, Serie Ö1: 6, Skrivelser 1966–1972.

860   Protokoll från Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråds 
årsmöte 1967-12-01, §7, §13 och §16, Stockholms läns muse-
ums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö:1:2, 
Protokoll 1954-1979; Gunnar Westin hade under många år  
varit Samarbetsrådets sekreterare. Han avgick som sekreterare 
vid årsmötet 1965 i samband med att han utsetts till att leda 
Försöksverksamheten med Riksutställningar vars styrelse var 
MUS 65. Samtidigt kvarstod han bl.a. med Sven-Erik Noreen 
som ledamot av verkställande utskottet, Protokoll från Landsant
ikvarieorganisationernas samarbetsråds årsmöte 1965-11-26,§5, 
Stockholms läns museums arkiv, Länsmuseernas samarbetsråds 
arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 1954–1979.

861  Intervju med Sten Rentzhog 2008-03-25.
862   Protokoll från Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråds 

årsmöte 1968-11-29,§11, Stockholms läns museums arkiv: Läns-
museernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 1954–1979.

863   Protokoll från Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråds 
verkställande utskott 1969-01-29, Stockholms läns museums ar-
kiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 
1954–1979. 

var överantikvarien vid Riksantikvarieämbetet Sverker 
Janson, landsantikvarien Harald Hvarfner i Norrbot-
ten, landsantikvarien i Västerbotten Sune Zachrisson 
och landsantikvarien i Jämtland Sten Rentzhog. Av 
de ovan nämnda framstod den sistnämnde som den 
mest ledande aktören ju längre processen pågick.864 En 
kampanj inleddes, där Sverker Janson deltog vid olika 
möten runt om i landet med politiker och museifolk. 
Samarbetsrådet användes som ett samlande forum och 
verktyg för opinionsbildning gentemot politiker, mu-
seifolk och massmedierna. Som en viktig del av denna 
offensiv skall också ses arbetet med att skriva debatt-
boken 70-talets museum. Detta gjordes under 1969 
med Harald Hvarfner som drivande aktör. Medförfat-
tarna Hofrén, Rentzhog och Zachrisson träffades på 
olika platser i landet beroende på var konferenser och 
sammanträden ägde rum. Efter gemensamma diskus-
sioner om bokens uppläggning skrev respektive för-
fattare de delar som berörde det egna länet, men det 
förekom också att skrivarbetet bedrevs tillsammans i 
internat.865 Under 1969 hade frågan om MUS 65:s ar-
bete och förväntade förslag, skapat en sådan stämning 
och oro hos landets länsmuseer, att kritikernas planer 
på en motoffensiv började ta mer organiserade former. 
Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråds styrel-
se och verkställande utskott hade allt tätare kontakter, 
där huvudfrågan vid varje tillfälle var länsmuseernas 
organisations- och verksamhetsformer eller tydliga-
re uttryckt MUS 65:s arbete och förslag.866 Denna 
oro handlade om att tankekollektivet ”Museisverige” 
speciellt bland landsantikvarierna kände sig hotat av 
det ”politiska” tankekollektiv som åtminstone delvis 
lanserade Samhällsmuseimodellen. I ett brev i april 
1969 från Samarbetsrådets sekreterare Erik Hofrén till 
landshövdingen Ragnar Lassinanti i Norrbotten (Sam-
arbetsrådets ordförande), uttryckte denne sin oro över 
den information som uppgavs ha framkommit vid en 
konferens som anordnats av Riksantikvarieämbetet i 
Karlstad i april med deltagande av landsantikvarierna, 
Stockholms stadsmuseum, Nordiska museet och MUS 
65. Vid konferensen framkom, enligt Hofrén, att MUS 
65 avsåg att under 1969/1970 föreslå ett förstatligande 
av landsantikvarieorganisationen och att denna skulle 
koncentreras till 10 distrikt, dvs. betydligt färre än de 

864   Sten Rentzhogs aktiva och centrala roll i motoffensiven mot MUS 
65 har bekräftats av många bl.a. Erik Hofrén, Per-Uno Ågren och 
honom själv: I intervjuer med Hofrén 2008-02-28, Per-Uno Ågren 
2008-03-28 och 2008-06-12, Sten Rentzhog 2007-10-30; Den 
mycket omfattande dokumentationen i landsantikvariens arkiv om 
”Fejden om MUS 65” (8 kompakta A4-pärmar) bekräftar också 
den aktiva och dominerande roll som Rentzhog spelade i kritiken 
mot MUS 65, ”Fejden om MUS 65”, Jämtlands länsmuseums ar-
kiv – Jamtli ämbetsarkiv, landsantikvariens handlingar, kapslarna 
1–8, Serie F1 DD.

865   Intervjuer med Erik Hofrén 2010-11-03 och Sten Rentzhog 2007-
10-30.

866   Se ex. vis Landsantikvarieorganisationens samarbetsråds verkstäl-
lande utskotts protokoll 1969-05-09, §§ 6,8,9,10, Stockholms läns 
museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, 
protokoll 1954-1979. 
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25 distrikt som gällde och som i stort sammanföll med 
antalet län i landet. Hofrén föreslog därför Lassinanti 
att denna fråga skulle behandlas vid Samarbetsrådets 
verkställande utskotts kommande möte i maj liksom 
vid Samarbetsrådets årsmöte i september i Karlstad.867 
Så skedde också och under våren och fram till årsmötet 
tycks Samarbetsrådets verkställande utskott ha arbetat 
mycket intensivt i syfte att vinna så många länsmuse-
ers gehör som var möjligt i kritiken mot MUS 65.868 
Landsantikvarien i Östergötland Sven-Erik Noreen 
hade, som framgått ovan, år 1967 valts in som ledamot 
i MUS 65:s styrelse, men hade därvid avgått som leda-
mot av Samarbetsrådets styrelse, där övriga ledamöter 
var starkt kritiska till MUS 65. Som det förefaller be-
svärad av denna situation, meddelade Noreen i ett brev 
till Erik Hofrén i juni 1969, att han tvingades avböja 
det besök i Falun hos denne som han inbjudits till. Av 
brevet framgick inte vad som skulle avhandlas eller 
vilka som skulle delta, men sannolikt handlade det om 
MUS 65 och att Noreen var inbjuden i egenskap av 
ledamot i MUS 65. I brevet meddelade Noreen att en 
av MUS 65:s sekreterare, Eric Hedqvist, skulle ersätta 
honom vid mötet i Falun. Det intressanta med brevet 
var att Noreen så uppenbart velat lugna Hofrén och kri-
tikerna av MUS 65. Noreen uttryckte sig bl.a. sålunda: 
”Det kanske kan lugna Dig att höra, att utredningen 
icke kommer att forcera fram något förslag i sommar 
utan fortsätter sina överväganden i höst med all möjlig 
hänsyn till den bistra kritik, som har kommit fram.” 869  
Årsmötets genomförande i Karlstad i september1969 
med landets alla landsantikvarier och ordföranden av 
länsmuseer närvarande, blev en framgång för kritiker-
na av MUS 65. Mötet enades om att uttala sin oro inför 
MUS 65:s kommande förslag om en överflyttning av 

867   Brev från Erik Hofrén till Ragnar Lassinanti 1969-04-29, Stock-
holms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, 
Serie Ö1:2, Protokoll 1954–1979.

868   Kallelse från sekreterare Erik Hofrén till Samarbetsrådets VU:s 
möte i Falun 1969-05-09, utsänt till dess ledamöter 1969-04-09; 
Brev från landsantikvarien i Värmland till Erik Hofrén 1969-07-
28 där planeringen av och uppläggningen av årsmötet i Karlstad 
i oktober berörs, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuseer-
nas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972; Brev 
från Ragnar Lassinanti till Erik Hofrén 1969-07-31 angående ett 
planerat sammanträde med Samarbetsrådets VU i Stockholm i 
september om MUS 65 och årsmötet i Karlstad, Stockholms läns 
museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, 
Protokoll 1954–1979; Program för Samarbetsrådets årsmöte i 
Karlstad 1969-09-18--19 med deltagarförteckning; Sten Rentzhog  
har i intervju 2008-03-25 bekräftat och beskrivit den noggranna 
planering som Samarbetsrådets VU gjorde inför årsmötet. Med 
Sten Rentzhog som pådrivare och organisatör hade också mötets 
genomförande i detalj planlagts utifrån en medveten strategi och 
dramaturgi. I detta scenario ingick ett medvetet val av inledare till 
konferensens huvudpunkt ”Nya verksamhetsformer vid länsmu-
seerna”. Inledare till denna punkt på dagordningen var samtliga 
kända kritiker av MUS 64 nämligen Harald Hvarfner, Sten Rentz-
hog, Göran Rosander, Gösta von Schoultz, Egon Thun och Sune 
Zachrisson, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuseernas 
samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.

869   Brev från Sven-Erik Noreen till Erik Hofrén 1969-06-17, Stock-
holms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, 
Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.

landsantikvarierna till länsstyrelserna.870 

Uppmuntrade av detta fortsatte de ledande kritikerna 
sin offensiv mot MUS 65. Ett steg i detta arbete blev att 
söka fortsatt stöd för sin sak inför landets samlade lands-
hövdingar vid ett möte som ägde rum i november 1969. 
Ragnar Lassinanti såg till att frågan om MUS 65 fanns 
med på detta mötes agenda med Samarbetsrådets Erik 
Hofrén och Sune Zachrisson som föredragande.871 Av ett 
skriftligt referat från landshövdingarnas möte framgick 
att MUS 65:s ordförande Lennart Holm deltog med en 
föredragning av utredningens arbete. Holm bekräftade 
där uppdelningen av museiverksamheten och kulturmin-
nesvården till länsmuseet respektive länsstyrelsen. Han 
meddelade också att utredningen hade att ta hänsyn till 
den länsreform som förväntades behandlas av riksdagen 
1970. Detta gjorde att MUS 65, enligt Holm, tvingades 
senarelägga sina presentationer av delbetänkanden till 
hösten 1970. En majoritet av de landshövdingar som 
yttrade sig på mötet förklarade att man var positiv till 
att behålla den landsantikvarieorganisation som gällde. 
Ragnar Edenman tog ej ställning, men avvisade tanken 
på s.k. länsgruppskontor dvs. idén om att reducera an-
talet regionala centra för länsmuseerna till  tio.872 Kri-
tikerna av MUS 65 lyckades på detta sätt vinna gehör 
hos viktiga aktörer: en majoritet av landsantikvarierna, 
länsmuseernas ordföranden liksom landets landshöv-
dingar var kritiska till vad som vid denna tid var bekant 
om MUS 65:s förslag. Samarbetsrådets nästa steg för 
att förankra sina synpunkter, var olika typer av upp-
vaktningar av ansvariga politiker i  församlingar som 
kommuner, landsting och riksdag. Sten Rentzhog fram-
stod alltmer som den mest aktive aktören i detta opini-
onsarbete. Han koordinerade och samordnade skickligt 
och mycket energiskt oppositionen mot MUS 65. Det-
ta pågick under de kommande åren fram till att beslut i 
riksdagen hade fattats i alla aktuella frågor, om länsmu-
seernas och kulturminnesvården framtida organisering 
och nya statsbidrag till länsmuseerna. Processen pågick 
i väsentliga avseenden ända fram till 1977. Rentzhog 
ledde oppositionen genom skrivelser, remissvar till ut-
redningar, uppvaktning av beslutsfattare, organisering av 
möten med länsmuseichefer och deras styrelser liksom 
i ett stort antal artiklar i tidningar och tidskrifter.873 Hit-
870   Uttalande antaget vid Landsantikvarieorganisationernas samar-

betsråds årsmöte i Visby 1971-09-16, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 
1954–1979.

871   Brev från Ragnar Lassinanti till Erik Hofrén 1969-10-22, Stock-
holms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, 
Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.

872   Osignerat skriftligt referat från landshövdingsmöte 1969-11-13. 
Stockholms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds 
arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.

873   Sten Rentzhog har berättat i intervju 2008-03-25 att det omfattan-
de externa och utåtriktade arbete han lade ned byggde på en med-
veten strategi sett ur det förhållandevis lilla länet Jämtlands per-
spektiv. Styrelsen för länsmuseet hade accepterat Rentzhogs idé 
att det långsiktigt bästa resultatet för Jämtlands läns museum vore 
om dess landsantikvarie och chef gavs tid och tillfälle att priorite-
ra arbetet för museiutveckling på nationell nivå.  
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tills hade kritiken mot MUS 65 handlat om de förmo-
dade förslag som man som första steg skulle presentera 
för regeringen. Efter sedvanligt remissförande skulle de-
partementschefen förelägga riksdagen förslag till beslut. 
Under våren 1970 fanns dock ännu inga förslag klara att 
föreläggas som officiella betänkanden.  

Debatten vid MUS 65:s konferens i 
maj 1970
I den stämning av missämja som rådde valde MUS 
65:s ordförande Lennart Holm att möta kritikerna i en 
gemensam konferens som han tog initiativet till. Han 
skickade därför en inbjudan till de han uppfattade som 
de viktigaste representanterna i museifältet, nämligen 
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, 
landsantikvariernas tjänstemän, verkställande utskot-
tet för landsantikvarieorganisationernas samarbetsråd, 
representanter för Nordiska museet, Statens sjöhisto-
riska museum, Stockholms stadsmuseum, Göteborgs 
arkeologiska museum, Göteborgs historiska museum, 
Malmö museum, Kulturhistoriska museet i Lund och 
Varbergs museum. Av Holms inbjudan framgick att 
MUS 65 skulle informera om sina förslag om kultur-
minnesvårdens organisation och att tillfälle till diskus-
sion skulle ges.874 Inför konferensen fanns en fortsatt 
misstänksamhet mot utredningen bl.a. hos Landsanti-
kvarieorganisationernas samarbetsråds verkställande 
utskott, vilket framgick av ett brev från sekreteraren 
Erik Hofrén till ordföranden landshövdingen Ragnar 
Lassinanti avsänt i april 1970, dvs. en månad innan 
mötet i Stockholm. Hofrén föreslog ett samrådsmöte 
före konferensen i maj med förutom Hofrén, Ragnar 
Lassinanti, Sven B. Jansson875, Sverker Janson, Ha-
rald Hvarfner och några till. Hofréns misstänksamhet 
framgår av brevets avslutning: ”Då MUS information 
den 21 maj främst måste bli en monolog, det är många 
inbjudna, får jag föreslå att vi samtidigt begär särskilt 
samråd. Jag sänder ett förslag.”876 Brevet bekräftar dels 
den misstänksamhet som var för handen, men också 
den målmedvetenhet och det engagemang med vilket 
Samarbetsrådet arbetade för att dess och flera museiak-
törers kritik mot MUS 65 skulle ge resultat. Det förmo-
dade scenariot av monolog vid MUS 65:s konferens vi-
sade sig felaktigt, eftersom mötet tvärtom formade sig 
till en intensiv debatt. Konferensen ägde således rum i 

Denna strategi måste i efterhand betraktas som lyckosam för 
Jämtlands läns museum, som genom Rentzhogs insatser blev känt 
och omtalat i hela landet. Detta har säkerligen påverkat Jämtlands 
läns museum i gynnsam riktning när det gäller de omfattande eko-
nomiska samhälleliga stöd som tilldelats museet genom åren. 

874   Holms val att förutom länsmuseerna och de statliga museerna 
inbjuda några kommunala museer i Malmö, Lund och Göteborg 
hade säkerligen sin bakgrund i att även de senare var några av få 
kommunala museer i landet som åtnjöt statligt stöd. Se även Ut-
ställningar - Betänkande av 1965 års musei- och utställningssak-
kunniga MUS 65 SOU 1974:43.

875  Sven B.F. Jansson var vid denna tid Riksantikvarie.
876   Brev från Erik Hofrén till Ragnar Lassinanti 1970-04-20, Stock-

holms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, 
Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.

Stockholm i maj 1970 och samlade alla museiaktörer 
i landet som på olika sätt berördes av MUS 65. Efter 
Lennart Holms inledning följde en debatt med många 
och dramatiska inlägg från flera deltagare. Lennart 
Holms inledningsanförande var anmärkningsvärt utför-
ligt och dessutom framfört utan manuskript.877 Talet, 
som är alltför omfattande för att återges i alla sina de-
taljer och nyanser, innehöll en analys om bakgrunden 
till de diskussioner som dittills förts inom utredningen.  
Holm såg tre motiv till varför det var nödvändigt med 
en reformering av kulturminnesvårdens och länsmuse-
ernas organisation och uppgifter. De två första hand-
lade om den breddning av kulturens verksamhetsfält, 
som under 1960-talet aktualiserat en användning av det 
antropologiska och breda kulturbegreppet, samt att ett 
nytt ekologiskt synsätt hade vuxit fram med ett bred-
dat intresse för naturvårds- och miljöfrågor. Det tredje 
motivet var behovet av en stark organisation för kultur-
minnesvården – en organisation som var lika slag- och 
konkurrenskraftig som andra intressen i samhället som 
gjorde sig alltmer hörda. Detta hade medborgarna rätt 
att kräva. Det handlade om att skapa bästa möjliga för-
utsättningar för trygghet, rättssäkerhet och funktionell 
effektivitet.878 Holm meddelade att utredningen beslutat 
avföra idén om att koncentrera organisationen av läns-
museicentraler till tio distrikt. Huvudskälet till detta 
var att det stod klart att en länsreform inte skulle kunna 
genomföras förrän tidigast efter ett decennium. I övrigt 
lyfte Holm fram planerna på ett nationellt huvudorgan 
som under utbildningsdepartement skulle ges ansvar 
för koordineringen och samordningen inom områdena 
konst, museer och utställningsverksamhet – vad som 
skulle visa sig bli Statens kulturråd.879Kärnan i Holms 
anförande var att en ny kulturpolitik var nödvändig 
och innebar ett avsevärt ökat samhälleligt engagemang 
för museiverksamheten. I den meningen var Holms 
budskap ytterligare en bekräftelse på vad ledande kul-
turpolitiker länge hävdat och vad som för museerna 
innebar en uppmaning att arbeta för Samhällsmusei-
konceptet. Efter Holms tal följde en känsloladdad dis-
kussion med många inlägg. Flera synpunkter innehöll 
invändningar och kritik mot Holm, men försvar för 
utredningen förekom också. Utöver sitt inledande an-
förande trädde Holm vid flera tillfällen till försvar för 
MUS 65. Överantikvarien vid Riksantikvarieämbetet 
Sverker Janson inledde, som förste kommentator i 
debatten, med att understryka hur kulturminnesvården 
det senaste decenniet hade förändrats i riktning mot 
att i högre grad än tidigare beakta samhällsbildningens 
betydelse: ”Men såsom vi nu deltar i samhällsbildning-
877   Lennart Holms anförande omfattar 24 maskinskrivna A4-sidor 

efter utskrift av inspelningsbanden.
878   Transkription av Lennart Holms inledningsanförande vid konfe-

rensen om MUS 65 1970-05-21, 6–7, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.

879   Det statliga organ som Holm här åsyftade var vad som några år 
senare 1974 etablerades som Statens kulturråd med inrättandet av 
bl.a. kommittén för konst, museer och utställningar.
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en så blir kulturvården en samhällspolitisk fråga, och 
detta kräver ett nära samarbete med dom samhällspoli-
tiska beslutande organen. Då räcker det inte med anti-
kvariska yrkanden eller att enbart falla tillbaka på lagar 
och förordningar med ständiga önskemål om starkare 
fiskaliskt innehåll. Man måste istället flytta över en 
stor del av arbetet till dom samhällspolitiska organen, 
och där verka för sina syften.” 880Jansons inlägg inne-
bar en plädering för en förnyelse av kulturminnesvår-
den och därmed gav han i praktiken sitt stöd till vad 
Holm lyft fram. Indirekt stödde han därmed också idén 
om ett Samhällsmuseum. Här fanns en motsägelse, då 
Janson var känd som en försvarare av den nuvarande 
landsantikvarieorganisationen och således vanligtvis 
hörde till skaran av Holms och MUS 65:s kritiker. Det 
här illustrerar en form av irrationalitet som ganska ofta 
präglade debatten om MUS 65 och som kunde yttra sig 
i att en aktör erkände sig sympatisera med ett visst tan-
kekollektiv, men parallellt med detta i praktiken använ-
de argument som sammanföll med motståndarens. Jan-
son publicerade några år senare boken Kulturvård och 
samhällsbildning, där han pläderade för en förnyelse 
av synen på kulturminnesvården. Dels kritiserade han 
det tidigare tillbakablickande traditionella arbetssättet, 
men föreslog samtidigt en förnyelse, nämligen att be-
trakta kulturminnesvården i perspektiv av både samtid 
och framtid. Jansons bok har under lång tid efteråt i 
museifältet bedömts som ett pionjärverk, som haft en 
stor inverkan på förnyelsen av den svenska kulturmin-
nesvården. Även Jansons bok kan således tolkas som 
ett uttryck för en handling som innebar ett närmande 
mot Samhällsmuseer.881 Harald Hvarfner betonade i sitt 
inlägg den centralisering som skulle bli fallet om läns-
styrelsen gavs ansvar för ett övertagande av de regio-
nala kulturminnesvårdsfrågorna. Han kritiserade också 
utredningen för att den inte tog hänsyn till länsmuse-
ernas behov av etnologisk kompetens, en resurs som 
lättare skulle kunna säkerställas ifall man behöll den 
nuvarande länsmuseiorganisationen.882 Hans argument 
var traditionalistiska med avseende på försvaret av den 
befintliga landsantikvarieorganisationen och det omist-
liga värdet av den etablerade disciplinen etnologi som 
viktigaste kunskapskälla för museerna. Sten Rentzhog 
invände mot utredningens återkommande argument om 
behovet av en effektivisering av kulturminnesvården. 
Han instämde visserligen i det önskvärda i detta, men 
hävdade att det bästa medlet att nå målet inte var en 

880   Transkription av muntligt inlägg av Sverker Janson vid konfe-
rensen om MUS 65 1970-05-21, 26, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972. 

881   Sverker Janson, Kulturminnesvård och samhällsbildning, Nordis-
ka museets handlingar 83/Nordiska museet, 1974; Se också recen-
sion av Erik Hofrén, ”Sverker Janson – ideolog och pedagog”, i 
RIG 1976:3 (årg. 59), 81–82.

882   Transkription av muntligt inlägg av Harald Hvarfner vid konfe-
rensen om MUS 65, 1970-05-21, 36, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972. 

splittring av den befintliga organisationen. Rentzhog 
invände också mot förslagen om ett samordnande na-
tionellt organ (Statens Kulturråd) och etableringen av 
Riksutställningar som han ansåg vara icke önskvärda 
tendenser till centralisering.883 Även Rentzhogs argu-
mentering innebar ett försvar för traditionen. Direktö-
ren för Statens historiska museum Olov Isaksson var 
starkt kritisk till de invändningar som gjorts mot MUS 
65 och riktade sig främst mot författarna av 70-talets 
museum, som bl.a. kritiserat några av de offentliga pro-
gram (”Maskeradbalen”) som på Isakssons initiativ ägt 
rum på hans museum. Isaksson synpunkter var tydliga 
och innebar att han tog tillfället i akt att vid konferen-
sen argumentera mot 70-talets museum och dess förfat-
tare, snarare än att diskutera MUS 65:

Min tveksamhet inför de fyra författarnas plädering 
orsakas dock inte av olusten inför deras insinuatio-
ner om andra kollegors agerande. Det bottnar inte 
heller i den kritik de riktar mot Historiska museet. 
Det är ingen skam att här ta på sig ansvaret för ett 
kontroversiellt arrangemang och erkänna att det var 
ett missgrepp. Författarnas åsikt om ett evenemang 
dikterar emellertid deras uppfattning om större delen 
av den publika verksamheten vid samma museum. 
Jag ser detta som ett generellt ställningstagande och 
förvånas över den snäva syn på museernas uppgifter 
som de förfäktar. Detta förstärker också min uppfatt-
ning att museerna skulle få en vidare roll i samhället 
om kulturminnesvården överläts åt ett särskilt organ. 
I sin skrift uppehåller sig författarna mycket vid en 
diskussion om materialet, om museets givna sakom-
råde. Det är anmärkningsvärt, menar de, att Historis-
ka museet arrangerar dockteaterföreställningar, jazz-
konserter, baletter och mannekänguppvisningar, ja 
t.o.m. konstutställningar. Landets centralmuseum för 
forntida och medeltida konst och kultur borde allt-
så inte, enligt skribenternas uppfattning, visa konst-
utställningar! Det bör inte heller, tycks man mena, 
försöka sträva efter att levandegöra det museala 
materialet genom andra medier och uttrycksformer 
än utställningar. Att vilja närma forntid och nutid till 
varandra tycks inte heller vara legitimt.884  

Inlägget vittnar om de meningsmotsättningar som 
fanns rörande vilken verksamhet de kulturhistoriska 
museerna skulle bedriva. Isaksson kritik riktade sig 
mot den tankestil för försvar av museets traditionella 
uppgifter som det tankekollektiv som 70-talets muse-
ers författare ville värna om. Hans invändningar rik-
tade sig i praktiken mot Kulturarvsmuseet med dess 

883   Transkription av muntligt inlägg av Sten Rentzhog vid konferen-
sen om MUS 65, 1970-05-21, 37–40, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.

884   Transkription av muntligt inlägg av Olov Isaksson vid konferen-
sen om MUS 65, 1970-05-21, 41, Stockholms läns museums ar-
kiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.
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vaktslående av samlingarna som museets enda bas, 
en verksamhet vars val av teman skulle begränsas av 
ett lokalt och regionalt kulturarv och de objekt som 
ingick i det egna museets samlingar samt en ytterli-
gare begränsning av program för publiken som hu-
vudsakligen tilläts utgöras av utställningar. Isaksson 
fann också de av författarnas åsikter märkliga som 
handlade om att särskilja enheten av konsten och kul-
turhistorien på länsmuseerna, liksom att inte låta na-
turen flytta in där, utan att hänvisa den till särskilda 
naturhistoriska museer i landsorten. Vi behöver inte 
– menade han – vara rädda för att museet blir för stort 
om det inrymmer konst, kulturhistoria och naturhisto-
ria. Gör vi det tar vi ställning mot dem som vill upp-
häva människans museala isolering och sätta in henne 
och hennes kultur i ett större sammanhang: ”Många 
museer är skrämmande inte för att de är jättelika utan 
därför att de är enahanda därför att de bara rymmer 
vissa bitar av människan och av den värld som omger 
henne. […] Därför att man isolerar människan och 
hennes ting i stället för att ställa henne i relation till 
omgivningen.” 885 Isakssons inlägg formade sig därmed 
till en plädering för Samhällsmuseet. Överantikvarien 
vid Riksantikvarieämbetet Margareta Biörnstad hade 
som sagts 1967 tillsammans med Sven-Erik Noreen av 
regeringen utsetts till ny ledamot av MUS 65. I debat-
ten stödde hon fullt ut MUS 65:s idé om att länsstyrel-
serna borde ta över huvudansvaret för den regionala 
kulturminnesvården. Huvudargumentet för Biörnstad 
var, att för att ge kulturminnesvården en betydelsefull 
roll i samhällsplaneringen, krävdes att den deltog fullt 
ut i det samarbete mellan experter inom naturvård, pla-
neringsväsende och kulturminnesvård som var samlad 
på länsstyrelserna. Hon påminde om att lagstiftningen 
till skydd för kulturmiljön var svag inom kulturmin-
nesvårdsområdet, men att möjligheterna att skydda 
kulturmiljön var större inom annan lagstiftning som 
byggnadslagstiftning och naturvårdslagstiftning. Där-
för skulle inte någon förbättring av kulturminnesvår-
dens inflytande åstadkommas i fall  landsantikvarierna, 
som Sten Rentzhog hävdade, enbart skulle behålla nu-
varande roll som oberoende experter med länsmuse-
erna som bas och huvudmän. Biörnstad ansåg också 
att länsmuseernas yttranden ofta vara dilettantmässiga 
beroende på bristande kompetens om samhällsplane-
ring. Biörnstads inlägg innebar därmed ett indirekt 
försvar av Samhällsmuseets möjligheter att bidra till 
en tätare samhällsanknytning av musei- och kultur-
minnesverksamheten.886 Landsantikvarien i Skaraborgs 
län Carl-Axel Hallbäck gjorde ett av de sista inläggen 
i debatten. Han informerade om den enkät som MUS 
65 tillställt  landets landsantikvarier vid utredningens 
start. Huvudfrågan var om man ansåg det vara möj-

885  Isaksson, 1970, 43.
886   Transkription av muntligt inlägg av Margareta Biörnstad vid kon-

ferensen om MUS 65, 1970-05-21, 57, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.

ligt att skilja landsantikvarierna ifrån museerna och 
göra dem till statstjänstemän. Det hade visat sig att 22 
av landets 25 landsantikvarier svarade att detta inte 
var möjligt. Hallbäck berättade att han var en av de 
få ”svarta fåren” som 1965 gjort bedömningen att det 
var möjligt att skilja landsantikvarierna ifrån museerna 
och knyta dem till länsstyrelserna. Han deklarerade att 
han, efter att ha lyssnat på debatten och särskilt efter 
Holms inledning, inte hade ändrat uppfattning. Som 
motivering anförde han att det var viktigt att försöka 
föreställa sig situationen inte bara i ett samtida kort 
perspektiv utan främst i en framtid. Han konstatera-
de att landsantikvariernas och länsmuseernas situation 
länge varit gynnade: ”Vi har haft alla trådarna i våra 
händer och vi har suttit med maktens alla möjligheter. 
Den kommande generationen kommer kanske att se 
annorlunda på situationen. Inte minst kommer det att 
finnas väldigt god tillgång på arbetskraft, akademiskt 
kompetent arbetskraft som mycket gärna kommer att 
ställa sig i kön för de arbeten som vi lämnar efter oss.”-
887Med detta sagt menade Hallbäck dessutom att läns-
museerna var i trängande behov av större ekonomiska 
resurser för att klara den samtida arbetsbördan. Den-
na uppfattning delade han förmodligen med de flesta 
närvarande konferensdeltagare. Men i den huvudfråga 
som dominerat under konferensen, ställde han sig klart 
på den sida som argumenterade för kulturminnesvår-
dens tydligare och närmare anknytning till länsstyrel-
sen. Hans avslutande motivering för detta anslöt till en 
av de formuleringar Holm svarat för i sitt inlednings-
anförande: ”Den som inte är med där man planerar och 
– jag vill lägga till – där det finns pengar – han är snart 
utanför bilden.”888 Göran Bergengren från Nordiska 
museet vände sig i sitt inlägg främst mot författarna av 
70-talets museum som han menade var ologiska. En 
splittring av redan små enheter till ännu mindre enhe-
ter, skulle enligt Sten Rentzhog bli konsekvensen av 
utredningens förslag. Bergengren hade ingen förståel-
se för Rentzhogs ståndpunkt. Istället ansåg han att det 
handlade om en utökning av resurser då länsmuseerna 
knappast skulle bli chefslösa om landsantikvarierna 
överfördess till länsstyrelserna. Bergengren förutsat-
te att länsmuseernas resurser i sämsta fall skulle förbli 
intakta vid reformens genomförande och att statens 
satsning på kulturminnesvården och museerna skulle 
öka i och med att man då tillförde medel till bl.a. läns-
styrelserna. Han frågade sig om det snarare var så att 
dagens situation innebar en splittring, i den meningen 
att arbetsbelastningen på länsmuseerna i verkligheten 
var sådan att man hann med antingen kulturminnesvår-
den eller den museala verksamheten. Även kritikernas 
887   Transkription av muntligt inlägg av Carl-Axel Hallbäck vid kon-

ferensen om MUS 65, 1970-05-21, 63, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.

888   Carl-Axel Hallbäcks citat av en del av Lennart Holms inlednings-
anförande vid konferensen om MUS 65, 1970-05-21, 64, Stock-
holms läns museums arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, 
Serie Ö1:6, Skrivelser 1966–1972.
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påståenden om att utredningens konsekvenser skulle 
bli en centralisering, var Bergengren oförstående inför. 
Han förklarade istället att det statliga styrande organet 
som var på förslag, inte alls skulle ges en styrande roll 
utan snarare var tänkt som ett rådgivande och koordi-
nerande organ. Inte heller landsantikvariernas flyttning 
till länsstyrelserna såg han som en centralisering, utan 
tvärtom som en delegering till länsstyrelsen av beslu-
tanderätt från en central myndighet i Stockholm, näm-
ligen Riksantikvarieämbetet. Han avslutade sitt debatt-
inlägg med att ironisera över de museiaktörer som vid 
konferensen uttryckt sin rädsla för staten och med att 
samtidigt redovisa sin tro på att museerna faktiskt skul-
le tillföras ökade resurser av staten i framtiden:

Det är ju riksantikvarieämbetet, som har centraliserat 
verksamheten, som den är idag. Sedan har vi andra 
kritiker här, som har gett uttryck för sin skräck för 
staten – det stora spöket, som uppslukar oss alla. För 
den som arbetat inom en fri stiftelse, som ändrats till 
en statlig sådan, är det inte riktigt samma spöke och 
jag föreställer mig att det kan ge faktiska resursök-
ningar, att övergå till staten. Vi måste väl ändå räkna 
med att staten kommer att satsa mer och mer under  
den närmaste tiden på kulturen och som sagt: är man 
inte där pengarna är, så är man så småningom ute.889     

Denna konferens om MUS 65, som kritikerna hade för-
modat skulle ha karaktär av monolog, utvecklades såle-
des till motsatsen, ett möte som präglades av en inten-
siv debatt. Motsättningarna mellan traditionalister och 
förnyare blev tydliga under diskussionen. Som också 
framgått ovan, förekom dessutom oväntade och ologis-
ka inslag där kritiker av MUS 65:s förslag i sak pläde-
rade för utredningen (ex. Sverker Janson). 

Museifejdens fortsättning och resultat 
Debatten och maktkampen om MUS 65:s förslag fort-
satte med oförminskad intensitet både före, under och 
efter det att utredningen under åren 1972–1974 pre-
senterade tre delbetänkanden.890 Efter konferensen i 
Stockholm 1970 intensifierades motståndet främst ge-
nom Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråd 
och dess verkställande utskott. Av verksamhetsberättel-
sen för 1970 framgick att sekreteraren under året haft 
flera kontakter med Samarbetsrådets medlemsorgani-
sationer och de för ärendets fortsättning viktiga myn-
digheter och aktörer som landstingsförbundet, kom-
munförbundet och folkbildningsförbundet.891 Parallellt 
med detta organiserades och genomfördes en strategi 

889   Transkription av muntligt inlägg av Göran Bergengren vid konfe-
rensen om MUS 65, 1970-05-21, 65, Stockholms läns museums 
arkiv: Länsmuseernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:6, Skrivelser 
1966–1972.

890  Om delbetänkandena se kapitel 3.
891   Verkställande utskottets verksamhetsberättelse för perioden 1969-

09-18 – 1970-09-15, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuse-
ernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 1954–1979.

för påverkan av nyckelpersoner i beslutande ställning. 
Detta handlade om återkommande uppvaktningar av 
politiker och tjänstemän i beslutande ställning lokalt 
(kommuner), regionalt (landsting och länsstyrelser) 
och nationellt (riksdag och departement). I strategin 
ingick också att sätta i system och koordinerat avge 
yttranden och svar på remisser i ärendet. Till detta kom 
ett arbete där man i många fall deltog i opinionsmöten 
hos föreningar och med debattinlägg i lokala medier. 
Utöver detta medverkade flera av de ledande kritiker-
na av MUS 65 återkommande i tidskrifterna Svenska 
Museer och RIG med debattinlägg och kommentarer 
till det pågående utredningsarbetet. För Samarbetsrådet 
fortsatte diskussionen och arbetet med att bilda opini-
on vid olika konferenser och möten där organisatio-
nen var representerad eller stod som arrangör för. Sten 
Rentzhog fortsatte att spela en central och ledande roll 
som koordinator och pådrivare i detta arbete.892 Vid 
Samarbetsrådet årsmöte 1971 i Visby antogs ett offici-
ellt uttalande där de tidigare framförda invändningarna 
upprepades. Notabelt var att tre deltagare reserverade 
sig mot beslutet vid årsmötet.893 MUS 65-ledamoten 
Sven-Erik Noreen informerade om att MUS 65 plane-
rade att presentera två delbetänkanden om kulturmin-
nesvårdens och museernas organisation under 1972.894 
Till följd av denna information beslöt det verkställande 
utskottet en tid efter årsmötet att planera in ett sam-
manträde senast två veckor efter offentliggörandet av 
MUS 65:s betänkanden. Man förutsatte dessutom att 
verkställande utskottet omedelbart därefter hade att 
sammankalla till ett extra årsmöte. 895 Som en kon-
sekvens av bl.a. diskussionerna vid konferensen om 
MUS 65 i maj 1970 och vid Samarbetsrådets årsmöten 
1970 och 1971, förefaller det verkställande utskottet ha 
funnit skäl att förändra sin taktik i kampen mot MUS 
65. Vid ett möte med föreningen Heimbygdas styrelse 
i Jämtland i oktober 1971 där Sten Rentzhog deltog, 
framgår av protokollsutdraget, att Heimbygdas styrelse 
stödde Samarbetsrådets verkställande utskotts försök 
att finna en kompromisslösning med utgångspunkt från 
gällande organisation.896 Det målmedvetna och intensi-
va opinionsarbetet fortsatte i - som det förefaller - oför-
minskad takt under de kommande två åren 1972–1974. 
Resultaten av den utdragna processen med MUS 65:s 

892   Intervjuer med Per-Uno Ågren 2008-03-28 och Erik Hofrén 2010-
11-03..

893   Uttalande antaget av Landsantikvarieorganisationernas samar-
betsråd vid årsmöte i Visby 1971-09-16, Landsantikvarieorgani-
sationernas samarbetsråds arkiv, Stockholms läns museums arkiv; 
Reservationerna mot uttalandet framgår av Samarbetsrådets års-
mötesprotokoll § 23, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuse-
ernas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2 Protokoll 1954–1979. 

894   Protokoll från Samarbetsrådets årsmöte i Visby 1971-09-15--16, § 
8, Serie Ö1:2, Protokoll 1954-79.

895   Protokoll från Verkställande utskottets sammanträde 1972-01-28, 
§ 4, Stockholms läns museums arkiv Länsmuseernas samarbets-
råds arkiv, Serie Ö1:2 Protokoll 1954–1979.

896   Utdrag av protokoll från styrelsemöte med föreningen Heimbygda 
1971-10-05, § 14, Stockholms läns museums arkiv: Länsmuseer-
nas samarbetsråds arkiv, Serie Ö1:2, Protokoll 1954–1979.
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betänkanden och de beslut i riksdagen som följde med 
förslagen, debatten och remissernas synpunkter, blev 
slutligen en kompromiss där huvudansvaret för kul-
turminnesvården, visserligen successivt överfördes till 
länsstyrelserna, men där länsmuseerna fick behålla de-
lansvarsuppgifter som utredningar och rådgivning. För 
dessa tjänsteåligganden fick länsmuseerna behålla de 
resurser man tidigare haft. Ett annat resultat var också 
att statsbidragsreglerna för länsmuseerna ändrades och 
anpassades till den praxis som gällde andra institutio-
ner inom dans, teater och musikområdena. 

Samma år 1972, som riksdagens revisorer kritiserat de-
lar av den statliga utställningsverksamheten, redovisa-
de MUS 65 sin första rapport genom betänkandet om 
kulturminnesvårdens organisation och arbetsuppgifter, 
Kulturminnesvård SOU 1972:45. 897 Här föreslogs för 
första gången, att den hittillsvarande landsantikvarie-
organisationen skulle upphöra och ersättas av en orga-
nisation där länsstyrelserna skulle inträda som regional 
myndighet för kulturminnesvården. Länsstyrelsens hu-
vudenhet för samhällsplanering, planeringsavdelning-
en, skulle enligt utredningen utökas med en underenhet 
för kulturminnesvård. Chef för denna enhet skulle vara 
landsantikvarien. Som en följd av denna organisations-
förändring föreslogs också att till länsstyrelserna över-
föra Riksantikvarieämbetets beslutsfunktioner  enligt 
kulturminnesvårdens specialförfattningar och de upp-
drag som landsantikvarien haft att fullgöra främst som 
remissinstans åt Riksantikvarieämbetet.898 

Året efter att betänkandet Kulturminnesvård offentlig-
gjorts, presenterade MUS 65 sitt andra betänkande, Mu-
seerna, SOU 1973:5. Det innehöll förslag som mycket 
tydligt avspeglade 1960-talets ökade engagemang för, 
men också förändrade syn på kulturpolitiken. MUS 65:s 
direktiv betonade museernas utåtriktade roll för upplys-
ning om kulturarvet och den betydelse detta hade för 
samhällsutvecklingen. En förbättrad kommunikation 
mellan museerna, medborgarna och samhället under-
ströks som synnerligen önskvärd.899 Vidare skulle den 
organisatoriska samhörigheten mellan Riksantikvarieä-
mbetet och Statens historiska museum upplösas. Histo-
riska museet skulle ges bättre förutsättningar att fungera 
som centralmuseum genom ökade resurser och en or-
ganisatorisk självständighet. En tydligare ansvarsför-
delning borde fastställas mellan de regionala museerna 
och de statliga centralmuseerna. Centralmuseerna skul-
le ha ansvar för forskning och bistå länsmuseerna med 
föremål och konsulttjänster. Länsmuseerna sågs som 
filialer till centralmuseerna och hade i denna roll att ar-
beta med dokumentation, vård och presentation av det 

897   Jämför analysen av MUS 65 i kapitel 3 under avsnittet ”MUS 65 
och Riksutställningar: uppdrag och tolkning”.

898   När reformen genomfördes 1976 fastställdes den nya titeln län-
santikvarie, Kulturminnesvård, SOU 1972:45, 84-86.

899  Museerna, SOU 1973:5, 11-12.

regionala kulturarvet.900  Betänkandet utarbetades i en 
tid genomsyrad av ett markant ökat intresse från sam-
hällets sida för kulturpolitik. Genom MUS 65 genom-
fördes betydelsefulla utredningar om museerna i Sveri-
ge. I två särskilda tilläggsdirektiv till MUS 65 utreddes 
dels frågan om framtiden för Riksutställningar och dels 
kulturminnesvårdens organisation varav den senare har 
beskrivits ovan.901 Konsekvenserna av dessa utredning-
ar blev dels att Riksutställningar permanentades som en 
fast riksorganisation för produktion och distribution av 
utställningar runt hela Sverige och dels att ansvaret för 
den regionala kulturminnesvården överfördes till Läns-
styrelserna. 902 Det ojämförligt mest samlade uttrycket 
för periodens kulturpolitiska intresse och engagemang, 
manifesterades i regeringens proposition Ny Kulturpo-
litik från 1974 vars innehåll antogs av riksdagen sam-
ma år.903 Som framgått ovan, presenterades MUS 65:s 
första delbetänkande först 1972 dvs. samma år som den 
första versionen av Ny Kulturpolitik offentliggjordes. 
Som förklaring till denna senfärdighet, har Göran Ro-
sander gjort bedömningen att intresset för offentlig dis-
kussion om museet och dess uppgift dittills hade varit 
svag.904 Oavsett om så var fallet, präglades 1970-talet 
så småningom av en intensiv diskussion om de kultur-
politiska målen och hur dessa skulle förverkligas. Ut-
redningar om museiväsendet avlöste som sagt varandra 
och varvades med seminarier och diskussioner. Det ny-
bildade Statens Kulturråd blev ett redskap för staten att 
driva den nya kulturpolitiken.905 Typiskt för detta var 
den diskussionsskrift som på Statens Kulturråds och 
Svenska Museiföreningens initiativ utarbetades inför 
ett museipolitiskt seminarium 1978. Skriften hade ti-
teln Samla, vårda visa – eller något mer? med den ovan 
nämnde Rosander som författare.906 Syftet med semi-
nariet var tidstypiskt, dels att diskutera hur museerna 
tolkade samhällets mål med kulturpolitiken och dels att 
förmå museimännen att självkritiskt granska sina roller. 
Skriften hade formen av ett diskussionsunderlag med 

900   Kulturminnesvård, SOU 1972:45, 100ff; Den föreslagna modellen 
var i överensstämmelse med Sigurd Curmans uppfattning om mu-
seernas organisation och uppgifter.

901   Statsrådet Edenmans tilläggsdirektiv om kulturminnesvårdens or-
ganisation i proposition 1967:64, Museerna, SOU 1973:5, 13.

902   Riksutställningar etablerades som försöksverksamhet fr.o.m. 1965 
och fick sin verksamhet permanentad 1976. 

903   Utredningen Ny kulturpolitik presenterades 1972 av en grupp som 
kallades ”Kulturrådet”. Detta råd inrättades fr.o.m. 1969-01-01 
genom ett beslut av Kungl. Maj:t 1968-11-29. I Kulturrådet ingick 
följande ledamöter (av vilka flera var kulturellt och kulturpolitiskt 
aktiva och kända): Paul Lindblom (ordf.), Bengt Andersson, Hen-
ry Björinder, Rune Blomkvist, Per-Olov Enquist, Hans-Erland 
Heineman, Elisabet Hermodsson, Bengt Häger, Bertil Jansson, 
Bo Lagercrantz, Gunilla Palmstierna-Weiss, Rolf Rembe, Ragnar 
Thoursie, Bo Wallner; Ny kulturpolitik: Nuläge och förslag SOU 
1972:66, 4; Efter en omfattande remissbehandling presenterades 
Ny kulturpolitik som regeringens proposition 1974:28 som riksda-
gen antog samma år.

904   Göran Rosander, Samla, vårda, visa – eller något mer? Statens 
kulturråd, 1979.

905   Statens kulturråd inrättades 1974-10-01 i enlighet med statsmak-
ternas beslut, SOU 1974:28.

906  Rosander, 1979.
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provokativa frågor om hur de kulturpolitiska målen 
skulle förverkligas i museerna. Rosander ifrågasatte att 
museerna skulle ha funnit sin form för alltid. Han fann 
det märkligt att så få bland politikerna ställde krav på 
museernas verksamhet: 

Men ingen tycks bry sig om att ställa krav, trots att 
museerna nu blivit mer samhällsanknutna i och med 
stiftelsereformen, där kommun och landsting ingår. 
Inte heller andra ställer krav. Ingen har insett att mu-
seer inte är ett självändamål utan ett redskap. Uteblir 
kraven, förblir resurserna till stor del outnyttjade. 
Politikernas inflytande över planeringen - men inte 
verksamhetens innehåll – måste öka! 907

Den offentliga uppmärksamheten kring Ny kulturpo-
litik medförde ett ökat intresse för museernas upp-
gifter, resurser, arbetssätt, organisation och verksam-
hetsförankring i samhället och hos medborgarna. För 
länsmuseerna ledde detta till ett ökat, men också delat 
ansvarstagande från kommuner, landsting och staten. 
Såväl engagemanget för, som resurserna till länsmuse-
erna, vitaliserade märkbart deras verksamhet.

För Statens historiska museum aktualiserades åter frå-
gan om särskiljandet från Riksantikvarieämbetet. En 
utredning – initierad av Riksantikvarieämbetets styrel-
se – om verksamheten 1975–1985 presenterades 1986 
och utgjorde en del av underlagsmaterialet till reger-
ingens proposition 1986/87:97 om de centrala museer-
nas uppgifter och ansvar.908 Den delning av Riksanti-
kvarieämbetet och Statens historiska museer som MUS 
65 föreslagit, hade inte genomförts och bedömdes inte 
heller lämplig av den nu presenterade interna utred-
ningen. Ett av motiven för att behålla det organisato-
riska sambandet ansågs vara den historiska praxis som 
utvecklats på läns- och kommunnivå. Som argument 
hänvisade utredningen till den långa tradition av närhet 
som utvecklats mellan institutioner och personer verk-
samma inom fornminnesvård, hembygdsrörelse, ut-
ställningar och museal dokumentation. De nya idéerna 
om ekomuseer, som utmärktes av att den bevarade tra-
ditionen levandegjordes utanför museet samt bevarade 
kulturlandskap och existerande bebyggelse, ansågs ha 
ytterligare förstärkt denna samhörighet. Här gjorde ut-
redningen en poäng av att sambandet mellan den s.k. 
yttre och inre kulturminnesvården institutionaliserats 
ute i landet i länsmuseernas verksamhet. På motsvaran-
de sätt var det därför logiskt och riktigt att detta sam-

907  Rosander, 1979, 6.
908   ”Organisationsfrågor inom RAÄ-SHMM– en rapport till styrelsen 

från dess utvärderingsgrupp bestående av ledamöterna Furuha-
gen, Mogård, Pålsson, Wiklund och Ågren”, 1985-07-05; ”Statens 
historiska museum, Bilaga 1985-08-23 med kommentar till rap-
port 1985-08-21 avgiven av styrelsen för riksantikvarieämbetet 
och statens historiska museer”; Statens kulturråd, ”Organisationen 
av riksantikvarieämbetet och  statens historiska museer”, 1985-
12-03, Vitterhetsakademiens arkiv, Ämbetsarkivet 4, Riksantikva-
rieämbetet och Statens historiska museum 1975–, Gemensamma 
handlingar, Styrelseprotokoll, Serie A1, Volym 4, 1985–1990.

band återspeglades organisatoriskt på central nivå, dvs. 
genom bibehållandet av det nära sambandet mellan 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.909 
Något senare i utredningen markerades sambandet med 
kulturminnesvården ännu tydligare:

Gemensamt för hela det kulturpolitiska området gäl-
ler delmålet att ta tillvara vårt kulturarv och göra 
det levande. För kulturminnesvården och museernas 
verksamhet är det delmålet särskilt betonat. Men det 
är viktigt att urskilja de två leden i målet: dels det 
fysiska bevarandet och dels åtgärder för att göra det 
levande. Verksamhetens inriktning bestäms i hög 
grad av hur tonvikten fördelas mellan de båda leden. 
Ett ansvar för båda leden finns såväl inom Riksanti-
kvarieämbetet som Statens historiska museer. Båda 
leden ingår i uppdragen till länsmuseerna som för-
väntas ta ett ökat ansvar för levandegörandet.910

Här framskymtade Riksantikvarieämbetets ståndpunkt 
om vikten av parallellitet i den organisatoriska upp-
byggnaden och ansvarsfördelningen mellan den cen-
trala och regionala nivån: om länsmuseerna hade att 
ansvara för levandegörandet av kulturarvet regionalt, 
hade Statens historiska museum att ta motsvarande 
ansvar centralt och som stöd till Riksantikvarieämbe-
tet. Det fanns starka meningsmotsättningar bakom de 
förslag som utredningen lade fram. Dess ställningsta-
gande speglade den konflikt som länge pågått mellan 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. 
Utredningen präglades också av de personliga mot-
sättningar i denna och andra frågor, som fanns mellan 
Riksantikvarien Roland Pålsson och Historiska muse-
ets chef Olov Isaksson. I den uppslitande frågan om 
MUS 65:s förslag intog de olika ståndpunkter: Pålsson 
tillhörde de kritiska till utredningen medan Isaksson 
stödde MUS 65:s förslag, som han ansåg innebar möj-
ligheter till en förnyelse och en förskjutning mot en 
ökad samhällsorientering av museernas verksamhet. 
Både Pålsson och Isaksson deltog på olika arenor som 
viktiga aktörer i debatten om MUS 65:s förslag. Deras 
konflikt och olika ståndpunkter i frågan om Riksanti-
kvarieämbetets organisatoriska förhållande till Histo-
riska museet, skall därför inte ses som en isolerad före-
teelse skild från konflikten om Kulturarvsmuseer visavi 
Samhällsmuseer. 

Under en tioårsperiod efter 1975 gynnades i hög grad 
de regionala museerna genom betydande anslagsök-
ningar från såväl stat, landsting och kommuner. Totalt 
sett innebar detta att länsmuseerna väsentligen öka-
de sina ekonomiska resurser under denna period. Or-
sakerna till detta kan givetvis diskuteras, men det är 
knappast något djärvt antagande att debatten om MUS 
65 i kombination med satsningen på den nya kultur-

909  Ibid., 12.
910  Ibid., 14.
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politiken spelade en avgörande roll. I frågan huruvida 
en förnyelse av museernas inriktning, gynnades eller 
missgynnades av debatten om MUS 65, är svaret inte 
givet. Den mest envetne och målmedvetne av kritiker-
na, Sten Rentzhog, var i efterhand tveksam till värdet 
av alla ansträngningar och all energi som koncentrera-
des i en bestämd riktning, till förfång för alla alternati-
va prioriteringar och verksamheter för länsmuseernas 
utveckling. Hans slutsats handlade om att viktig kreati-
vitet kvävdes och kanske förslösades på grund av pro-
cessen. Oavsett vilken bedömning som kan göras i det 
avseendet stod dock klart, att debatten och maktkam-
pen inte bara avspeglat styrkan i den i Raymond Wil-
liams mening ”kvardröjande kulturen”, utan också det 
faktum att en ny ”uppdykande” kultur hade erövrat ett 
betydande inflytande i museifältet.911   

Mot museernas 80-tal 
Framtidsvisoner och museernas 
kulturpolitiska roll 
I spåren av debatten om MUS 65 och implemente-
ringen av en ny kulturpolitik, togs flera initiativ under 
1970-talet för att anpassa museernas verksamheter ef-
ter nya krav. I detta avsnitt redovisas några exempel 
vilkas syften dels var att förnya arbetsformerna på 
museerna, men dels också var viktiga bidrag i dis-
kussionen om museernas framtid i ett längre tidsper-
spektiv. Den historik som föregick etablerandet av en 
samordning av de kulturhistoriska museernas före-
målsdokumentation på 1970-talet har behandlats i ka-
pitel 1. I detta avsnitt diskuteras hur dessa frågor åter 
aktualiserades under 1970-talet och ledde till att detta 
ansvarsområde etablerades i ordnade former genom 
organisationen SAMDOK.  Därefter analyseras den 
framtidsstudie som Nordiska museet genomförde 1973. 
I avsnittets tredje del analyseras den diskussion som ut-
gick från arbetsnamnet ”Samla, vårda, visa eller något 
mer?” som fördes med Nordiska museet och Statens 
kulturråd som initiativtagare åren 1978–1979. 

Samtidsdokumentation  
– SAMDOK
Ett problem som berörde många kulturhistoriska muse-
er var den tidsmässiga obalans i föremålssamlingarna 
som fanns. Många samlingar dominerades av materi-
al som var förindustriella och 1900-talet var mycket 
dåligt representerat. Intresset för föremålsinsamling-
arna stärktes på svenska museer under 1970-talet och 
utmynnade 1977 i starten för organisationen Sam-
ordning av de kulturhistoriska museernas föremålsin-
samling (SAMDOK). Föremålsinsamlingar hade varit 
prioriterat på svenska museer under hela 1900-talet 

911   Raymond Williams, Culture and society: 1780–1950, Columbia 
University Press/London, 1987.

och återkommande diskuterats såväl med avseende 
på teori som metod i genomförandet. Ändå hade den-
na för de kulturhistoriska museerna så centrala fråga 
inte fått en lösning som tillfredsställde de olika parts-
intressen. I början av 1970-talet uppfattades proble-
men med föremålssamlingarna vid dessa museer som 
så stora att det var nödvändigt att mer genomgripande 
hantera principerna för insamlingen liksom hantering-
en och organiseringen av de samlingar som fanns. Det 
var dels en mängdfråga men också en fråga om varför 
och vilka föremål som borde bevaras och vårdas. År 
1971 slutade Göran Rosander som landsantikvarie i 
Jämtland för att tillträda en tjänst som avdelningschef 
på Nordiska museet. Redan under sin tid vid Jämtlands 
länsmuseum uppmärksammade Rosander problemet 
med den stora mängd av insamlade föremål som låg i 
oordnade former i magasinslokaler som både var för 
trånga och hade klimatförhållanden som var synner-
ligen olämpliga. Vården av samlingarna var således 
undermålig men föremålen hade heller inte placerats 
eller inordnats efter någon medveten princip eller nå-
gon systematisk tanke. Rentzhog hade att hantera detta 
problem då han tillträdde sin tjänst som landsantikva-
rie vid Jämtlands läns museum. Han inledde därför 
en diskussion om detta med Göran Rosander. En av 
Rosanders första uppgifter när han började arbetet på 
Nordiska museet, blev att skaffa sig en uppfattning 
om hur museets framtida undersöknings- och insam-
lingsverksamhet skulle bedrivas. På Rosanders initia-
tiv tillsatte i januari 1972 den avgående styresmannen 
på Nordiska museet Hans Hansson, en utredning om 
museets föremålsbestånd från 1800-talet fram till sam-
tiden, 1970-talet.912 Utredningen publicerades under 
1972 inför Nordiska museets 100-årsjubileum året där-
på.913 Resultatet uppfattades som uppseendeväckande 
eftersom det visade att 2/3 av museets samlingar var 
äldre än 1870 och endast tio procent var yngre än 50 år. 
Det befintliga föremålsbeståndet från första hälften av 
1900-talet hade också en socialt och geografiskt ojämn 
sammansättning och bestod huvudsakligen av material 
hämtade från övre medelklass eller överklass.914 Un-
dersökningen på Nordiska museet bekräftade att det 
fanns en påtaglig obalans i samlingarna som innebar 
att 1800-talets agrar- och överklasshistoria var mycket 
överrepresenterad. Material från 1800- och 1900-talens 
industriella kulturarv liksom 1900-talets medelklass- 
och arbetarklasshistoria saknades i stort sett helt. Så 
var situationen också på de flesta länsmuseer ute i lan-
det. Enligt Rentzhog föranledde resultatet av undersök-
ningen på Nordiska museet många diskussioner om hur 
912   Sten Rentzhog, opublicerad och ofullständig promemoria sanno-

likt inför ett möte med SAMDOK, 1973, Sten Rentzhogs privata 
arkiv.

913   Göran Rosander, ”Nordiska museets föremålsinsamling igår – 
idag – imorgon”, Fataburen, 1972, 153–176.

914   Sten Rentzhog, Opublicerat och odaterat manuskript; Sannolikt 
ett tal som Rentzhog höll för sin personal då han tillträtt som sty-
resman för Nordiska museet, 1989-1990, Sten Rentzhogs privata 
arkiv. 
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situationen skulle hanteras. Under våren 1973 hade Ha-
rald Hvarfner efterträtt Hans Hansson som styresman. 
Rosander och Rentzhog uppvaktade därför Hvarfner i 
ärendet. Mötet resulterade i att man kom överens om 
att få till stånd en uppgiftsfördelning mellan museer-
na. Följaktligen inbjöd Hvarfner och Nordiska museet 
de nordiska kulturhistoriska museerna till en konferens 
på Julita gård i juni 1973.915  Syftet var att sätta igång 
en arbetsprocess på de kulturhistoriska museerna, för 
att metodiskt och samhällsövergripande dokumente-
ra samtiden. Under de två första mötesdagarna hade 
deltagarna svårt att enas om en gemensam handlings-
plan, men Hvarfner lyckades till slut som ordförande 
leda konferensen till ett avslut med en fortsättnings-
plan. Den innebar att ett antal arbetsgrupper tillsattes 
med representanter för alla museer och med uppgift att 
diskutera och utarbeta en plan för ansvarsfördelning 
mellan museerna, handhavande av kontakter med pro-
ducenterna av föremål samt vilka urvalskriterier för 
föremålssamlandet som skulle gälla.916 Under några år 
fördes diskussioner med museitjänstemän och forskare 
från Sverige och övriga nordiska länder, under ledning 
och samordning av Nordiska museet. Diskussionerna 
fördes vid en serie av konferenser och seminarier men 
även genom Svenska museiföreningens tidskrift Svens-
ka museer.917 Arbetet i arbetsgrupperna sammanfat-
tades under de tre första åren med jämna tidsintervall 
med Göran Rosander som redaktör och resulterade ef-
ter ytterligare ett par år i en slutrapport 1977.918 Dittills 
hade arbetsgrupperna som utsetts vid Julita-konferen-
sen 1973, under Nordiska museets ledning ansvarat för 
utvecklingsarbetet av föremålsinsamlandet. Med slu-
trapporten av detta arbete som färdigställdes 1977, var 
tiden mogen att fortsätta arbetet i mer formella och fas-
tare organiserade former. Nordiska museet tog därför 
initiativ till en ny konferens i Stockholm under oktober 
1977, med deltagande av hundratalet museimän från 
hela landet. Det var vid detta tillfälle som det projekt 

915   Rentzhog, 1989–1990; Konferensen ägde rum 1973-06-18--20 i 
Julita.  

916   Göran Rosander, ”Från knappnål till jumbojet – Förhandlingar 
vid konferens på Julita gård 18-20 juni 1973 om de kulturhistoris-
ka museernas föremålsinsamling”, Nordiska museet, 1973, Sten 
Rentzhogs privata arkiv; Nordiska museets roll att koordinera 
processerna i de olika arbetsgrupperna, säkerställdes genom att 
dessa hade en ledning med ordförande och sekreterare från Nord-
iska Museet.

917   Eva Silvén, ”I samtiden eller för framtiden – Om ett kunskaps-
bygge i senmoderniteten”, i Cecilia Hammarlund-Larsson et al., 
Samhällsideal och framtidsbilder – perspektiv på Nordiska mu-
seets dokumentation och forskning, Carlsson/Nordiska museet, 
2004, 163.

918   Göran Rosander, ”Symposium om riktlinjer för dagens 
föremålsinsamling”, Nordiska museet, 1973-10-25; Göran 
Rosander, ”Framtida föremålsinsamling vid kulturhistoriska mu-
seer – Lägesrapport 1974-11-23”, Nordiska museet, 1974; Göran 
Rosander, ”Samtidsdokumentation genom föremålsinsamling 
vid kulturhistoriska museer – Lägesrapport juli 1975”, Nordiska 
museet, 1975; Göran Rosander (red.),”Slutrapport rörande sam-
tidsdokumentation genom föremålsinsamling vid kulturhistoris-
ka museer”, Nordiska museet, 1977; Samtliga handlingar i Sten 
Rentzhogs privata arkiv. 

startade som gavs namnet Samordning av nutidsdoku-
mentation vid de historiska museerna (SAMDOK) Det 
dröjde några år innan SAMDOK som idé och organi-
sation hade förankrats på allvar på de kulturhistoriska 
museerna och att ett konkret arbete kunde igångsättas. 
Regeringen beviljade 1977 medel till ett sekretariat 
med säte på Nordiska museet. Under de följande åren 
fortsatte diskussionerna om ansvaret mellan museerna 
som den kanske viktigaste frågan. Bengt Nyström på 
Nordiska museet presenterade tillsammans med dåva-
rande SAMDOK-sekreteraren Gunilla Cedrenius 1981 
ett förslag till lösning i skriften Fördela museernas 
dokumentationsansvar – ett program för samtidsdoku-
mentation vid kulturhistoriska museer.919 Verksamheten 
etablerades med start 1982, då SAMDOK organiserade 
och ledde en verksamhet för landets alla kulturhisto-
riska museer där man, uppdelade i olika arbetsgrupper 
som bedömdes representera ett brett spektrum av sam-
hällsområden, dokumenterade händelser och företeel-
ser genom intervjuer och objektdokumentation. Efter 
en trög inledning har denna verksamhet fortsatt paral-
lellt med att verksamheten från och till kritiserats för 
att inte ge en representativ bild av samhällsutveckling-
en. SAMDOK:s verksamhet har kontinuerligt redovi-
sats och diskuterats förutom i de olika arbetsgrupperna 
också i organisationens nyhetsblad SAMDOK- bul-
letinen (numera Samtid& museer). I organisationens 
SAMDOK-register finns för perioden 1970–2000 sam-
lade tusentalet undersökningar av svenskt vardagsliv. 
SAMDOK-projektet kritiserades vid sin start 1982 av 
bl.a. LO:s dåvarande kulturombudsman Bertil Jansson 
för att sakna förankring i grupper utanför museivärl-
den: ”Programmet är, så vitt jag kan bedöma det, ett 
underlag framställt av museimän för museimän. Hela 
arbetet synes ha tillkommit i museiexperternas tämli-
gen slutna rum utan möten och konfrontationer med 
politiker, folkbildare och olika yrkesrepresentanter. [--
-] Programmet underlåter att tala om att vår tids histo-
ria i hög grad handlar om värderingar och konflikter.” 
920 Projektet har 2001 utvärderats i projektet Samtiden 
som kulturarv – Svenska museers samtidsdokumenta-
tion 1975–2000.921                    

Samtidsdokumentation och projektet SAMDOK har en 
tydlig historisk bakgrund som tankestil med ambitio-
ner om att bryta de traditioner som Kulturarvsmuseet 
representerar och utgör samtidigt en klar ansats mot 
Samhällsmuseet.   

919   Bengt Nyström & Gunilla Cedrenius, Fördela museernas doku-
mentationsansvar – ett program för samtidsdokumentation vid 
kulturhistoriska museer, Nordiska museet/SAMDOK/Statens kul-
turråd, 1981.

920   Bertil Jansson, ”Rädda samtiden från museernas framfart”, i 
Svenska museer 1982:2, 33–35.

921   Magnus Gudmundsson och Eva Silvén (red.), Samtiden som kul-
turarv – Svenska museers samtidsdokumentation 1975 – 2000, 
SAMDOK/Nordiska museet, 2002
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Museernas framtid – Nordiska 
museets Delphi-studie
Under det första halvåret 1973 genomförde Nordiska 
museet en studie om museernas framtid.922 Undersök-
ningen gjordes med hjälp av den vetenskapligt utarbe-
tade Delphi-metoden. Den svenska Arbetsgruppen för 
framtidsforskning hade i ett utredningsbetänkande Att 
välja framtid 923 från 1972, utarbetat en definition av 
metoden som i sina grunddrag tillämpades vid den un-
dersökning som Nordiska museet genomförde.                                

Grundidén med Delphi- tekniken är att samla och har-
monisera kunskap som finns utspridd hos en större 
grupp sakkunniga personer och som i undersökning-
en får uppgiften att utgöra en frågepanel som har att 
besvara frågor om tänkbara utvecklingsscenarier – i 
detta fall gällande museernas framtid. För att undvika 
att vissa deltagare i panelen dominerar genom sin per-
sonlighet eller sin ställning, och för att slippa samla 
dem alla på ett ställe, sker utfrågningen med hjälp av 
formulär och i flera omgångar. Svaren på den första 
omgången sammanställs, panelen ges tillfälle att änd-
ra sig och de som gett mycket extrema svar ombeds 
att särskilt motivera det. Efter ett par omgångar har en 
viss konsensus bildats och resultatet kan anges, som 
vanligen sker i form av ett medelvärde eller ett sprid-
ningsmått.924 De grundläggande frågor som Nordis-
ka museets studie utgick ifrån var följande: Hur skall 
framtidens museum vara utformat? Vilka alternativa 
utvecklingsmöjligheter finns? Vilka värderingar kom-
mer att styra museernas handlande i framtiden?   Som 
utgångspunkt fanns också ett antagande om att muse-
erna, liksom andra sektorer i samhällslivet, påverkades 
i sin utveckling av omvärldens förändringar. Därför 
bedömdes det som viktigt att också museerna arbeta-
de med en långsiktigare planering för att bättre kun-
na möta framtidens krav. Delphi-studie genomfördes 
i en något modifierad form som innebar följande. I en 
första omgång intervjuades ett 15-tal personer, huvud-
sakligen museiaktörer i och utanför Nordiska museet. 
Dessa intervjuer bildade sedan underlag för den enkät 
som i två omgångar sändes ut till en speciellt utvald 
panel. Urvalet gjordes subjektivt och omfattade ett 
40-tal personer med olika yrkesinriktningar. De flesta 
av dessa hade dock anknytning till kultur- och muse-
ifrågor. I panelen fanns representanter för näringsliv, 
departement, förvaltning, skola och massmedia. Med 
fanns också författare, arkitekter och stadsplanerare. 
Efter de två första frågeomgångarna gavs deltagarna 
möjligheter att formulera sina framtidsvisioner för mu-

922   Mot museernas 80-tal – Nordiska museets Delphi-studie om de 
kulturhistoriska museernas framtid, Nordiska museet, 1975; Un-
dersökningen genomfördes av intendenten vid Nordiska museet 
Birgitta Conradson i samarbete med Göran Rosander. 

923  Att välja framtid SOU 1972:59, 115.
924  Conradson & Rosander, 1975, II.

seerna. Sedan resultaten av studien sammanställts och 
presenterats för deltagarna avslutades undersökningen 
med en gemensam diskussion där alla deltagare i stu-
dien fanns med. Denna avslutande diskussion genom-
fördes med inledningar av särskilt inbjudna gäster från 
Danmark och Norge. Det skulle föra för långt att när-
mare analysera undersökningen, dess resultat och den 
avslutande diskussionen, men några aspekter med rele-
vans för avhandlingen skall uppmärksammas här.                

För det första avspeglade Nordiska museets initiativ 
till och deltagarnas intresse för att delta i en framtids-
studie om museer, en inställning om museernas roll i 
samhället som dittills inte existerat och som innebar ett 
närmande mot Samhällsmuseet. För det andra framkom 
en klar skillnad i attityder och visioner om framtiden 
mellan de deltagare som hade anknytning till museet 
och de som var verksamma utanför museet. Resulta-
ten visade att deltagare med museianknytning, som i 
detta fall representerade ett homogent tankekollektiv, i 
hög grad betonade museernas uppgift att dokumentera 
och vårda sina samlingar. De deltagare som var verk-
samma utanför museifältet och som representerade ett 
heterogent tankekollektiv, underströk museets utåtrik-
tade verksamhet i form av utställningar och kontakt 
med publiken. Den senare deltagarkategorin betonade 
också behovet av fortbildning bland den befintliga mu-
seipersonalen liksom utvecklingen av forskningen om 
museer sett i ett bredare vetenskapligt perspektiv än vad 
som hittills gällt i museifältet. En slutsats av detta är att 
många museiaktörer vid tiden för studien, var fortsatt 
mycket präglade av museets traditionella doxa ”Samla, 
vårda” och kanske ibland också ”visa”. När det gällde 
framtiden såg man i ringa utsträckning ett behov av in-
tern fortbildning eller en förnyelse av forskningen om 
museer enligt den nya linje mot museologi som de ex-
terna deltagarna i studien såg ett behov av. Här fanns 
en skillnad som markerade att många museiaktörer inte 
fann något påtagligt behov av ökad kommunikation 
och kontakt med övriga delar av samhället. Det innebar 
med andra ord att omvärldens bild av och önskemål om 
museerna var en annan än den som gällde inom musei-
fältet om den egna verksamheten och vad detta krävde 
av förnyelse för framtiden. Samhällets önskemål om ett 
Samhällsmuseum var således tydligare än de krav på 
förnyelse i denna riktning som museerna internt önska-
de eller uppfattade att omvärlden förväntade sig. 

Museernas kulturpolitiska roll – 
Samla, vårda, visa eller något mer?
Göran Rosander som under 1970-talet var verksam på 
Nordiska museet och som länge deltagit som en viktig 
aktör i debatten om museerna, hade medverkat i ut-
formningen och genomförandet av Nordiska museets 
Delphi-studie.925 Några år därefter tog han initiativet 

925   Göran Rosander arbetade under 1960-talet som landsantikvarie 
vid Jämtlands museum där han 1971 efterträddes av Sten 
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till en ny idédiskussion, denna gång om museernas 
kulturpolitiska roll. På uppdrag av Statens Kulturråds 
nämnd för konst, museer och utställningar (KMU) och 
Svenska museiföreningen, utarbetade han en skrift med 
titeln Samla, vårda, visa eller något mer?, avsedd att 
användas som underlag för en bredare diskussion om 
de kulturpolitiska målen och museernas verksamhet.926 
Rosanders tanke var att skriften och de diskussioner 
som den var tänkt att utgöra underlag för, skulle leda 
fram till att fackmän inom museifältet tillsammans 
med museernas huvudmän skulle enas om generella 
mål för museiverksamheten. Ett första test för en sådan 
diskussion var det seminarium för museiaktörer som 
anordnades i månadsskiftet november-december 1978 
på Utö i Stockholms skärgård. Nästa steg i Kulturrå-
dets och Svenska museiföreningens plan var att dis-
kussionen på allvar skulle sättas igång i samband med 
Museiveckan i mars 1979. Rosanders utgångspunkt när 
han skrev Samla, vårda, visa eller något mer, var att 
de museer som han ansåg värda namnet, var uppbygg-
da kring uppgifterna samla, vårda, förmedla. Detta var 
den traditionella utgångspunkten när frågor om muse-
ernas uppgift diskuterades i museifältet. Rosander kon-
staterade att museerna under de senaste tio åren hade 
förbättrat sin ekonomi och därmed getts förutsättningar 
att bredda sin verksamhet. Men han hade inte så myck-
et till övers för denna utveckling, eftersom museerna i 
sin iver att för att uträtta så mycket som möjligt, hade 
spänt över alltför stora områden vilket gett mycken yt-
lighet som följd. Ur Rosanders synpunkt hade därför 
många basuppgifter på museerna försummats under 
den gångna tioårsperioden. Han bedömde att museerna 
heller inte gjort någon omprövning av sina mål under 
denna tid och antog dessutom att de flesta museer inte 
ens hade någon genomtänkt plan för vad man önskade 
uppnå. Han konstaterade att utredningen Ny kulturpo-
litik som presenterades 1972 och som utgjorde under-
lag för den nya kulturpolitik som riksdagen beslutade 
om 1974, innehöll åtta grundläggande mål. Kommuner 
och landsting hade bejakat kulturpolitikens mål, men 
få museer hade tagit målen som utgångspunkt för en 
omprövning av verksamheten. Politikerna hade dittills 
inte heller ställt några sådana krav.927 Det fanns således 
brister i museernas förmåga att implementera de bud-
skap om förnyelse av verksamheten som den nya kul-
turpolitiken hade signalerat. Det var säkerligen också 
därför som han, Statens kulturråd och Svenska muse-
iföreningen fann det angeläget att försöka blåsa liv i en 
debatt som de ansåg saknades i det offentliga rummet 
och som handlade om museernas arbete i relation till 

Rentzhog. Vid sidan av sin anställning som intendent vid 
Nordiska museet medverkade han som konsult och utredare vid 
bl.a. Dalarnas museum under Erik Hofréns tid där; Se biografi om 
Göran Rosander i bilagan ”Aktörer i det svenska museifältet”.

926   Göran Rosander, Samla, vårda, visa eller något mer? – Om muse-
ernas kulturpolitiska roll, Statens kulturråd, 1978.

927   Göran Rosander, ”Den statliga kulturpolitikens innebörd för 
museerna”, i Svenska museer 1979:1, 3

de mål som kulturpolitiken stakat ut. Rosanders ansats 
var vald i syfte att utmana läsarna - att sätta deras tan-
kar i rörelse. Hans medvetna tilltal var därför provoka-
tivt.  I sin inledande analys och sammanfattning av de 
senaste tio årens museiverksamhet som hade rubriken 
”Museerna i samhällsdebatten”, såg han mycket litet av 
vilja hos museerna att debattera sin verksamhet, i varje 
fall inte i offentlighetens strålkastarljus. Detta fann han 
förvånande mot bakgrund av de många utredningar, 
betänkanden och kulturpropositioner som presenterats 
och beslutats under åren 1972–1976. Under rubriken 
”En förbisedd tillgång” lyfte han fram den dåligt ut-
nyttjade resurs som han ansåg att museerna utgjorde. 
Varför används inte den till större delen outnyttjade re-
servoar av vetande och upplevelser som döljs i museer-
nas magasin – material som kan göras levande? Politi-
kerna har ofta fördomar och är skeptiska mot museerna 
– menade Rosander. Varför ställer så få krav på muse-
erna trots att många blivit mer samhällsanknutna i och 
med stiftelseformen, frågade han sig och fortsatte:

Genom alla utredningar och i den begränsade ideolo-
giska debatt som förts har museiväsendets form och 
inriktning tagits för given. Det gäller både allmänhet, 
huvudmän, myndighet och oss själva. Men bör vi 
inte ifrågasätta? Har museiväsendet funnit sin form 
för alltid? Kan inte helt nya uppgifter tillkomma? Är 
kulturlivets demokratisering bara en fråga om distri-
bution av vandringsutställningar? Inte minst bör de 
fastslagna målen ge anledning till självrannsakan. 
Och samhällets utveckling måste innebära delvis nya 
roller, t.ex. för naturhistoriska, tekniska och etnogra-
fiska museer […] Bör inte den air av konservatism 
som tycks vidlåda museerna i utomståendes ögon 
brytas genom en självinitierad kulturrevolution? 
Minns att hembygdsrörelsen, som varit många muse-
ers moder, i sin begynnelse hade ett märkligt radikalt 
program.928 

Med dessa formuleringar demonstrerade Rosander 
att hans vision om framtidens museum handlade om 
ett Samhällsmuseum. Detta avspeglar också den vär-
deringsförändring som Rosander genomgick under 
1970-talet från Kulturarvsmuseum till Samhällsmu-
seum.  Det var uppenbart att det hos honom fanns en 
otålighet för bristen på handlingsförmåga och förnyel-
se, som han ansåg länge gällt på svenska museer. Men 
hans irritation över detta bars fram med det konstruk-
tiva syftet att bejaka en möjlig förändring av verksam-
heten. Detta var uppenbart i den struktur av frågeställ-
ningar som Rosander presenterade i det mest centrala 
kapitlet i boken – ”De kulturpolitiska målen och muse-
erna”. Där interfolierade han de kulturpolitiska målen 
med det ansvar, de uppgifter och handlingar som dessa 
uppfordrade museerna att fullgöra. Karaktären av 
denna struktur av frågeställningar och deras relevans 

928  Rosander, 1978, 5–6.
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som utgångspunkt för en meningsfull diskussion 
framgick av frågornas rubriker: En strategi för 
planering, Det korta och det långa perspektivet, Mot ett 
bättre samhälle, Kultur ger identitet, Utställningssalen 
- åsikternas tummelplats, Museimannen som samhälls-
arbetare, Som ringar på vattnet, Front mot prylraseriet, 
Ej fastna i slentrian, Också ankdammen står i förbin-
delse mot oceanen, Årsberättelsen som utvärdering.929 
Enligt Rosander fanns således en rad teman som mu-
seerna hade möjligheter att gripa tag i. Även om den 
grundläggande förutsättningen i denna plädering var 
traditionens kanon ”Samla, vårda, visa”, visade ändå 
Rosander att han ville något mer. Det intressanta med 
detta var att det i så många aspekter pekade ut Sam-
hällsmuseet som möjlighet och rentav nödvändighet. 
För vilket budskap innehöll inte appeller som ”Mot ett 
bättre samhälle, Utställningshallen – åsikternas tum-
melplats, Museimannen som samhällsarbetare, museet 
som opinionsbildare, Också ankdammen står i förbin-
delse med oceanen”, om inte att det var dags för en 
förnyelse? I sitt avslutande kapitel manade Rosan-
der aktörerna i museifältet att bejaka de nya krav som 
framtidens samhälle skulle ställa på museerna. Detta 
fordrade att museerna hade förmåga att vid behov änd-
ra inställning till sin uppgift och att man inte tvekade 
att använda okonventionella lösningar. I en uppföljan-
de artikel i Svenska museer sammanfattade Rosander 
slutsatserna av sin analys i uppmaningen att ”Hela mu-
seiväsendet måste i en framtid omstruktureras”.930 Vad 
blev slutligen effekten av denna rosanderska kanonad 
av uppslag till förnyelse för museerna? Hur tog muse-
ifältet emot förslagen och ledde de i så fall till hand-
ling?                

Det första tillfället för att avläsa det var vid den kon-
ferens på Utö som nämnts ovan. I en inledande sum-
mering av konferensen i Svenska museer 1979 kon-
staterade redaktören och museiaktören Björn Hallerdt 
att konferensen inte getts de bästa förutsättningar för 
framgång i och med att den övervägande delen av de 
68 deltagarna utgjordes av manliga museichefer i den 
övre medelåldern. Kvinnor fanns som deltagare, men 
deras andel utgjorde högst en fjärdedel av de närva-
rande. I övrigt deltog några representanter för Statens 
kulturråds styrelse och nämnd för konst, museer och 
utställningar (KMU) samt ett fåtal förtroendemän från 
museistyrelser och kulturnämnder. Enligt Hallerdt fick 
konferensen en pessimistisk start med Sten Rentzhogs 
inledande konstaterande, att det på grund av den om-
fattande mängden åtaganden på museerna knappast 
”fanns någon egentlig ekonomisk och personell mar-
ginal för förnyelse av museernas verksamhet”.931 Sam-
tidigt kunde Hallerdt rapportera att det därefter bjöds 
mer optimistiska anslag till diskussionen: ”Men de fem 

929  Rosander, 1978, Innehållsförteckning.
930  Rosander, 1979:1, 6.
931  Björn Hallerdt, ”Upptaktsmöte”, i Svenska museer 1979:1, 2.

inledarna kom med friskt blod. Bertil Jansson från LO, 
och Eivor Andersson från Vuxenskolan, underströk 
ansvaret att gå ut i samhället, etablera samarbete med 
de stora folkgrupperna och fylla de gapande luckorna 
i kunskapen om industrisamhällets och folkets histo-
ria.”932 I det sammanfattande referatet av de ”gene-
raldebatter” som avslutade de båda dagarna med alla 
konferensdeltagare samlade, konstaterades att många 
ämnen berördes men att någon fördjupning sällan gjor-
des. Alltför litet kretsade kring de kulturpolitiska frå-
gorna. Istället för målen diskuterades mest medlen och 
”samma gamla kära ämnen som brukar dyka upp i mu-
seidebatter: riksutställningars utställningspolitik, vida-
reutbildning, mottagningstider för allmänheten, bris-
tande resurser. Tendensen känns igen. Det är ganska 
signifikativt att ordet ´kulturpolitik´ så sällan förekom-
mer i petitorna, som någon påpekande”.933 Utö-konfe-
rensen följdes upp som ett av tre teman i den svenska 
museivecka som för första gången anordnades i mars 
1979.934 Några av de debattinlägg som förekom och 
som utgick från Rosanders skrift, publicerades i Svens-
ka museer 1979. I ett av dessa underströk Kulturrådets 
ordförande Anders Clason att debatten, konfrontatio-
nen och den kulturpolitiska medvetenheten skulle öka 
om man sökte sig ”utanför det egna reviret” [utanför 
museifältet; min uttolkning] och diskuterade kultur-
politikens problem med andra som har som uppgift att 
driva den.935 Därmed markerade Clason sin uppfattning 
om den brist på kommunikation som fanns mellan det 
professionella museifältet och de företrädare som hade 
ansvaret att politiskt driva en museipolitik. Svaren på 
Rosanders frågor gavs inte i det korta perspektivet, 
men även om det stod klart att även om många av hans 
uppslag förblev obesvarade, så fortsatte de att vara ak-
tuella under 1980-talets diskussion om museerna. Ett 
av de teman som diskussionen skulle handla om peka-
des ut av Erik Hofrén:

Kulturell demokrati är ingen trogen följeslagare till 
den politiska och ekonomiska. Min tro är att fack-
föreningen liksom kooperationen […] under 80-talet 
kommer att ta den kulturella demokratin på allvar. 
Om så sker krävs föga fantasi att förstå innebörden – 
en slags revolution som kommer att skaka museerna i 
deras grundvalar […] Det kommer kanske att krävas 
museer med en annan inriktning. Det kommer kanske 
annat museifolk.936  

932  Ibid. 
933   ”Referat från de gemensamma diskussionerna” (osign.), i Svenska 

museer 1979:1, 31 
934   Björn Hallerdt, ”Den första museiveckan”, i Svenska museer 

1979:2, 38.
935   Anders Clason, ”Uthålliga, förnyelsebara energikällor i kulturpo-

litiken”, i Svenska museer 1979:2, 43; Se även Göran Rosanders 
kommentarer om debatten, ”Den statliga kulturpolitikens innebörd 
för museerna”, i Svenska museer 1979:1, 3–5 samt ”Replik om 
museerna i kulturpolitiken”, i Svenska museer 1979:2, 54–55,60.

936   Göran Rosanders citat av Erik Hofrén i Samla, vårda, visa eller 
något mer? Statens kulturråd, 1978, 35.  
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Hofréns vision förverkligades förvisso inte i form av 
någon kulturrevolution. I det avseendet var hans for-
mulering förmodligen främst tänkt som en besvärjelse. 
Men fackföreningarnas intresse för kulturen tog fart 
och medverkade bl.a. till framväxten av en våg av ar-
betsplatsmuseer under 1980-talet. Hofréns eget fokus 
inriktade sig alltmer i denna riktning och han ägnade 
under 1980-talet mycket arbete för att utveckla det mu-
seiideal som blev slutsatsen och syntesen av hans tänk-
ande om museet – Arbetets museum.

Mot museernas 90-tal
De glömda centralmuseerna – 
museipolitiken omprövas 
Under 1980-talet skedde en förskjutning av diskussio-
nen om museerna. Det tidigare decenniet hade handlat 
om att fastställa en ny kulturpolitik och den ordning 
för hur den skulle koordineras och samordnas. Mycket 
intresse hade också ägnats åt att bestämma organisatio-
nen för länsmuseerna, och de lokala och kommunala 
museerna. Förutom uppdelningen av kulturminnes-
vården mellan länsstyrelsen och länsmuseerna hade 
genom statens, landstingens och kommunernas ökade 
ansvarstaganden, getts betydande förstärkningar av 
resurser till den regionala och lokala museiverksam-
heten. Samhällets satsningar i dessa avseenden hade 
varit så omfattande att många länsmuseer hade eko-
nomiska förutsättningar som väl kunde mäta sig med 
de nationella centralmuseerna. Dessa hade nu under 
många år verkat i skuggan av den nya kulturpolitikens 
uppmärksamhet på decentralisering och satsning på 
kulturen och museerna utanför storstadsregionerna. I 
början av 1980-talet hade tillräckligt lång tid gått för 
att med distans utvärdera den framtidsstudie utifrån 
Delphi-metoden som gjorts 1973, genom Nordiska mu-
seet och med Göran Rosander som initiativtagare. Bir-
gitta Conradsson, som hade ansvarat för samordningen 
av undersökningen, aktualiserade frågeställningarna i 
Delphi-undersökningen i Svenska Museer 1981 i arti-
keln ”Mot museernas 80-tal – Vad hände egentligen?” 
937Författaren erinrade om att 1973 års undersökning 
hade koncentrerats till tre problemområden, museer-
nas mål samt den inre och yttre verksamheten. Enligt 
Delphi-studien var förhoppningarna stora bland muse-
iaktörerna om 80-talets museer. Tilltron handlade dels 
om en inre förnyelse för bl.a. ett ökat samarbete mellan 
museerna och en insikt om att utställningarna även i 
framtiden skulle vara viktiga i museernas verksamhet. 
Därutöver var museiaktörerna i museifältet överens om 
att professionaliseringen inom museimannakåren var 
viktig. Samtidigt visade studien att många av museiak-
törerna fortfarande värnade museets traditionella funk-
tioner när det gällde en bättre metodik för dokumenta-

937   Birgitta Conradsson, ”Mot museernas 80-tal – Vad hände egentli-
gen?”, i Svenska museer 1981:3.

tion och forskning.938 Conradsson huvudfråga i artikeln 
var vad som hade skett av inre förändring som man 
under 1970-talet hade knutit förhoppningar till. Hennes 
bedömning var att det inom museiaktörskåren vuxit 
fram en större medvetenhet om yrkesroll och ansvar att 
delta i samhällsplanering och samhällsdebatt på olika 
nivåer. Hon hävdade dessutom att projektet SAMDOK 
medverkat till att samordningen av resurser mellan oli-
ka museer förbättrats liksom att detta bidragit till att 
museiaktörernas attityder till museiyrket ändrats från 
att ha varit huvudsakligen historieinriktat till ett mer 
samhällsinriktat yrke. Conradson ansåg också att mu-
seernas inställning till allmänheten hade blivit öppnare 
och generösare under 1970-talet. När det gällde situ-
ationen 1981 tyckte sig Conradsson ha avläst många 
ståndpunkter under den genomförda museiveckan939, 
där kluvenheten inom museiaktörskåren var stor om 
vad som borde prioriteras - dokumentation eller publik 
verksamhet. Någon ny Delphi-studie ansåg hon inte 
lämplig, men däremot underströk hon behovet av att 
man inom museifältet skulle lyssna bättre och ta till sig 
synpunkter på verksamheten som kom från andra delar 
av samhället.940 Om Conradssons bedömningar var nå-
gorlunda i överensstämmelse med verkligheten, hade 
den kvardröjande traditionella kulturen i museifältet, 
fortfarande ett inflytande som tankestil medan den in-
brytande kulturens framgång inte var lika självklar som 
ny dominerande tankestil i jämförelse med situationen 
under 1970-talets första del.  Parallellt med vad som 
framgått ovan, var situationen i början av 1980-talet 
sådan att allmänhetens intresse för museer hade växt 
under 1970-talet. Detta engagemang hade resulterat i 
en ständig ström av nya museer med olika inriktningar 
men ofta med lokalmuseets kännetecken. Det var ock-
så uppenbart att detta intresse fortsatte att växa. Frågan 
var hur situationen skulle hanteras av ansvariga politi-
ker och aktörer i museifältet.  Ett mängdproblem med 
denna till synes oändliga tillväxt av nya museer, börja-
de uppmärksammas i början av 1980-talet. Vid Svens-
ka Museiföreningens årsmöte 1980 framgick detta bl.a. 
av de diskussionsteman som valts för konferensen.                                 

Vid detta tillfälle väckte Sten Rentzhog uppmärksam-
het genom ett debattinlägg med rubriken ”Hur många 
museer skall vi ha – och vilka?” 941 Han ifrågasatte om 
det var befogat att museer  kunde göra anspråk på att 
existera i evighet. Det växande antalet museer hade 
skapat en oklarhet om gränsdragningen mellan olika 
museer. Gränsöverskridanden mellan olika museers 
verksamhetsområden hade blivit allt vanligare och där-
för borde en översyn göras med syfte att sammanfö-
ra vissa museer där det var befogat. Enligt Rentzhog 

938  Ibid., 2.
939  Museiveckan avser Svenska museiföreningens museivecka 1981.
940  Conradsson, 1981:3, 4.
941   Sten Rentzhog, ”Hur många museer skall vi ha – och vilka?”, i 

Svenska Museer 1980:2, 3–6.
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skulle en sammanslagning av Nordiska museet och 
Historiska museet med dessa argument vara en logisk 
åtgärd. Därutöver aktualiserade han frågan om hur en 
lämplig museistruktur för hela landet borde utformas. 
En ideal museistruktur borde enligt Rentzhog bestå av 
tre nivåer. Den första nivån skulle utgöras av muse-
er med fullständig servicefunktion och övergripande 
ansvar för samordning och dokumentation inom sin 
sektor. Den andra nivån handlade om museer med en-
bart ansvar för dokumentation och insamling och med 
huvudsaklig replipunkt i vad han kallade modermuse-
erna. Den tredje nivån skulle utgöras av museer med 
samlingar och utställningsverksamhet, men utan do-
kumentationsverksamhet. Rentzhogs förslag bar tydlig 
prägel av Kulturarvsmuseets kännetecken där samla 
och vårda i detta fall syntes vara det centrala i Rentz-
hogs föreställningsvärld och där utställningen – vis-
serligen fanns med som faktor – men inte gällde som 
arbetsform för alla museer. Hans förslag förverkligades 
inte, men den frågeställning som hans inlägg aktuali-
serade återkom senare under 1980-talet. Det skedde i 
ett första skede i form av det uppdrag som regeringen 
i december 1984 gav till Statens kulturråd att utreda 
de centrala museernas uppgifter och ansvar för lan-
dets museiväsende.942 Detta markerade statens intres-
se av att uppmärksamma de stora centralmuseernas 
situation och deras uppgifter i relation till landsortens 
museer. Ett missnöje hade länge grott på de nationel-
la centralmuseerna över de allt minskande resurserna 
och det tilltagande ointresset för deras verksamhet från 
ansvariga beslutsfattare. Dessa signaler uppfattades 
av ledande kulturpolitiker. Socialdemokraterna hade 
återtagit regeringsmakten vid 1982 års val med Bengt 
Göransson som kulturminister och Gunnar Svensson 
som statssekreterare förberedde man en uppföljning 
av 1974 års kulturpolitiska beslut. Vid Svenska muse-
iföreningens museivecka 1984 uppmärksammade kul-
turminister Bengt Göransson den spänning som fanns 
mellan länsmuseerna vars verksamhet präglades av in-
tegration och de statliga museerna vilkas kännetecken 
var specialisering: ”Styrkan hos det svenska museet är 
just integrationen på orten, i länet. Och när det gäller 
framtiden, kommer vi att se det som mest angeläget att 
få ett starkt sådant museum i varje län. [---] Länsmu-
seet behöver hjälp och vägledning från de museer som 
fungerar centralt. Och dessutom inspiration.”943 Vid 
1985 års museivecka arrangerad av Svenska museiför-
eningen markerade Gunnar Svensson i sitt inlednings-
anförande att de centrala museerna skulle prioriteras:

Från statens sida har vi börjat tala om centrala muse-
er igen. Centralmuseibegreppet har en lång tid varit 
bannlyst. Det fick bara heta statliga museer i proposi-

942   Regeringens uppdrag 1984-12-20 till Statens Kulturråd att utreda 
de centrala museernas uppgifter och ansvar för landets museivä-
sende. 

943   Bengt Göransson, ”De svenska museerna är en god kulturresurs”, 
i Svenska museer 1984: 2. 6–10.

tionen. Det har nog varit klok politik under en period 
då länsmuseibegreppet skulle etableras. Men om vi 
nu skall komma vidare och utveckla samspelet cen-
tralt-regionalt, går det inte längre att dra alla statliga 
museer över en kam. En första fråga för utredarna 
blir alltså att bestämma vilka statliga museer man 
skall utreda. 944 

Gunnar Svensson preciserade samtidigt den kulturpo-
litiska idé som utgjorde en viktig bevekelsegrund för 
staten att förstärka de centrala museernas roll: ”Det 
här utredningsinitiativet bygger på en föreställning om 
att museerna centralt kan fungera som kraftcentraler 
för hela landet, som mötesplatser för kollegialt utbyte 
och yrkesmässig förkovran och som nationella folk-
bildningsinstitutioner med ambitionen att via många 
kanaler nå en mycket stor del av befolkningen.”945 I 
den debatt under rubriken ”Centralmuseum eller cen-
tralmuseiuppgifter” som följde efter Gunnar Svenssons 
inledning, konstaterade överantikvarien vid Riksanti-
kvarieämbetet Margareta Biörnstad att även om läns-
museerna hade byggts ut kraftigt under de senaste de-
cennierna, kunde de inte hålla expertis eller bedriva 
ett aktivt utvecklingsarbete inom de områden de ville 
täcka. Därmed markerade hon att länsmuseerna var be-
roende av centralmuseernas specialistkunskaper. I och 
med att centralmuseerna hade ett nationellt ansvar för 
ett expertkunnande både när det gällde ”ämnet – konst, 
arkeologi, främmande kulturer, natur osv. – och meto-
derna”, borde de också, enligt Biörnstad, ta ansvar för 
en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom sitt specialis-
tområde samt för det museologiska utvecklingsarbetet 
inom det egna verksamhetsfältet. Hennes grundläggan-
de utgångspunkt och slutsats var att de förväntnings-
krav som länsmuseerna ställde på centralmuseerna, var 
tillgången till deras samlingar liksom till deras exper-
tis.946 Biörnstads inlägg avspeglade en syn på central-
museernas uppgifter som gällt under många år  innan 
debatten om 70-talets museum, MUS 65 och den nya 
kulturpolitiken. Här fanns således skäl att ifrågasätta 
hur långt implementeringen av den nya kulturpolitiken 
förverkligats när det gäller bedömningen av centralmu-
seernas uppgifter. Hennes formuleringar bör å andra si-
dan rimligen ses i perspektiv till de kulturpolitiska sig-
naler som markerades av kulturminister Göransson och 
statssekreterare Svensson om att det nu var dags att 
uppgradera centralmuseerna roller och ansvar som re-
sursbanker för länsmuseerna. Som ansvarig tjänsteman 
på Riksantikvarieämbetet förväntades säkerligen Biör-
nstad verka lojalt i enlighet med dessa kulturpolitiska 
intentioner. Som kommentar till Biörnstads synpunk-
ter föreslog den blivande chefen för det nya Bohusläns 
museum Carl Cullberg, ett program i punktform vars 

944   Gunnar Svensson, ”Centrala museer – myt eller verklighet?”, i 
Svenska museer 1985:2, 3.

945  Ibid.
946   Margareta Biörnstad, ”Centralmuseum eller centralmuseiuppgif-

ter”, i Svenska museer 1985:2, 7–8.
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konsekvenser skulle klargöra gränsdragningarna mel-
lan länsmuseerna och vad han ville kalla specialistmu-
seerna. Cullbergs förslag var:

1. Acceptera att specialmuseer finns som täcker ett 
fack och regionala museer som täcker många fack.

2. Acceptera dessa specialmuseer som transformatorer 
mellan det internationella och nationella.

3. Acceptera att vi inte har något nationellt museum.

4. Ta konsekvenserna av detta och se de museer av 
specialkaraktär som ligger utanför Stockholm som 
statligt finansierade museer, dvs. samordna landets 
specialmuseer som ligger utanför Stockholm på 
statlig bas. Ge dem ett större regionalt ansvar.

5. Kräv av länsmuseerna att de slutar vara enbart kul-
turhistoriska museer, att de förändrar sig och även 
innefattar natur- och teknikfrågor. Naturvård och 
science centers borde i dessa museer vara lika själv-
klara arbetsområden som kulturminnesvården.

6. Till sist: vårt museiväsen har i sin helhet expanderat 
så kraftigt det sista decenniet att vi nu behöver ett 
museernas samordningsorgan (inte museiverk) så 
som det finns i många länder. Exemplet från läns-
museernas samarbetsråd är efterföljandsvärt.

7. Begär av specialmuseerna ett programlagt samar-
bete med länsmuseerna som en självklar integrerad 
del av specialmuseets verksamhet.947

I sak innehöll Cullbergs inlägg knappast något närman-
de till Samhällsmuseet som idé. Hans programförslag 
utgick i allt väsentligt från den museistruktur som gällt 
under decennier och de kriterier för Kulturarvsmuseet 
som anges i avhandlingen. Vad som möjligen kan tol-
kas som ett närmande mot Samhällsmuseet, var Cull-
bergs deklaration under den femte punkten, där han 
markerade sin uppfattning att tiden för nationella mu-
seer var förbi. Cullbergs tredje punkt att länsmuseernas 
verksamhetsfält även borde omfatta natur- och teknik-
frågor kan också ses som en markering i samhällsori-
enterande riktning. Utifrån de ståndpunkter som Biör-
nstad och Cullberg intagit inför det utredningsuppdrag 
som regeringen gett Statens kulturråd, fanns anledning 
anta att ett förslag som präglades av Samhällsmuseii-
dén skulle möta invändningar i museifältet. Resultaten 
av den utredning som Svensson åsyftat redovisades 
under 1986 av Statens Kulturråd i tre rapporter.948 Erik 
Hofrén som fram till 1985 varit ordförande i rådets 
nämnd för konst, museer och utställningar, spelade 
en aktiv roll i arbetet med rapporterna. Den första av 
dessa – Museisverige – innehöll en samlad beskrivning 

947   Carl Cullberg, ”Centralmuseerna bör kallas statliga specialmuse-
er”, i Svenska museer 1985:2, 11.

948   Museisverige – rapport från Statens kulturråd 1986:1; Museiper-
spektiv – rapport från Statens kulturråd 1986:2; Museiförslag – 
rapport från Statens kulturråd 1986:3.

av 150 undersökta museer, ett tabellverk med uppgifter 
om vart och ett av dessa museer ordnade länsvis samt 
en tabellbilaga med uppgifter som visade utvecklingen 
för de statliga och regionala museerna. Denna rapport 
användes som bilaga och faktaunderlag till de två övri-
ga rapporterna. Den andra av rapporterna – Museiper-
spektiv – bestod av 25 artiklar med huvudtemat ”Muse-
erna och framtiden” skrivna av forskare, museiaktörer 
och politiker med olika beröringspunkter med- men 
också utanför museifältet. Bland bidragen fanns mu-
seiaktören Erik Hofréns ”Öppna museer”, sociologen 
Göran Nylöfs ”Kultursociologiska perspektiv på muse-
er”, Chefen för institutet för Framtidsstudier Olof Er-
ikssons ”Museerna och framtidsvisionerna”, museiak-
tören och forskaren Per-Uno Ågrens ”Internationella 
perspektiv”, museiaktören och forskaren Göran Rosan-
ders ”Museerna och forskningen” samt politikern Britt 
Mogårds ”En angelägenhet för envar”. Utredningens 
metod att på detta breda sätt belysa och analysera mu-
seernas framtidsfrågor utgjorde det bärande underlaget 
för Statens Kulturråd, när man utarbetade de förslag till 
regeringen som gjordes med rapporten Museiförslag. 
Den rapporten underströk museernas nära anknytning 
till samhället vilket bl.a. apostroferades genom en av 
kapitelrubrikerna ”Museerna i samhället”. Där under-
ströks sex arbetsområden som Kulturrådet fann vara 
särskilt viktiga för de kommande åren och vilka man 
rubricerade som Historiens betydelse, Arbetets villkor 
och värde, Sverige i världen – världen i Sverige, Eko-
login, Konsten samt Undervisning – Folkbildning.949 
Prioriteringen av dessa arbetsområden utgick från be-
dömningen att de överensstämde med de kulturpolitis-
ka målen från 1974. Utifrån detta föreslog Kulturrådet 
regeringen att ekonomiska medel skulle satsas på fyra 
utvecklingsprojekt nämligen Nya perspektiv på den 
svenska historien, Ekologisk kunskapsspridning, Sve-
rige och tredje världen och Invandrarnas kultur.950 Det 
första av dessa projekt genomfördes med start 1993 
under namnet ”Den svenska historien” med Nordis-
ka museet och Historiska museet som huvudansvariga 
och under medverkan av länsmuseerna.951 De övriga 
satsningarna genomfördes som informations- och ut-

949   ”Museerna i samhället”, i Museiförslag – Kulturrådets övervä-
ganden och förslag angående de centrala museernas uppgifter 
och ansvar för landets museiväsende, Rapport från Statens kultur-
råd 1986:3, 20–23.

950   Rapport från Statens kulturråd, 1986:3, ”Fyra utvecklingspro-
jekt”, kapitel 4.

951   Projektet ”Den svenska historien” föranledde en intensiv dis-
kussion i det svenska kulturfältet om museernas uppgift och vil-
ket perspektiv på historien som är mest relevant. Se exempelvis 
Herman Lindqvist och Sten Rentzhog, Den svenska historien, 
Nordiska museet/Statens historiska museum och länsmuseerna i 
samarbete med Tipstjänst, Stockholm, 1993; Sten Rentzhog, ”Mu-
seiprojektet ´Den svenska historien´ – Ambitioner och förverkli-
gande”, i Nordisk tidskrift (särtryck) 3/1994, För vetenskap, konst 
och industri utgiven av Letterstedtska föreningen i samarbete med 
Föreningarna Norden, 1994;  Bengt Lundberg, Historien om en 
historia om Historien: En analys av Den Svenska Historien – Sve-
riges största museiprojekt, Delrapport 1: Upphov och planering, 
Institutionen för museologi, Umeå universitet, 1997.
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bildningsprojekt med länsmuseerna och etnografiska 
museet i olika samarbetskonstellationer med studieför-
bund, invandrarorganisationer och SIDA. Utöver dessa 
utvecklingsprojekt anordnades på Kulturrådets initia-
tiv ”Forum för idédiskussioner” med möten och semi-
narier där aktörer och beslutsfattare inom museifältet 
deltog. Bakgrunden till behovet av dessa diskussioner 
beskrevs i Museiförslag vara den isolering mellan mu-
seerna och samhället som varit för handen under det 
senaste decenniet. Förklaringen till detta påstods vara 
den prioritering av det inre arbete och organisationsför-
ändringar som museerna tvingats till på grund av MUS 
65:s förslag. I Museiförslag underströks därför att mu-
seerna måste öppna sig mot samhället:

Under nämnda period [1975–1985; min anmärk-
ning] tycks emellertid museerna snarare ha förlorat 
än förnyat sina kontakter med andra samhällsinsti-
tutioner och med olika brukargrupper. I framför allt 
övergripande museiideologiska frågeställningar, är 
kontakterna museerna emellan dessutom påfallande 
ringa och inom museiväsendet som helhet saknas en 
debatt gällande dess samhällsuppgifter. Under utred-
ningsarbetet gång har kulturrådet vidare i olika sam-
manhang uppfattat att det finns en rollosäkerhet hos 
museitjänstemän och förtroendevalda i museernas 
styrelser.952 

Staten ville således stimulera en museiideologisk de-
batt om museernas samhällsansvar och uppgift. För 
att detta skulle lyckas fordrades att flera museiaktörer, 
såväl museitjänstemän som förtroendevalda, hade in-
sikter och mod att föra en debatt. Av detta framgick 
statens ambition att förnya muserna och uppmuntra 
dem att våga arbeta för Samhällsmuseet. Två av de se-
minarier som ingick i ”Forum för idédiskussioner” an-
ordnades av Svenska Museiföreningen. De ägde rum 
på Marieborgs folkhögskola utanför Norrköping i okto-
ber 1984 och februari 1985 med deltagande av ett 70-
tal museipolitiker, förtroendevalda i museistyrelser från 
hela landet. Seminarierna inleddes med föreläsningar 
av Erik Hofrén och Per-Uno Ågren och leddes av 
Museiföreningens ordförande Irene Vestlund. De två 
konferenserna resulterade i några uppsatser och en rap-
port om gruppdiskussionerna från seminarierna, som 
publicerades i Svenska Museer 1985.953 I den ena upp-
satsen analyserade Erik Hofrén frågan om museets an-
knytning till samhället: ”Varför museipolitik? – några 
arbetstankar på Marieborg”.954 Hofrén presenterade 
en av honom utarbetad modell för att se sambanden 
mellan museisamhällets tre huvudaktörer, de museian-
ställda, museipubliken och museipolitikerna. Modellen 
innehöll tre analysnivåer Museet i sig, Museet i sam-

952  ”Forum för idédiskussioner”, Museiförslag, 1986:3, 127.
953  Svenska museer 1985:3.
954   Erik Hofrén, ”Varför museipolitik? – några arbetstankar på Marie-

borg”, i Svenska museer 1985:3, 2–3.

hället och Samhället i museet. Den första nivån, Muse-
et i sig, avsåg den verksamhet som äger rum i museet 
och som handlar om de problem som de anställda har 
att ansvara för som professionella yrkesmän. Den an-
dra analysnivån, Museet i samhället, innefattar både ett 
formellt och ett spontant nätverk av aktörer inom och 
mellan olika museer samt i museets relation till sin pu-
blik. Denna nivå avsåg annorlunda uttryckt den karak-
tär av grannskapsmuseum (communitymuseum) som 
Hofrén förespråkade. Den tredje analysnivån, Samhäl-
let i museet, fokuserar på museipolitikernas ställning 
och deras vilja och förmåga att se och verka för muse-
erna i det aktuella samhällsarbetet. Denna nivå handla-
de om det strukturerade system för påverkan av muse-
ernas verksamhet som samhället utövade genom stat/
kommun och landsting (society). Utifrån denna modell 
blev Hofréns avslutning en uppmaning att göra museet 
mer synligt i samhället såväl med avseende på kommu-
nikationen med de aktörer som hade politiskt ansvar 
för kultur- och museipolitiken som med intressegrup-
per och gemenskaper som hade motiv att använda sig 
av museerna (community) – en slutsats som väl sam-
manföll med ambitionen för Samhällsmuseet.          

Per-Uno Ågren gjorde i sin uppsats ”Vad skall vi ha 
museerna till?”, en analys om museernas värde för 
framtiden byggt på den definition av museet som ut-
gick från grundbegreppen ”Samla, vårda, visa”. Han 
argumenterade för att bygga broar mellan aktuella 
museisatsningar som gjorts under de senaste två de-
cennierna och t.ex. utgjordes av ekomuseet, grann-
skapsmuseet, de naturvetenskapliga/tekniska och de 
mångkulturella museerna. Ågrens analys avspeglade 
hans starka prägling av traditionen som utgick från en 
stark betoning av samlingarna och deras hanterande, 
men slutsatsen avslöjade ändå hans tro på ett ökat sam-
arbete mellan olika museer samt hans försvar av sam-
lingarnas betydelse som förutsättningar för att ge histo-
rien avgörande betydelse för framtidens samhälle och 
medborgare.955 Den arbetsprocess som pågick och som 
byggde på ett engagemang för museernas framtid, hölls 
således levande under mitten av 1980-talet och under-
stöddes av statens kulturpolitiska målsättning att förmå 
museerna att arbeta för Samhällsmuseet. När Per-Uno 
Ågren 1988 analyserade utfallet av Kulturrådets sats-
ning på de fyra utvecklingsprojekten var hans slutsat-
ser emellertid återhållsamma:

Reaktionerna från museernas sida på de här signa-
lerna kan beskrivas som avvaktande. Jag tror att det 
hänger samman med att den expansion som kän-
netecknade hela det kulturpolitiska området under 
1970-talet avlösts av en sorts regression i ett allt 
kärvare anslagsläge med återkommande krav på be-
sparingar. Med de bundna åtaganden man har i lö-

955   Per-Uno Ågren, ”Vad skall vi ha museer till?”, i Svenska museer 
1985:3, 6–10.
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nekostnaderna, med stigande lokalkostnader och 
med de investeringar man vill göra i bättre lokaler 
och utrustning för förvaring och vård av samlingar-
na samt i ADB-utrustning, drabbar nedskärningarna 
obevekligt verksamhetssektorn. En handlingsförlam-
ning kan vara förklarlig också med hänvisning till en 
sorts hemmastaddhet i samhället som museerna upp-
nått.[…] De framtidsvisioner som funnits har i stor 
utsträckning varit knutna till en informationsteknisk 
och medieteknisk förnyelse som nu är på väg. Visio-
nen bleknar till vardag och har inte avlösts av någon 
ny vision.956  

Ågrens analys angav besparingskraven som följt efter 
1970-talets ekonomiska expansion, som en förklaring 
till att de utvecklingsambitioner som syntes i samband 
med implementeringen av den nya kulturpolitiken i 
slutet av 1970-talet, nu börjat förblekna eller glöm-
mas bort. Han pekade också på den besvikelse som 
fanns hos de museer som under 1960- och 1970-talen 
genomfört stora förändringar av sina basutställningar 
för att detta inte resulterat i ett publikt lyft för verk-
samheten. På grund av de besparingskrav som under 
1980-talet riktades mot museerna, användes mycket 
energi till jakt på anslag och sponsorer till förfång för 
att tillföra museiinstitutionerna ny rörelseenergi. Ågren 
beskrev i linje med detta, den programförklaring som 
Länsmuseernas samarbetsråd sammanställt, som ”ett 
resignerat dokument som just beskriver hemmastadd-
hetens, fastvuxenhetens dilemma”.957 

Framtidens museum - Arbetets 
museum
Under Svenska museiföreningens museivecka 1980 
uppmärksammades intresset för nya museiprojekt. I ar-
tikeln ”Att planera museer” i Svenska museer samma år, 
hävdade Per Kåks att det aldrig tidigare planerats och 
byggts så många museer som då. 958 Han pekade på att 
motsvande utveckling pågick ute i världen och under-
strök att museet som kulturinstitution erkänts som lika 
viktig och självklar som bibliotek, teater och musikin-
stitutioner. Men samtidigt ansåg han att museerna inte 
tillhörde de institutioner som prioriterades av beslutsfat-
tarna. Därför var det desto viktigare att tänka igenom 
projekten bättre än hittills vid planeringen av nya muse-
er. Vid samma årskonferens – museiveckan 1980 – pre-
senterades planerna på ett nytt länsmuseum i Uddeval-
la, Bohusläns museum. Projektet beskrevs också i 
Svenska museer av programarkitekten för projektet 
Thomas Thieme som redogjorde för att planerna på mu-
seet hade initierats 1978. Programarbetet bedrevs som 
en kontinuerlig process med avseende på målsättningen 

956   Per-Uno Ågren ”Museerna inför 90-talet. Föredrag hos museipo-
litiska föreningen Hämeenlinna”, 1988-10-02, Erik Hofréns pri-
vata arkiv.

957  Ibid., 7.
958  Per Kåks, ”Att planera museer”, i Svenska museer 1980:2, 7–8.

för museets verksamhet och kraven på nybyggnatio-
nen.959 Museet förverkligades med invigning 1984. Det 
tidstypiska intresset för kulturbyggnadsprojekt i början 
av 1980-talet illustrerades också av Byggnadsstyrelsens 
tidskrift, som 1980 ägnade ett helt temanummer åt 
byggnader för kulturella ändamål.960 Parallellt med det-
ta pågick en diskussion om etablerandet av ett Arbetar-
rörelsens museum. Idén till detta hade aktualiserats re-
dan i mitten av 1970-talet. Genom Sven Lindqvists bok 
Gräv där du står gavs frågan extra uppmärksamhet.961 
Den process fram till 1985 som utgjorde den första fa-
sen av skapandet av Arbetets museum, har behandlats i 
Annika Alzéns avhandling Fabriken som kulturarv. 962 
Ekonomihistorikern Maths Isacson har ifrågasatt Alzéns 
analys av Arbetets museums tillkomsthistoria fram till 
1985.963 Indirekt har han lyft fram några av de motiv 
som finns för att analysera Arbetets museums historia 
såväl i sin inledningsfas som den därpå utdragna pro-
cessen som resulterade i museets invigning 1991. Enligt 
Isacson vaknade intresset för det industriella arvet i 
Sverige redan i slutet av 1960-talet.964 De svenska pion-
järerna inom industrihistorisk forskning Marie Nisser 
och Gunnar Sillén har, enligt Isacsson, visat att det upp-
vaknande intresset redan då inte bara handlade om att 
historiskt intressanta byggnader borde bevaras utan 
också hela miljöer med enkla, föga monumentala bygg-
nader liksom även sociala förhållanden: ”Från en för-
siktig början där antikvarierna höll sig avvaktande, väx-
te från mitten av 1970-talet snabbt intresset. Det 
industriella arvet accepterades som en del av kulturar-
vet. [---] Alltjämt lades dock stor vikt vid äkthet, säll-
synthet och form.”965 Den ekonomiska kris som drabba-
de västvärlden i mitten av 1970-talet slog hårt på många 
industrier. I Sverige blev följden arbetslöshet och av-
folkning på många industriorter i främst Bergslagen och 
Norrlands kust- och inland. Även Norrköping med dess 
industrilandskap drabbades. I spåren föddes under 
senare delen av 1970-talet ett folkligt intresse för 
industrisamhällets historia. Ur detta växte bl.a. vad som 
kallades ”Grävrörelsen” vars bärande idé var att arbe-
tarna själva skulle utforska historien. Det övergripande 
målet var en förändring av samhället där historien sågs 
som en förändrande kraft. Men ”Grävrörelsen” stagne-
rade i början av 1980-talet då de radikala idéerna inte 
kunde förverkligas. Däremot bidrog sannolikt rörelsen 

959   Thomas Thieme, ”Att skriva program för 90-talets museum”, i 
Svenska museer 1980:2, 9–12.

960  Byggnadsstyrelsens tidskrift 1980:3.
961   Sven Lindqvist et.al., Gräv där du står: Hur man utforskar ett 

jobb, Brevskolan/Stockholm, 1978. 
962  Annika Alzén, 1996.
963   Maths Isacson, ”Ett nytt forskningsområde”, i Nordisk museologi 

1997:1, 97–106.
964   Isacson, 1997:1, 99; Isacson har 2013 utförligt analyserat kultur-

miljövårdens utveckling med samhällsförändringarna för perioden 
1960–2010: Maths Isacson, ”Industriarvets utmaningar. Samhälls-
förändringar och kulturmiljövård från 1960-tal till 2010-tal”, i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 65/2013, 17–36. 

965  Ibid.
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tillsammans med andra faktorer, till att begreppet kul-
turarv gavs en ny betydelse: ”Arbetet och arbetarnas 
historia ställdes i centrum för intresset. Samhällsfrågor 
liksom enkla, vardagliga, föga unika och vackra bygg-
nader och föremål skulle beaktas, och detta i ett föränd-
ringsperspektiv.”966 Enligt både Alzén och Isacson skall 
skapandet av Arbetets museum ses i detta tidsperspek-
tiv. Isacson är dock kritisk till den betydelse som Alzén 
har tillskrivit ”Grävrörelsen” för besluten om bevaran-
det av Industrilandskapet i Norrköping och etablerandet 
av Arbetets museum. Isacson anser att den allt annat 
överskuggande och helt grundläggande bakgrunden till 
att ett arbetets museum överhuvud väcktes som idé var 
tidsandan och den genomgripande samhällsomvandling 
som ägde rum under 1970-talet. Den innebar att det 
gamla industrisamhället utmanades genom oljeransone-
ringen med dess efterföljder av global ekonomisk och 
finansiell kris. I Sverige var arbetslivet konformt och 
med den uppkomna krisen utmanades den demokratiska 
ekonomin. Ur detta föddes ett behov att återerövra den 
egna historien. Enligt Isacson är detta den helt avgöran-
de bakgrunden till de initiativ som togs och där ”Gräv-
rörelsen” var en av flera följder och således ingen orsak 
till idén om ett arbetets museum. 967 Isacson menar där-
utöver att Alzén inte heller lyckats belägga den roll som 
lokala aktörer spelade för besluten om Industrilandska-
pet och Arbetets museum. Flera andra faktorer, som 
bl.a. besluten om 1974 års kulturpolitik, andra samtida 
kulturminnesvårdsutredningar, liksom den roll som då-
varande Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de medel 
som frisläpptes för beredskapsarbeten, hade förmodli-
gen avgörande betydelse för de nämnda besluten – en 
bedömning som jag finner rimlig och sannolik. 968 Alzén 
har beskrivit den inledande fasen då de första initiativen 
togs för vad som många år senare skulle bli Arbetets 
museum. Under hösten 1977 föreslog kommunalrådet i 
Norrköping Rune Rosenqvist i en motion i kommun-
fullmäktige, att ett Arbetarrörelsens museum borde lo-
kaliseras till Norrköping, en stad med lång tradition av 
industrihistoria.969 Motionen ledde till att kommunsty-
relsen tillsatte en kommitté med uppgift att utreda frå-
gan. Dess ledningsgrupp, som hade Rune Rosenqvist 
som ordförande, presenterade i mars 1978 en promemo-
ria ”Behov och förutsättningar för ett arbetarrörelsens 
museum i Norrköping”, där man föreslog ett Arbetarö-
relsens museum i Norrköping.970 Dess uppgift skulle 

966  Alzén, 1996, 99–100.
967  Intervju med Maths Isacson, Uppsala universitet, 2013-10-21.
968  Isacson, 1997:1, 104–105.
969   Anders Åkesson, ”Arbetets museum – från idé till handling”, PM 

1981-11-30, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, 
Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, PM, protokoll mm., 1980–
1995; Alzén, 1996, 96; Enligt Alzén var motionen ett resultat av 
diskussioner som förts mellan Jan Kihlström, ABF Norrköping 
och Anders Åkesson, kultursekreterare i kommunen; 

970   Anders Åkesson, ”Behov och förutsättningar för ett arbetarrörel-
sens museum i Norrköping, PM 1978-03-21, Arbetets museums 
arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym1, Utredning-
ar, seminarierapporter, PM, protokoll, presskonferens, skrivelser, 

vara ´att skildra industrisamhällets uppkomst och arbe-
tarklassens betydelse för den politiska, fackliga, kultu-
rella och sociala utvecklingen i landet´.971  Redan i den 
inledande promemorian utsades att museet skulle utgö-
ra ett kunskapscentrum, att det inte skulle vara ett före-
målssamlande museum samt att arbetet skulle bli före-
mål för studier. Inriktningen mot industrihistoria stod 
först i förgrunden, men tonades därefter ned för att till 
sist försvinna helt. Arbetarrörelsens historia beskrevs 
som museets huvudsakliga ämnesområde, medan arbe-
tet endast antyddes. Enligt Alzén fanns ändå studiet av 
arbetet med som en av museets uppgifter bl.a. beroende 
på en artikel av Eva Persson, där hon underströk ”att 
det saknades bilder av industriarbetets monotoni och 
upplevelserna av arbetets delning”.972 Till detta lades att 
museet skulle upprätta en gemensam plan för den 
”Grävrörelse” som var under framväxt.  Dessutom beto-
nades att lokaliseringen till Norrköping motiverades av 
stadens förflutna som textil- och industristad. Redan här 
angavs också att museet borde inrymmas i det s.k. 
Strykjärnet, Holmens f.d. väveri på Laxholmen i Norr-
köpings industrilandskap centralt i staden.973 Arbetarrö-
relsens museum planerades av Norrköpings kommuns 
framträdande aktörer som ett nytt svenskt centralmuse-
um. Därmed skulle också statliga bidrag säkras. Detta 
var viktigt ur kommunens synpunkt då detta också ut-
gjorde ett stöd för det fortsatta bevarandet och utveck-
landet av övriga delar av det gamla industriområdet vid 
Motala ström. Alzén sammanfattade motiven för Norr-
köpings kommun: ”Intresset för Arbetarrörelsens muse-
um i Norrköping var således både en ideologiskt grun-
dad, nationellt befäst strävan att hävda arbetarkulturen 
samt ett kommunalt försök att stödja de lokala strävan-
dena att bevara och skänka nytt liv åt industrilandska-
pet.” 974 För att förankra idén om ett Arbetarrörelsens 
nationella museum genomfördes i mars 1978 på utred-
ningsgruppens förslag, ett seminarium med represen-
tanter för arbetarrörelsen, forskare och lokala museiak-
törer. LO:s dåvarande ordförande Rune Molin 
sammanfattade sin och mötets uppfattning att ett behov 
av ett Arbetarrörelsens museum fanns, men att frågan 
behövde utredas grundligare. 975 Styrelserna för ABF, 
LO, KF, SAP och Arbetarrörelsens arkiv inbjöds i maj 
1978 att utse representanter till den ledningsgrupp vars 
uppgift var att genomföra utredningen. Denna grupp 
med en representant för Norrköpings kommun var ut-

stadgar o stiftelseurkund, 1980–1995.
971  Ibid. 
972   Eva Persson, ”Hur kan museerna dokumentera industriarbetet?”, i 

Folkbildningsarbetet 1977:2–3, 9-12; Vid denna tid arbetade Eva 
Persson med detta tema i samband med Riksutställningars utställ-
ning ”Maskin makt”.

973  Alzén, 1996, 97.
974  Alzén, 1996, 98.
975   Anders Åkesson, ”Arbetarrörelsens museum – från idé till hand-

ling”, PM, 1981-11-30, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns 
personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, protokoll, PM 
mm., 1980–1995.
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sedd och komplett i oktober samma år.976 I november 
informerades riksdagens kulturutskott av ledningsgrup-
pen i samband med ett studiebesök i Norrköping. Muse-
ifrågan diskuterades fortsatt vid flera seminarier under 
våren 1979.977 Detta ledde i nästa steg till ett seminari-
um i Norrköping under oktober 1979, med ett än breda-
re deltagande av representanter för arbetar- och fackför-
eningsrörelsen, arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
centrala och regionala museer samt för forskning och 
folkbildning.978 Vid detta tillfälle gavs stöd för idén från 
fackförenings- och arbetarrörelsens representanter med 
LO:s Bertil Jansson som främste företrädare, medan in-
vändningar mot projektet restes från såväl representan-
terna för arbetarrörelsens arkiv som det professionella 
museifältet. I sina motiv för stödet hänvisade Jansson 
till att planerna väl överenstämde med 1974 års statliga 
beslut för kulturpolitiken.979 Arbetarrörelsens arkivs 
chef Lars Wessman var kritisk, främst därför att han an-
såg att Arbetarrörelsens arkiv redan bedrev en funge-
rande verksamhet med forskning om arbetarrörelsen 
historia. Han såg det kommande museet som en kon-
kurrent både om pågående och framtida verksamheter 
men även om ekonomiska resurser.980 Någon preciserad 
kritik finns inte dokumenterad av de representanter från 
museifältet som deltog, men i en skriftlig kommentar 
om mötet efteråt hävdades följande: ´Invändningarna 
var många, framförallt från den församlade museieliten. 
Den tycktes nästan med en mun vilja sänka tanken på 
ett museum i Norrköping så fort som möjligt. Kanske 
kände de sig hotade av en ny frisk konkurrent?´981 Efter 
seminariet i oktober 1979, blev frågan om ett arbetarrö-
relsens museum på allvar en fråga som diskuterades 
som en nationell angeläget för hela arbetarrörelsen. 
Ledningsgruppen beslöt i december 1979 att ge en ny 
utredning i uppgift att undersöka behovet av museet 
samt att utarbeta direktiv för detsamma. De senare fast-

976  Åkesson, 1981. 
977  Ibid.
978   Anders Åkesson, ”Rapport från seminarium 8-10 oktober 1979 i 

Norrköping angående behov av och förutsättningar för ett arbetar-
rörelsens museum”, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns perso-
narkiv, 1980–1995, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, seminarie-
rapporter, PM mm., 1980–1995.

979   Bertil Jansson, ”Förutsättningar för och behov av ett arbetarrö-
relsens centralmuseum”, i ”Rapport från seminarium 8-10 okto-
ber 1979 i Norrköping angående behovet av och förutsättningar 
för ett arbetarrörelsens museum”, Arbetets museums arkiv: Erik 
Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, semina-
rierapporter, PM mm., 1980–1995.

980   Lars Wessman, ”Om arbetarrörelsens arkiv och museet”, PM 
1979-10-01 (Ej återfunnit i Arbetarrörelsens arkiv), 1979; Wess-
mans invändningar mot ett arbetarörelsens museum finns återgiv-
na i ”Arbetets museum – bakgrund, åsikter, attityder”, Arbetets 
museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, 
Diverse handlingar Björn Horgby, 1978–1985. 

981   Alzén, 1996, 99; Den skriftliga kommentar som Alzén hänvisade 
till var Rodi Ailerts inledningsanförande ”Historien är vår” re-
dovisad i ”Rapport från seminarium 8-10 oktober i Norrköping 
angående behovet av och förutsättningar för ett arbetarrörelsens 
museum ”, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, 
1980–1995, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, seminarierappor-
ter, PM mm., 1980–1995.

ställdes av ledningsgruppen i januari 1981.982 Ordföran-
de för utredningen blev generaldirektören på Arbets-
marknadsstyrelsen (AMS) Bertil Olsson, en aktör med 
stark förankring i arbetarrörelsen. Utredningens första 
förslag antogs av ledningsgruppen och innebar att ett 
nytt museum skulle etableras med namnet Arbetets mu-
seum. Med detta som underlag inbjöd ledningsgruppen 
i oktober 1982 representanter för LO, KF och ABF att 
bilda Stiftelsen Arbetets museum. En skrivelse om detta 
skickades också till SAP. Förslaget med begäran om 
statsanslag skickades i november 1982 till Utbildnings-
departementet.983 I december 1982 uppvaktade en elva-
mannadelegation med Bertil Olsson i spetsen, kulturmi-
nistern Bengt Göransson och dennes statssekreterare 
Gunnar Svensson.984 Den senare har omvittnat att ”när 
Bertil Olsson med följe dök upp på departementet vis-
ste man att det var allvar”.985Göransson och Svensson 
beslöt att överlämna utredningen till en sakkunnig per-
son inom museifältet, för att få den diskuterad och kom-
menterad. Detta uppdrag gick till Erik Hofrén och hans 
kommentarer redovisades som promemoria i september 
1983.986 Hofrén hade tidigare tillsammans med Gunnar 
Sillén ingått i en arbetsgrupp som LO tillsatt, för att 
analysera och utforma ett fackligt-ideologiskt underlag 
för kulturminnesvården. I denna grupp ingick även Ber-
til Olsson. Resultatet av LO-gruppens arbete ”Arbetets 
minnesmärken” presenterades i Arbetarrörelsens års-
bok 1981.987 Denna skrift utgjorde underlag för den de-
batt som ägde rum på LO-kongressen 1981 och där kul-
turfrågorna för första gången diskuterades på samma 
villkor som andra samhällsfrågor. På denna kongress 
fattade LO för första gången ett beslut om ett kulturpo-
litiskt handlingsprogram Facklig kultursyn – resultatet 
av ett idéarbete som påbörjades 1978.988 I detta fastslogs 
bl.a. att ´den nya museibildningen kring arbetets histo-
ria bör kunna utvecklas och ges ett samhällsstöd´. Sam-
ma politiska viljeinriktning om ett Arbetets museum 

982   Anders Åkesson, ”Arbetarrörelsens museum – från idé till hand-
ling”, PM 1981-11-30, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns 
personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, protokoll, PM 
mm., 1980–1995.

983   Skrivelse från Anders Åkesson till ledningsgruppen för ett arbe-
tarrörelsens museum i Norrköping, 1982-10-27; Skrivelse till re-
geringen/utbildningsdepartementet från ledningsgruppen för ett 
arbetarrörelsens museum i Norrköping, ”Arbetets museum i Norr-
köping”, 1982-11-05, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns per-
sonarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Utredningar, seminarierapporter, 
Promemorior mm., 1980–1995.

984   Alzén, 1996, 100; Elvamannadelegationen bestod av represen-
tanter för de fackliga organisationerna, lokala representanter för 
Norrköpings kommun samt utredningsgruppen.

985  Intervju med Gunnar Svensson 2009-01-30.
986   Erik Hofrén, ”Att dokumentera och levandegöra arbetet och dess 

historia. Kortfattad kommentar till utredningsförslaget om Ar-
betets museum”, PM 1983-09-10, Arbetets museums arkiv: Erik 
Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 4, Kopior, skrifter och ar-
tiklar, 1961–2001; Gunnar Svensson, ”Arbetets museum”, 1983-
11-23, Arbetarrörelsens arkiv, Gunnar Svenssons personarkiv, 
Arkivnummer 4676, PM2 1983–1988, medregister 2:1.

987  Alzén, 1996, 99.
988   Bertil Jansson, ”Arbetarrörelsen och museerna”, i Nordisk Muse-

ologi 1997:1, 172.



191

bekräftades därefter även vid 1981 års SAP-kongress.989 
Med den här redovisade och för arbetarrörelsen vanliga 
metoden att genom partsammansatta grupper och utred-
ningar säkerställa förankringen av beslutsunderlag, 
hade ett politiskt stöd för Arbetets museum skapats. 
Formellt bekräftades detta i april 1983 då stiftelsen Ar-
betets museum bildades med ABF, KF, LO och TCO 
som huvudmän. Ordförande i stiftelsen blev Margareta 
Svensson, LO, och vice ordförande Rune Rosenqvist, 
Norrköping, som samtidigt representerade ABF. Nästa 
steg blev att bilda en projektgrupp för att arbeta vidare 
med genomförandet av Arbetets museum. I denna in-
gick förutom de två förstnämnda, Bertil Olsson, som 
lett den tidigare utredningen, Erik Hofrén som sakkun-
nig i utredningen samt Anders Åkesson Norrköpings 
kommun, som sekreterare.990 När projektgruppen i sep-
tember 1983 formulerade stiftelseurkund och stadgar 
fastslogs att det inte var arbetarrörelsens historia, utan 
arbetets historia som skulle vara grunden för museets 
verksamhet. Denna betydelseförskjutning var betydel-
sefull och hade tillkommit efter den promemoria om 
utredningen som Erik Hofrén redovisat under septem-
ber 1983.991                                   

Hofréns synpunkter på utredningen och på hur Arbetets 
museum skulle utformas, byggde på tankar om muse-
et som vuxit fram under hans mångåriga erfarenhet av 
museiarbete och museologiskt tänkande. Viktiga för 
honom var museiförebilder som Artur Hazelius och 
Gregor Paulsson, men han hämtade också inspiration 
från flera av de svenska arbetarförfattarna med Ivar Lo 
Johansson som ledande gestalt.992 Inför Arbetets mu-
seums invigning 1991 beskrev Hofrén situationen på 
svenska museer: 

Med en svepande rundmålning: det svenska museet 
av idag är medelålders mäns mening om sin före det-
ta samtid. Det verkar som om det saknas ideologer 
som kan formulera den yngre och yngsta generatio-
nens syn. Och ändå har jag svårt att tro annat än att 
museet som form tillhör framtiden. Det finns en när-
het och distans, ett slags djup insikt om människans 
utsatthet. Det finns en svårdefinierad men på vägen 
genom museet starkt upplevelsebar omsorg, en väg 
som stundom till framtiden bär.993 

Hofréns bedömning av statusen för, viljan och förmå-
gan till förnyelse av svenska museer innehöll tydli-
ga reservationer, men hans tilltro till museet som idé 
framstod som orubbad. Samtidigt fanns i hans karakte-
ristik en klar uppfattning om varför det fanns förutsätt-
ningar att skapa ett Arbetets museum. En viktig orsak 
989  Alzén, 1996, 99; Jansson, 1997, 172; Åkesson, 1981. 
990  Alzén, 1996, 99–100.
991  Ibid.   
992   Erik Hofrén, ”Mellan makt och minne”, i Tvärsnitt – tema muse-

um 1991:1–2, Humanistiska forskningsrådet, 45–48.
993  Ibid.

till det var riksdagens kulturpolitiska beslut från 1974, 
men han underströk därutöver den mobilisering hos 
arbetarrörelsen för kulturen som ägt rum med början 
under den andra delen av 1970-talet och därefter un-
der 1980-talet, således en bedömning som avvek från 
Alzéns hänvisning till ”Grävrörelsen”. Enligt Hofrén 
hade det snarare först handlat om ett nyväckt intresse 
för den egna historien och därefter utvecklats till ett 
engagemang för att bevara kulturarvet - med särskild 
tonvikt på arbetarkulturen. Engagemanget manifeste-
rades i början av 1980-talet av LO i skriften Facklig 
kultursyn, men också i TCO:s arbete för ett kulturaktivt 
samhälle om arbetets historia och yrkeskultur. Projek-
tet Kultur i arbetslivet som genomfördes som ett sam-
arbete mellan Statens Kulturråd, LO, TCO, ABF och 
TBV994, hade också betydelse för att stimulera intresset 
för kulturen i arbetslivet.995 Som framgått ovan hade i 
museifältet sedan 1960-talet förts en diskussion om hur 
museerna skulle utvecklas. Hofrén underströk som ar-
gument för ett Arbetets museum det behov av förnyelse 
som Göran Rosander varit en viktig förespråkare för i 
denna debatt. Särskilt lyfte Hofrén fram debattskriften 
Samla, vårda, visa eller något mer? som med Statens 
Kulturråds tillskyndan författats av Rosander och som 
använts som debattunderlag vid konferenser och semi-
narier. När därför Hofrén kom med sitt skriftliga bidrag 
i promemorian 1983, med synpunkter på Arbetets mu-
seums inriktning, byggde det på både museiaktörens 
professionella kunskaper, men också en lojalitet och 
ett engagemang för arbetarrörelsens sak. I sin kom-
mentar till utredningen från 1982 om Arbetets muse-
um lyfte Hofrén fram följande argument:996 Motivet 
för en statlig medverkan i Stiftelsen Arbetets museum 
för att dokumentera och levandegöra arbetet och dess 
historia, var inte bristen på intresse och engagemang 
hos svenska museer utan tvärtom, det var ”det stän-
digt växande intresset centralt, regionalt och lokalt för 
dessa frågor”.997 Med den formuleringen ville Hofrén 
markera att det fanns ett tilltagande intresse för arbetet 
och dess historia i samhället utanför museerna och att 
det var detta och inte museernas ointresse eller invänd-
ningar som var huvudskälet till att etablera ett Arbetets 
museum. Med det argumentet ville han åstadkomma en 
”synvända” i debatten om Arbetets museum. Han un-
derströk också den diskussion i museifältet nationellt 
och internationellt som pågått sedan 1960-talet om en 
vidgad syn på museet, som innebar att dess anknytning 
till och samspel med samhället var central. Denna de-
batt handlade således om behovet av en förnyelse mot 
Samhällsmuseer och i linje med det en omvärdering av 

994  TBV= Tjänstemännens bildningsorganisation.
995  Hofrén, 1991:1–2, 49.
996   Erik Hofrén, ”Att dokumentera och levandegöra arbetet och dess 

historia – Kortfattad kommentar till utredningsförslaget om Ar-
betets museum”, 1983-09-15, 3, Arbetets museum: Erik Hofréns 
personarkiv, Serie Ö IV, Volym 4, Kopior, skrifter och artiklar, 
1961–2001.

997  Ibid.
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synen på museet som fenomen. Detta kom till uttryck 
i den nya och internationella museologin som börjat 
beskriva museets uppgift i termer av vad som kallades 
”den fjärde dimensionen”. Detta handlade om en per-
spektivförskjutning i synen på museet där begreppen 
tid, rum och relationen mellan museet och samhället 
var centrala.998 Denna nya syn på museet hade påtag-
liga filosofiska drag och innebar också en distansering 
från den invanda devisen ”Samla, vårda, visa”. I Sveri-
ge fanns 1974 års kulturpolitiska beslut som en viktig 
utgångspunkt i diskussionen om museets samhällsupp-
drag. När det gäller museets traditionella grundfunk-
tioner ”samla, vårda, visa” menade Hofrén att de två 
förstnämnda inte borde prioriteras på Arbetets muse-
um: ”Det är inte primärt den fysiska äganderätten till 
det enskilda föremålet utan fastmer respekten inför 
tingens budskap som är ett konstituerande element. 
Därför behöver Arbetets museum i sin första fas inte 
bedriva egen föremålssamling i syfte att äga och vårda, 
men väl utifrån sina värderingar söka utveckla dyna-
miska perspektiv, delvis inom ramen för SAMDOK.” 
999 Istället var museets viktigaste uppgift att utveckla en 
kontakt och dialog med det omgivande samhället och 
dess intressenter. Museets forskningsansvar var bety-
delsefullt och skulle inriktas mot arbetarkulturen och 
slutligen, inte minst viktigt, skulle museet utvecklas 
som ett forum för internationellt museisamarbete.1000                          

Statens kulturråd, vars ansvar var att bedöma förutsätt-
ningarna för ett Arbetets museum samlade för samråd 
representanter för de viktigaste institutionerna och ak-
törerna i museifältet centralmuseerna, länsmuseerna, 
Svenska museiföreningen, SAMDOK, Riksantikvarie-
ämbetet (RAÄ) och Riksutställningar. I Statens kultur-
råds remissvar till regeringen hade representanterna för 
museifältet inga anmärkningar mot Arbetets museum 
förutsatt att dess statsbidrag inte inkräktade på de övri-
ga museiinstitutionernas bidrag. Enligt Gunnar Svens-
son ´förväntades att dessa skulle avge positiva remiss-
svar, vilket de också gjorde´.1001                     

Sten Rentzhog har berättat att frågan om ett Arbetets 
museum väckte blandade reaktioner i  museifältet. 
Många av de etablerade museiaktörerna var kritiska till 
ett nytt specialmuseum, som förmodades bli ett natio-
nellt centralmuseum med huvudinriktning på arbetets 
historia.  Rentzhog var själv kritisk och ansåg att Ar-
betets museum inte hade något berättigande, eftersom 
det redan fanns ett centralmuseum – Nordiska museet 
– som ansvarade för dessa frågor. Ett annat argument 
som han anförde mot ett Arbetets museum, var att en 
sådan etablering skulle bryta det mönster av den natio-
nella museistruktur som han själv hade föreslagit. En-

998  Hofrén, 1983, 2.
999  Ibid., 3.
1000  Ibid.
1001  Annika Alzén 1996.

ligt Rentzhog torgfördes emellertid aldrig denna kritik 
i officiella fora. Jag återkommer nedan om denna skep-
sis i museifältet. 1002                                                                   

Som sagt resulterade 1983 frågan om vilka som skulle 
vara ägare och huvudansvariga för Arbetets museum i 
en lösning med en stiftelse som huvudman. Med detta 
som förutsättning lovade staten att svara för anslag.1003 
I motiveringen till det statliga stödet till Arbetets muse-
um angav kulturministern Bengt Göransson de två ar-
gumenten om arbetets historia och bevarandet av indu-
striminnen. Dessa motiveringar hängde intimt samman 
eftersom satsningen på Arbetets museum och därmed 
arbetets historia samtidigt innebar ett bidrag till beva-
randet av industrilandskapet i Norrköping.1004 Därmed 
syntes projektet vara räddat och planeringskrafterna 
kunde koncentreras på att formulera en fördjupad 
målsättning och inriktning för museet parallellt med 
att museet öppnades för allmänheten. I ett första skede 
utsågs Erik Hofrén till chef och därmed kunde en pla-
nering ske för Arbetets museums öppnande i december 
1984 med Riksutställningars ”Land du välsignade” – 
en utställning som hade öppnats redan 1973 i Kiruna 
och därefter visats på många platser i landet.1005 Om-
vandlingen av industrilokalen ”Strykjärnet” till musei-
lokal för Arbetets museum och för publik verksamhet, 
försenades länge på grund av en oenighet mellan sta-
ten, kommunen och stiftelsebildarna om vem som hade 
ansvaret för den inre renoveringen av lokalen. Staten 
ansåg länge att detta var en fråga för stiftelsebildar-
na. Norrköpings kommun, som hyrde ut ”Strykjärnet” 
till stiftelsebildarna, ville emellertid ha garantier av 
staten för att dessa betalade hyran, innan man starta-
de den inre renoveringen. Några sådana garantier ville 
inte staten lämna och därmed var frågan länge i ett låst 
läge. Jag återkommer nedan om upplösningen i frågan 
om ansvarsfördelningen av lokalfrågan. 

Bild 61: Erik Hofrén på Arbetets museums tak. Tid: ej känd 
(troligen 1986-1991). Foto: Sture Ryman/Arbetets museums 
arkiv, Erik Hofréns personarkiv. 
1002   Se ovan Rentzhogs förslag vid Svenska museiföreningens muse-

ivecka 1980; Intervju med Sten Rentzhog 2007-03-25.
1003   Budgetproposition 1983/84:100, bilaga 10, Utbildningsdeparte-

mentet, 45.
1004  Budgetproposition 1983/84:100, 45.
1005  Annika Alzén, 1996, 106.
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Parallellt med processen om huvudmännens ansvar 
arbetade Hofrén med att utarbeta en plan för museets 
inriktning och gestaltning. En viktig strategi i detta ar-
bete var att fördela uppdrag till olika aktörer med spe-
cialkompetenser inom främst områdena historia, mu-
seiledning, kulturpolitik och utställningsgestaltning. 
Hofrén arbetade för att hitta en inriktning på museet 
som hade Samhällsmuseets egenskaper, men som ock-
så mer än andra museer, skulle riktas mot framtiden. 
Tidigt i denna process sökte han stöd av andra mu-
seiaktörer och forskare för att hitta en hållbar idé för 
projektet. Han etablerade ett samarbete med Riksut-
ställningar och dess chef Bengt Skoog, som 1985 fick 
uppdraget att utarbeta ett idéförslag för museets basut-
ställningar. Huvudansvaret för den uppgiften gavs till 
Per-Uno Ågren vid Västerbottens museum och dennes 
kollega vid museet bildkonstnären och museilektorn 
Göran Carlsson. Som underlag för sitt uppdrag hade de 
utredningen från 1982 om museets planerade inriktning 
samt de kommentarer till denna som 1983 författats av 
Erik Hofrén. Under 1986 överlämnade Carlsson och 
Ågren sitt förslag till idéskiss för Arbetets museum.1006 
Med detta som underlag fortsatte Hofrén att med refe-
renser till forskare och aktörer med kunskaper om mu-
seer och utställningsmediet, skissera museets målsätt-
ning, inriktning och gestaltning. 

En av de rådgivare som Hofrén tillfrågade om syn-
punkter på Carlssons–Ågrens idéskiss var Bo Lager-
crantz. Denne hade visat sitt intresse redan då frågan 
om ett arbetarrörelsens museum började diskuteras i 
slutet av 1970-talet. Vid ett av de första seminarier-
na i frågan i mars 1978, var han en av få som bidrog 
med ett skriftligt förslag till hur ett arbetarrörelsens 
museum skulle kunna utformas.1007 När projektet ta-
git flera steg framåt, levererade Lagercrantz ett utkast 
till kommentarer och synpunkter på den föreliggande 
idéskissen.1008Kort därefter mottog Erik Hofrén ett nytt 
kompletterande förslag på museets inriktning från Bo 
Lagercrantz.1009Hofrén uppskattade Lagercrantz förslag 

1006   Göran Carlsson & Per-Uno Ågren, Arbetets museum: Basut-
ställningar – Ett idéunderlag av Göran Carlsson och Per-Uno 
Ågren, Stiftelsen Arbetets museum/Norrköping, 1987; Idéutkas-
tet presenterades som sagt 1986, men dess slutliga utformning 
var klar i mars 1987 och presenterades i den tryckta version som 
anges här. 

1007   Bo Lagercrantz, ”Tankar kring planerna på arbetarrörelsens mu-
seum i Norrköping”, 1978-03-31, Arbetets museums arkiv: Erik 
Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Div. handlingar förf. 
Björn Horgby 1978–1985.

1008   Brev och promemoria från Bo Lagercrantz till Erik Hofrén med 
synpunkter och förslag på Arbetets museums inriktning och ge-
staltning 1987-12-01, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns 
personarkiv, Serie Ö IV, Volym 3, Korrespondens blandad, 
1981–2000.

1009   Brev och promemoria från Bo Lagercrantz till Erik Hofrén med 
synpunkter och förslag på Arbetets museums inriktning och ge-
staltning, 1988-01-03, Arbetets museums arkiv: Erik Hofréns 
personarkiv, Serie Ö IV, Volym 3, Korrespondens blandad, 
1981–2000.

som han bedömde som ambitiöst och genomtänkt.1010

Bild 62: Erik Hofrén presenterar Arbetets museum för en re-
geringsdelegation med i mitten Kjell-Olof Feldt och Birgitta 
von Otter. T.v. Anders Lindh. T.h. Erik Hofrén. Tid: ej känd 
(troligen efter 1991). Foto: Lasse Bergwall, Anders Åkesson/
Arbetets museums arkiv, Erik Hofréns personarkiv.

Bild 63: Fr. v. Bengt Skoog, Hugue de Varine och Erik Hofrén 
vid Motala ström framför Arbetets museum. Tid: ej känd (san-
nolikt 1986-1991), Foto: Lasse Bergwall, Anders Åkesson/Ar-
betets museums arkiv, Erik Hofréns personarkiv.

Historikern Björn Horgby hade redan 1978 engage-
rats av Anders Åkesson som vetenskaplig rådgivare 
under arbetet med vad som då benämndes arbetarrö-
relsens museum. Av samarbetet finns bl.a. dokumen-
terat en promemoria från oktober 1982 där Horgby, 
efter diskussion med sina historiekolleger Klas Åmark 
och Ingemar Johansson, underströk för ledningsgrup-
pen för Arbetets museum, att projektet borde plane-
ras utifrån på den professionella historieforskningens 
kompetens och inte på Grävrörelsens amatöristiska 
villkor.1011 När det 1985 stod klart att Göran Carlsson 
och Per-Uno Ågren accepterat uppdraget att utarbeta 
ett idéprogram för Arbetets museum, författade Horg-

1010  Muntlig uppgift från Erik Hofrén, mars 2012.
1011   Brev från Björn Horgby till Anders Åkesson med synpunkter på 

planeringen av Arbetets museum, 1982-10-07, Arbetets muse-
ums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV ,Volym 1, Div. 
handlingar förf. Björn Horgby, 1978–1985.
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by en promemoria ”Synpunkter på basutställningen 
– form eller innehåll” där han ifrågasatte Carlsson– 
Ågrens förutsättningar att tillämpa den samtida histo-
rieforskningens nya rön i sitt kommande idéförslag, 
med mindre än att de gavs stöd av några professio-
nella historiker. Horgby föreslog att ett sådant stöd 
skulle kunna åstadkommas med en historisk referens-
grupp bestående av historikerna Rolf Torstendahl och 
Klas Åmark, ekonomhistorikerna Lars Magnusson, 
Maths Isacson eller Bo Strååth, etnologen Orvar Löf-
gren samt slutligen Björn Horgby själv.1012 En tid se-
nare utvecklade Horgby sin syn på forskningens roll 
för Arbetets museums verksamhet.1013 Han föreslog 
där ett forskningsråd för Arbetets museum, något som 
idé redan fanns hos Erik Hofrén och som också senare 
förverkligades. En referensgrupp enligt Horgbys för-
slag kom aldrig till stånd, men Hofrén använde sig se-
nare av Isacsons kompetens genom att anställa honom 
som forskningschef för Arbetets museum. 

Carlsson–Ågrens programförslag presenterades 
19861014och beskrevs två år senare av Hofrén med föl-
jande entusiastiska formulering: ”Resultatet av deras 
gemensamma ansträngningar blev ett utställningskon-
cept som saknar motstycke i Sverige och Norden. […] 
Med utställningsspråkets oöverträffade konkretion 
blir politiska och ekonomiska tankar och teorier om 
människans natur och arbetets villkor fattbara gripba-
ra.”1015 Trots detta bestämde sig Hofrén för att avföra 
Carlssons/Ågrens idéskiss om museet vilket förefalla 
motsägelsefullt. Han kontaktade Eva Persson på Riks-
utställningar.1016 Flera motiv förefaller ha funnits för 
Hofréns beslut. Ett av dessa var att Carlsson-Ågrens 
utställningskoncept, som under 1970-talet rönt stora 
framgångar och uppskattning på många museer i lan-
det, av tidens tand hunnit förlora i attraktivitet som 
estetisk utställningsform. Ett annat skäl var att Carls-
son–Ågrens koncept för ett genomförande skulle ha 
krävt ekonomiska resurser som Hofrén bedömde inte 
skulle kunna uppbådas.1017 Det alternativa beslutet att 

1012   Björn Horgby, ”Synpunkter på basutställningen – form eller 
innehåll”, PM 1985-02-11, Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, 
Volym 1, Div. handlingar förf. Björn Horgby, 1978–1985.

1013   Björn Horgby, ”Arbetets museum och forskningen”, PM 1985-
04-03, Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, Div. 
handlingar förf. Björn Horgby, 1978–1985.

1014  Carlsson–Ågren, 1987.
1015   Erik Hofrén, ”Mellan makt och minne”, i Tvärsnitt 1991:1–2, 

47–48; Erik Hofrén ,”Det politiska museet”, 1998, 34–46, Erik 
Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 4, Kopior skrifter och 
artiklar, 1961–2001. 

1016   Eva Persson har presenterats ovan. Vid sidan av sin ledande 
roll som utställningsproducent på Riksutställningar sedan 1967, 
hade hon under många år gjort sig känd för sina kritiska artiklar 
i tidskrifter och andra media med utställningen som tema. Hon 
var också respekterad för sin förmåga till- och intresse för att 
utveckla idédiskussionen om utställningens estetik. Som redovi-
sats ovan gav hon 1996 ut boken Utställningsform som handlade 
om hennes långa yrkeskarriär främst hos Riksutställningar som 
producent och debattör om museernas utställningar.

1017  Muntlig uppgift från Erik Hofrén 2013-10-03.

rekrytera Eva Persson som formgivare och från muse-
ets start 1991 som museets konstnärliga ledare, hade 
samtidigt goda förutsättningar att bidra till framgångar 
för museet: Persson bedömdes vara landets skickligaste 
och mest erfarna producent av museiutställningar med 
en estetisk stilkänsla och djärvhet som hon var ensam 
om att äga. När det gällde museets mål och program, 
lade Hofrén ned ett omfattande arbete. Han rekryte-
rade ekonomhistorikern Maths Isacson från Uppsala 
universitet som forskningschef. Denne hade speciali-
serat sig på det industriella kulturarvet. Valet av Isacs-
son kan ses som ett uttryck för Hofréns ambitioner om 
ett Samhällsmuseum; det handlade om en kompetens 
till museet som avvek från en tradition av etnologer, 
arkeologer och konstvetare som länge gällt för Kultur-
arvsmuseet. Tillsammans utarbetade Hofrén–Isacson 
ett program för Arbetets museum för 1990-talet och 
med Isacson som författare. Den profil som de med 
programmet anvisade för museet rubricerades som 
Det mångkulturella arbetet. Med det ville de skapa ett 
museum som aldrig förekommit i Sverige tidigare och 
som hade ambitionen att initiera en debatt och forsk-
ning om kulturella uttrycksformer, kulturmöten, kultur-
konflikter och vad man kallade kulturassimilering på 
industrisamhällets arbetsplatser.1018

Arbetets museum gavs en för svenska förhållanden ny 
inriktning genom att man inte byggde verksamheten 
på några egna samlingar. Verksamhetsidén var att mu-
seet skulle låna från andra museer, de objekt eller det 
material som respektive utställning krävde. Man vil-
le skapa ett museum med filosofisk profil, där valet 
av ämne och den problematisering som gjordes för 
utställningar, program, forskning och möten med ak-
törer för museet, skulle styra hur verksamheten utfor-
mades. Museet sågs inte som en byggnad, utan i linje 
med det museiideal som Hofrén tidigare utvecklat, 
som en process där publiken genom egna förslag skul-
le vara delaktiga och medskapande i museets utveck-
ling. För Hofrén ingick detta som en viktig beståndsdel 
i ett förverkligande av ett demokratiskt museum – ett 
grannskapsmuseum (communitymuseum). Denna am-
bition var i linje med Samhällsmuseets idé och stod i 
tydlig kontrast till Kulturarvsmuseets värdegrund. För 
Hofrén, liksom för hans kollega Anders Lindh med 
bakgrund i folkbildning och folkrörelsearbete, som 
senare efterträdde Hofrén som chef för Arbetets mu-
seum, skulle museet ha kontakten och kommunikatio-
nen med publiken och fackföreningsrörelsen som en 
grundläggande utgångspunkt för allt vad museet hade 
att arbeta med och åstadkomma. Museet betonade att 
man inte bara ville delta i samhällsdebatten utifrån en 
lokal och nationell utsiktspunkt, utan även såg världen 
som sin arena. Denna programförklaring med en in-
ternationell profil där globala samarbeten och influen-

1018   Maths Isacson, Det mångkulturella arbetet – Ett 90-tals program 
för Arbetets museum, Arbetets museum/Norrköping, 1991.
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ser var viktiga, var Arbetets museum visserligen inte 
ensam om bland svenska museer, men den var ändå 
en viktig markering som uttryck för den framtidspro-
fil som museet ville framhäva.1019 Den segslitna kon-
flikten mellan museets huvudmän, staten och Norrkö-
pings kommun om ansvarsfördelningen i lokalfrågan 
hade ingen självklar lösning. Hofrén har beskrivit si-
tuationen som att museets förverkligande länge stod 
och vägde med parternas intresse om en överenskom-
melse. Länge övervägde Hofrén att avsluta sitt enga-
gemang i projektet, då han ansåg att huvudmännen 
alltför länge tvekade att ta sitt ansvar.1020 För att driva 
frågan till ett avgörande initierade Hofrén i juni 1987 
ett möte med stiftelsebildarna om museets framtid. Till 
detta utarbetade han ett skriftligt dokument ”Arbetets 
museum – Museum tillsammans: Nya vägar, nya hori-
sonter, nya verktyg”.1021 Dokumentet var ett av många 
försök att förklara för stiftelsebildarna varför Arbetets 
museum fyllde ett viktigt behov och det avslutades 
med en maning till dem att förstå att museet var nöd-
vändigt och att de hade ett ansvar att bestämma sig för 
projektets framtid:

I ett så stort och djupt annorlunda kulturprojekt som 
Arbetets museum, historia är ett ämne med långa 
halveringsperioder, krävs att man allvarligt söker 
klargöra den egna inställningen. Om SAM [SAM= 
Stiftelsen Arbetets museum; min anmärkning] är en 
koloss på lerfötter, ett till tillsynes försvar för gamla 
underlåtelsesynder eller om det är fotat i dagens var-
dagliga behov. Till dessa behov hör framtiden.1022 

Citatets två sista meningar var en markering av Hofrén 
riktad mot den obeslutsamhet som stiftelsebildarna 
länge visat. Det utsade också att Arbetets museums 
uppgift inte skulle vara tillbakablickande och att mu-
seet borde utgå från den vardagliga samtiden för att 
kunna utgöra ett verktyg för framtiden. Under mötet 
upprepade stiftelsebildarna sina tidigare ståndpunkter 
om att det var statens uppgift att ansvara för museets 
ekonomi. Retoriskt förklarade man samtidigt sitt stöd 
för Arbetets museums mission.1023 Efter att ytterligare 
tid förflutit och fortfarande ingen tagit ansvar för att sä-
kerställa museets ekonomiska bas var situationen fort-
farande kritisk för Arbetets museum. Allvaret och osä-
kerheten framgår av ett brev i januari 1988 från Hofrén 
till ledningsgruppens ordförande Margareta Svensson 
och TCO:s representant Inge Grankvist: 

Så här är det och så får det bli. Om … Min första 

1019  Isacson, 1991.
1020  Muntlig uppgift från Erik Hofrén, 2013-10-03.
1021   Erik Hofrén, ”Arbetets museum – Museum tillsammans: Nya 

vägar, nya horisonter, nya verktyg”, Underlag för samtal: Museet 
möter stiftarna 1987-06-11, Erik Hofréns privata arkiv.

1022  Hofrén, 1987.
1023   ”Museum tillsammans”. Rapport från en konferens i Norrköping 

11 juni 1987, Erik Hofréns privata arkiv, 13.

fråga, har vi tillräckligt med argument och tillräck-
ligt med supporters för att våga det stora språnget uti 
framtiden. […] På alla sätt tror jag det vore bra om 
vi kunde göra så här i teori och praktik Och strategi. 
Vi förlorar valet, då behövs att vi gjort ett stort och 
välmotiverat krav på staten som stiftarna ställer sig 
bakom. Vi förlorar inte, ja då måste väl stiftarna gå 
på riktigt starkt på det socialdemokratiska partiets 
ledning.1024  

Citatet understryker tydligt två förhållanden: för det för-
sta att skapandet av Arbetets museum var ett socialde-
mokratiskt projekt och för det andra att ett genomföran-
de av projektet fortfarande i början av 1988 var osäkert, 
oklart och i varje fall inte självklart. Bilden om ett av-
skrivande av projektet upplevdes av Hofrén i april 1988 
så påfallande, att han hotade att avgå som chef försåvitt 
inte staten eller stiftelsebildarna utlovade nödvändiga 
resurser. Trots denna markering förefaller hotbilden mot 
Arbetets museum ha bestått under sommaren och hös-
ten 1988. Av ett brev i oktober till Hofrén från den sam-
tida ledande socialdemokratiske ideologen Jan Lind-
hagen, framgår klart att stiftarnas hållning till Arbetets 
museum var ambivalent. I brevet gör Lindhagen en 
analys om en tänkbar förklaring till den defensiva och 
skeptiska hållning till nydanande projekt som syntes 
vara spridd bland arbetarrörelsens organisationer: 

Låt mig börja med stiftarna. Jag har ingen anledning 
att kommentera Dina bekymmer därvidlag, men kan 
inte undvika en reflektion på tal om rapporten om 
konferensen i Norrköping den 11 juni 1987. Ser man 
till de 4 inledningarna av stiftarnas talesmän så fram-
står det märkligt, att så till både form och innehåll 
svaga, att inte säga undermåliga inlägg kan göras ef-
ter 100 års folkbildningsarbete! Jag har läst åtskilligt 
om, och av, deras föregångare och har lärt mig res-
pektera den folkliga förmågan – men detta är skräp: 
och därmed inte utan risker för projektet! […] Mer 
stötande ändå är, att också i inläggen om ett Arbe-
tets museum talar de fyra om ett martyrium. Det är i 
sig ett mysterium var detta martyrideal har kommit 
ifrån. Det är alldeles okänt i rörelsens ungdom och 
mandom, men präglar det gubbiga 70-talet. Ingenting 
i fackföreningsrörelsens yttre ställning kan rimligen 
motivera varför denna perversa retorik (och jag und-
rar om den inte har mer personliga källor: Tage Er-
landers uppskattade självironi hade en sjukare sida 
som hade drag av självförakt, och möjligen sporran-
de det Olof Palme, som av någon anledning hade 
faiblesse för martyrrollen – vilket naturligtvis gör 
hans död än makabrare. Och via denne, alla tiders 
mest överreklamerade politiker, spred sig måhända 
de självbeklagande talesätten och uppfattningarna till 
än svagare andar). Hur som helst, ett martyriets mu-

1024   Brev från Erik Hofrén till Margareta Svensson LO och Inge 
Grankvist TCO, 1988-01-27, Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö 
IV, Volym 3, Korrespondens blandad, 1981–2000.
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seum är en dålig utgångspunkt för att tala om dagens 
frågor, eller ens om världens frågor.1025

Lindhagens skarpa kritik mot den socialdemoratis-
ka partiledningen och fackföreningsrörelsen skall 
ses i perspektiv av två omständigheter. Den ena var 
att det var känt att Lindhagens relation till Olof Pal-
me var kylig. Den andra var Lindhagens fria roll 
som ledande intellektuell debattör inom arbetarrö-
relsen. Som sådan möttes han med stor respekt av 
många samtidigt som han säkerligen fick många fien-
der, särskilt i dem som utsattes för hans ofta hårda 
omdömen. Samtidigt tycks Hofrén ha delat mycket 
av de oförsonliga bedömningar som Lindhagen 
gjorde om flera av fackföreningsrörelsens företrädare. 
Det framgår av den analys Hofrén gjorde 1988 om 
den historiska bakgrunden till Arbetets museum: 
”Stiftelsebildningen föregicks av en omfattande 
utredning ledd av Bertil Olsson, stark personlighet i 
modern svensk arbetsmarknadspolitik. I utredningen 
gavs uttryck för den avvaktande inställning som 
länge funnits inom stiftarnas organisationer, inte 
minst fackföreningsrörelsens, till de samhällsstödda 
kulturinstitutionernas sätt att leda och fördela det 
nationella, regionala och lokala kulturarvet.” 1026 Eller 
”Fackföreningsrörelsens attityd, stundom retroaktivt 
vrede, bottnade till dels i egen oförmåga eller snarare 
kanske ovilja att urskilja de nära sambanden mellan ar-
betets historia och arbetets framtid”.1027

Trots stiftarnas ambivalens insåg man förmodligen 
ändå till sist att ett avgörande beslut inte kunde skjutas 
upp hur länge som helst.  Sannolikt bidrog den social-
demokratiska valsegern i september 1988 till att de nu 
fem stiftelsebildarna LO, TCO, KF, ABF och TBV1028 i 
februari 1989 lyckats mobilisera ekonomiska resurser 
för att inköpa ”Strykjärnet” av kommunen. Med detta 
besked beslöt staten att bevilja bidrag till Arbetets mu-
seum. 1029 I januari 1990 inköptes fastigheten av två av 
stiftelsebildarna LO och KF och i november 1990 in-
leddes renoveringen av ”Strykjärnet”. Drygt ett år där-
efter i december 1991 invigdes Arbetets museum for-
mellt av kulturminister Bengt Göransson.1030      

1025   Brev till Erik Hofrén från Jan Lindhagen 1988-10-03, Arbetets 
museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV Volym 3, 
Korrespondens blandat, 1981–2000.

1026   Erik Hofrén, ”Det demokratiska museet”, 1988, 35, Arbetets 
museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 4, 
Kopior, skrifter och artiklar, 1961–2001.

1027  Hofrén, 1988, 36.
1028   Tjänstemännens bildningsförbund (TBV) blev huvudman i stif-

telsen 1988-01-01; Beslut fattades i styrelsen för Arbetets mu-
seum 1987-08-31, Arbetets museums arkiv, Styrelseprotokoll, 
Serie A 1a:1, 1983–1992.

1029   Styrelseprotokoll 1988-03-13, Arbetets museums arkiv, Styrelse-
protokoll, Serie A 1a:1, 1983–1992.

1030  Alzén, 1996, 107.

Bild 64: Arbetets museums personal och ledning framför Mot-
ala ström och museet. Tid: ej känd (troligen 1991-1993). Där 
ses bl.a. Erik Hofrén (längst t.v.), Anders Lindh (längst bak 
t.v.), Ann Fohlin (t.h. om Hofrén) och Eva Persson (längst 
fram t.h.). Foto: Anders Rydén/Arbetets museums arkiv, Erik 
Hofréns personarkiv. 
 
Erik Hofrén var tidigt en huvudaktör som idégivare 
och organisatör för museet och han blev också som 
framgått ovan Arbetets museums förste chef.  Från 
stiftelsebildningen 1983 och fram till Arbetets muse-
ums invigning 1991, pågick en intensiv diskussion om 
finansiering och huvudmannaskap. Den skeptiska in-
ställning till Arbetets museum som fanns i det svenska 
museifältet, har redovisats ovan. När projektet efter fle-
ra års diskussioner till sist var klart för genomförande, 
fanns även kritikerna för gott att hålla god min. I au-
gusti 1991, endast några månader innan Arbetets mu-
seums officiella invigning, slöt sålunda Sten Rentzhog 
i rollen som styresman för Nordiska museet ett samar-
betsavtal med Erik Hofrén och Arbetets museum. Avta-
let innebar bl.a. följande:

 – Allt material från den av de båda museerna gemen-
samt bedrivna insamlings- och dokumentations-
verksamheten tillförs Nordiska museets samlingar.

 – Erbjudanden till Arbetets museum om förvärv av 
föremål, arkivalier eller annat material hänvisas 
normalt till Nordiska museet eller – efter samråd 
med detta – till lämpligt annat museum.

 – Nordiska museet håller Arbetets museum löpande 
underrättat om föremål och annat material som sär-
skilt söks för Nordiska museets samlingar.

 – Arbetets museum svarar för kostnaderna för up-
pordning av insamlat material medan Nordiska mu-
seet svarar för kostnaderna för registrering och be-
varande.

 – Arbetets museum lånar föremål, arkivalier och 
böcker ur Nordiska museets samlingar enligt gällan-
de regler.



197

 – Material som förvärvats genom Arbetets museums 
försorg äger Arbetets museum generell rätt att få 
låna eller få deponerat.1031

Bild 65: Erik Hofrén och Sten Rentzhog undertecknar sam-
arbetsavtalet mellan Nordiska museet och Arbetets museum 
1990-1991. Foto: Mikael Parr/Arbetets museums arkiv, Erik 
Hofréns personaarkiv. 
Avtalet gav således Arbetets museum rätt till lån av 
objekt som ägdes av Nordiska museet, samtidigt som 
Nordiska museet skulle ansvara för förvaring och vård 
av de objekt som använts vid olika utställningar pro-
ducerade vid Arbetets museum. Med avtalet fullfölj-
de Arbetets museum sin målsättning om ett museum 
utan samlingar. Samtidigt säkerställde Arbetets muse-
um möjligheterna att utifrån sina behov använda sig 
av Nordiska museets samlingar. Detta markerade en 
ambition som Samhällsmuseum av ett museum som 
inte tillskrev begreppen samla och vårda ett egenvärde 
som fallet var för Kulturarvsmuseet. Arbetets museum 
invigdes i december 1991 med utställningen ”Öppna 
sinnen” med museets konstnärlige ledare Eva Persson 
som ansvarig producent. Museet och utställningen gavs 
positiva recensioner i rikspressen, men med invänd-
ningar i lokala medier.1032 Bland recensenterna fanns 
Bo Lagercrantz som skrev en berömmande artikel som 
publicerades såväl i Östgötakorrespondenten som i Af-
tonbladet. Några dagar efter museets invigning skrev 
han till Erik Hofrén, där han bifogade sitt brev efter 
invigningen till Eva Persson liksom recensionen som 
införts i Östgötakorrespondenten. Lagercrantz omdöme 
om vad Eva Perssons åstadkommit var positivt, men 
här fanns också invändningar:

I bif. Kp av brev till Eva Persson utvecklar jag mitt 
prisande ytterligare – samtidigt som jag framför en 
del invändningar. De är delvis rätt tuffa. Men jag 
menar att ingen museiman nånsin har spänt bågen så 
vågsamt som hon. Detta är först och främst beund-

1031   Samarbetsavtal mellan Nordiska museet och Arbetets museum, i 
Svenska museer 1991:4, 6.  

1032   Recension av Arbetets museums utställning ”Öppna sinnen”, 
Inga Maj Beck, Aftonbladet, januari 1991.

ransvärt. Det för med sig risken för inkonsekvenser. 
Jag tror också att jag säger att en så fin utställning 
som Sinnena måste vara öppen för bearbetning och 
finslipning. Inte ens de som gjort den kan utvärdera 
förrän de har verket framför sig.1033

I samma brev till Hofrén kritiserade han samtidigt en 
uppsats av Maths Isacson som denne publicerat i sam-
band med museets invigning: ”Den kritik jag i brevet 
ägnar begränsningen i Maths Isacsons uppsats ”Arbe-
tets vägar”, som blott är ägnad lönearbetet, håller jag 
på. Det är viktigt att fånga in arbetets hela spektrum. 
Inte minst sedan vi fått en borgerlig regering som kan 
reagera om ni befinns arbeta för snävt fackligt.” 1034 
Avslutningen av brevet anknöt inte bara till skapandet 
av Arbetets museum som ett nytt framtidens museum, 
det markerade också i ett försonande sken finalen av en 
intensiv museidebatt som ägt rum under många år, med 
aktörer som gett allt och kanske lite till för försvaret av 
vad man brunnit för:

En gång tyckte jag hemskt illa om författarna till 
70-talets museum. I något sammanhang har jag skri-
vit att de tycktes avse 1870-talet. Min dåtida kritik 
av den boken vidhåller jag. Men det var ju länge sen. 
Harald fick tyvärr inte vara med länge. Men Sten R. 
[Sten Rentzhog; min anmärkning] och i synnerhet du 
visade tidigt helt andra takter. 1035

En kort tid efter Arbetets museums invigning karakteri-
serade Bo Lagercrantz i Svenska museer detta som den 
största händelsen i det svenska museifältet sedan Skan-
sens tillkomst. Han fortsatte:

Den som hisnar över mitt påstående må begrunda hur 
lite av nytänkande som präglat våra museer under 
det gångna århundrandet. Skansen var från starten 
landets största publikmagnet genom årtionden och 
har behållit sin position. Men vid Artur Hazelius död 
1901 tog etnologerna omgående befälet över Nord-
iska museet, som var hans viktigaste skapelse. Där 
hängde de upp mangelbrädena och selbågarna i långa 
typserier så som de vant sig att hantera sina egna 
stenyxor. Vetenskapligt sett var greppet befängt när 
det tillämpades på folkkonsten där orginaliteten var 
slöjdarnas främsta syfte. Och ur pedagogisk synvin-
kel var det förödande. Landsorten följde som vanligt 
exemplet från kungliga huvudstaden. Dammet höljde 
landets alla museer.1036

1033   Brev från Bo Lagercrantz till Erik Hofrén 1991-12-18, Arbetets 
museums arkiv: Erik Hofréns personarkiv, Serie Ö IV, Volym 1, 
Brev från/till olika personer som varit engagerade i Arbetets mu-
seums uppbyggnad, 1980–1993.

1034  Ibid. 
1035   Maths Isacson, “Ett nytt forskningsområde”, i Nordisk museolo-

gi 1997:1, 97–106.
1036   Bo Lagercrantz, ”Apropå Arbetets Museum”, i Svenska museer 

1992:1, 30.



198

Med dessa formuleringar sammanfattade Lagercrantz 
sin kritik av det svenska museifältets utveckling un-
der hela 1900-talet som handlade om dess konserva-
tiva och traditionalistiska fasthållande av Kulturarvs-
museets doxa. Han konstaterade att det i museiyrket 
”finns inbyggt en fallenhet för en konservatism som är 
högst vådlig. Det kan fortfarande vara svårt att överty-
ga kolleger om att museernas uppgift icke är att blott 
visa intressanta prylar utan att visualisera, tydliggöra 
sammanhang som är relevanta för vår publik.” 1037 La-
gercrantz avslutade sin artikel med att hävda att Arbe-
tets museum gjort den mest radikala omprövningen av 
museernas uppgifter sedan Artur Hazelius dagar. Det-
ta hade museet åstadkommit genom att överlämna de 
två första uppgifterna i det traditionella mottot ”Sam-
la, vårda, visa” till Nordiska museet och andra museer 
med föremålsbestånd. Därmed kunde Arbetets museum 
koncentrera sig på att visa och föra en dialog med sin 
publik. Museets inriktning mot Arbetet och dess ange-
lägenhet i sin samtid preciserades av Lagercrantz som 
”Vår tids allt överskuggande problem handlar om ar-
betslivets villkor och struktur. Det är ohyggligt ogrip-
bart. […] Arbetets Museum prövar museets grundupp-
gift att tydliggöra i ett läge då arbetande människor 
av alla kategorier har så starka behov att klarare förstå 
sina situationer i yrkeslivet.” 1038 Få skulle idag invända 
mot att denna karakteristik av arbetets roll i samhället 
har minskat i aktualitet. Däremot är det förmodligen 
inte lika självklart att uppfattningarna om museets 
uppgifter i motsvarande grad överensstämmer med 
Lagercrantz ståndpunkt. 

Rebeller i museifältet 
”Jag hatar och avskyr i huvudsak hela vårt skrå”, skrev 
Bo Lagercrantz i ett brev till Olov Isaksson i oktober 
1991.1039

Brevet avspeglar de roller av rebeller och avvikare i det 
svenska museifältet som Isaksson och Lagercrantz, obe-
roende av varandra, spelade under större delen av sina 
museikarriärer.1040 Det avspeglar också de intresse- och 
maktmotsättningar i det svenska museifältet som av-
handlingen behandlar. Parallellerna mellan Lagercrantz 
och Isakssons tankestilar och öden i museifältet skall 
analyseras i detta avsnitt. Isaksson hade vid tillfället för 
Lagercrantz brev, nyligen avgått som chef för Statens

1037  Lagercrantz, 1992:1, 30.
1038  Ibid.
1039   Brev från Bo Lagercrantz till Olov Isaksson, 1991-10-02, Stock-

holms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Korre-
spondens 6. 

1040   Formuleringen ”oberoende av varandra” används därför att La-
gercrantz och Isaksson inte kände varandra närmare. Detta har 
framgått av fotnot ovan. Jämför Bo Lagercrantz recension av 
Äventyr i museibranschen, 68. I recensionen hävdades bl.a. av 
Lagercrantz att även Isaksson var en anhängare av Gregor Pauls-
sons idéer.

historiska museum.1041 Avgången hade skett under för-
nedrande former och var i många avseenden en konse-
kvens av den långvariga konflikt som Isaksson haft med 
Riksantikvarieämbetet och dess chef Roland Pålsson. 
I sak handlade denna om huruvida Statens historiska 
museum organisatoriskt skulle utgöra en del av myn-
digheten Riksantikvarieämbetet. Historiskt hade detta 
museum ända sedan sin tillkomst på 1800-talet, utgjort 
en enhet inordnad under Riksantikvarieämbetet. Det 
innebar att Riksantikvarien även var överordnad che-
fen för Historiska museet. Frågan hade varit föremål för 
diskussion vid många tillfällen. Antikvarieutredning-
en hade 1965 föreslagit att Statens historiska museum 
skulle bli kvar som en avdelning av Riksantikvarieäm-
betet. Detta förslag utsattes för hård kritik i museifältet 
och blev snabbt bortfört från dagordningen.1042

Då MUS 65 år 1974 i betänkandet Utställningar före-
slog en organisatorisk delning av Riksantikvarieämbe-
tet och Historiska museet, föranledde det en utredning 
inom Riksantikvarieämbetet/Historiska museet.1043 Ut-
redningen leddes av Riksantikvarieämbetets styrelse 
som tillika utgjorde Historiska museets styrelse. Resul-
tatet blev att Riksantikvarieämbetets styrelse beslutade 
att inte godta ett särskiljande av Historiska museet från 
ämbetet. Ordförande i styrelsen var vid tiden för Isaks-
sons och Lagercrantz brevväxling, landshövdingen i 
Växjö och det tidigare moderata statsrådet Britt Mo-
gård. Riksantikvarien Roland Pålsson var pådrivande 
för beslutet, som han lyckades förankra hos Britt Mo-
gård och Margareta Biörnstad. Som chef för Historis-
ka museet ingick Isaksson i styrelsen och företrädde 
mycket bestämt den motsatta uppfattningen att en or-
ganisatorisk delning mellan Riksantikvarieämbetet och 
Historiska museet borde ske. Först med en sådan själv-
ständighet, menade Isaksson, skulle förutsättningar ges 
för museet att utvecklas i samhällsorienterande rikt-
ning i linje med de nya kulturpolitiska intentionerna. 
Den långa process som föregick beslutet innehöll hårda 
ordväxlingar och ett maktspel där Isaksson ansåg sig 
nonchalerad och motarbetad av styrelsen. Konflikten 
bidrog till att Isaksson så småningom fann det ohållbart 
att stanna som chef för Historiska museet. 1989 avgick

1041   Statens historiska museum respektive Historiska museet används 
växelvis i texten som beteckning på samma museum. 

1042  Antikvitetskollegiet, SOU 1965:10.
1043   Utställningar, 1965 års Musei- och utställningssakkunniga MUS 

65, SOU 1974:43; Se exempelvis ”Organisationsfrågor inom 
RAÄ-SHMM – en rapport till styrelsen från dess utvärderings-
grupp bestående av ledamöterna Furuhagen, Mogård, Pålsson, 
Wiklund och Ågren”, 1985-07-05; ”Statens historiska museum. 
Bilaga 1985-08-23 med kommentar till rapport 1985-08-21 avgi-
ven av styrelsen för riksantikvarieämbetet och statens historiska 
museer”; ”Promemoria av Statens kulturråd – Organisationen 
av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer”, 1985-
12-03. Alla nämnda källor finns hos Vitterhetsakademiens arkiv, 
Ämbetsarkivet 4, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museum 1975–, Gemensamma handlingar, Styrelseprotokoll, 
Serie A1, Volym 4, 1985–1990.
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 han därför från denna post.1044 Isakssons skrev däref-
ter en bok med titeln Äventyr i museibranschen.1045 
Boken var en uppgörelse med hans tid som museiaktör 
och främst med de två decennierna som chef för Histo-
riska museet. Isakssons bitterhet över tiden på museet 
var påtaglig. Flera recensenter och framträdande mu-
seimän gav negativa omdömen om boken. Lagercrantz 
hade recenserat boken i Fornvännen1046, men hade i 
motsats många andra uttalat sig berömmande om dess 
innehåll: 

Personligen känner jag Olov Isaksson knappast alls. 
Jag är mera än ett årtionde äldre. Det betydde förr en 
del. Våra bakgrunder och studiegångar var helt olika. 
Vi har mötts några gånger, hejat på varann och bytt 
några korta ord. Jag hade gärna velat komma närma-
re till tals med honom därför att vi båda från 1964, 
då våra yrkesliv började bli särskilt spännande, kom 
att arbeta på varsitt håll i stor samstämmighet. Men 
alltså helt oberoende av varandra. Båda höll vi en 
hög takt. Och något utbyte av tankar blev följaktligen 
aldrig av.

Om det fanns en viss parallellitet i våra yrkesinsatser 
kan den till en del förklaras av en förutsättning som 
var gemensam. Jag var gregorian [min fetstil]. Utan 
att ha varit elev till Gregor Paulsson upptäckte Olle 
honom – via konsthistorikern Britt [Olov Isakssons 
fru; min anmärkning] – tog intryck av hans person 
och gick direkt på hans museiidéer.  1047

Isaksson och Lagercrantz hade alltså – enligt den se-
nare - utan att närmare känna varandra inspirerats av 
Gregor Paulssons radikala idéer från 1920-talet om ett 
nytt museum öppet för alla medborgare. De hade också 
båda sökt förverkliga dessa idéer om en förnyelse av 
museet, vilket kostat båda ett högt personligt pris i och 
med att de av olika skäl lämnat sina tjänster som mu-
seichefer.  Isaksson hade noterat Lagercrantz positiva 
omdömen av Äventyr i museibranschen och skrev där-
för ett vänskapligt tackbrev till denne.1048 Lagercrantz 

1044   Olov Isaksson, Äventyr i museibranschen, Bergh/Stockholm, 
1991; Roland Pålsson, Optimism i en svår tid, Författares bok-
maskin/Stockholm, 2005. 

1045  Isaksson, 1991.
1046   Bo Lagercrantz recension av Olov Isakssons Äventyr i 

museibranschen publicerades i Fornvännen 86, 1991, 68–71.
1047  Ibid., 68.
1048   Brev till Bo Lagercrantz från Olov Isaksson, 1991-05-03, Stock-

holms stadsmuseums arkiv,  
 Bo Lagercrantz personarkiv, Korrespondens 6; Isaksson och 
Lagercrantz kände inte varandra närmare tidigare. I källmateri-
alet finns en brevväxling mellan dem i samband med Isakssons 
utnämning som ny chef för Historiska museet 1967. Innan Isaks-
son blev chef för Historiska museet hade han under några år 
med framgång varit chef för Sundsvalls Museum. Brevväxling-
en mellan Isaksson och Lagercrantz handlar främst om hur den 
senare ställt upp som behjälplig till Isaksson för en ny bostad i 
Stockholm: Brev till Bo Lagercrantz från Olov Isaksson 1966-
09-27, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz perso-
narkiv, Skrivelser allmänt 1966-1971.

författade ett svarsbrev, i vilket han bl.a. formulera-
de det klara avståndstagande till svenska museiaktö-
rer som framgår av det citat som inleder detta avsnitt. 
Där förmedlade han en klar bild av de båda museiak-
törernas gemensamma känslor av bitterhet gentemot 
de krafter i det svenska museifältet, som i början av 
1990-talet tycktes framstå som segrare i en långvarig 
maktstrid om museihegemonin. Isaksson och Lager-
crantz delade gemensamma erfarenheter när det gäll-
de att avgå som museichef på grund av omgivningens 
motstånd till vad de uträttat och vad de avsåg att pre-
stera i framtiden inom museiområdet.1049 Brevet ger en 
bild av den samtida tidsandan och förtjänar därför att 
återges: 

Käre Olle! När jag fick din bok med posten satt jag 
under svår tidspress med ett manus som jag måste få 
ur mig på några timmar. Men jag slängde den upp-
giften och slukade boken på någon timme, slarvigt 
förstås, men ändå – och klarade mitt manus ändå 
innan dagen var helt slut. Skandalerna kring mitt av-
hopp 1970 känns vid jämförelsen väldigt futila. Men 
då kändes de för den drabbade så svåra därför att de 
genom sin låghet var så särskilt förnedrande. Genom 
årtionden har jag mått illa av dem. Först för något år 
sedan kom jag så långt att jag kunde erkänna för mig 
själv att jag handlade fel – vilket du med rätta anty-
der. Det var ju helt enkelt min primära plikt att mär-
ka den fega museinämnden som så grovt förbröt sig 
mot elementära plikter. Hade jag tagit striden hade 
jag helt säkert vunnit mycket klart.Din gärning långt 
innan Kafka-avrundningen var så massiv att du haft 
större möjligheter än jag att avtåga med högburet 
huvud. Men jag förstår att du lika förbaskat mår väl-
digt illa. Jag vill gärna träffa dig och prata om ett och 
annat.För mina rätt tillbakahållna antydningar i Sju 
stormiga år bestods jag en reprimand för opassande 
omdöme av Sverker Janson - som jag dessförinnan 
alltid respekterat – i Svenska museer. 1050

Jag hatar och avskyr i huvudsak hela 
vårt skrå! [min fetstil] 1051

Vid tiden för brevväxlingen mellan Isaksson och La-
gercrantz, var således deras museikarriärer överspelade 

1049   Isaksson avgick 1989 som chef för Historiska museet medan 
Lagercrantz gjorde sammalunda från Stockholms stadsmuseum 
1971. I kapitel 5 ”Sju stormiga år” behandlas bl.a. orsakerna till 
Lagercrantz avgång. 

1050   ”Sju stormiga år” – Lagercrantz sammanfattning av sina sju år 
som chef för Stockholms stadsmuseum i Stadsvandringar 11, 
1988, Stockholms stadsmuseum; Sverker Janson var under den-
na tid en respekterad och tongivande tjänsteman på Riksantikva-
rieämbetet; Svenska Museer var under många år den domineran-
de tidskriften för Svenska museer.

1051   Brev till Olov Isaksson från Bo Lagercrantz, 1990-10-02, Stock-
holms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz personarkiv, Korre-
spondens 6.
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och båda skulle snart gå ur tiden. Jag skall inte närmare 
värdera Isakssons roll under tiden på Historiska muse-
et, annat än att understryka att han tillhörde de muse-
iaktörer som ansåg att svenska kulturhistoriska museer 
behövde förnyas mot Samhällsmuseer. Två rebeller i 
museifältet hade genomgått öden med uppenbara pa-
ralleller och som i båda fallen slutat med avslut från 
rollerna som chefer. För Lagercrantz handlade det om 
att han bedömde situationen så omöjlig, att han i janu-
ari 1970 hade meddelat museinämnden för stadsmuse-
et att han ville avgå sommaren samma år.1052 Av olika 
skäl nådde han senare under våren en överenskommel-
se med sin styrelse, om att han trots detta skulle stanna 
kvar på sin post ytterligare ett år fram till sommaren 
1971.1053

1052   Skrivelse till Stockholms museinämnd från Bo Lagercrantz, ja-
nuari 1970, Stockholms stadsmuseums arkiv, Bo Lagercrantz 
personarkiv, Manuskript.

1053   Orsakerna till och omständigheterna kring Lagercrantz avgång 
har analyserats i avsnittet ”Kulturarvet som Samhällsmuseum 
– Rädda Gasklockan”. Här redovisas de formella beslut som 
Stockholms stads museinämnd tog betr. Lagercrantz avgång.  
 Stockholms stads museinämnds protokoll 1970-04-06, § 48 
Övriga frågor: ”Ledamoten Curt Böre tog upp frågan om stads-
antikvariens förordnande vilket utgår 31.7 1970 och påpekade 
därvid att denna fråga skulle avhängiggjorts sex månades före 
detta datum.” 
 Ordföranden borgarrådet Forsberg meddelade att ärendet 
skulle påskyndas samt föreslog att ärendet behandlas på nämn-
dens nästa sammanträde. 
 Nämnden beslutade i enlighet med ordförandens förslag.”, 
Stockholms stads museinämnds protokoll 1970. 
 Stockholms stads museinämnds protokoll 1970-04-27, § 51: 
”Förordnande på stadsantikvarietjänsten (ej utsänt). 
 Redogjorde ordföranden för de åtgärder han vidtagit beträf-
fande frågan om förordnande på stadsantikvarietjänsten samt 
förslag, med instämmande av ledamoten Meyerson, att förord-
na den nuvarande innehavaren av tjänsten, Bo Lagercrantz, på 
tjänsten fram till den 31.7 1971. 
 Beslöt nämnden bordlägga ärendet.”, Stockholms stads muse-
inämnds protokoll 1970. 
 Stockholms stads museinämnds protokoll 1970-05-11,§ 63: 
”[…] Upptogs till behandling frågan om förordnande på tjänsten 
som stadsantikvarie för tiden efter den 31 juli 1970, från vilken 
tidpunkt det nuvarande förordnandet för Bo Lagercrantz upphör. 
 Det antecknades att Lagercrantz förklarat sig icke ha något att 
erinra mot beslut av museinämnden att förlänga hans nuvarande 
förordnande med ett år, dvs. fram till den 31/7 1971. 
 Museinämnden beslöt att förordnandet för Lagercrantz såsom 
innehavare av tjänsten som stadsantikvarie skulle förlängas för 
tiden 1 augusti 1970 till den 31 juli 1971 och därefter icke för-
nyas. 
 Vidare beslöt nämnden att till protokollet anteckna ett uttalan-
de av följande lydelse: Museinämnden har noterat att stadsanti-
kvarien i såväl tidningsintervjuer som i radiointervjuer uttryckt 
sin önskan att lämna sin tjänst vid stadsmuseet. Med hänsyn här-
till har ordföranden i samråd med stadsantikvarien föreslagit en 
till ett år begränsad förlängning av förordnandet, vilket nämnden 
enhälligt biträder.”, Stockholms stads museinämnds protokoll 
25.11971–15.6.1971.

Bild 66: Erik Hofrén vid okänd utställningsbild på Arbetets 
museums. Tid: ej känd (sannolikt efter 1991).Foto: Dan Hans-
son Pica Pressfoto AB/ Arbetets museums arkiv, Erik Hofréns 
personarkiv.

Bild 67: Styresmannen Sten Rentzhog vid Gustav Vasa-statyn 
vid entrén till Nordiska museet. Tid: ej känd (sannolikt 1988–
1991). Nordiska museets fotoarkiv.
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Avhandlingens huvudrubrik – Samhällsmuseum efter-
lyses – skapar förväntningar om följdfrågor om varför 
efterlysningen utfärdas och av vem. Under undersök-
ningens inledande fas under 1960-talet formulerades 
en ny svensk kulturpolitik som för museerna innebar 
en uppmaning till förnyelse mot vad det här behand-
lade begreppet Samhällsmuseum representerar. Detta 
kan också beskrivas som att staten som aktör utmana-
de det svenska museifältet genom ett nytt program för 
kulturpolitiken, där frågan ställdes om museerna var 
beredda att förnya sin verksamhet i samhällsoriente-
rande riktning. 

Förebilder som formulerat visioner om Samhällsmu-
seet – en samhällsdröm – fanns hos Gregor Paulsson 
(1920-tal), Gruppen Plan med bl.a. Uno Åhrén och 
Alva Myrdal (1940-tal), Mats Rehnberg (1940-tal), Per 
Wästberg (1960-tal) och Hugues de Varine (1970-tal). 
Studien har haft ambitionen att analysera om denna 
samhälleliga utmaning antogs av museifältet. I den-
na undersökning har jag sökt besvara frågan om detta 
förverkligades och i så fall i vilka avseenden. I detta 
kapitel drar jag slutsatser, pekar ut några drag i muse-
ipolitiken efter 1990 och reflekterar som epilog om de 
svenska kulturhistoriska museernas framtid.

Slutsatser   
Generellt
Huvudsyftet med studien var att undersöka vissa kul-
turhistoriska museers verksamhet under perioden 
1965–1990 med tonvikt på 1960 och 1970-talen, och 
att analysera på vilket sätt dessa tog sig an den nya kul-
turpolitikens uppdrag att utvecklas i mer samtillvänd 
riktning, det jag kallar Samhällsmuseum. Studien om-
fattar historieskrivning och analyser av tre huvudom-
råden:

a) Den nya kulturpolitiken och försöken att implemen-
tera den i museifältet.

b) Några utvalda museers verksamhet och de olika 
tankestilar som styrde deras verksamheter och ut-
vecklingsprojekt.

c) Diskussionen mellan olika tankekollektiv i det 
svenska museifältet rörande museernas uppdrag och 
uppgifter, där jag velat beskriva dynamiken i ”kam-
pen” mellan respektive tankestil och förväntning-

arna på museifältet. Hur såg de olika aktörerna på 
museernas uppgifter?

När svenska museers historia betraktas i perspektiv av 
samhällsutvecklingen under 1900-talet, har jag i stu-
dien funnit anledning att ställa grundläggande frågor 
om museernas samhällsroll och kapacitet:

1. Är det möjligt att se museet som en generator 
för förnyelse och nytänkande i frågor som berör 
demokrati och samhällsutveckling?

2. Är det museets tradition av minnesbank och 
kulturbevarare som gör att dess egen förändring är 
svår att iaktta?

3. Vilka försök under undersökningsperioden gjordes 
på museerna att förnya verksamheten i mänsklig 
och samhällelig utveckling?

4. Vilket genomslag i verksamheten fick detta med av-
seende på syn på utställningen som medium, musei-
pedagogik och innehåll?

Vad gäller 1960- och 1970-talen, var min hypotes att 
föreställningen om museernas samhällsrelevans växte 
i styrka. Mitt antagande var att den diskussion som fö-
rekom inte ifrågasatte att museet hade en samhällsupp-
gift, utan hur samhällsuppgiften skulle förverkligas. 
Begreppet Samhällsmuseum förekom sällan i denna 
debatt, men det är en av studiens huvudpoänger att be-
lysa om, och i så fall i vad mån, de studerade museerna 
motsvarade de kriterier för ett Samhällsmuseum som 
jag definierat. En huvudhypotes har varit att förskjut-
ningar av tankestilar inom det svenska museifältet ägde 
rum under perioden 1965–1990, från värden knutna till 
vad jag i denna studie benämnt Kulturarvsmuseer till 
Samhällsmuseer.

Undersökningen har handlat om svenska kulturhisto-
riska museer som aktörer och de fysiska aktörer som 
verkade genom dessa i olika sammanhang men främst 
genom Landsantikvarieorganisationernas samarbets-
råd. Studien har också berört staten som aktör och av 
den tillsatta fysiska aktörer, men även huvudmännen 
som aktörer för museipolitiken i form av landsting, 
kommuner och regionala hembygdsförbund. Under-
sökningen har genomförts utifrån ambitionen att sär-
skilt beskriva de museiaktörer som av mig antagits 
ha haft störst motivation att utveckla verksamheten i 
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riktning mot Samhällsmuseer. Samtidigt har studien 
behandlat de diskussioner om museernas uppdrag och 
uppgifter som förekom i hela museifältet.  Samtliga av 
de undersökta museerna Norrbottens museum, Väster-
bottens museum, Dalarnas museum, Stockholms stads-
museum och Arbetets museum utvecklades i olika av-
seenden mot Samhällsmuseer. Riksutställningar – som 
inte är en museiinstitution i traditionell mening – ingår 
också i studien. Studiens svar på de frågor som formu-
lerades utifrån dessa utgångspunkter är följande: Vid 
samtliga undersökta museer och Riksutställningar, har 
studien bekräftat museets potential som generator för 
förnyelse och nytänkande i frågor som berör demokrati 
och samhällsutveckling. Många exempel på detta har 
redovisats i studien. Norrbottens museum utvecklade 
Norrbottensmodellen under 1960-talet utifrån de rikt-
linjer för regional samhällsplanering som uttrycktes i 
länsplanen BD 80. Därmed markerade man sin ambi-
tion att utveckla museet i enlighet med gällande de-
mokratiska spelregler i samhällsorienterande riktning. 
I Västerbotten engagerade sig länsmuseet tidigt i ar-
betet med att etablera Umeå universitet. Västerbottens 
museum gick också i täten för en förnyelse av utställ-
ningens, museipedagogikens och bildens användning i 
museet. I Sundsvall utvecklade Ingemar Tunander med 
början under 1950-talet ett öppet och för medborgar-
na tillgängligt kommunalt museum. Dalarnas muse-
um förnyade verksamheten under 1960-, 1970- och 
1980-talen utifrån sin starka folkrörelsetradition och 
med ambitionen att tillämpa en bredare definition av 
museet byggt på decentralisering och ökat medborga-
rinflytande. Dalarnas museum var också först i landet 
med att etablera ekomuseitanken i praktisk handling 
genom Ekomuseum Bergslagen. Även på Stockholms 
stadsmuseum förnyades verksamheten under 1960-ta-
let mot öppenhet, breddning av definitionen av museets 
uppgifter och ökat medborgarinflytande. Stadsantikva-
rien Bo Lagercrantz utmanade med program, utställ-
ningar och andra initiativ som väckte starka reaktioner 
och som ytterst handlade om museets samhällsroll i 
en demokrati. Riksutställningar gavs ett kulturpoli-
tiskt uppdrag att agera spjutspets för en ny kultur- och 
museipolitik. Där var utställningen i fokus och många 
projekt genomfördes i linje med uppdraget som stimu-
lerade till debatt med också till efterföljande projekt av 
många museer utanför huvudstaden. Undersökningen 
har visat att Riksutställningar fullföljde denna uppgift 
i enlighet med kulturpolitikens riktlinjer, men också i 
överensstämmelse med den heterodoxa och nya tan-
kestil som Samhällsmuseet representerar. Studien har 
särskilt bekräftat detta genom den analys som genom-
förts som typexempel av utställningarna ”Det under-
bara skåpet” och ”Sköna stund”. Statens kulturråd tog 
i slutet av 1970-talet flera initiativ för att stimulera de-
batten och kunskaperna om museerna. Exempel på det-
ta är Delphi-studien och projektet ”Samla, vårda, visa 
eller något mer?”. Under 1970-talet togs också initiativ 

i riktning mot Samhällsmuseet av museer som endast 
förekommer sporadiskt i studien. Historiska muse-
et satsningar med programverksamhet 1965–1968 är 
exempel på detta. Nordiska museet samarbetade med 
Riksutställningar med utställningar som ville utmana 
samhällsdebatten och därmed ge positiva bidrag till 
samhällsutvecklingen. Exempel därpå är ”Svenskens 
100 år – känn dig själv (1973) och ”Land du välsigna-
de” (1973). Nordiska museet gick under 1970-talet i 
spetsen för en systematisering av kulturarvet. Projektet 
gavs namnet SAMDOK – och innebar starten för ett 
omfattande samarbete mellan museerna för en syste-
matisk samtidsdokumentation. Det tydligaste exemplet 
på ett Samhällsmuseum började diskuteras som idé i 
slutet av 1970-talet och gavs då arbetsnamnet Arbetar-
rörelsens museum. Under hela 1980-talet stöttes och 
blöttes idén fram och tillbaka för att trots motståndet i 
bl.a. museifältet, realiseras 1991 som Arbetets museum 
– landets första föremålslösa museum med en uttalad 
agenda att arbeta med såväl ett lokalt-, nationellt- som 
internationellt perspektiv. För museerna ägde förny-
elsen i samhällsorienterande riktning rum vid olika 
perioder, men också i olika avseenden, vilket har ana-
lyserats och redovisats. Projekten och initiativen inspi-
rerades i många fall av förebilder som Gregor Pauls-
son, Mats Rehnberg, Per Wästberg och Hugues de 
Varine. Detta har å ena sidan inneburit tydliga förskjut-
ningar av tankestilar från värden knutna till Kultur-
arvsmuseet mot Samhällsmuseet. Å andra sidan har det 
under 1980-talet skett en återgång från Samhällsmuseet 
till Kulturarvsmuseet. Denna förskjutning av tankesti-
lar i motsatta riktningar, illustrerar den starka bunden-
het till traditionen av minnesbank och kulturbevarare 
som präglar museerna och som begränsar deras för-
måga till förnyelse och nytänkande. Många traditions-
bevarande ståndpunkter kom till uttryck i kritiken mot 
utredningen MUS 65 och Riksutställningar som pågick 
länge fram till i mitten av 1970-talet detta. Detta inne-
bar ett stöd för Kulturmuseet som säkerligen påverkade 
många museiaktörer senare under 1980-talet. Samtidigt 
har studien redovisat exempel på hur museerna gjort 
många försök att ge verksamheten större samhällsrele-
vans. Med detta bekräftas också studiens huvudhypotes 
om att museernas samhällsrelevans, växte i styrka un-
der undersökningsperioden, trots att motsättningarna i 
synen på museets uppgift minskade med tiden. 

Aktörerna i museifältet förhöll sig på mycket olika sätt 
till den inriktning som den nya kulturpolitiken pekade 
ut. Ett förhållningssätt var att fortsätta att bedriva mu-
seiverksamheten som tidigare i enlighet med gällande 
doxa som rådde vid Kulturarvsmuseet. I dessa fall var 
det vanligt att uppfatta den nya kulturpolitiken som ett 
hot mot den verksamhet som man bedrev. Då handlade 
det om att antingen förhålla sig passiv gentemot de nya 
signalerna eller att agera till försvar för den doxa och 
tankestil som man ansåg riktig i enlighet med kriteri-
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erna för Kulturarvsmuseet. Ett annat förhållningssätt 
var att betrakta den nya kulturpolitiken som en möj-
lighet att utveckla museiverksamheten mot ökad sam-
hällsorientering i enlighet med Samhällsmuseets norm. 
Denna norm kan ges åtminstone två uttolkningar. Den 
ena åsyftar kulturpolitikens förmåga att förverkliga po-
litiska påbud. Den andra avser kulturpolitikens förmå-
ga att skapa arenor för alternativa synsätt. Båda dessa 
aspekter på norm för Samhällsmuseet är relevanta att 
bedöma, men studiens dominerande fokus har varit att 
genomföra analyser byggda på normen om alternativa 
arenor. De dominerande fysiska museiaktörerna hade 
avgörande betydelse för den förändring mot Samhälls-
museer som ägde rum. Undersökningen av det svenska 
museifältet gällande diskussionen om museernas upp-
drag och uppgifter, har visat på de skilda ståndpunk-
ter som drevs av olika aktörer och tankekollektiv. De 
motstridande uppfattningarna framfördes ofta under 
dramatiska former och av starka drivkrafter. Här utgick 
diskussionen från frågan om museerna borde följa sin 
klassiska devis ”Samla, vårda, visa” eller att mer aktivt 
delta i samhällsdebatten.  Striderna handlade ytterst om 
ståndpunkter till försvar för å den ena sidan, en tradi-
tionell tankestil i form av Kulturarvsmuseet, å den an-
dra sidan för en tankestil för förnyelse och hävdande 
av Samhällsmuseet. Denna debatt var som intensivast 
under perioden 1965–1974 då MUS 65 hade uppgiften 
att utarbeta förslag till förnyelse av svenska museer, 
men diskussionen fortsatte även senare.   

Utställningarna, museipedagogiken och museernas 
innehåll var i fokus när det gällde att förverkliga en 
förnyelse av verksamheten. Utställningens uppgifter, 
styrka och potential i arbetet med för att förverkliga 
samhällsmuseitanken var en stridsfråga under hela un-
dersökningsperioden. Enligt den nya kulturpolitiken 
sågs förnyelsen av museernas utställningar som en 
nyckelfråga för möjligheterna att också förändra muse-
erna i samhällsorienterande riktning. Därför fick denna 
fråga en symbolkaraktär för diskussionen om museer-
nas förnyelse. En förnyelse av museernas utställningar 
ägde också rum, i många fall genom Riksutställning-
ars olika försök att utveckla mediet. Viktiga insatser 
i dessa avseenden gjordes av Västerbottens museum 
och dess kreatörer Per-Uno Ågren och Göran Carlsson 
samt inte minst genom det utvecklingsarbete som Eva 
Persson svarade för i rollen som utställningsproducent 
på Riksutställningar och konstnärligt ansvarig för Ar-
betets museum. Dessa initiativ blev mönsterbildande 
för utställningarna på många svenska museer. Parallellt 
med den förnyelse av utställningsmediet som ägde rum 
förändrades också museernas syn på museipedagogi-
ken. Detta utvecklingsarbete drevs intensivast genom 
det museernas egna forum för museipedagogik FUISM 
(Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska mu-
seer). som skapats i slutet av 1960-talet.                                                           

Den dominerande tankestil som gällt som doxa för 
museerna före 1965 och som sammanfattades i devi-
sen ”Samla, vårda, visa”, fortsatte att prägla många 
museers verksamhet även under perioden 1965–1990. 
Många försök gjordes att bryta denna tradition, men 
ofta föll verksamheten därefter tillbaka till den praxis 
som tidigare gällt.                       

Debatten om museernas uppdrag och uppgifter var 
intensiv under hela 1960-talet och fortsatte under 
1970-talets första del för att därefter klinga av efter 
1974 års kulturpolitiska beslut och det kompromissbe-
slut som fattades utifrån utredningen MUS 65. Det se-
nare innebar bl.a. ett delat ansvar mellan länsmuseerna 
och länsstyrelserna för den yttre kulturminnesvården. 
I början av 1980-talet fick debatten en annan karaktär 
som en följd av implementeringen av den nya kultur-
politiken, men också under inverkan av det stramare 
statsfinansiella läge som började skönjas och som på-
verkade samhällets stöd till museerna negativt. I mit-
ten av 1980-talet togs nya kulturpolitiska initiativ för 
att vitalisera debatten om museerna som innebar att 
centralmuseernas roll uppmärksammades. Effekterna 
av försämringarna i samhällsekonomin bidrog sanno-
likt till att förnyelseinitiativ från museerna blev färre. 
Tillkomsten av Arbetets museum som ett nytt fram-
tidsinriktat Samhällsmuseum var ett undantag i detta 
avseende. 

Sju stormiga år 
På Stockholms stadsmuseum hade stadsantikvarien Bo 
Lagercrantz under perioden 1964–1971 ambitionen att, 
med Bourdieus begrepp, vidga musei- och kulturfäl-
tens arbetsområden. För att uppnå detta var det nöd-
vändigt att höja museiaktörernas status, habitus, och 
kulturella kapital. I detta syfte kritiserade och hotade 
han de etablerade spelreglerna och uppfattningarna om 
museernas inriktning och uppgift. Lagercrantz ifråga-
satte gällande doxa inom museifältet. Hans aktörsroll 
i musei- och kulturfälten var den heterodoxa, rebell-
len som ville förändra gällande doxa. Den strid om 
makt, inflytande och tolkningsföreträde som fördes 
på museifältet ägde rum mellan de heterodoxa och or-
todoxa. De senare försvarade gällande doxa. Jag har 
analyserat striden i och mellan flera av de bourdieuska 
sociala huvud- och underfälten som de politiska-, kul-
turella- och museifälten. Ett huvudtema var kampen 
om tolkningsföreträde för Kulturarvsmuseet, med de 
ortodoxa som företrädare, och Samhällsmuseet, som 
företräddes av de heterodoxa. Med Flecks begrepp för-
des striden mellan olika tankekollektiv och tankestilar 
i och emellan nämnda sociala fält. Försvaret av doxan 
innebar värnandet av det etablerade Kulturarvsmuse-
et och en ortodox tankestil med medlemskap i tanke-
kollektiv som värnade etablerade normer för museet. 
Lagercrantz och de heterodoxa anslöt sig till en ny 
tankestil som sammanföll med normen för ett Sam-
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hällsmuseum. Denna tankestil hade medlemmar för 
ett nytt tankekollektiv. Tankekollektivens medlemmar 
bildar med Flecks terminologi en hierarki av esoteriska 
och exoteriska kretsar. Flera sådana kombinationer av 
kretsar finns inom varje tankekollektiv. De esoteriska 
kretsarna består av ett mindre antal och utgör en ”elit” 
medan de exoteriska kretsarna ”massan” är beroende 
av det kunskapsförsprång som de esoteriska kretsarna 
innehar. De esoteriska kretsarna är för sitt handlande 
beroende av den majoritet som de exoteriska utgör. I 
fallet Stockholms stadsmuseum utgjordes den esoteris-
ka kretsen av Lagercrantz, några av hans lojala med-
arbetare samt personer som museet samarbetade med i 
olika program och projekt som exempelvis Pär Stolpe 
samt medlemmarna av Arbetsgruppen för Gasklockan. 
Exempel på exoteriska kretsar i dessa sammanhang var 
intressegrupper, kulturarbetare, byalag och organisatio-
ner, gemenskaper (communities),  som i olika avseen-
den samarbetade med stadsmuseet. Medlemmarna av 
exoteriska tankekollektiv utgjordes av de stockholmare 
som stödde den esoteriska kretsens idé med Gasklock-
an, men som huvudsakligen gjorde detta i form av en 
såväl aktiv som i vissa fall passiv lojalitet.

I det fall som analyserats – Stockholms stadsmuseum 
under Bo Lagercrantz tid som stadsantikvarie – fördes 
striden om tolkningsföreträde och inflytande i mindre 
grad inom museifältet. Lagercrantz företrädde där 
i stor utsträckning museifältet gentemot aktörer så-
som representerade andra sociala fält som de politis-
ka och allmänkulturella. Lagercrantz  var medlem av 
den esoteriska kretsen – Arbetsgruppen för Gasklock-
ans bevarande. I de politiska och kulturpolitiska fäl-
ten uppträdde aktörer som representerade Stockholms 
stad och som var medlemmar i olika tankekollektiv av 
esoteriska och exoteriska kretsar. Framträdande för de 
esoteriska kretsarna var i första hand borgarråden och 
de förtroendevalda i museinämnden. Men dit bör ock-
så räknas dominerande politiker och tjänstemän i de 
nämnder och förvaltningar som stadsmuseet och muse-
inämnden närmast samarbetade med och var beroende 
av såsom fastighetskontor, byggnadskontor, skolkontor 
med sina respektive nämnder som uppdragsgivare.

Lagercrantz fick betala ett högt pris för sina förnyelse-
strävanden när han 1971 avgick som chef för stadsmu-
seet efter en serie av händelser som berörde makt- och 
ansvarsfördelning mellan museichef och museistyrelse, 
tjänsteman och politisk ledning. Ett huvudtema i ka-
pitlet om Stockholms stadsmuseum har varit hur olika 
händelser medverkade till att blottlägga de intressemot-
sättningar om museets verksamhet och inriktning som 
var för handen under perioden för Lagercrantz tid på 
Stockholms stadsmuseum. 

Projektet rädda Gasklockan iscensattes av Bo Lager-
crantz och understöddes av flera aktiva och ideella in-

tressegrupper och personer utanför stadsmuseet (com-
munities), dvs. de som etablerade en esoterisk krets 
i ett nyskapat tankekollektiv som frågasatte gällande 
doxa. Debatten om Gasklockan och att omvandla den-
na till ett allaktivitets- och kulturhus för ungdomen, 
väckte starka reaktioner. En hätsk mediedebatt pågick 
under lång tid främst i de tongivande storstadstidning-
arna. Lagercrantz fick ett starkt stöd för sitt projekt 
i mediediskussionen, men samtidigt fördröjdes och 
kanske också förhalades tidpunkten för ett definitivt 
politiskt beslut i ärendet av museets museinämnd och 
stadens centrala politiska ledning. Detta fördjupade 
den förtroendekris som redan tidigare utvecklats mel-
lan den politiska ledningen inom Stockholms stad och 
museet företrätt av Bo Lagercrantz. Denna utdragna 
process försköt sannolikt de politiska positionering-
ar till stöd för projektet som hade gällt i dess inled-
ningsfas. Ledande företrädare för socialdemokraterna i 
Stockholms stad och även i museinämnden, hade alltså 
tidigare gett sitt stöd för att rädda Gasklockan. Efter 
att ärendet hållits vid liv under flera år genom en kom-
plicerad och nästan oöverblickbar kommunal hand-
läggning, samtidigt som projekt Rädda Gasklockan 
återkommande och spektakulärt diskuterades i mass-
medierna, hade en omsvängning av ställningstagande 
också ägt rum bland socialdemokraterna. Kulturhuset 
vid Sergels torg var under planering och bidrog sanno-
likt också till socialdemokraternas tvekan om projektet 
Gasklockan. Detta ledde till att museets museinämnd 
och stadsfullmäktige med knapp majoritet slutligen 
avvisade ärendet genom att besluta om en rivning av 
Gasklockan. Med denna motgång hade Lagercrantz 
svårt att finna motivation och tro på ett fortsatt förtro-
ende från den politiska ledningen och för sin ambition 
att förnya verksamheten på Stockholms stadsmuseum. 
Han avgick därför kort därefter som stadsantikvarie i 
Stockholm. 

Stockholms stadsmuseum utgör en institution som 
tillhör den officiella museisektorn i enlighet med Eli-
sabeth Crookes definition. Den tolkning av begreppet 
samhälle som jag refererat till, innebär att museet för 
sin överlevnad är fundamentalt beroende av ett sam-
spel med den strukturellt organiserade samhällsmakten 
i detta fall Stockholms stad (society) och de gemenska-
per (communities) som i olika avseenden som aktörer 
har intresse av att använda museet för sina behov och 
syften. Min undersökning av Stockholms stadsmuseum 
har relevans för alla de tre perspektiv ur vilket samhäl-
let har studerats i internationell forskningspraxis uti-
från Crookes distinktion. Den första avser studier av 
hur dynamiken i samhället bidrar till att forma identi-
tet, relationer och definitioner av tillhörighet. De teman 
som ofta förekommer i denna typ av studier handlar 
om hur samhällen ges symbolvärden. Dessa studier kan 
jämföras med den forskning om museer som vill för-
klara museisamlingarnas betydelser och utställningen 
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som metod för att representera kulturen och att definie-
ra nationer. Samhälle kan i dessa fall avse antingen ett 
stukturerat system för påverkan och maktutövning (so-
ciety) eller gemenskaper (community).        

Den andra typen av samhällsstudier har sitt huvudin-
tresse riktat mot offentlig politik. Detta område foku-
serar på hur offentlig politik används för att styra po-
litiken nationellt och lokalt. Samhället ses här som ett 
medel att förstärka social-, ekonomisk och kulturell 
service med utgångspunkt från en gällande offentlig 
politiks diskurs. Enligt västeuropeisk och inte minst 
nordisk terminologi handlar denna typ av studier om 
den roll som välfärdspolitiken spelar för samhällsför-
hållandena. För svenska förhållanden och för detta ar-
bete berörs här frågan om den nationella kultur- och 
museipolitikens betydelse och påverkan på samhället. 
Samhälle i dessa fall avser ett strukturerat system för 
påverkan och maktutövning (society).

Det tredje området för samhällsstudier som Crooke 
menar förekommer, är när samhället ses som en form 
av och för socialt handlande (social action). Här är 
perspektivet den roll som museet har som arena för 
samhällskritik och som plattform för olika sociala och 
politiska kampanjer för demokrati, medborgerliga rät-
tigheter osv. Museet kan i sådana fall spela rollen av 
katalysator för olika aktörers, gruppers och nätverks in-
tressen. Samhälle avser i dessa fall gemenskaper (com-
munity). Används tillika Flecks begrepp tankestil och 
tankekollektiv, liksom Bourdieus begrepp sociala fält, 
kan följande slutsats dras:

Den brytningstid vad gäller politisk radikalisering glo-
balt, nationellt och lokalt som 1960-talet representerar, 
utgjorde en viktig förutsättning för den kursändring av 
kulturpolitiken som inleddes i Sverige. Den tidsanda 
som detta avspeglar utgjorde en överordnad faktor uti-
från vilken utvecklingen på Stockholms stadsmuseum 
skall förstås. När Bo Lagercrantz signalerade en för-
ändring av verksamheten, innebar dock inte detta att 
hans avsikt var att totalt förändra museet. Den doxa 
som etablerats på museet i enlighet med samhällsupp-
draget från 1930-talet fram till 1960-talets inledning, 
alltså den som representerade Kulturarvsmuseet, låg 
fast. Den kursändring som han ville åstadkomma hand-
lade om museets kontakt och kommunikation med 
samhället och dess medborgare. Det krävde att museet 
markerade en attitydförändring i sitt agerande och för-
hållningssätt. Förändringen uttrycktes i utställnings-
programmet som blev mycket omfattande, men också 
i den vilja till öppenhet och dialog som signalerades. 
Dessutom markerades ambitionen att vidga såväl mu-
sei- som kulturfältens verksamhetsområden genom 
bl.a. sådana projekt som Rädda Gasklockan.

Vad som utspelades kring stadsmuseet var olika sam-
hällsintressens strid och spel om inflytande i frågor om 

yttrandefrihet, demokrati och makt – striden utkämpa-
des i och mellan de Bourdieuska sociala fälten, eller 
för att använda Flecks begrepp, mellan de olika tanke-
kollektiven. En referensram för detta utgjordes av em-
bryot till den nya kulturpolitiska inriktning som ännu 
inte hunnit formuleras i precisa termer, men som ändå 
fanns som intellektuellt och känslomässigt verktyg 
tillhands för de olika aktörerna och intressegrupperna. 
Olika intressegrupper (communities) ställdes mot var-
andra i detta maktspel i de sociala fälten: samhällsin-
tressen (societies) representerande olika politiska par-
tier och organisationer som hävdade sina ståndpunkter 
gentemot icke etablerade intressegrupper (communi-
ties) av vilka Arbetsgruppen för Gasklockan utgjorde 
ett dominerande exempel. Massmedierna, med sina 
skilda bevekelsegrunder och perspektiv, spelade också 
sina roller som aktörer i detta spel.

Stadsmuseets roll i denna kommunikation var som ka-
talysator för alla motstridande intressen representeran-
de olika tankekollektiv och tankestilar. De etablerade 
politiska intressena med främst socialdemokrater, libe-
raler och moderater, massmedierna med främst stock-
holmstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 
och Expressen liksom de icke etablerade intressegrup-
perna med byalag och Arbetsgruppen för Gasklock-
an representerade olika tankestilar och tankekollektiv. 
Stadsmuseet med dess främste företrädare stadsanti-
kvarien, hamnade här i korstrycket mellan olika in-
tresse om val av lojalitet. Lagercrantz tydliga val att i 
många frågor bortse från sin formella uppdragsgiva-
res Stockholms stads ståndpunkt, uppfattades av dessa 
som provocerande och illojalt, men av andra som lov-
värt. 

Styrkan i de maktresurser som främst det borgerliga 
politiska tankekollektivet mobiliserade blev till slut 
avgörande i den kamp om inflytande som utspelades. 
Inför det yttre hot som det etablerade politiska samhäl-
let (society) uppfattade, stärkte det sin tankekollektiva 
sammanhållning med de borgerliga och socialdemokra-
terna i förening, ju längre den konfliktpräglade proces-
sen om stadsmuseet pågick. De på kort sikt verkande 
konsekvenserna av detta blev bl.a. beslutet att avstyra 
projektet om allaktivitetshus Gasklockan liksom stads-
antikvariens avgång. På längre sikt desavouerades el-
ler försenades den inledda processen för ett verksamt 
Samhällsmuseum.

Museiaktörer
När det gäller de museiaktörer i form av fysiska perso-
ner som getts mer utrymme i studien, vill jag hänvisa 
till studiens bilaga där de dominerande museiaktörer-
nas bakgrunder och handlingar behandlas utförligt. Till 
detta gör jag här några avslutande reflektioner. Erik 
Hofrén, Harald Hvarfner, Sten Rentzhog och Sune 
Zachrisson som tillsammans författade 70-talets muse-
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um, hade en gemensam professionell bakgrund i att de 
hade genomgått den utbildning för blivande landsanti-
kvarier som bl.a. innebar praktiktjänstgöringar på Riks-
antikvarieämbetet, Statens historiska museum och 
Nordiska museet. Hvarfner var äldre än de tre övriga 
och hade sedan slutet av 1940-talet varit anställd på 
Riksantikvarieämbetet som ansvarig för de etnologiska 
undersökningar som genomfördes i samband med vat-
tenkraftsutbyggnaden i övre Norrland. Han var således 
mer erfaren än de övriga författarna. De senare utbild-
ades på de stora institutionerna ungefär samtidigt med 
Sverker Janson som mentor och ledare. Den senares 
stora betydelse för dem som inspirationskälla och väg-
ledare har omvittnats av Sten Rentzhog och Erik 
Hofrén. Det tankekollektiv som de ingick i baserades 
på den tankestil som präglats av Sigurd Curman. Sam-
tidigt utvecklade Sverker Janson på Riksantikvarieäm-
betet en framtidsorienterad och utpräglat samhällsin-
riktad syn på kulturarvet. Hans insatser inom detta 
område blev mönsterbildande för den svenska modell 
för kulturvården som därefter har gällt och som innebär 
att kulturarvets bevarande skall ske parallellt och i 
samklang med övrig samhällsbildning Rentzhog och 
Hofrén har omvittnat hur arbetet med 70-talets muse-
um initierades och fullföljdes med Hvarfner som själv-
klar ledare av gruppen. Hvarfners ledarstil var auktori-
tär även gentemot de yngre i denna grupp av yngre 
museiaktörer och författare. De fyra författarna av 
70-talets museum gick olika vägar och de tre yngre hit-
tade snart egna identiteter i museiprofessionerna. De 
gick olika vägar och de tre yngre hittade snart sina 
egna identiteter i museiprofessionerna. Hvarfners up-
penbara talang som organisatör och ledare framstod 
som oomtvistlig liksom hans traditionella syn på muse-
iverksamheten och hans ideologiska konservatism. 
Detta blev tydligt under hans korta tid som efterträdare 
till Bo Lagercrantz och chef för Stockholms stadsmu-
seum, där hans auktoritära ledarstil inte föll i god jord. 
Till detta bidrog att Hvarfner stoppade delar av den 
utåtriktade och radikala verksamhet som stadsmuseet 
byggt upp under Lagercratz tid. Hvarfners sätt att leda 
verksamhet passade däremot väl in i Nordiska museets 
miljö och kulturtradition, där förväntningarna på en 
stark styresman och ledare var givna. Sune Zachrissons 
förmåga att mobilisera resurser för museiverksamheten 
under sin tid på Västerbottens museum, har bekräftats 
av Per-Uno Ågren. Helena Friman har berättat om den 
öppenhet  för förslag från medarbetarna som 
Zachrisson visade under sin korta tid som 
stadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum. 
Samtidigt har Bo Lagercrantz kritiserat honom för obe-
slutsamhet och oförmåga att ta ställning i museiideolo-
giska frågor som styresman på Nordiska museet. Sten 
Rentzhogs respekt för Harald Hvarfner och vad han 
som museiaktör stod för och uträttade har bestått. I 
denna bemärkelse har Rentzhog förblivit trogen den 
traditionella Curmanlinjen såväl i frågor om 

kulturminnesvården som museerna. Hans professionel-
la museiinsatser förtjänar att understrykas främst när 
det gäller den ledarroll i det nationella motståndet mot 
MUS 65 som han med stor skicklighet utövade, men 
även i den fortsatta debatten om museerna. Rentzhog 
var landsantikvarie vid Jämtlands läns museum under i 
stort sett hela sin professionella karriär. Tidigt accepte-
rade huvudmannen Rentzhogs förslag att en fram-
gångsstrategi för Jämtland läns museum, vore ett aktivt 
opinionsarbete för museet på det nationella planet. 
Denna strategi var lyckosam med avseende på de bety-
dande resurser som genom åren tillfördes Jämtlands 
museum. Rentzhogs ledarposition i den svenska musei-
debatten kan heller inte sättas ifråga. Samtidigt utövade 
han denna roll oftast till försvar för Kulturarvsmuseet. 
Utvecklingen vid Jämtlands läns museum har inte sär-
skilt undersökts i denna studie, men vore en angelägen 
framtida forskningsuppgift. Erik Hofrén som under den 
första fasen av sin museikarriär, ingick i det traditionel-
la tankekollektiv som representerats av Riksantikvarie-
ämbetet, utvecklade successivt en tankestil om museet 
som var mer samhällsorienterad och framtidsinriktad 
än hos de flesta museiaktörer. Hofréns ledarstil stod i 
tydlig kontrast till Hvarfners och byggde på en tro om 
framgång genom ett gott arbetsklimat. Hofrén hade 
dessutom en påtaglig fingertoppskänsla för att rekryte-
ra lämpliga aktörer med förmåga att lyckas fullgöra 
relevanta uppgifter. Han skilde sig ideologiskt från 
Hvarfner genom sin värdegemenskap med arbetarrörel-
sen. Med Hofréns medelklassbakgrund var detta inte 
ett självklart politiskt ställningstagande, utan något 
som successivt växte fram. Museiideologiskt framstår 
Hofrén i undersökningen som en av de mest radikala 
med sitt sökande efter en ny modell för det mest rele-
vanta Samhällsmuseet. I denna process hade han säll-
skap av Per-Uno Ågren, som liksom Hofrén var lika 
inriktad på en förnyelse av museet i samhällsoriente-
rande riktning. Båda var medvetna om att förverkligan-
det av detta, förutsatte att förnyelsen gavs näring och 
argument genom en ny museidisciplin – museologi. 
Utvecklingen av svenska museer skulle ske genom den 
kunskap och de nya perspektiv som museologin för-
väntades bidra med. Hofrén och Ågren hade denna fö-
reställning och vision gemensamt, men för projektets 
genomförande arbetade de med olika bakgrunder och 
intresseområden. Hofréns roll var ledaren och musei- 
chefen som arbetade på en nationell museiarena som 
pådrivare av Samhällsmuseitanken. Ågren hade arbe-
tarklassbakgrund och var kreatör i en förnyelse av 
bildens, fotots, utställningens och pedagogikens upp-
gifter för museet. Han var samtidigt en innovatör för 
forskningens och museologins roll i museifältet. Denna 
uppgift fullföljde han helst som respekterad ensamvarg 
eller i samförstånd med några få invigna såsom Göran 
Carlsson och Erik Hofrén. I rollen som museichef triv-
des han inte, men i den kunskap och överblick om in-
ternationell museiverksamhet och museologi som 
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Ågren byggde upp, hade han ingen överman i Sverige. 
Detta ingav respekt och bidrog säkerligen till det om-
fattande kontaktnät som han lyckades etablera såväl 
nationellt som internationellt. Samtidigt saknade inte 
ens en så försonlig person som Ågren fiender. Ett ex-
empel på detta är den skepsis mot planerna på en natio-
nell museiutbildning i Umeå som under slutet av 
1980-talet och senare fanns bland ledande centralmuse-
ichefer i Stockholm.1054 Den mediala bilden av Bo La-
gercrantz med djursholmsk övre medelklassbakgrund, 
var under tiden  på Nordiska museet, en välanpassad 
representant för etablerade värderingar i enlighet med 
Kulturarvsmuseet. När han sedan på Stockholms fi-
nansborgarråd Hjalmars Mehrs initiativ rekryterades 
till Stockholms stadsmuseum, var det förmodligen den 
typen av förväntningar som riktades mot honom. Som 
studien visat blev tiden för Lagercrantz på Stadsmuseet 
och även fortsättningsvis något helt annat. På Nordiska 
museet var Lagercrantz huvudinriktning konsten och 
konsthistorien. Detta intresse hade han odlat först som 
elev till Gregor Paulsson, men därefter också i sin 
praktik på Nordiska museet. Där fanns under Lager-
crantz tid också etnologiprofessorn Sigurd Erixon lik-
som den radikale museiaktören Mats Rehnberg. När 
denne avled 1984 var Lagercrantz den förste att lyfta 
fram Rehnbergs förtjänster som museiaktör, där han 
underströk dennes arbete för en förnyelse av museet i 
samhällsorienterande riktning. Han föreslog i brev till 
styresmannen Sune Zachrisson att Rehnbergs betydelse 
som museiaktör borde uppmärksammas av Nordiska 
museet.  Uppenbarligen har Lagercrantz inspirerats av 
Rehnbergs arbete och radikala syn på museet. I det per-
spektivet är Lagercrantz förvandling på Stockholms 
stadsmuseum till svart får och rebell i museifältet inte 
förvånande utan snarare fullt logisk. En annan lika san-
nolik förklaring är att Lagercrantz, mer än många an-
dra i museifältet, påverkades av den radikalisering av 
tidsandan som ägde rum under 1960-talet. Att Lager-
crantz påverkades ideologiskt under 1960-talet är oom-
tvistligt. Under detta skede var han också aktiv i fören-
ingen socialdemokratiska kulturarbetare. Ideologiskt 
stod han således nära Hofrén och förmodligen också 
Ågren. Men hans personlighet och karaktär var en helt 
annan. Trots att han redan under tiden på Stockholms 
stadsmuseum engagerades som ledamot av den tunga 
utredningen MUS 65 och senare i utredningen om den 
nya statliga kulturpolitiken, tycks han inte ha varit sär-
skilt aktiv i muntligt avseende när det handlade om på-
verkan i grupper vid sammanträden och möten, däre-
mot i sammanhang där en dialog öga mot öga var för 
handen. Hans viktigaste arena och medium för påver-
kan var som skribent och författare, där han oupphörli-
gen och dagligen var aktiv under hela sitt vuxna liv. 
Om detta vittnar inte minst hans omfattande personar-
kiv. Lagercrantz sociala bakgrund och det faktum att 
han aldrig lät sig inlemmas i de tankekollektiv och tan-

1054  Intervju med Jan Hjort 2014-01-02.

kestilar som dominerade bland museicheferna och som 
de flesta av hans landsantikvariekollegor genom utbild-
ning på bl.a. Riksantikvarieämbetet genomgick, är en 
av flera förklaringar, till varför han aldrig upptogs eller 
välkomnades i det tankekollektiv som landsantikvarier-
na utgjorde. En annan omständighet är att Lagercrantz 
till sin karaktär var utpräglat intellektuell och såg en 
ära i att våga ta ställning och agera på ett självständigt 
sätt oberoende av gruppers eller kollektivs intressesfä-
rer. I den meningen förefaller Lagercrantz ha varit 
ovanligt orädd. Hans medarbetare på stadsmuseet, He-
lena Friman, har berättat hur Lagercrantz aldrig tveka-
de att antingen per telefon eller via brev direkt kontak-
ta vilken makthavare som ett ärende än berörde. 
Lagercrantz gav stor frihet under ansvar åt sina 
förtrogna medarbetare, men han deltog samtidigt 
mycket aktivt i det dagliga praktiska arbetet med med-
arbetarna. Enligt Helena Friman var han påfallande 
närvarande och ständigt intresserad av dialog och dis-
kussion om verksamheten. Detta förtroende för medar-
betares förmågor att utföra sina uppgifter på ett lojalt 
och kompetent sätt, omfattade inte bara den förnyelse 
av den utåtriktade verksamheten som mest intresserade 
Lagercrantz. Den gällde också museets traditionella 
roll som kulturarvsbevarare. Det är väl dokumenterat 
att Lagercrantz, vid sidan av förnyelsen av utställnings-
verksamheten, gav förtroendemandat till de avdelning-
ar på stadsmuseet som ansvarade för kulturminnesvår-
den. Bilden av Lagercrantz som enbart engagerad av 
den samhällsorienterande förnyelsen av museet är såle-
des mer sammansatt. Det illustreras också av hans ar-
bete för Gasklockans bevarande, ett projekt som ju om-
fattade krav på ett värnande av kulturarvet men även 
på en förnyelse av museet i samhällsorienterande rikt-
ning.                     

Lennart Holm spelade en viktig roll som ordförande 
i MUS 65 och för Försöksverksamheten med Riksut-
ställningar. Holms tydliga ställningstaganden och age-
rande i samband med debatten om MUS 65 möttes ofta 
med förklenande och överdrivet misstänksamma  
reaktioner av utredningens kritiker. Av de musei- 
aktörer – exempelvis Sten Rentzhog – som tillhörde 
det etablerade tankekollektivet med Kulturarvsmuseet 
som främsta förebild, beskrevs han ofta som en ratio-
nell och okänslig byråkrat som inte förstod villkoren 
för museernas verksamhet. En annan bild av honom 
var den allmänbildade, intelligente och humanistiskt 
intresserade samhällsbyggaren som getts regeringens 
förtroende att implementera en ny kulturpolitik. Denna 
karakteristik av Holm har bekräftats av Margareta  
Biörnstad, Erik Wirén, Erik Hedqvist och Jan Hjort – 
alla med erfarenheter av samarbete med Holm. I stu-
dien har jag därför ifrågasatt kulturjournalisten Mikael 
Löfgrens beskrivning av Holm som en ensidigt ratio-
nell kulturbyråkrat, som tjänade statsapparatens än-
damål och som efter några års erfarenheter från MUS 
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65 och Riksutställningar i mötet med verkligheten, ra-
dikalt ändrade ståndpunkt om kulturpolitiken. Holms 
starka kulturpolitiska position förefaller ha försvagats 
några år in på 1970-talet efter att MUS 65:s alla delbe-
tänken presenterats. Han ingick således fortsättningsvis 
varken som ledamot i den utredning om den statliga 
kulturpolitiken som presenterades 1974 eller som le-
damot av någon nämnd eller styrelse för det nybildade 
Statens kulturråd. En sådan roll borde han ha varit väl 
kvalificerad och lämpad för sett utifrån en professio-
nell utgångspunkt. Enligt Eric Hedqvists antagande 
skedde sannolikt en omvärdering i negativ riktning 
av Holms status i samband med det byte av partise-
kreterare till Sten Andersson, som för regeringspartiet 
ägde rum i mitten av 1970-talet. Samtidigt fortsatte 
Holm att vara en tongivande aktör som förnyare av 
samhällsplaneringen i rollen som generaldirektör för 
Statens planverk och därefter som professor vid Kung-
liga tekniska högskolan i Stockholm. Gunnar Westin 
var under en mycket lång period, först från 1946 som 
landsantikvarie i Västerbotten och därefter från 1965 
på Riksutställningar ända fram till pensioneringen 
1980, en pådrivande och viktig aktör för förnyelsen av 
museerna. Även han hade en stark förankring i värde-
ringar som låg arbetarrörelsen nära. Till Westins för-
tjänster hörde det förutseende och de insikter om mu-
seernas förnyelse, som måste ha varit vägledande för 
honom när det gäller den process som ledde till Umeå 
universitets tillkomst samt de många nydanande för-
söksprojekt som initierades och genomfördes under 
hans tid som chef för Riksutställningar. Eva Persson 
var en av mycket få museiaktörer som i positionen 
som utställningsansvarig på Riksutställningar och se-
nare också på Arbetets museum gick i spetsen för och 
aktivt drev förnyelsen av och diskussionen om utställ-
ningen som medium. Hon stod som ansvarig för många 
utställningsprojekt som av några – främst borgerliga 
kritiker – uppfattades som provokativa, men som av 
företrädarna för Samhällsmuseet ofta berömdes som 
nydanande. Persson visade under hela sin karriär ett 
mod och en personlig integritet i sitt arbete som var 
och är ovanligt. Det yttrade sig i att hon vågade hävda 
och stå fast vid sin ideologiska och konstnärliga posi-
tion trots invändningar från sina chefer. Exempel på så-
dana konfliktsituationer finns från tiden på såväl Riks-
utställningar i relation med Lennart Holm och Gunnar 
Westin som från Arbetets museum i relation med Erik 
Hofrén. 

Före ett museimillenium 
Utvecklingen i museifältet efter 1990 ligger utanför 
studiens tidsram. Några korta noteringar skall dock  
göras om museipolitiken under decenniet före millen-
niumskiftet.       

Statens intresse för överblick och kontroll av musei-

fältet upprätthölls och tilltog under 1990-talet. Muse-
iutredningen Minne och bildning, SOU 1994:51 och 
den därifrån emanerade regeringspropositionen, var 
en tydlig bekräftelse på detta. Karakteristiskt för sam-
hällsklimatet var att utredningen genomfördes på ovan-
ligt kort tid eller ett år. Detta avspeglade den ovisshet 
om samhällsekonomi och framtid som gällde speciellt 
vid denna tid. Under den senare delen av 1980-talet 
framstod den svenska samhällsekonomins situation 
som sämre än man anat och landet levde med villkor 
som innebar besparingskrav för att minska den stora 
statsskulden. Det var knappast förvånande att sådana 
förhållanden även återverkade på statens kulturpoli-
tik, detta gällde inte bara de borgerliga- utan även de 
socialistiska partierna. Krav på nedskärningar av verk-
samhet samt ekonomiska besparingar fanns inom de 
flesta samhällssektorer, inte bara kultursektorn. Ännu 
en gång riktades intresset mot museifältets struktur 
och ansvarsfördelningen mellan museerna. I direktiven 
för Minne och bildning ingick följdriktigt att analyse-
ra museernas samhällsuppdrag och mål liksom statens 
ägande. Som framgått i kapitel 1, hade museernas sam-
hällsuppdrag under avhandlingens undersökningsperi-
od förskjutits från Curmanlinjens paternalistiska och 
folkuppfostrande uppgift till rollen som förmedlare av 
kunskap och arena för publika intressen. Förväntning-
arna på museerna handlade också om att de skulle delta 
i moderniseringen och förändringen av samhället. Det 
innebar i sin tur att synen på historien också förändrats. 
Som Per-Uno Ågren formulerade saken: ”Förmedlings-
faktorn har ryckt fram, kunskapsuppbyggnaden, veten-
skapandet, kommer i andra hand. Den politiska situa-
tionen är en annan, bildningsuppdraget i samhället ses 
inte längre som ett instrument för samhällsförhållande-
nas konservering och bestånd, utan som ett instrument 
för modernisering och förändring. Historietolkningen 
ändrar förtecken. Museernas uppdrag blir att revidera 
de etablerade historiebilderna.”1055  Den statliga offi-
ciella museiutredningen färgades av det samhällsklimat 
som rådde i slutet av 1980-talet och än mer påtagligt 
i 1990-talets inledning, då frågan om museernas sam-
hällsuppdrag uppfattades som viktig. Men å andra si-
dan var detta underordnat vad som alltmer framskym-
tade som statens huvudprioritering, nämligen kontroll 
av museerna. I detta avseende hade utredningen att dis-
kutera vilka funktioner som följde med statens ansvar, 
hur museisystemet styrdes och vilka effekter som det 
statliga stödet hade för museisektorn1056 Staten ville få 
ut så mycket som möjligt av de resurser som satsades 
på museerna. I Minne och bildning sades alltså ing-
enting om samhällsuppdraget och än mindre om an-
gelägenheten om en intensifierad samhällsorientering 
från museernas sida. Utifrån ett teoretiskt resonemang 
i denna anda, pekade utredningen ut några problemom-
råden som krävde åtgärder. Med tanke på rådande tids-

1055  Ågrens, 1994, 15.
1056  Ibid., 9
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anda var utgångspunkten inte särskilt förvånande, näm-
ligen att museisystemet inte utnyttjade möjligheterna 
att tillsammans använda all den kunskap som de olika 
museerna ägde. Man efterlyste med andra ord en större 
medvetenhet om synergieffekters fördelar. Här framgår 
tydligt att staten fokuserade sitt intresse till organisato-
riska åtgärder. I denna anda beskrevs dilemmat på mu-
seifältet i byråkratisk språkdräkt:

1. Verksamheten berör inte hela landet

2. Organisatoriska hinder för helhetsperspektiv

3. Organisatoriska hinder för tvärvetenskapliga per-
spektiv

4. Möjligheter till effektiv resursanvändning tas inte 
tillvara

5. Budgetberedningens detaljstyrning hindrar över-
blick och målinriktning 1057

För att lösa de problem som pekats ut föreslog Minne 
och bildning något som var vanligt i organisations- 
och företagsvärlden i syfte att öka effektiviteten, 
nämligen fusion av enheter. I detta fall handlade det 
om att de ca 30 museiinstitutioner som erhöll stats-
bidrag skulle sammanföras i fyra museienheter: en 
enhet för de sköna konsterna, en för naturvetenskap 
(Naturhistoriska riksmuseet) samt två kulturhistoriska 
enheter, den ena med fokus på människan i historien 
och den andra med fokus på människan i världen.                                       

Med det här förslaget ställdes krav på en förändring 
av museiverksamhetens struktur som kom att prägla 
främst de statliga museernas verksamhet under hela 
1990-talet. En paradoxal konsekvens av detta krav blev 
den delning av Riksantikvarieämbetet och Statens his-
toriska museer som efter den långvariga och segslitna 
konflikten genomfördes 1994. När detta skedde hade 
motiveringen för beslutet anpassats till 1990-talets 
språkdräkt om effektiviseringar, nämligen att Riksanti-
kvarieämbetet skulle ges utökade uppgifter och därmed 
bli ett mer renodlat ämbetsverk.

För centralmuseerna utgjorde Minne och bildning så-
ledes upptakten till fortsatta besparingar och kostnads-
effektiviseringar. Detta påskyndade ytterligare den för-
svagning av centralmuseernas position i förhållande till 
de regionala museerna, som pågått sedan 1960-talet. 
När det gäller övrig påverkan från Minne och bildning 
tycktes konsekvenserna för museernas verksamhet ha 
uteblivit. Tanken att föra samman det trettiotal muse-
er till fyra enheter realiserades inte och har inte heller 
stimulerat museerna till en utveckling av gemensam 
resursanvändning såsom utredningen föreslog. Regi-
onala museer och nationell kulturpolitik: Mål, medel 

1057  Ibid., 56.

och framtid, Statens kulturråd 2001:2. Som rubriken 
anger handlade denna utredning uteslutande om de re-
gionala museerna och hur den samhällsuppgift de fått 
sig tilldelad fungerade. Av det samhälleliga intresse för 
Minne och bildning på 1990-talet, med diskussionen 
om de centrala museernas och basmuseernas roll som 
stödjare och huvudmän för de regionala museerna, 
framgick ingenting i denna utredning. Hade det funnits 
någon substans i de fyra enheterna, hade detta rimligen 
varit något att beakta för de regionala museerna. Någ-
ra reflektioner, tankar eller förslag om andra alternativ 
i dessa avseenden fanns inte. Slutsatsen är att idén om 
enhetsmuseer mer tycktes vara ett uttryck från staten 
att hävda sitt behov av kontroll liksom en teknisk me-
todik att motivera fördelningen av resurser till museer-
na. Statens intresse av kontroll, insyn och styrning av 
de offentliga museerna ökade under 1990-talet. Bespa-
rings- och rationaliseringsprocesser påbörjades i början 
av decenniet. Med direktiven i 1997 års kulturproposi-
tion om intensifierade resultat- och uppföljning av mål, 
ökade trycket på museerna och de tvingades alltmer 
att tänka utifrån en terminologi- och med ett arbetssätt 
som hämtats från företagsvärlden. Därmed kan konsta-
teras att en förändring av tankestilar för museerna och 
museipolitiken ägde rum under 1990-talet. Kontrasten 
mellan 1960- och 1990-talen var uppenbar och kan 
sammanfattas på följande sätt: 1960-talet präglades av 
en växande samhällsekonomi och tilltro till det starka 
samhället och politikens möjligheter. En ny kulturpoli-
tik formulerades och började implementeras. De sats-
ningar som genomfördes innebar för museifältet att 
de övervägande resurserna hamnade ute i landet hos 
länsmuseerna. I motsvarande grad försvagades central-
museerna. I slutet av 1980-talet hade tilltron till kultur-
politikens utvecklingsroll klingat av i takt med att en 
marknadsliberalisering av samhället ägde rum. Kring 
1990 hade 1960-talets utvecklingsoptimism förbytts i 
ett ekonomiskt nedskärnings- och besparingstänkande. 
Krisen avspeglades tidigast och tydligast i centralmu-
seerna. De museiinstitutioner som under 1800-talets 
skapats som bekräftare av nationalstatens storhet hade 
minskat i betydelse. Frågan om en satsning på Kultur-
arvsmuseer eller Samhällsmuseer var levande under 
hela min undersökningsperiod, men avtog successivt 
under 1980-talet i takt med att medvetenheten växte 
om samhällsekonomins försämring. Studien har visat 
att en tydlig förskjutning från Kulturarvsmuseer mot 
Samhällsmuseer ägt rum. Nya samhällsorienterade tan-
kestilar och tankekollektiv etablerades i det svenska 
museifältet. Å andra sidan kan konstateras att deras in-
flytande minskar, försvinner eller sätts ifråga under slu-
tet av undersökningsperioden i ett samhällsklimat, där 
kraven på hårdare prioriteringar accentueras och kul-
turpolitiken allt tydligare uttrycks utgå från ekonomis-
tiska värderingar och förutsättningar. Slutsatsen är att 
den framgång för Samhällsmuseerna som skedde under 
studiens period därefter har följts av en återgång till 
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Kulturmuseitanken. Denna hypotes behöver dock be-
kräftas i framtida forskning i det svenska museifältet.          

Epilog
Under arbetet med denna undersökning har det vid 
upprepade tillfällen slagit mig vilka sega struktu-
rer som gäller i det svenska museifältet. Traditionens 
makt tycks här vara starkare än i andra kulturfält. Mu-
sik- och teaterfälten framstår vid en jämförelse som 
betydligt mer förändringsinriktade än museifältet. 
Förklaringen till detta är säkerligen flera. En sådan är 
förmodligen fältens skilda förutsättningar där såväl 
musik- och teaterområdena är närmare förknippade 
med de möjligheter till finansiering och ekonomisk 
överlevnad som den kommersiella marknaden kan er-
bjuda. En annan förklaring kan vara musik- och teater-
områdenas tydliga karaktärer av medier för kommu-
nikation, där kompetensen för att lyckas med denna 
är en avgörande faktor för dessa mediers överlevnad. 
För museerna har tvärtemot gällt en annan agenda, 
där samlandet av objekt och deras vård dominerat. En 
tredje förklaring är den starka tradition av begränsande 
kvalificeringskriterier till museerna som länge gällt och 
som inte beaktar de krav som ett förändrat samhälle 
ställer. Mot detta kan ställas de forskningsresultat som 
Steven Conn redovisat om förändringarna av objek-
tens roll för museerna och som redovisats i kapitel 2. 
Conns huvudtes i Do museums still need objects? är att 
objektens betydelse för museerna successivt har mins-
kat och förändrats under en process som pågått under 
hela 1900-talet. Museerna och andra kulturområden 
har under denna tid följt den förändring av samhällets 
modernisering och som bl.a. inneburit tillkomsten av 
en revolutionerande ny teknologi. Detta har gett nya 
förutsättningar för att gestalta kunskap och därmed bi-
dragit till att förnya synen på museets uppgifter. Den-
na förändring pekar mot att alltmer betrakta museerna 
som centra för social kontakt och kommunikation. Ut-
vecklingen skiljer sig här mellan museer beroende på 
deras inriktning mot konst, kulturhistoria eller natur-
historia, men tendensen mot ökad betoning på kommu-
nikation och en minskad eller annorlunda användning 
av objekten är signifikant, enligt Conn. Skapandet av 
Sveriges första föremålslösa centralmuseum i slutet 
av undersökningsperioden – Arbetets museum – kan i 
detta perspektiv ses som ett projekt väl anpassat till en 
framväxande tidsanda. Arbetets museum drevs visser-
ligen fram under stora födslovåndor med en uppenbar 
misstro från tongivande aktörer i museifältet, men dess 
realiserande är samtidigt logiskt utifrån Steven Conns 
iakttagelser. Projektet fördes ändå i hamn mycket tack 
vare Erik Hofréns envetna agerande med politiskt un-
dersstöd av främst statssekreteraren Gunnar Svensson. 
Exemplet visar att för att en ny tankestil skall etable-
ras, krävs starka och drivande aktörer. Steven Conns 
slutsatser om objektens och samlingarnas minskade 

betydelse för museerna är uttryck för generella utveck-
lingsfenomen med långa tidslinjer och en utbredning 
i främst Norden, Tyskland och USA. Den svenska 
utvecklingen bör därför betraktas i detta perspektiv: 
mönstren för den debatt och den reformering av svens-
ka museer som intensifierades under 1960-talet och 
som pågick under hela undersökningsperioden, hade 
grundlagts genom initiativ och samhällsförändringar 
långt tidigare. Förnyelsen i riktning mot Samhällsmu-
seer som politiskt drevs genom den nya kulturpoliti-
ken, MUS 65 och Riksutställningar, skall värderas som 
framgångsrik, trots det starka motstånd i debatt och 
verksamhet som den möttes av. Den del av museernas 
verksamhet som tidigt valdes ut som nyckelområde för 
att åstadkomma förnyelsen var utställningen. Det mar-
kerades i de flesta måldokument och direktiv för den 
nya kulturpolitiken, men även i den debatt som före-
kom. Dessutom finns många belägg för att det också 
fick genomslag i praktiken. Ett exempel på detta står 
att finna i museernas förändring av sina fasta utställ-
ningar till basutställningar och därefter tillfälliga ut-
ställningar. Under perioden 1965–1990 står det klart 
att synen på utställningen genomgick en förändring av 
tankestil i och med inriktningen mot tillfälliga och ofta 
mer samhällsorienterande innehåll inte bara på central-
museerna och länsmuseerna utan också på många kom-
munala och lokala museer. I denna förändring ingick 
också en uppgradering av utställningens status och roll 
i museet. Arbetet för att utveckla museologin som aka-
demisk disciplin spelade ofta en underskattad roll för 
att förnya museerna i samhällsorienterande riktning. 
Det är huvudmotivet för att utvecklingen av den svens-
ka museologin ingår som en del av studien. Denna fak-
tor har kritiserats av aktörer som på olika sätt ifrågasatt 
Samhällsmuseet som idé och ambition, framför allt 
Sten Rentzhog. Utöver dessa omständigheter skall läg-
gas de grundläggande reformer som genomfördes un-
der 1960-talet i den svenska förvaltningen. Det hand-
lade om kommunsammanslagningsreformen som gav 
förutsättningarna för de nya kulturnämnderna som i sin 
tur utgjorde fundament för de nya formerna av stiftel-
ser för länsmuseerna. Länsstyrelsernas nya uppbygg-
nad som nav för den regionala samhällsplaneringen var 
också fundamentala faktorer som syftade till att styra 
utvecklingen i samhällsorienterande riktning. Till det-
ta förtjänar också att uppmärksammas den omfattande 
förändring av lagstiftningen inom natur- och kultur-
minnesvården som genomfördes. Dessa förändringar 
har inte satts i förgrunden i denna studie, men de utgör 
självklara förutsättningar för de förändringsambitioner 
som fick konsekvenser i museifältet. Viktiga aktörer i 
detta förnyelsearbete hade politiska roller och positio-
ner. Några av dem, landshövdingarna Ragnar Lassi-
nanti i Norrbotten och Gösta Skoglund i Västerbotten, 
skymtar förbi i studien, men de fulla värdena av den 
typen av aktörsinsatser har inte markerats. Ett annat 
exempel på en politisk aktör som inte förekommer i 
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undersökningen, men som hade stor betydelse för för-
ändringen av kulturpolitiken regionalt och nationellt 
var folkbildaren Bengt Andersson i Norrbotten. Han 
var tidigt drivande för den kulturella satsning som kom 
till stånd i Norrbotten och som uttrycktes i ett av de 
första viktiga regionalpolitiska måldokumenten, BD 
80, där prioriteringarna av såväl Norrbottensteatern 
som Norrbottens museum ingick som viktiga delar. 
Det är uppenbart att utan nämnda och andra här inte 
namngivna aktörers insatser, hade aldrig museernas 
förnyelse varit möjlig. Här finns således angelägna och 
omfattande forskningsuppgifter, som inte rymts inom 
ramen för detta arbete. Ett av flera områden med rele-
vans utifrån min studie, är att dokumentera hur muse-
ernas förändring av utställningen skett och getts olika 
uttryck. Med detta sagt vill jag understryka att min un-
dersökning inte utgör en totalgenomgång av det svens-
ka museifältets utveckling under perioden 1965–1990. 
Jag har pekat ut viktiga tendenser i museiverksamheten 
och museidebatten utifrån min använda dikotomi Kul-
turarvsmuseum – Samhällsmuseum. Därför finns giv-
na argument för behovet av fortsatt forskning om det 
svenska museifältet. Min studie utgör en början, men 
mycket arbete återstår. 

I slutskedet av arbetet med denna avhandling läser jag 
på Riksutställningars hemsida, att Statens historiska 
museer har utarbetat en strategi för att utveckla muse-
ets samhällsinriktning. Häri väcks förhoppningar om 
ett Samhällsmuseum. I avvaktan på dess förverkligan-
de blir mina slutord en besvärjelse med stöd av rubri-
ken på en debattartikel i Dagens Nyheter: 

”Samhällsdrömmen finns bara på museum”. 1058

1058  Dagens Nyheter, 2013-01-19.
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Otryckta källor
Arbetarrörelsens arkiv 

 
Gunnar Svenssons personarkiv  
(i Arbetarrörelsens arkiv);                                                                                                             

Arbetets museum arkiv
Styrelseprotokoll, Serie A 1a:1, 1983-1992 

 
Erik Hofréns personarkiv  
(i Arbetets museums arkiv) 
Promemorior, utredningar, korrespondens, skrifter, 
artiklar, yttranden, projekt, rapport från konferenser, 
1978–2001.

Dalarnas museums bibliotek och arkiv 
Årsböcker, Strukturplan för Dalarnas museum, 1960–
2002.

Jämtlands läns museums arkiv – Jamtli ämbetsarkiv 
”Fejden om MUS 65”, Landsantikvariens handlingar
Serie F1 DD, kapslarna 1-8, 1965–1976.

Kungliga biblioteket/Lunds universitetsbibliotek 
”Sköna stund”: Sverige 1968-1972; En utställning från 
Riksutställningar, Stockholm, 1968 

Riksutställningars arkiv 
Regleringsbrev, anslagsframställningar, styrelseproto-
koll , policydokument, korrespondens, verksamhet, tal-
manuskript, utställningsprogram, utvärderingar, press-
kommentarer 1965–1990.   

Stockholms läns museums arkiv

Länsmuseernas samarbetsråds arkiv 
(i Stockholms läns museums arkiv)  
Protokoll, skrivelser och yttranden m.m., Serierna 
Ö1:2 och Ö1:6, 1954-1982.

Stockholms stadsarkiv 
Protokoll stadskollegiet, tjänsteyttranden ang. 
Gasklockan,  1964-1971, Fastighetskontorets diarieför-
da handlingar, Objekt 1965-1970, Serie F1Ba, Volym 
692; Barnavårdsnämnden, Protokoll A1A, Volym 17; 
Folkskoleinspektören i distrikt norra 1633 och södra 
1634.

Stockholms stadsmuseums arkiv 
Stockholms stads museinämnds protokoll och tjäns-

teyttranden 1964-1971. 
 
Bo Lagercrantz personarkiv  
(i Stockholms stadsmuseums arkiv) 
Arkivet är ej förtecknat! Den återgivna ordningen 
speglar arkivet vid besök i oktober 2004. Källhand-
lingarnas boxar är i vissa fall numrerade, men i andra 
fall inte alls. Boxarna har rubriker som  Korrespon-
dens, Skrivelser allmänt, Manuskript, Personalia, Pri-
vat, Gasklockan. 

Vitterhetsakademiens bibliotek och arkiv 
Styrelseprotokoll, utredningar och yttranden ang. 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer 
1975-1986, Ämbetsarkivet 4, Serie A1, Volym 4, !985-
1990.”

Västerbottens museums arkiv 
Styrelseprotokoll, skrivelser och tjänsteyttranden  
1963–1985.    

Privata arkiv

Helena Frimans privata arkiv 
Promemorior, protokoll, tjänsteyttranden , korrespon-
dens och tidningsartiklar ang. Stockholms stadsmuse-
um 1964–1971.

Örjan Hamrins privata arkiv 
Opublicerade och okänd publicering av artiklar och 
promemorior ang. Dalarnas museum, Ekomuseum Da-
larna 1967–1995.

Erik Hofréns privata arkiv 
Hofrén, Erik, ”Arbetets museum – Museum tillsam-
mans: Nya vägar, nya horisonter, nya verktyg”, Under-
lag för samtal: Museet möter stiftarna 1987-06-11.    

Sten Rentzhogs privata arkiv   
Promemorior, opublicerade manuskript 1973–1990.                                                

Muntliga källor (inspelade intervjuer)

Gunnar Sandberg, Statens historiska museum,2004 
september

Helena Friman-Cederström, Stockholms stadsmuseum,  
2005-01-26

Helena Friman-Cederström, Stockholms stadsmuseum,  
2005-02-21

KÄLLOR OCH LITTERATUR   
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Pär Stolpe, Riksutställningar, 2006-03-13

Ann Fohlin, Riksutställningar, 2006-03-27 

Örjan Hamrin, Dalarnas museum, 2006-04-18

Lars Broman, Framtidsmuseet-Borlänge, 2006-04-19

Sten Rentzhog, Ås-Östersund, 2007-10-30

Sten Rentzhog, Jämtlands länsmuseum, Östersund,  
2008-03-25--26

Per-Uno Ågren, Västerbottens museum, 2008-03-28

Per-Uno Ågren, Umeå, 2008-06-12

Gunnar Svensson, Stockholm, 2008-11-28

Gunnar Svensson, Stockholm, 2009-01-30

Eric Hedqvist, Offerdal, 2010-07-10--11

Erik Hofrén, Norrköping, 2008-02-28

Erik Hofrén, Stockholm, 2010-11-03

Gunilla Cedrenius, 2011

Eva Persson, Stockholm, 2012-01-11 

Maths Isacson, Uppsala universitet, 2013-10-21

Jan Hjort, Stockholm, 2014-01-02

Tryckta källor
Offentligt tryck 
Antikvitetskollegiet, centralorgan för svensk kulturmin-
nesvård, SOU 1965:10.

Att välja framtid, SOU 1972:59.

De centrala museernas uppgifter och ansvar, proposi-
tion 1986/87:97.                                                  

Kommittén för social upplysning, Konseljakter: social-
departementet, 1946:192.

Kommunal författningssamling för Stockholm 1960 ut-
given av Stockholms stadskansli Nr 33, Instruktion för 
Stockholms stads museinämnd antagen av stadsfull-
mäktige 1960-04-25.

Konstnärerna i samhället, SOU 1975:14.

Kulturminnesvård: Betänkande av 1965 års musei- och 
utställningssakkunniga (MUS 65), SOU 1972:45.

Kulturrådet, proposition 1961:56. 

Landsantikvarieorganisationen: Betänkande avgivet av 
Landsantikvarieutredningen, SOU 1954:26.

Museerna: Betänkande av1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga (MUS 65), SOU 1973:5.

Museisverige: En beskrivning av Sveriges museivä-
sende utifrån statistiska uppgifter för år 1983. Rapport 
från Statens kulturråd 1986:1.

Museiperspektiv: 25 artiklar om museerna och samhäl-
let. Rapport från Statens kulturråd 1986:2.

Museiförslag: Kulturrådets överväganden och förslag 
angående de centrala museernas uppgifter och ansvar 
för landets museiväsende. Rapport från Statens kultur-
råd 1986:3.

Ny kulturpolitik – Nuläge och förslag. SOU 1972:66.

Ny Kulturpolitik. SOU 1974:28.

Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verk-
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samhet under år 1966. Stadskollegiets utlåtanden och 
memorial, Bihang, Nr 34, 1967.                                        

Redogörelse för Stockholms stads museinämnds verk-
samhet under år 1967, Stadskollegiets utlåtanden och 
memorial, Bihang Nr 34, 1968.             

Rehnberg, Mats, ”P.M. angående svenska museer och 
vissa yttringar av socialt orienterad utställningsverk-
samhet i Sverige och utlandet”, i Social upplysning. 
Betänkande avgivet av Kommittén för social upplys-
ning, Socialdepartementet, Stockholm 1949. 

Riksdagsdebatterna nr.8 Andra kammaren, Svar på 
fråga ang. politisk propaganda i samband med utställ-
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Aktörer i det svenska museifältet 

Nedan sammanfattar jag (i bokstavsordning) den musei- 
professionella historiken för några av de fysiska musei- 
aktörer som spelade dominerande roller i museifältet. 

Margareta Biörnstad (1928–) Fil.lic, riksantikvarie.  
Anställd vid Riksantikvarieämbetet 1951–1993.  
Överintendent vid Riksantikvarieämbetet 1975–1987.  
Riksantikvarie 1987–1993.  
Ledamot av MUS 65 1967–1974.  
Tankekollektiv: MUS 65.  
 
Margareta Biörnstad, dotter till dåvarande socialdemo-
kratiska statsrådet Per Edvin Sköld, var sedan 1951 an-
ställd vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museum, då hon av regeringen 1967 utsågs som leda-
mot och ersättare till Kurt Ullberger i MUS 65:s sty-
relse. Biörnstad har en fil.lic- examen från 1955. Hon 
tjänstgjorde under hela sin karriär vid Riksantikvarieä-
mbetet. När Roland Pålsson tillträdde som riksantikva-
rie 1975 befordrades hon till överintendent, en funktion 
som hon innehade till 1987 då hon efterträdde Pålsson. 
Biörnstad var riksantikvarie till sin pensionering 1993. 
Därefter var hon ordförande i Stiftelsen Kulturarv utan 
gränser 2000–2005. 
 
Biörnstad har, förutom uppdraget i MUS 65, medver-
kat i ett flertal offentliga utredningar med anknytning 
till kulturmiljövård, museiverksamhet, samhällsplane-
ring och byggande. Hon har dessutom innehaft förtro-
endeuppdrag bl.a. som ordförande i bostadsutskottet, 
ledamot i Europarådet och Boverket.1059 I MUS 65:s 
arbete hade Lennart Holm stort förtroende för Biörn-
stad, vilket också medförde att hon gavs ett betydande 
inflytande över de förslag som utredningen utarbetade. 
Biörnstad karakteriseras i studien som förnyare  i det 
svenska museifältet. 

Erik Hofrén (1936–) Fil.lic, museichef.  
Amanuens och museiintendent vid Malmö museum 1961–
1966.  
Landsantikvarie och chef för Dalarnas museum 1967–1986.  
Chef för Arbetets museum 1987–2001. 
Styrelseledamot i Statens Kulturråd 1974–1985.  
Ordförande i Statens kulturråds nämnd för Konst, museer och 
utställningar 1974–1985. Tankekollektiv: Lämsmuseernas 
samarbetsråd, Svenska museiföreningen. 
 
Erik Hofrén, född i Kalmar, har en genuin museibak-
grund vari fadern Manne Hofréns långa och framträ-

1059   Vem är det? Svensk biografisk handbok, Norstedt, 1995; Natio-
nalencyklopedin, band 3, 1990, 4.

dande livsgärning som landsantikvarie i Kalmar län är 
betydelsefull.1060 Hofréns museikarriär är omfattande 
och mångfacetterad. Under arbetet med licentiatav-
handlingen i medeltidsarkeologi i Lund, inledde han 
sin museipraktik vid Skånska Konstmuseet och däref-
ter som amanuens och senare som intendent vid Mal-
mö museum. År 1967 blev Hofrén landsantikvarie i 
Kopparbergs län, tillika chef för Dalarnas museum. 
Tidigt initierade han idén om regionala forsknings-
råd. Det resulterade 1970 i att landets första regionala 
forskningsråd för museer etablerades, knutet till Dalar-
nas museum. Hofrén drev aktivt frågan om lokala nät-
verksmuseer, organiserade och i samarbete med läns-
museet (community-museums). För att åstadkomma 
detta var ett samarbete med hembygds- och andra folk-
rörelser viktiga. Ett led i detta arbete blev utvecklingen 
av projektet Ekomuseum Bergslagen. Hofrén arbetade 
i Dalarna fram till 1986 och verkade där bl.a. för ett 
fördjupat samarbete mellan museum och folkrörelser. 
Tillsammans med Örjan Hamrin och Göran Rosander 
var han en drivande kraft för skapandet av Ekomuseum 
Bergslagen och Framtidsmuseet i Borlänge. Under ti-
den i Dalarna engagerades han 1974 som styrelseleda-
mot i det nyinstiftade Statens kulturråd som ordförande 
i rådets nämnd för konst, museer och utställningar. I 
början av 1980-talet deltog han aktivt i arbetet för ett 
arbetets museum med en profil och inriktning som var 
ny i Sverige. Resultatet blev Arbetets Museum i Norr-
köping som öppnades 199 och vars direktör han var till 
sin pensionering 2001. Under 1995–1997 tjänstgjor-
de Hofrén även som adjungerad professor i museologi 
vid Umeå universitet. Hofrén var en viktig aktör inom 
museifältet i Sverige under hela perioden för denna 
studie. Liksom Bo Lagercrantz framträdde han som 
författare av många skrifter och böcker om museet.1061 
Hans profil, framtoning, arbetsmetoder och förankring 
i det svenska museifältet skiljer sig i flera avseenden 
från Lagercrantz. Hofrén arbetade målmedvetet för 
sina museimissioner och projekt. Hans förmåga att få 
gehör och genomdriva sina projekt var ofta framgångs-
rika. Om Lagercrantz var ”rebellen” i museifältet, var 
Hofrén dess ”kommunikatör”, ”entreprenör” men ock-
så en av dess få ”strateger”. Hans medlemskap i flera 
nätverk och tankekollektiv var betydelsefulla. I Da-

1060   Sammanfattningen av Erik Hofréns arbete inom museifältet 
bygger på ett rikt källmaterial som bl.a. utgörs av Hofréns egen 
skriftliga produktion, Erik Hofréns privata arkiv, Erik Hofréns 
personliga arkiv - Arbetets Museums arkiv, Dalarnas museums 
ämbetsarkiv, Örjan Hamrins privata arkiv, intervjuer med Erik 
Hofrén och Örjan Hamrin.ofréns arb

1061   För en fullständig redogörelse av Hofréns skriftliga produktion 
se: Olle Wingborg, ”Från Bygatan till Vintergatan: En vandring 
bland Erik Hofréns skrifter och artiklar”, i Museet som makt och 
motstånd: Festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996, Norrköping, 
1996, 193-198.
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larna handlade det om ett samarbete med aktörer och 
nätverk i regionen inom arbetarrörelsen, hembygdsför-
eningar, kulturarbetare samt beslutsfattare hos företag 
och myndigheter. Nationellt handlade det om ett arbete 
i museernas intresseorganisationer såsom Svenska mu-
seimannaföreningen, Länsmuseernas samarbetsråd och 
Föreningen Sveriges landsantikvarier samt förtroende-
uppdrag i Statens kulturråd och utredningar. Hofrén har 
successivt förändrat sin uppfattning om museets upp-
gift. Från mitten av 1960-talet och under ett decennium 
arbetade han i tankekollektiv som var kritiska mot vad 
som uppfattades som ett hot mot det svenska museifäl-
tets doxa, MUS 65 (bl.a. som sekreterare i Länsmuse-
ernas samarbetsråd och som medförfattare till debatt-
boken 70-talets museum). Därefter distanserade han sig 
från dessa traditionsbevarande tankekollektiv för att 
ansluta sig till aktörer och nätverk som aktivt arbetade 
för en förnyelse av museerna. I avhandlingen karakteri-
seras han som förnyare i det svenska museifältet. 

Lennart Holm (1926–2009) Fil.dr, professor. 
Lärare vid KTH 1957–1964. Generaldirektör och chef för Sta-
tens institut för byggnadsforskning 1961–1969.
Generaldirektör för Statens planverk 1969–1988.
Professor vid KTH 1988–1994. 
Ordförande för MUS 65 1965–1974 och Riksutställningar 
1965–1988.
Tankekollektiv: MUS 65, Riksutställningars ledning. 
 
Lennart Holm var MUS 65:s ordförande och tillika 
ordförande för Riksutställningar under hela den peri-
od 1965–1974 som kommittén verkade. Holm avlade 
arkitektexamen 1950 och doktorsexamen i byggnads-
forskning 1955 vid KTH i Stockholm, där han arbeta-
de som lärare i bostadsbyggnad under perioden 1957–
1964. Åren 1961–1969, dvs. under den inledande tiden 
som ordförande i MUS 65, var han generaldirektör 
och chef för Statens institut för byggnadsforskning. 
Under perioden 1969–1988 var Holm generaldirek-
tör för Statens planverk. Då verket utlokaliserades till 
Karlskrona 1988 återgick han till KTH och verkade 
där som professor till sin pensionering 1994. Vid sidan 
av sitt ordinarie arbete hade Holm många och tunga 
förtroendeuppdrag under hela sin karriär, uppdragen 
för MUS 65 och Riksutställningar, styrelseuppdrag i 
Forskningsberedningen (1962–1980), Nordiska insti-
tutet för samhällsplanering (1966–1988), Universi-
tetskanslersämbetet UHÄ (1967–1970), Statens råd för 
byggnadsforskning (1975–1991) och Tekniska museet 
(1989–1993). 
 
År 1964 gav Holm ut boken Strategi för kultur 1062 
som föranledde mycket debatt i kulturfältet. Han 
förespråkade en systematisk och handfast analys och 
planering av hur kulturpolitiken skulle genomföras, 
och efterlyste ett vetenskapligt förhållningssätt, något 

1062  Holm gav 1971 ut en omarbetad version av Strategi för kultur.

som också präglade hans insatser i MUS 65. Under 
sin tid med ansvar för MUS 65 och Riksutställningar 
spelade han en central roll i kommitténs arbete och i 
den intensiva museidebatt som i hög grad utgick från 
den verksamhet och de förslag som MUS 65 initiera-
de. Holm stod ofta i främsta ledet på barrikaderna för 
att försvara MUS 65:s ståndpunkter och han uppfat-
tades därför av sina motståndare som kontroversiell. I 
museifältets konservativa tankekollektiv, som värnade 
Kulturarvsmuseets gällande doxa, beskrevs Holm ofta 
som en fiende som saknade insikter i vad museiverk-
samheten handlade om. I Statens Kulturråds Museiper-
spektiv från 1986 gjorde Holm en egen utvärdering av 
utfallet av MUS 65:s förslag. Sett utifrån den tankestil 
och det tankekollektiv som MUS 65 representerade, 
var Holm en förnyare i det svenska museifältet. Holm 
förekommer i flera delar av avhandlingen, främst i ka-
pitlen 3 och 7.1063

Bengt Hubendick (1916–2012) Fil.dr, professor.
Intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1953–
1959.
Chef för Naturhistoriska museet i Göteborg 1959–1981.
Ledamot av MUS 65 1965–1974.
Tankekollektiv: MUS 65. 

Bengt Hubendick var ledamot i MUS 65 under hela 
dess verksamhetsperiod 1965–1974. Under huvudde-
len av sin yrkeskarriär, 1959–1981, var han chef vid 
Naturhistoriska museet i Göteborg. Under denna pe-
riod hade han också flera internationella uppdrag för 
Världshälsoorganisationen WHO. Hubendicks bak-
grund var en doktorsexamen och docentur i zoologi 
vid Uppsala universitet från 1946. Därefter tjänstgjor-
de han som intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm under åren 1953–1959 innan han rekrytera-
des till chefstjänsten i Göteborg.

Under sin tjänstgöring vid Naturhistoriska museet i 
Göteborg var han ansvarig för ett flertal vetenskapliga 
skrifter i anatomi, fylogeni och biogeografi samt flera 
populärvetenskapliga arbeten. Hubendick erhöll pro-
fessors namn 1980. I MUS 65:s arbete spelade han inte 
någon framträdande roll annat än som försvarare av en 
syn på museet där naturhistoriska och ekologiska per-
spektiv var viktiga. Hans insatser vid Naturhistoriska 
museet i Göteborg analyseras i Eric Hedqvists avhand-
ling Varats och utvecklingens kedja – En naturhistorisk 
museiutställning i Göteborg 1923–1968.1064

1063  Vem är det? – Svensk biografisk handbok, Norstedts förlag, 1991; 
Nationalencyklopedin, band 9, 1992, 77; Erik Wirén, ”Lennart 
Holm” (Nekrolog), Dagens Nyheter 2009-03-10; Margareta   
Biörnstad, ”Lennart Holm” (Nekrolog), Svenska Dagbladet 
2009-05-19. 

1064   Vem är det? – Svensk biografisk handbok, Nordstedt, 1991, 497; 
Nationalencyklopedin, band 9, 1992, 135; Eric Hedqvist, Varats 
och utvecklingens kedja – En naturhistorisk museiutställning i 
Göteborg 1923-1968, diss. Serie: Papers in museology 6, Institu-
tionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet, 2009.



228

Karl-Gunnar (Pontus) Hultén (1924–2006) Professor 
Intendent vid Moderna museet 1959–1960
Chef för Moderna museet 1960–1973
Chef för Centre Pompidou i Paris 1974–1981
Chef för museerna MoCA i Kalifornien, Palazzo Grassi i Vene-
dig och Museum Tinguely i Basel
Ledamot av MUS 65 1967–1974 
Tankekollektiv:  Karl Gunnar (Pontus) Hultén var professor, 
konstsamlare och museiman. Han var son till botanisten och 
chefen på Naturhistoriska riksmuseet, Erik Hultén.  

Efter studier i konsthistoria började Pontus Hultén sin 
karriär som intendent vid Nationalmuseum. Från 1960 
var han chef för Moderna museet i Stockholm och un-
der hans ledning uppmärksammades museet internatio-
nellt som ett progressivt konstmuseum. Pontus Hultén 
producerade flera utställningar som i sin samtid värde-
rades som banbrytande. Exempel på sådana utställning-
ar var Rörelse i konsten med bl.a. Jean Tinguelys och 
Per Olov Utvedts rörliga skulpturer samt 4 amerikaner 
från 1962 med amerikansk popkonst där verk av konst-
närer som Robert Rauschenberg och Jasper Johns vi-
sades upp för svensk publik innan konstnärerna slag-
it igenom i USA. Hultén lyckades utverka medel från 
regeringen som möjliggjorde inköp av flera betydande 
verk. Denna konst utgör idag kärnan i museets samling-
ar och representerar dessutom ett mycket högt ekono-
miskt värde. Museet uppmärksammades speciellt 1966 
med utställningen Hon en katedral av Niki de Saint 
Phalle och 1968 med Andy Warhols retrospektivutställ-
ning. År 1967 utsågs Pontus Hultén som ny ledamot av 
MUS 65 efter Carl Nordenfalk. Han spelade ingen aktiv 
eller dominerande roll i utredningens arbete, men han 
såg positivt på den uppgift för förnyelse av museerna 
som MUS 65 hade att utföra.1065 Hultén representerade 
konstnärligt en radikal tankestil vilket han visade som 
chef för Moderna museet. Hans öppenhet för förnyel-
se av museet kom också till uttryck i det stöd för den 
experimentverksamhet i form av en ”Filial” till Moder-
na museet, som under några år i början av 1970-talet 
bedrevs med Pär Stolpe som initiativtagare och ledare. 
Hultén drev också frågan om Moderna museets själv-
ständighet och frigörelse från Nationalmuseum. Denna 
fråga utgjorde en källa till konflikt med Nationalmu-
seums direktör Carl Nordenfalk. Hultén var en viktig 
huvudaktör i diskussionen om Moderna museets loka-
lisering till Stockholms nya Kulturhus som ägde rum i 
slutet av 1960-talet och början av 70-talet. Stockholms 
stad, med borgarrådet Hjalmar Mehr som ledande ak-
tör, var positiv till idén om att flytta Moderna museet 
till Kulturhuset. Staten ville dock inte ansvara för de 
kostnader som detta krävde och Pontus Hultén var själv 
skeptisk till projektet bl.a. med hänvisning till att muse-
ets ytbehov inte skulle kunna tillgodoses. Därmed av-
skrevs projektet. Hultén avgick som ledamot i MUS 65 
i och med att han 1974 engagerades för att skapa det nya 

1065  Intervju med Eric Hedqvist 2012-07-11.

kulturhuset Centre Pompidou i Paris. Han arbetade som 
Centrets chef fram till 1981 och fortsatte därefter sin in-
ternationella karriär som chef för bl.a. de nya museerna 
MoCA i Kalifornien, Palazzo Grassi i Venedig och Mu-
seum Jean Tinguely i Basel.

Under sin tid som chef för Moderna museet och leda-
mot i MUS 65 tillhörde inte Hultén någon av de do-
minerande tankekollektiven i museifältet. Han var en 
utpräglad solitär som drev sin egen linje i konstnärliga 
frågor med stor personlig integritet.  I studien karakte-
riseras han som förnyare i det svenska museifältet. 1066

Harald Hvarfner (1926–1975) Fil.lic, museichef.
Anställd vid Riksantikvarieämbetet 1948–1962.
Landsantikvarie och chef för Norrbottens museum 1962–
1971.
Stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum 1971–
1973.
Styresman för Nordiska museet 1973–1975.
Tankekollektiv: Länsmuseernas samarbetsråd, Svenska 
musei föreningen.

Harald Hvarfner, född i Skara, var dubbel licentiat i 
etnologi och arkeologi. Under perioden 1948–1962 
var han anställd vid Riksantikvarieämbetet. Hvarfner 
utsågs att leda de arkeologiska utgrävningarna vid de 
norrländska älvdalarna som aktualiserades i samband 
med de omfattande vattenkraftsutbyggnader som ge-
nomfördes under 1940 och 1950-talen. Detta gav er-
farenheter som 1962 ledde honom till uppgiften som 
landsantikvarie och chef för Norrbottens museum. 
Under tiden i Norrbotten 1962–1971 utvecklade han 
museets verksamhet i linje med den s.k. Norrbottens-
modellen vilken väckte uppmärksamhet i det svenska 
museifältet. Modellen, som analyseras i kapitel 4, hade 
som syfte att bryta museernas sociala och geografiska 
isolering och ge dem en aktiv roll i det regionala kul-
turlivet. Detta skulle åstadkommas genom ett utökat 
samarbete med kommuner och institutioner vilket skul-
le skapa rationaliseringsvinster som en utbyggd organi-
sation. Modellen hade regionen som enhet och länsmu-
seets som bas med specialiserade fackmän tillgängliga 
för de små kommunala museerna till en låg kostnad. 
Lokalt skulle en integrering mellan bibliotek, skola och 
kommunförvaltning öka tillgängligheten för besökar-
na. Norrbottensmodellen karakteriseras i studien som 
ett Regionalt centralmuseum och presenterades efter 
några års försöksverksamhet inför en väl represente-
rad museimannaförsamling vid Svenska museiman-
naföreningens årsmöte i Norrbotten i september 1966. 
Den blev en vanlig utgångspunkt när länsmuseernas 
utveckling därefter diskuterades. Hvarfner efterträdde 
1971 Bo Lagercrantz som chef och stadsantikvarie vid 
Stockholms stadsmuseum. Han stannade där till 1973 

1066   Vem är det? Svensk biografisk handbok, Nordstedt, 1991, 798; 
Nationalencyklopedin, Band 14, 1994, 218; http://sv. Wikipedia.
org./w/windex.php?oldid=18012794.
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då han utsågs till styresman vid Nordiska museet efter 
Hans Hansson. Parallellt med detta var han huvudre-
dakör för tidskriften Svenska museer under perioden 
1970-74. Han avled hastigt 1975 och efterträddes då 
av landsantikvarien vid Västerbottens museum Sune 
Zachrisson. Hvarfner var en tongivande museiaktör 
med omvittnad personlig karisma och administrativ 
skicklighet. Den museimodell som han initierade och 
implementerade under sin tid i Norrbotten, utgick från 
den idé för länsmuseerna som Sigurd Curman genom-
fört, men innebar också en utveckling baserat på den 
genomgripande process av kommunsammanslagningar 
och organisering av länen som inleddes under 1960-ta-
let. Norrbottensmodellens främsta förtjänst var dess 
anpassning till denna förändring av samhällets organi-
sering.  Museiideologiskt var Hvarfner en konservativ 
traditionalist som försvarade den gällande museidoxan 
”Samla, vårda visa”. Hans auktoritära ledarstil föll inte 
i god jord under den korta tiden på Stockholms stads-
museum, men passade bättre på Nordiska museet där 
han mottogs med välvilja som ledarauktoritet.1067 

Olov Isaksson (1931–1999) Fil.dr, professor. 
Amanuens vid Norrbottens museum 1958–1964.  
Chef för Sundsvalls museum 1964–1966. 
Chef för Statens historiska museum 1968–1988.  
Tankekollektiv: – 
 
Olov Isaksson växte upp i Kalix och Gammelstad och 
var bror till författaren Folke Isaksson. Olov tog stu-
denten i Uppsala 1952 och disputerade 1957 med av-
handlingen i folklivsforskning Bystämma och bystad-
ga. Vid Uppsala universitet blev han 1968 utnämnd till 
docent i Nordisk och jämförande folklivsforskning och 
vid samma universitet gavs han 1991 professors namn. 
1068 1958 anställdes Isaksson som amanuens vid Norr-
bottens museum och var därefter chef för Sundsvalls 
museum 1964–1966 innan han 1967 utnämndes till di-
rektör för Historiska museet. Isaksson var Historiska 
museets chef under drygt tjugo år då han efter en kon-
flikt med Riksantikvarien Roland Pålsson och Riksanti-
kvarieämbetet styrelse 1988, sade upp sin tjänst. Isaks-
son har i den självbiografiskt präglade boken Äventyr 
i museibranschen omvittnat vilka starka intryck han 
tidigt tog av Gregor Paulssons skrifter om behovet av 
förnyelse av museerna.1069 Dessa idéer om ”öppna mu-
seer” sökte han förverkliga redan under sin tid som 
museichef i Sundsvall. På Historiska museet arbetade 
han vidare med denna ambition och mötte omedelbart 
kritik av andra aktörer i museifältet för sina försök att 
göra museet mer samhällsorienterat och tillgängligt 

1067   Källor: Björn Hallerdt, ”Harald Hvarfner” (Nekrolog), i Svenska 
museer 1975:2, 125; Sune Zachrisson, ”Harald Hvarfner 1926–
1975” (Nekrolog), i Fataburen 1975, 157; Intervjuer med Sten 
Rentzhog, Erik Hofrén och Helena Friman.

1068   Norrländsk uppslagsbok, band 2, Norrlands universitetsförlag, 
1994, 203.

1069  Olov Isaksson, Äventyr i museibranschen, Bergh/Stockholm, 1990.

för en bredare publik. Kritiken kom från författarna till 
70-talets museum men även från bl.a. Nordiska mu-
seet som ifrågasatte Isakssons förändrade inriktning 
av museet. Tidigt utvecklades också en konflikt 
med den efter Sven. B. Jansson nye riksantikvarien 
Roland Pålsson, som inte godtog Isakssons krav på att 
Historiska museet borde organisatoriskt frigöras från 
Riksantikvarieämbetet. Den senare konflikten trappa-
des med åren upp och bidrog till att arbetssituationen 
för Isaksson blev ohållbar. Dessa teman utvecklas när-
mare i kapitel 7.

Under sin chefstid på Historiska museet medverkade 
han aktivt i museidebatten och påverkade också händel-
seutvecklingen genom olika nätverk och tankekollektiv 
där han hade centrala nyckelroller. Exempel på detta är 
hans position under 1967–1970 som redaktör för Svens-
ka museer och hans roll under 1970-talet som ordföran-
de i Svenska museimannaföreningen. På dessa arenor 
var han mycket drivande för frågor om museernas för-
nyelse och fick i den rollen utstå mycket kritik av tradi-
tionsbärande aktörer i museifältet. Isaksson var en av få 
museiaktörer som tidigt visade ett intresse för den inter-
nationell museiverksamhet. I dessa avseenden byggde 
han successivt upp ett nät av internationella kontakter 
med museiaktörer som också gav resultat i flera upp-
märksammade utställningar med temainnehåll hämtade 
från andra kulturer än de svenska. Isaksson hade i dessa 
avseenden ett särskilt intresse för öar över hela världen, 
vilket resulterade till hans författande av böcker med 
teman hämtade från Island, Färöarna, Shetlands- och 
Orkneyöarna, Hebriderna, Irland, Bornholm och Åland. 
Exempel på hans böcker om detta är Island förr och nu 
(1973), Öriken: En bok om Shetland och Orkney (1980) 
och Bornholm i sikte (1986).      

Isaksson var tillsammans med Bo Lagercrantz en av de 
mest spektakulära, rättframma och omdiskuterade för-
nyarna i det svenska museifältet. Hans polemik mot för-
fattarna av 70-talets museum och roll som förnyare ut-
vecklas närmare i kapitel 7. 

Bo Lagercrantz (1918–1993) Fil.lic, museichef.
Amanuens intendent och museilektor vid Nordiska museet 
1948–1964. Stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmu-
seum 1964–1971.
Landsantikvarie och chef för Östergötlands länsmuseum 
1977–1983.
Utredningsuppdrag MUS 65, Kulturrådet SOU 1972:66, Ny 
Kulturpolitik SOU 1974:28 och Konstnärerna i samhället SOU 
1975:14.
Ledamot av Statens Kulturråds nämnd för konst, museer och 
utställningar 1974–1985.
Tankekollektiv: MUS 65, Statens kulturråd, Arbetsgruppen för 
Gasklockan. 
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Bo Lagercrantz var under hela sitt liv aktiv som skri-
bent, debattör, kulturideolog och författare i frågor 
om konst, bild, fotografi, kultur, museer och kulturpo-
litik.1070 År 1947 avlade Lagercrantz fil.lic.-examen i 
konsthistoria för professor Gregor Paulsson i Uppsala. 
Avhandlingen behandlade den miljö som Lagercrantz 
växt upp i, Djursholm, och hade titeln Djursholms 
uppkomst och utveckling. Under perioden 1944–1950 
var han medlem i den forskargrupp, ledd av Gregor 
Paulsson, som 1950–1954 utgav det omfattande ar-
betet Svensk stad I och II. År 1947 deltog han i Nord-
iska museets inventering av herrgårdsbebyggelsen i 
Stockholms län. Lagercrantz var museitjänsteman vid 
tre stora museiinstitutioner nämligen som amanuens, 
intendent och museilektor vid Nordiska museet 1948–
1964, som chef och stadsantikvarie vid Stockholms 
stadsmuseum 1964–1971 och som chef och landsanti-
kvarie vid Östergötlands länsmuseum 1977–1983. Där-
emellan engagerades han i tunga statliga utrednings-
uppdrag som MUS 65, Kulturrådet SOU 1972:66, Ny 
Kulturpolitik 1974:28 och Konstnärerna i samhället 
SOU 1975:14. Åren 1974–1986 var Lagercrantz leda-
mot av Statens kulturråds nämnd för konst, museer och 
utställningar.

Under sin tid på Nordiska museet ansvarade han hu-
vudsakligen för inventerings- och bebyggelseunder-
sökningar i olika delar av landet.1071 Vid sidan av denna 
verksamhet utgav Lagercrantz under denna period ett 
stort antal arbeten med konsthistorisk anknytning.1072 
Parallellt med detta medverkade han frekvent som kul-
turskribent och recensent i Dagens Nyheter och Ex-
pressen. Redan under TV–mediets barndom, i början 
av 1960-talet, medarbetade Lagercrantz som folkupp-
lysare om konst i detta medium. I den rollen återkom 
han också i TV under 1980-talet. Lagercrantz fram-
skymtade i början av 1960-talet som den välanpassade 

1070   Sammanfattningen av Bo Lagercrantz arbete inom museifältet 
bygger på följande källor: Bo Lagercrantz personarkiv, Stock-
holms stadsmuseums arkiv; Bo Lagercrantz, ”Sju stormiga 
år”, i Stadsvandringar 11, Stockholms stadsmuseum, 1988, 
53–72.; Gunnar Lindqvist, ”In memoriam – Bo Lagercrantz”, 
i Östergötlands skärgård: Meddelanden från Östergötlands 
länsmuseum, Linköping, 1995, 233; Freddie Hallberg, ”Bib-
liografi över Bo Lagercrantz 1944–1992”, i Östergötlands 
skärgård: Meddelanden från Östergötlands länsmuseum, Lin-
köping, 1995, 235–245; Olle Näsman, ”Bo Lagercrantz: bio-
grafi”, publ. i Wikipedia, 2008. Intervjuer med Helena Friman 
2005,2006.

1071   Lagercrantz inventerings- och bebyggelseundersökningar avsåg 
den äldre bebyggelsen i Luleå, Norrköping, Västerås, Djursholm 
och Lidingö, herrgårdsbebyggelsen i Älvsborgs län, fritidshusbe-
byggelsen i Stockholms län samt en brett upplagd undersökning 
av de äldsta egnahemssamhällena i Duvbo och Spånga försam-
lingar i Stockholm.

1072   Lagercrantz utgivna skrifter under tiden vid Nordiska museet 
var Peter Brengel och Olaus Magnus (1949), Kring Carl Eldhs 
juvelskrin (1951), Släkten Grills vapenporslin (1952), Gustv II 
Adolfsminnen i Nordiska museet ((1954), Kungens glada dagar 
– bilder från Karl XV:s tid (1957), ”Den borgerliga villastaden”, 
”Villastäder för arbetare”,” 1900-talets handel”; i Svensk Stad 
(1950–1954), I Ostindiska kompaniets tjänst (1957), Fotografiet 
100 år (1958), De gamla byggnaderna i Gustavsberg (1958).

museimannen, uppfödd i en intellektuell borgerlig mil-
jö som med bildning och pedagogisk talang, hade för-
måga att väcka publikens nyfikenhet för konsten och 
kulturen. Under sin tid som chef för Stockholms stads-
museum 1964–1971 förändrades denna bild av honom. 
Stadsmuseet hade uppfattats som anonymt under en 
tid och Lagercrantz ansåg att en förnyelse av museets 
inriktning var nödvändig. Under hans ledning öppna-
des därför museet snabbt för en bredare publik med 
en ökad utåtriktad verksamhet i form av utställningar, 
debatter, seminarier och andra program för allmänhet-
en.  I sin retrospektiva sammanfattning i stadsmuseets 
skrift Stadsvandringar från 1988, rubricerade Lager-
crantz denna period av sitt yrkesliv som ”Sju stormiga 
år”. Titeln anspelade på den debatt om stadsmuseets 
verksamhet som förekom under hans chefstid. Under 
1960-talet pågick samtidigt en omprövning och förny-
else av samhällsplaneringen. I Stockholm genomfördes 
den omvälvande saneringen och nybyggnationen av 
stora delar av nedre Norrmalm, som skulle ge huvud-
stadens centrum med Sergels torg ett helt nytt ansikte. I 
detta samhällsklimat gick Lagercrantz i täten för en de-
batt om förnyelse av museets uppgifter i samhället.

Stadsmuseet ville vidga gränserna för museet i syf-
te att uppnå en vidare och djupare förankring bland 
medborgarna. Museet skulle fortsatt värna kulturarvet 
genom bebyggelseinventeringar, arkeologiska utgräv-
ningar och aktivt deltagande i planeringen och utveck-
lingen av det urbana stadssamhället. I det avseendet 
var hans position solidarisk med den uppgift för mu-
seet som Kulturarvsmuseet representerade. Men La-
gercrantz företrädde tidigt uppfattningen att museet 
parallellt med detta skulle intensifiera den utåtriktade 
verksamheten och därmed utgöra en röst i samhällsde-
batten. Det handlade om utställningar, men också om 
en integrering av annan kultur inom ramen för museets 
verksamhet. Lagercrantz var lyhörd för de nya ström-
ningar i samhället som börjat få fotfäste, men också 
dess möjliga konsekvenser för kulturen. Detta väckte 
reaktioner, men ledde också ofta till en offentlig dis-
kussion som allt oftare ifrågasatte museets verksam-
het. När det gäller stödet för Lagercrantz som chef för 
Stockholms stadsmuseum, var uppfattningarna i den 
politiskt tillsatta museinämnden antingen odeciderade 
eller ambivalenta. Detta undergrävde med tiden möj-
ligheterna att utveckla museet på det sätt som han av-
sett. Därför lämnade Lagercrantz stadsmuseet tidigare 
än vad som hade krävts för att fullfölja förverkligandet 
av den nya verksamheten.

Efter Stockholms stadsmuseum fortsatte han under 
några år sitt engagemang i de statliga kulturutredningar 
som var centrala i 1970-talets diskussion om utform-
ningen av den nya kulturpolitiken. Förutom sin roll 
som ledamot av MUS 65 från dess start 1965 till att 
utredningen framlade sitt slutbetänkande 1975, valdes 
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Lagercrantz in som ledamot i den nämnd för konst, 
museer och utställningar som etablerats med Statens 
kulturråds start 1974. Han fortsatte också att vara pro-
duktiv som författare och kulturdebattör i det offent-
liga rummet. Den mest omfattande, långvariga och 
högröstade diskussionen handlade om de förslag om 
museernas framtid som utarbetades av den statliga ut-
redningen MUS 65 1965 års musei- och utställnings-
sakkunniga. Lagercrantz deltog här aktivt i rollen som 
styrelseledamot av MUS 65, men också som oberoende 
debattör bl.a. med. kritiska synpunkter på den av fyra 
tongivande museichefer utgivna och uppmärksammade 
debattboken 70-talets museum. 

Andra exempel på Lagercrantz omfattande och mång-
sidiga produktion: Kulturrådet som en museiman ser 
det (1972), Museiaspekter på kulturrådets betänkan-
de (1972), Inlägg i debatt med anledning av artikel om 
Bror Hjorth-museum av Hans Alsén (1972), MUS 65: 
bra för museerna (1973), Känn folkets historia (1973), 
Ett dundrande svek mot lysande löften (om Moderna 
museets tillbyggnad, 1977), Museerna och folkbildning-
en (1977), Låt företagen dra av när de sponsrar kultu-
ren (1983), Konstens hus och maktens (Om Moderna 
museet, 1984), Att lära av skandaler (Om National-
museum och Midvinterblot,1987), Förändra snustorra 
museer (1990) och Arbetets museum än en gång (1992). 
Alla dessa artiklar präglades av Lagercrantz starka sam-
hällsorientering och engagemang för en förnyelse av 
museerna. Sina sista aktiva yrkesår 1977–1983 var La-
gercrantz landsantikvarie och chef för Östergötlands 
länsmuseum. Här prövade han ännu en gång sina idéer 
i den verklighet vars förutsättningar delvis förändrats 
som en konsekvens av riksdagens 1974 antagna pro-
gram för kulturpolitiken och det nybildade Statens kul-
turråd. I den för honom nya miljön utanför Stockholm 
fortsatte han debatten om kulturens framtid. Denna mis-
sion hade Lagercrantz under hela sitt liv. Ett av de sista 
stora projekten, var försöket att skapa ett museum för 
konstnären Hilding Linnqvist. Detta projekt resulterade 
i en bok om Linnqvist författad av Lagercrantz1073, men 
museet förverkligades inte. Lagercrantz hann slutligen 
bidra med förslag om hur det blivande Arbetets Muse-
um i Norrköping borde utformas. Hans breda och djupa 
kunskapsbas, hans förmåga att levandegöra och entu-
siasmera, hans debattlusta och originella infallsvinklar, 
gjorde honom till en viktig aktör i det svenska musei-
fältet under flera decennier. Han skrev, som det tycks, 
oupphörligen brev och artiklar om museets, konstens 
och kulturens tillstånd och utveckling och etablerade ett 
brett socialt kontaktnät i kultursverige. 

Lagercrantz idéer var i många avseenden utmanande 
för museerna och kulturen och han uppfattades därför 
av traditionsbevarande tankekollektiv i museifältet som 

1073   Bo Lagercrantz, Hilding Linnqvist (Utställning, Villa Reale, Mi-
lano), Milano, 1991.

en ”rebell” som ifrågasatte gällande doxa. I många av-
seenden var Lagercrantz en solitär trots att han gavs 
flera förtroendeuppdrag som aktör i utredningar och 
styrelser. Hans direkta inflytande i tankekollektiv fram-
står därför som mindre i förhållande till den påverkan 
som han utövade som författare och debattör.

Åke Meyerson (1909–1992) Fil.lic. 
Anställd vid Livrustkammaren 1934–1944.
Medlem av arbetsgruppen Plan 1942–1946 som utarbetade ett 
förslag om ett nationellt socialt museum.
Chef för förlagsredaktionen för Tidens förlag 1946–1960.
Anställd vid Ecklesiastikdepartementet 1963–1965.
Huvudsekreterare i MUS 65 1965–1974.
Ledamot av Stockholms stads museinämnd 1948–1970.
Tankekollektiv: MUS 65, Stockholms stads museinämnd.

Åke Meyerson var huvudsekreterare i MUS 65 under 
hela den tid som kommittén verkade 1965–1975. Han 
hade en mångsidig och flerårig erfarenhet av museer 
och som publicist. Meyerson hade en fil.lic.-examen 
från1938, tjänstgöring vid Livrustkammaren 1934–
1944, Medlem av arbetsgruppen Plan 1942-1946 där 
han bl.a. var medansvarig för dess förslag om inrättan-
de av ett nationellt socialt museum, Chef för förlagsre-
daktionen vid Tidens förlag 1946–1960 och anställning 
vid Almqvist& Wicksells förlag 1960–1963. Vid tiden 
då uppdraget i MUS 65 blev aktuellt, hade Meyerson 
också hunnit arbeta ett par år vid Ecklesiastikdepar-
tementet som sakkunnig och departementssekreterare 
under utbildningsminister Ragnar Edenman. Parallellt 
med dessa uppdrag innehade Meyerson under perio-
den 1948–1970 ett förtroendeuppdrag som ledamot 
av Stockholms stads museinämnd. Det innebar att han 
bl.a. de sista sex åren som ledamot hade ett ansvar i 
den styrelse som Bo Lagercrantz som stadsantikvarie 
hade som huvudman. Enligt Roland Pålsson spelade 
han tillsammans med Pontus Hultén en viktig roll då 
Moderna Museets banbrytande inköp av internationell 
modern konst gjordes i mitten av 1960-talet. 1074 

Meyerson tjänstgjorde som föreståndare och överinten-
dent för Livrustkammaren 1968–1978 och hade vid si-
dan att detta många andra förtroendeuppdrag bl.a. som 
styrelseledamot i Stockholms stads museinämnd under 
den tid då Bo Lagercrantz var Stadsmuseets chef. 1075 
Dessutom verkade Meyerson under många år som re-
daktör för många viktiga verk, såsom Liv- rustkamma-
ren 1937–1944, Tidens konsthistoria 1946–1950 och 

1074   Roland Pålsson, Optimism i en svår tid – en berättelse om mitt 
1900-tal, Författares bokmaskin/Stockholm, 2005, 88.

1075   Ensamutredare om statens sceniska utbildning 1963–1968, ord-
förande för utredning av ortsnamns- och landsmålsarkiv 1964–
1969, styrelseledamot i Tekniska museet 1964–1969, styrelse-
ledamot i Svenskt arkitektmuseum 1966–1967, vice ordförande 
och verkställande ledamot i styrelsen för Skokloster 1967–1978, 
styrelseledamot i Thielska galleriet 1971–1979 och ordförande 
för museichefskollegiet 1973–1978.
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Svenskt biografiskt lexikon 1980–1985. 1076 

Carl Nordenfalk (1907–1992) Fil.dr, professor, 
 museichef. 
Intendent vid Nationalmuseet i Stockholm 1944–1958.
Överintendent för Nationalmuseet i Stockholm 1958–1969.
Professor och gästforskare vid amerikanska universitet 1969–
1982.
Ledamot av MUS 65 1965–1969.
Tankekollektiv: MUS 65.  

Carl Nordenfalk var konsthistoriker och museichef när 
han 1965 utsågs till ledamot av MUS 65:s styrelse. 
Han disputerade 1940 i konsthistoria men utnämndes 
redan 1938 till docent i konsthistoria vid Göteborgs 
högskola. Nordenfalk erhöll professors namn 1959. 
Som konsthistoriker hade han 1943 uppmärksammats 
för sitt arbete om Vincent van Gogh – ett verk som låg 
till grund för den stora Van Gogh-utställning som vi-
sades på Nationalmuseet 1946. Nordenfalk rekrytera-
des 1944 till Nationalmuseum från sin anställning vid 
Göteborgs konstmuseum. Under Nordenfalks period 
som överintendent 1958–1969 skapades Nationalmu-
seets ställning som ett av Europas stora konstmuseer. 
Nordenfalk medverkade som ledamot i MUS 65:s sty-
relse fram till 1968 då han avgick för att under perio-
den 1969–1982 gästforska vid amerikanska universitet 
framförallt i medeltidens konst. Vid sin avgång som 
ledamot i MUS 65 ersattes han i denna roll av chefen 
för Moderna museet Pontus Hultén.

Sven-Erik Noreen (1926–2000) Fil.lic, museichef.
Amanuens och antikvarie vid Gotlands Fornsal 1953–1956.
Landsantikvarie i Kristianstads län och chef för Kristiandstads 
länsmuseum 1956–1966.
Landsantikvarie och chef för Östergötlands länsmuseum 
1967–1977.
Ledamot av MUS 65 1967–1974.
Tankekollektiv: Länsmuseernas samarbetsråd, MUS 65.

Sven Erik Noreen var landsantikvarie vid Östergötlands 
läns museum när han 1967 utnämndes till ledamot av 
styrelsen för MUS 65. Hans tog fil.lic.-examen i Upp-
sala 1953 och var därefter anställd som amanuens och 
antikvarie vid Gotlands fornsal för att 1956 bli landsanti-
kvarie vid Kristianstads länsmuseum. Där arbetade han 
till 1966 då han utnämndes till landsantikvarie vid Öst-
ergötlands läns museum. År 1977 erhöll han tjänsten 
som länsantikvarie vid länsstyrelsen i Östergötland en 
tjänst som han innehade fram till sin pensionering 1993. 
Noreen förekommer i avhandlingens kapitel 7. 

Under tiden innan Noreen utsågs som ledamot av MUS 
65 agerade han aktivt som kritiker av kommitténs upp-
gift bl.a. i intresseorganisationen och tankekollektivet 

1076   Vem är det? Svensk biografisk handbok, Nordstedt/Stockiholm, 
1991, 752–753.

Länsmuseernas samarbetsråd.1077 I MUS 65:s arbete 
tycks han ha modifierat sina ståndpunkter om kommit-
téns möjligheter och upprättade ett bra samarbete med 
ordföranden Lennart Holm. Denna förändring av No-
reens ställningstagande uppfattades med misstro av det 
konservativa tankekollektivet, som kritiserade MUS 65.  

Eva Persson (1943–) Hedersdoktor, utställnings-
producent. 
Utställningsproducent vid Riksutställningar 1967–1989.
Konstnärlig ledare för Arbetets museum 1989–1993.
Lektor vid Linköpings universitet 1997–2006.
Tankekollektiv: –

Eva Persson växte upp i Borås och studerade konsthis-
toria vid Lunds universitet innan hon 1967 engagera-
des som utställningsproducent vid Riksutställningar. 
Där arbetade hon under drygt tjugo år och utmärk-
te sig som en dominerande och självständig uttolka-
re- och förnyare av utställningsmediet. Parallellt med 
detta arbetade hon som författare, recensent och de-
battör i frågor om museernas utställningar. Under sin 
tid på Riksutställningar var hon ansvarig för flera ut-
ställningar som bl.a. ”Land du välsignade”,” Land att 
leva i”, ”Miljö för miljoner”, ”Maskin makt”, ”Förbud 
mot handikapp” och ”Kaleidoskåpet öppnar sig” vilka 
väckte stor uppmärksamhet och stimulerade debatter 
om utställningsmediet och dess samhällsuppgift.  I sin 
självbiografiskt präglade bok Utställningsform reflekte-
rar Persson över flera av de produktioner som hon var 
ansvarig för under tiden på Riksutställningar och sena-
re också på Arbetets museum. Inför Arbetets museums 
etablering engagerade Erik Hofrén henne 1989 för att 
medverka i planeringen av museets verksamhet. Från 
öppnandet 1991 och fram till 1993 var hon konstnär-
lig ledare för Arbetets museum. Därefter engagerades 
hon som lektor vid Linköpings universitet 1997–2006 
där hon utvecklade en utbildning för utställningsme-
diet inom ramen för magisterprogrammet Kultur- och 
mediegestaltning. Hennes insatser vid universitetet pre-
mierades 2011 i form av en utnämning till hedersdok-
tor vid Linköpings universitet. Persson var under sin 
karriär en förnyare av form och innehåll när det gäller 
utställningar på såväl natur- som kulturhistoriska mu-
seer och betraktas i denna studie som en förnyare för 
ett Samhällsmuseum. Exempel på hennes verksamhet 
som utställningsproducent och debattör av utställnings-
mediet analyseras i kapitlen 6, 7 och 8. 

Sten Rentzhog (1937–) Fil.dr, museichef. 
Landsantikvarie i Älvsborgs län 1968–1971.
Landsantikvarie och chef för Jämtlands läns museum 1971–
2002.
Styresman för Nordiska museet 1988–1991.
Ordförande för Statens Kulturråds nämnd för konst, museer 

1077  Vem är det? Svensk biografisk handbok, Nordstedt/Stockholm, 
1991, 809.
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och utställningar 1977–1979.
Tankekollektiv: Länsmuseernas samarbetsråd, Svenska 
musei föreningen.                

Sten Rentzhog född i Östersund, fick sina första upp-
levelser av ett museum redan vid fem års ålder genom 
barnverksamheten på Jamtli, Jämtlands länsmuseum.1078

Trettio år senare 1971 inledde Rentzhog sitt arbete 
som landsantikvarie vid samma museum. Dessförin-
nan hade han 1967 avlagt fil.dr-examen. i konsthistoria 
vid Uppsala universitet. Avhandlingen hade titeln Stad 
i trä: Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska små-
stadens byggnadshistoria. Under avhandlingsarbetet 
gavs han möjlighet att genom aspiranttjänstgöring vid 
riksantikvarieämbetet, Nordiska museet och National-
museum kvalificera sig som kompetent för arbetet som 
landsantikvarie. Under denna utbildning tjänstgjorde 
han såväl vid Nordiska museet som vid Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesavdelning. Han fick därmed vär-
defulla erfarenheter av bl.a. Nordiska museets akt- och 
bildarkiv liksom dess omfattande hantverks- och bygg-
nadshistoriska undersökningar.

Under sitt avhandlingsarbete uppmärksammade Rentz-
hog det behov som fanns av systematiska inventeringar 
av byggnadsbeståndet i städer och på landsbygd. När 
han gick igenom länsmuseernas fotosamlingar och ar-
kiv framkom hur slumpartat som materialet dittills hade 
samlats in. Vad gäller landsbygden hade Sigurd Erix-
on på Nordiska museet dokumenterat 1700-tals och 
1800-talsbebyggelse i början av 1900-talet. Endast några 
få av dessa byggnader fanns nu kvar. Dokumentation av 
städerna hade inletts 1908 med projektet Gamla svenska 
städer, men arbetet slutfördes aldrig fullt ut. Under 1940 
och 1950-talen genomfördes det mycket omfattande in-
venteringsprojektet Svensk Stad med Gregor Paulsson 
som en betydelsefull drivande kraft där också Bo La-
gercrantz hade medverkat. I övrigt saknades dokumen-
tation av den äldre bebyggelsen. Dokumentationen av 
1900-talsbebyggelsen var också bristfällig i länsmuseer-
nas arkiv. Ännu tydligare framstod mycket påtagligt av-
saknaden av forskning inom ämnesområdet. 

Sverker Janson hade försökt förmå Riksantikvarieäm-
betets byggnadsavdelning att inleda en byggnadsinven-
tering som skulle göras parallellt med fornminnesin-
venteringen i hela landet.  

Stödet av fornminnesregistret vid ett sådant arbete 
skulle underlätta byggnadsinventeringen, eftersom de 
befintliga förteckningarna gav direkta upplysningar 
om det aktuella området och om det fanns miljöer som 
var lagskyddade.  En byggnadsinventering kunde inte 

1078   Sammanfattningen av Sten Rentzhog arbete inom museifältet 
bygger bl.a. på ”Museerna inför 2000-talet: Rapport från semi-
narium arrangerat med anledning av Sten Rentzhogs 60-årsdag 
den 10 april 1997”, Nordiska museet, 1998.

grunda sig på inventerarens eller museitjänstemannens 
personliga intresse och urval av vad som skulle do-
kumenteras. Rentzhog ansåg att endast en totalinven-
tering kunde göra det möjligt att bedöma ett områdes 
eventuella särart inom byggnadskulturen. Först däri-
genom kunde man finna de byggnader som var så be-
tydelsefulla att de borde K-märkas på samma sätt som 
redan gjordes för fornminnen.

När Rentzhog under perioden 1968–1971 hade sin för-
sta tjänstgöring som landsantikvarie i Älvsborgs län, 
använde han den av Sverker Janson inspirerade model-
len för bebyggelseinventering.1079 1971 var modellen 
tillräckligt utprovad för att kunna presenteras i skriftlig 
form med praktiska anvisningar för fältarbetet. I flera 
län blev den Renzhogska modellen förebild för de in-
venteringar som gjordes. Riksantikvarieämbetet tve-
kade att använda denna heltäckande metod och valde 
istället att först 1976 publicera en egen vägledning för 
bebyggelseinventeringar. 

I slutfasen av sin yrkeskarriär åren 1988–1991 tjänst-
gjorde Rentzhog som styresman för Nordiska muse-
et. Han arbetade också som projektledare under tiden 
1989–1994 för ”Den svenska historien”. Han återgick 
1991 till sin tjänst som länsmuseichef i Jämtland där 
han verkade fram till sin pensionering 2002.

Sten Rentzhog var under sin långa museigärning en 
drivande och dominerande museiaktör med början i 
Älvsborg och under de drygt 30 åren i Jämtland, men 
kanske främst genom förtroendeuppdrag i Länsmuse-
ernas samarbetsråd, Sveriges landsantikvarieorgani-
sation, flera statliga och kommunala utredningar samt 
Statens kulturråd. I den omtalade striden om MUS 65 
spelade han en central roll för att organisera och påver-
ka den nationella museiopinionen. Med sin museisty-
relses stöd hade Rentzhog getts mandat att driva muse-
ets utveckling genom de externa och nationella nätverk 
och aktörer av intresseorganisationer i museifältet i 
första hand i form av Länsmuseernas samarbetsråd, 
Svenska museimannaföreningen och Föreningen Sveri-
ges landantikvarier. Hans engagemang som museiaktör 
omfattar hela det museala fältet av den yttre och inre 
kulturminnesvården. När det gäller det förstnämnda 
området har han särskilt bidragit med en modell för ut-
veckling av byggbeståndets dokumentation i städer och 
på landsbygd. I dessa avseenden är hans position tyd-
ligt samhällsinriktad i linje med den vision som tidigt 
formulerades av överantikvarien vid riksantikvarieäm-
betet Sverker Janson.

När det gäller den inre kulturminnesvården utveckla-
de han under sin chefsperiod i Jämtland länsmuseets 
friluftsmuseum Jamtli till en folkligt bredare verksam-

1079   Den av Sverker Janson inspirerade modellen prövades första 
gången 1969 av Rentzhog  vid bebyggelseinventeringar av sock-
narna Vänersnäs och Västra Tunhem. 
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het. Med skapandet av nya utställningslokaler bidrog 
Rentzhog också till att förbättra förutsättningarna för 
länsmuseets publika programverksamhet. Under Rentz-
hogs ledning var också utvecklingen av byggnadsvår-
den i det egna länet ett prioriterat arbetsområde. Det 
tydliga ställningstagande i den nationella motoffensiv 
som han ledde i striden om MUS 65 innebar samtidigt 
att det samhällsengagemang som Rentzhog företrädde, 
uppfattades som ett traditionsbevarande försvar för en 
ordning som inte längre var anpassad till ett framtida 
samhälle. Denna syn på museets uppgift, som Rentz-
hog burit med sig under sin karriär, överensstämmer 
med det idéarv som Sigurd Curman lämnat efter sig 
och som Harald Hvarfner utgick från i sin utveckling 
av Norrbottensmodellen under 1960-talet. Rentzhogs 
ståndpunkt att tillämpa detta synsätt i ett samhälle som 
förändrats sedan Curmans tid innebar att han paral-
lellt med sitt nytänkande och sin samhällsorientering 
för den yttre kulturminnesvården, samtidigt försvarade 
gällande doxa i museifältet, dvs. vad som i denna stu-
die utgör kriterierna för ett Kulturarvsmuseum.       

Göran Rosander (1933–1996) Fil.dr, museichef. 
Landsantikvarie och chef för Jämtlands läns museum 1967–
1971.
Chef för föremålsavdelningen vid Nordiska museet 1971–
1978.
Anställd vid Statens Kulturråd 1978–1979.
Docent och t.f. professor i etnologi vid Uppsala universitet 
1980–1986.
Etnolog och förstekonservator vid Norsk Etnologisk Gran-
sking 1986–1996.
Tankekollektiv: –  

Göran Rosander växte upp i Dalarna och disputerade 
1967 i etnologi vid Uppsala universitet med avhandling-
en Herrarbete: dalfolkets säsongsvisa arbetsvandringar 
i jämförande belysning. Under åren 1967–1971 arbeta-
de han som landsantikvarie och chef vid Jämtlands läns 
museum. Under denna period lyckades han att väsentligt 
öka museets besökssiffror genom att bl.a. utöka antalet 
utställningar. Rosander tog också initiativ till museets et-
nologiska undersökningar och lokalhistoriska forskning.

1971 anställdes han vid Nordiska museet som chef för 
dess föremålsavdelning. Redan under sin tid på Jämt-
lands läns museum hade Rosander upptäckt problemet 
med den brist på ordning och systematik som gällde 
för museets samlingar. Hans första initiativ på Nordis-
ka museet blev att utreda dess framtida undersöknings- 
och insamlingsverksamhet. Som ett led i detta arbete 
publicerade han i Fataburen 1971 uppsatsen ”Nordiska 
museets föremålssamling igår, idag, imorgon”. I upp-
satsen understryker Rosander vad han då betraktade 
vara museets uppgift nämligen som såväl ”föremåls-
arkiv” som ”förlag”. Denna dubbla natur hos museet 
skapar problem som kanske är olösligt. Detta dilemma 

sysselsatte Rosander under hela hans yrkeskarriär som 
museiaktör och som författare av texter viktiga inte 
minst för disciplinen museologi.1080 

På Rosanders initiativ tillsatte den avgående styres-
mannen Hans Hansson en utredning om museets före-
målsbestånd från 1800-talet fram till 1970-talet. Resul-
tatet publicerades 1972

inför museets 100-årsubileum året därpå och blev upp-
takten till bildandet av den riksomfattande organisa-
tion för samtidsdokumentation för landets länsmuseer, 
SAMDOK, några år senare 1977. Rosander spelade en 
avgörande roll för att SAMDOK-projektet igångsattes 
i formaliserad form. Detta tema utvecklas närmare i 
kapitel 7. 

Parallellt med detta var Rosander initiativtagare till den 
s.k. Delphi-studie som Nordiska museet genomförde 
1972 och vars syfte var att skaffa kunskap om museer-
na som underlag för att kunna förnya deras inriktning. 
Uppläggningen och resultaten av Delphi-studien ut-
vecklas också närmare i kapitel 7.

Kort efter att SAMDOK getts en formell start lämnade 
Rosander 1978 Nordiska museet för uppdrag åt Statens 
kulturråd. På dess tillskyndan författade han den med-
vetet provokativa debattskriften Samla, vårda, visa el-
ler något mer? som användes som diskussionsunderlag 
vid Kulturrådets museimannakonferens på Utö 1978 
och därefter vid Svenska museiföreningens konferens 
1979. Även denna gång var syftet att stimulera debat-
ten om en förnyelse av museerna. Utfallet av detta ini-
tiativ utvecklas närmare i kapitel 7. 

Rosander engagerades därefter i ett tvärvetenskapligt 
nordiskt migrationsforskningsprojekt vilket formellt 
gjorde att han under perioden 1980–1986 arbetade som 
docent och tf. professor i etnologi vid Uppsala univer-
sitet.

Vid en museikonferens i Göteborg 1986 utvecklade 
Rosander sin syn på museerna under rubriken Muse-
erna som opinionsbildare. Han argumenterade där för 
uppgiften som opinionsbildare vilken han ansåg muse-
erna hade misslyckats med. Som exempel på hur opi-
nionsbildarrollen borde användas utgick han från Bo 
Lagercrantz tid som chef för Stockholms stadsmuse-
um 1964–1971. Den tydligt opinionsbildande roll som 
Stadsmuseet då spelade utvecklas vidare i studiens ka-
pitel 5.

I Statens kulturråds rapport Museiförslag från 1986 
fanns ett förslag till idéforum för diskussion om muse-

1080   Per-Uno Ågren, ”Om en minnets ordningsman”, i Museer som 
minnen – minnen av museer: seminarium till minne av Göran Ro-
sander, Rolf Kjellström & Gunnar Ternhag (red.), Nordiska muse-
et/Stockholm, 1999, 12.
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ernas uppgift och framtida samhällsroll. Fem regionala 
konferenser med dessa teman anordnades av Kulturrå-
det under åren 1988–1989.1081 Rosander medverkade 
som en av flera inledare till dessa diskussioner under 
rubriken ”Ta, ha, se, ge”. Uttrycket var en omskrivning 
för museernas klassiska uppgift ”Samla, vårda, visa” 
då formulerat av arkeologen Carl-Axel Moberg. Ro-
sanders föredrag var en uppmaning till museiaktörerna 
att använda museerna som ett ”samhällsredskap” – nå-
got som han menade sällan förekom. Med referens till 
det paradigmskifte för museerna som han ansåg hade 
skett genom Harald Hvarfners tillträde som landsanti-
kvarie i Norrbotten 1962, manade Rosander museiak-
törerna till ett nytt paradigmskifte med start 1988. En 
förnyelse borde ske, menade Rosander, men det skulle 
åstadkommas parallellt med att delar från den gamla 
doxan behölls genom ”att välja ur menyn, allt efter re-
gionens och stadens profil och samlingarnas innehåll.” 
1082 Även detta tema utvecklas närmare i kapitel 7.

Från 1986 och fram till sin bortgång 1996 var Ro-
sander knuten som etnolog och förstekonservator vid 
Norsk Etnologisk Gransking i Oslo. Parallellt med det-
ta arbete fortsatte han att spela en betydelseroll roll i 
den svenska museidebatten. Rosanders sista medver-
kan i det avseendet blev bidraget i den svenska muse-
iutredningen Minne och bildning 1994 med en artikel 
samt en kommentar i Nordisk museologi 1996 till ut-
redningens mottagande i museifältet.1083

Under hela sin yrkeskarriär behöll Rosander sina muse-
iideologiska rötter bl.a. genom ett samarbete med Da-
larnas museum. Under 1960-talet innebar det bl.a. att 
han tillsammans med landsantikvarien Erik Hofrén och 
forskaren Åke Hyenstrand arbetade för att ge Dalarnas 
museums och landets första regionala forskningsråd ett 
innehåll som kunde uppfattas med respekt i forskarsam-
hället. Senare bidrog han genom medverkan som redak-
tör och författare i Dalarnas museums årsböcker, exem-
pelvis temaboken 1991 om Karl-Erik Forsslund.1084 

Rosanders produktion av vetenskapliga skrifter, upp-
satser och debattinlägg är omfattande och finns i den 
dokumentation från det seminarium till minne av 
honom som arrangerades 1997.1085 I museidebatten 

1081   Idéforum Museer – Rapport från fem regionala museikonferen-
ser, Statens Kulturråd 1989:4.

1082   Göran Rosander, ”Ta, ha, se, ge”, i Idéforum Museer – Rap-
port från fem regionala konferenser, Statens Kulturråd 1989:4, 
34–39.

1083   Göran Rosander, ”Från datafångst till forskning”, i Minne och 
bildning: Museernas uppdrag och organisation SOU 1994:51, 
bilaga 3; Göran Rosander, ”Museerna och tidsandans föränd-
ring”, i Nordisk museologi 1996:1, 13–22.

1084   Göran Rosander (red.), Karl-Erik Forsslund – Författaren, Folk-
bildaren, Hembygdsvårdaren, Dalarnas fornminnes- och hem-
bygdsförbund/Falun, 1991.

1085   Rolf Kjellström, ”Göran Rosanders skrifter”, i Museer som min-
nen – minnen av museer: Seminarium till minne av Göran Ro-
sander, Nordiska museet, 1998, 126–143.

spelade han en viktig och vital roll under hela sin yr-
keskarriär. Museiideologiskt utgick han ifrån Kultur-
arvsmuseets ideal samtidigt som han återkommande 
pläderade för- och efterlyste ett arbete i samhällsorien-
terande och opinionsbildande riktning för museerna.    

Ingemar Tunander (1916–1997) Fil.lic, museichef.
Landsantikvarie och chef för Dalarnas museum 1950–1955.
Intendent vid Sundsvalls museum 1955–1963.
Landsantikvarie i Gävleborg och chef för Gävle museum 
1963–1969.
Intendent vid konstavdelningen Malmö museum 1969–1973.
Chef för Malmö museum 1974–1977.
Landsantikvarie i Kristianstads län 1978–1981.
Tankekollektiv: –  

Ingemar Tunander föddes i Stora Tuna och blev 1949 
fil.lic. i konsthistoria vid Stockholms högskola. Hans 
museikarriär innefattade flera museer som Landsanti-
kvarie i Dalarna (1950–1955), Intendent vid Sunds-
valls museum 1955–1963, Landsantikvarie i Gävleborg 
(1963–1969), Intendent vid konstavdelningen Malmö 
museum (1969-1973) och museets chef (1974–1977). 
Tunanders sista tjänst före pensioneringen var som 
landsantikvarie i Kristiandstads län (1978–1981). 

Han intresse för en förnyelse av museet demonstrerades 
redan under perioden som chef i Sundsvall då museet 
öppnades för en bredare publik – något som då betrak-
tades som nydanande. Tunanders var ansvarig som pro-
ducent för en av de första utställningarna som Riksut-
ställningar producerade 1967 ”Det underbara skåpet”. 
Denna satsning utgjorde ett försök att utveckla utställ-
ningsmediet men hade också som målsättning att nå en 
ny och bredare publik, i linje med Riksutställningars 
uppgift som verktyg för den nya museipolitiken.

I studiens karakteriseras Tunander som förnyare i det 
svenska museifältet. 

Kurt Ullberger (1901–2008) 
Ordförande i KRO – Konstnärernas riksorganisation 1960–
1964.
Ledamot av MUS 65 1965–1967.
Ledamot av styrelsen för Stockholms landsting 1970–1979.
Tankekollektiv: KRO:s ledning.

Kurt Ullberger utsågs 1965 till ledamot i MUS 65:s 
styrelse som representant för de yrkesverksamma 
konstnärerna. Han hade en bakgrund som folkskollä-
rare och hade också tillhörande konstnärsgruppen De 
unga, bedrivit studier i utlandet under 1940-talet.

Under perioden 1960–1964 var han ordförande i konst-
närernas fackliga organisation KRO – Konstnärernas 
Riksorganisation. I slutet av sin karriär verkade han 
som ledamot av landstinget 1970–1979.
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Carl Nordenfalk var kritisk mot det partsintresse för 
de professionella konstnärerna som han menade Ull-
berger företrädde.1086 Ullberger avgick redan 1967 från 
uppdraget i MUS 65 efter att i en skriftlig reservation 
markerat sin avvikande ståndpunkt i en av MUS 65 be-
handlade frågor (se kapitel 3). Han ersattes i styrelsen 
för MUS 65 av Margareta Biörnstad. Ullberger före-
faller inte ha haft något påtagligt inflytande över MUS 
65:s arbete och förslag. 

Gunnar Westin (1914–1993) Fil.lic, museichef.
Anställd vid Stockholms stadsmuseum 1934–1936.
Anställd vid Riksantikvarieämbetet 1936–1946.
Amanuens vid Jämtlands länsmuseum 1946.
Landsantikvarie och intendent vid Västerbottens museum 
1946–1965.
Chef och direktör för Riksutställningar 1965–1980.
Tankekollektiv: Länsmuseernas samarbetsråd, MUS 65, Riks-
utställningars ledning.            

Gunnar Westin utsågs till ledamot av MUS 65 samti-
digt som han blev direktör för Statens Försöksverk-
samhet med riksutställningar. Han var ledamot av 
MUS 65 under hela den period som kommittén verka-
de fram till 1974 och var parallellt med det direktör för 
Riksutställningar ända fram till sin pensionering 1980.

Westin hade en mycket lång museikarriär som inleddes 
med tjänstgöring på Stockholms stadsmuseum 1934–
1936. Han arbetade därefter på Riksantikvarieämbe-
tet 1936–1946, under vilken tid han 1945 avlade sin 
licentiatexamen. Efter en kort period som amanuens 
vid Jämtlands länsmuseum anställdes han 1946 som 
landsantikvarie och intendent vid Västerbottens muse-
um. Där tjänstgjorde han under drygt tjugo år fram till 
1965 då han rekryterades för att leda Riksutställningar. 

Under sin tid i Umeå och Västerbotten gjorde Wes-
tin viktiga insatser för utvecklingen av länsmuseet. 
Han medverkade också aktivt i den långvariga arbets-
process med början under 1940-talet som i mitten av 
1960-talet ledde till etableringen av Umeå universitet. 
Västerbottens museum var först i landet med att omor-
ganisera museet i stiftelseform 1967. Westin var skep-
tisk till detta då han ansåg att stiftelseformen var alltför 
svag för att svara mot de ökade krav som ställdes på 
museerna. Han förespråkade istället att staten borde ta 
ett större ansvar för länsmuseerna.1087 

Parallellt med sitt arbete för museet på regional nivå 
engagerade sig Westin tidigt för nationella museifrå-
gor. Han var ledamot av landsantikvarieutredningen 
1953–1954, ombudsman för Sveriges landsantikvarier 
1952–1960 och sekreterare i Landsantikvariernas sam-
arbetsråd 1954–1965. Under hela sin karriär hade Wes-

1086  Intervju med Eric Hedqvist, 1210-07-10.
1087  Intervju med Eric Hedqvist, 2010-07-10.

tin dessutom många styrelse- och förtroendeuppdrag 
för folkbildningsorganisationer och myndigheter som 
ledamot, utredare och expert. Som ledamot av MUS 65 
och tillika direktör för Riksutställningar spelade han en 
viktig roll i diskussionen om utvecklingen och föränd-
ringen av de svenska museerna. Westin arbetade under 
många år som sekreterare i Länsmuseernas samarbets-
råd och var även aktiv i museifältets övriga intresse-
organisationer som Svenska museimannaföreningen 
och Föreningen Sveriges landsantikvarier. I studien be-
skrivs han som förnyare i det svenska museifältet. Som 
författare har han sammanfattat sin tid i Umeå, Väster-
bottens museum och tillkomsten av Umeå universitet i 
boken Akademin i Storskogen.1088

Per-Uno Ågren (1929–2004) Fil.lic, museichef.
Amanuens och antikvarie vid Västerbottens museum 1953–
1983. 
Landsantikvarie och chef för Västerbottens museum 1974–
1980.
Redaktör för tidskriften Svenska museer1985–1989.
Innovatör av museivetenskaplig utbildning och forskning vid 
Umeå universitet 1983–1995.
Redaktör för tidskriften Nordisk museologi 1993–2004.
Tankekollektiv: Ledningen för Västerbottens museum, Styrel-
sen för Riksantikvarieämbetet

Per-Uno Ågren född i Holmsund utanför Umeå. Som 
museiaktör arbetade han under perioden 1953–1983 vid 
Västerbottens museum.1089 Med början 1950 och yt-
terligare några år tjänstgjorde han som sommarvikarie 
på museet. Ågren fick 1953 anställning som amanuens 
och arbetade därefter under många år under 1950- och 
1960-talen med bebyggelseinventeringar i Västerbot-
tens län. Under 1960-talet väcktes hans intresse för 
bildens roll i museiarbetet. Han etablerade samarbeten 
med dåvarande teckningsläraren Göran Carlsson och 
dokumentärfilmaren Sune Jonsson som båda anställdes 
på länsmuseet för etnologisk dokumentation.

Västerbottens museums förste landsantikvarie Gunnar 
Westin innehade sin tjänst under tiden 1945–1965, då 
han efterträddes av Sune Zachrisson. Under Zackris-
sons chefsperiod fram till 1973 lyckades museet med 
förre kommunikationsministern Gösta Skoglund som 
ordförande, skaffa ekonomiska resurser som gjorde det 
möjligt att bygga ut museets verksamhet. Här kunde 
Per-Uno Ågren spela en drivande roll för utvecklingen 
och den publika förankringen av museet. 

Västerbottens museum omorganiserades 1967 till en 
stiftelse med Västerbottens läns landsting och Umeå 

1088   Vem är det? Svensk biografisk handbok, Nordstedt/Stockholm, 
1991, 1153–1154; Gunnar Westin, Akademin i Storskogen, Umeå 
universitet/Umeå, 1990.

1089   Sammanfattningen av Per-Uno Ågren bygger bl.a. på följande 
källmaterial: ”Uppdrag kulturarv: Texter om Per-Uno Ågren”, i 
tidsskriften Västerbotten 2005:4, Västerbottens museum/Väster-
bottens läns hembygdsförbund/Umeå, 2005.
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kommun som stiftelsebildare och med Västerbottens 
läns hembygdsförbund som en viktig aktör i styrelsen. 
Under 1970-talet och  hela 1980-talet genomfördes en 
omfattande förändring av och förnyelse av museets 
utställningar. Samarbete etablerades med konstnären 
Anders Åberg som ledde till omgestaltningen av ba-
sutställningarna. Detta väckte uppmärksamhet i hela 
landet. Som landsantikvarie under åren 1974–1980 
fortsatte Ågren detta arbete med speciellt fokus på 
förnyelse av utställningarna och deras formspråk. En 
ICOM-konferens arrangerad 1976, med Riksutställ-
ningar som tillskyndare och med Västerbottens mu-
seum och Ågren som värd och arrangör, väckte de 
internationella museirepresentanternas intresse. Detta 
medverkade till att Ågren engagerades för flera inter-
nationella uppdrag för ICOM. Tillsammans med Gö-
ran Carlsson etablerade Ågren t.ex. ett samarbete med 
Portugals museer. Ågren gavs flera uppdrag som före-
läsare och konsult i internationella sammanhang. Han 
engagerades i början 1980-talet som lärare vid Umeå 
universitet parallellt med att han fortfarande var kvar 
som antikvarie vid länsmuseet. I samband därmed in-
itierade Ågren den museiutbildning vid universitetet 
som etablerades med början 1981, och valde då att 
huvudsakligen ägna sig åt Umeå universitet. Tillsam-
mans med idéhistorikerna Ronny Ambjörnsson, Bosse 
Sundin och Sverker Sörlin utvecklade han gränsöver-
skridande samarbeten. Detta innebar så småningom 
också ett forskningssamarbete. I slutet av 1980-talet 
tog Ågren flera initiativ för arrangerandet av museive-
tenskapliga konferenser i Umeå. Dessa rönte ett stort 
nationellt intresse. Det nätverk i museifältet som Ågren 
därmed lyckades bygga upp, resulterade efter en gan-
ska kort tid till att ämnet museologi etablerades i Sve-
rige vid Umeå universitet 1993. Två år senare erhöll 
Ågren professors titel vid Umeå universitet. Som stark 
tillskyndare för ämnets etablering som universitetsdis-
ciplin verkade också Erik Hofrén. 

Parallellt med utbildning och forskning vid universite-
tet, arbetade Ågren under åren 1985-89 som redaktör 
för tidskriften Svenska Museer. I början av 1990-talet 
tog Ågren initiativet till tidskriften Nordisk Museologi 
vars första huvudredaktör han blev 1993, en post som 
han innehade till 2004.  

Per-Uno Ågren var en museiaktör med stor betydel-
se inte bara för Västerbottens museum utan dessutom 
som idégivare för många andra museer och museimän 
i landet. Han är en av få museiaktörer i Sverige som 
har spelat en internationell roll. Ågren var därutöver 
en viktig entreprenör för etablerandet av svensk mu-
seologi. Här liksom i andra museisammanhang har 
han spelat rollen som ”kreatör” och ”publicist”. Ågren 
hade en stark förankring i det svenska museifältet och 
förekom under perioder i dess olika tankekollektiv 
bl.a. under en period som ledamot av Riksantikvarie-

ämbetets styrelse. Som museiaktör hade han en mot-
satt profil jämfört med Rentzhogs drivande, utåtriktade 
och spektakulära agerande. I det avseendet hade Ågren 
likheter Lagercrantz solitära drag samtidigt som hans 
personliga framtoning var betydligt mer blygsam än 
Lagercrantz. Som museiaktör respekterade Ågren det 
kulturarv som var Västerbottens museums historiska 
arv. Successivt utvecklade han dock liksom Hofrén 
en tankestil om museets uppgift som sammanföll med 
Samhällsmuseets idé. Tilläggas skall att Ågren var kri-
tisk till att hans generations museiaktörer så frekvent 
flyttade mellan olika museer under sina karriärer. Han 
är också den ende museiaktören som förblev sin upp-
växtregion trogen under hela sitt liv.



238



O
lo

f N
äsm

an                                                      Sam
hällsm

useum
 efterlyses                                                       U

m
eå universitet 20

14

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kultmed.umu.se

PAPERS IN MUSEOLOGY 9 
ISBN 978-91-7901-040-2
ISSN 1103-0100

Samhällsmuseum efterlyses
– Svensk museiutveckling och museidebatt 
1965–1990

Olof (Olle) Näsman

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå 2014

Under 1960-talet planerades en ny svensk kulturpolitik som för museerna 
innebar en uppmaning till förnyelse till vad ett Samhällsmuseum represen-
terar. Staten utmanade det svenska museifältet genom ett nytt program 
för kulturpolitiken, där frågan ställdes om man var beredd att förnya sin 
verksamhet i samhällsorienterande riktning. Studien analyserar om denna 
utmaning antogs av museifältet och medförde att Samhällsmuseet för-
verkligades. Undersökningen omfattar historieskrivning och analyser av  
tre  huvudområden: den nya kulturpolitiken och försöken till dess imple-
mentering i museifältet, några utvalda museers verksamhet med de olika 
tankestilar som styrde deras verksamheter och utvecklingsprojekt samt 
diskussionen mellan olika tankekollektiv i det svenska museifältet rörande 
museernas uppdrag och uppgifter, där dynamiken i ”kampen” mellan 
 respektive tankestil visavi uppdragen och förväntningarna på museifältet 
beskrivs. Hur såg de olika aktörerna på museernas uppgifter? 

Olle Näsman har haft olika uppgifter bland andra som kulturchef i Sunds-
vall och Jönköping samt som gymnasielärare på Södra latin i Stockholm.

 


