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The purpose of this thesis is to study and analyse the Gorky Museum in Moscow, a house museum dedicated to 
the writer Maxim Gorky. The work explores the socio-political and cultural background for the museum, as well 
as what is conveyed there today, and how the museum approaches problems that house museums generally struggle 
with. The empirical part of the study is based on the fieldwork that the author conducted at the Gorky Museum 
during one month in the autumn of 2016, during which open and participant observation of the daily work at the 
museum was carried out. Attentive observations and systematic notes from guided tours constitute the basis for 
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context concerning the Gorky Museum, literary sources were used. 

The results of the study imply that there existed an authorised heritage discourse (AHD) in the Soviet Union 
that was directly governed by the authorities, that museums in the Soviet Union were politicised in a much more 
open manner than in the West, and that the young Soviet state needed to form a national identity for which Maxim 
Gorky and his literature came in handy. Further, they show that what is conveyed at the museum is something 
more than just Gorky himself, and that the complex relationship between Gorky and the house changes the 
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Inledning 

I denna uppsats utför jag en studie av Gorkijmuseet i Moskva. Gorkijmuseet är 
primärt ett personmuseum över författaren Maksim Gorkij och är inrymt i ett 
gammalt palats mitt i centrala Moskva. Gorkij bodde i huset under sina sista år i 
livet mellan 1931-1936. Lägenheten med dess möblemang är bevarad så som den 
såg ut vid Gorkijs död och är ganska unik i och med att den inte är rekonstruerad. 
Huset är emellertid samtidigt ett enastående arkitektoniskt monument, det är det 
mest välbevarade exemplet på jugendarkitektur i Moskva. Interiörerna dignar av 
symbolik. Husets tidiga historia är förknippad med dess arkitekt, den i Ryssland 
mycket framstående jugendarkitekten Fjodor Schechtel, och dess ursprunglige 
ägare, den ofantligt rike handelsmannen Stepan Rjabusjinskij. Om Rjabusjinskij 
berättar framför allt ett hemligt kapell uppe på vinden, han var nämligen gammal-
troende (ett religionssamfund som bröt med den rysk-ortodoxa kyrkan på 1600-
talet) och kunde inte öppet visa sin tro. Huset berättar alltså minst tre historier – 
Gorkijs, Schechtels (arkitekturens) och Rjabusjinskijs, och jag vill i uppsatsen 
undersöka hur dessa parallella historier kommer till uttryck i museets olika narrativ. 
Tonvikten ligger dock på författaren Gorkij då det kommer till museets självbild. 

Det finns en problematik på museet som jag tycker är intressant att undersöka. 
Den har att göra med olika värden som krockar. Det vilar idag en sovjetisk aura 
över husets möblemang, vilket står i skarp kontrast till den ursprungliga dekadenta 
jugendinredningen. Paradtrappan kantas av tunga bokskåp som Gorkij lät montera 
upp på 30-talet och som förändrar den ursprungliga spatiala planen. Många 
besökare kommer idag snarare för husets skull än för Gorkijs och i reseguider är 
det den enastående jugendarkitekturen som lyfts fram. Här finns alltså en kollision 
mellan litterära värden och estetiska eller arkitektoniska, såväl som mellan 
materiella och immateriella värden. Gorkijs ställning är idag inte densamma som 
under sovjettiden, då Gorkij var landets främste författare. Efter Sovjetunionens fall 
är han inte längre på modet. Gorkij är starkt förknippad med en era som för många 
känns mossig och passé. Gator och platser i Ryssland har fått tillbaka sina 
förrevolutionära namn, sovjetiska byggnader rivs och ersätts av rekonstruktioner av 
dem som stod på platsen före kommunismens entré. Istället ter sig personer som 
Schechtel och Rjabusjinskij, och en svunnen era, som mer intressanta för en ny 
generation. Faktorer som dessa tror jag kan ligga bakom den upplevda dissonansen 
på museet och de kommer att studeras och analyseras i detta arbete. 

Under hösten 2016 utförde jag under en månads tid fältarbete på Gorkijmuseet 
då jag fick möjlighet att ingående studera museet och dess problematik. Denna 
undersökning ligger till grund för uppsatsen. I arbetet analyserar jag museet mot 
bakgrund av den kulturhistoriska kontexten. Jag är särskilt intresserad av frågor om 
autenticitet och av hur Stefan Bohmans begrepp ”genius loci” kommer till uttryck 
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på museet. Jag rör också vid sådant som att musealisera en människa, kulturella 
representationer och stereotyper. För att belysa Gorkijmuseet drar jag även 
paralleller till andra författarpersonmuseer i Moskva, av vilka det finns en stor 
mängd. I Ryssland värdesätter man det litterära arvet väldigt högt. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera Gorkijmuseet. Då jag var på 
plats på Gorkijmuseet varseblev jag där ett slags svårgenomtränglighet som jag ville 
forska vidare i. Denna svårgenomtränglighet, denna komplexitet som jag förnam, 
fick mig att vilja göra en djuplodande studie av museet. Vad utgör denna 
svårgenomtränglighet? Vad är Gorkijmuseet som kulturhistoriskt fenomen? Jag vill 
särskilt undersöka hur Bohmans begrepp ”genius loci” manifesterar sig på museet, 
och till detta kommer frågor om autenticitet. 

För att kunna förstå Gorkijmuseets problematik behöver jag först ge bild av det 
politiska och kulturella landskapet som Gorkijmuseet och ryska museer i allmänhet 
verkar i, såväl i ett historiskt som i ett samtida perspektiv. Jag vill ge en 
övergripande bild av litteraturens ställning i Ryssland och en överblick över de 
författarmuseer som finns i Moskva. Det är också nödvändigt att säga någonting 
om Gorkij och om den plats han intar i den ryska och sovjetiska kulturhistorien, och 
ge husets historia samt Gorkijmuseets tillblivelsehistoria. 

Jag ger sedan i den empiriska delen en grundlig beskrivning av Gorkijmuseet 
utifrån såväl materiella som immateriella aspekter. Vad är det för en ”genius loci” 
som är närvarande på museet? Hur ter sig musealiseringen av bostaden och dess 
innehavare? Hur framställs författaren Maksim Gorkij? Vad lyfter man fram i 
utställningarna? För att bättre kunna belysa Gorkijmuseet gör jag jämförelser med 
andra författarpersonmuseer i Moskva. Finns samma problematik på dem som på 
Gorkijmuseet, eller är det ett alldeles särskilt förhållande som råder på 
Gorkijmuseet?  

I min analys vill jag sedan förklara och diskutera vad det är som gör 
Gorkijmuseet så komplext, vad det är som utgör dissonansen som jag anser är så 
kännbar på Gorkijmuseet. De frågor som jag vill besvara i arbetet är följande: 

- Hur har Gorkijmuseet blivit till? Vilka socio-politiska och kulturella 
processer har påverkat museet och har dessa någon betydelse idag? 

- Vad är det som förmedlas på Gorkijmuseet? Hur förmedlas det? 
- Hur förhåller sig Gorkijmuseet till den uppsättning problem som 

personmuseer traditionellt brottas med? Vad har autenticitet, 
representativitet och stereotypisering för betydelse och hur kommer ”genius 
loci” till uttryck? 
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Teoretiska utgångspunkter 
I uppsatsen utgår jag och hämtar inspiration från en rad olika teoribildningar som 
hjälper mig att bättre förstå problematiken på Gorkijmuseet. 

Personmuseer, ”genius loci” och autenticitet 
Etnologen och museivetaren Stefan Bohman har varit viktig för detta arbete och 
hans resonemang om personmuseer använder jag som teoretiska utgångspunkter. I 
sin bok Att sätta ansikte på samhällen: om kanon och personmuseer (2010) 
diskuterar han personmuseet som genre, redogör för personmuseer i Sverige och 
Europa och tar upp olika problematiska aspekter som ofta finns på personmuseer. 
Bohman skriver att personmuseer vanligen är inrymda i lokaler med en direkt 
relation till personen ifråga (Bohman 2010:29). Oftast är det personens före detta 
hem som har blivit musealiserat, men bostäderna är bevarade i olika hög grad. 
Bohman delar upp personmuseer i ”nyckeloriginal”, som betecknar ett hem som är 
praktiskt taget orört sedan personens död, ”rekonstruktioner”, där man i efterhand 
har samlat möbler och tillhörigheter och sedan försökt återskapa lägenheten som 
den såg ut under personens livstid, ”kopieringar”, där man i brist på originalföremål 
har använt typiska möbler från den tid som museet vill skildra, samt 
”utställningslokaler”, som inte aspirerar på att efterlikna ett hem över huvud taget 
(ibid.:44). En typisk svårighet på personmuseer är frågor om bevarande kontra 
förmedling. Hemmet ska samtidigt både visas och bevaras vilket strider mot 
varandra (ibid.:96). Många besökare innebär ett högt slitage, men om besökarna 
inte har tillgång till hemmet försvinner hela poängen med ett personmuseum. En 
annan viktig fråga handlar om var museets fokus ska ligga. Kanske på personens 
verk och roll i samhället i stort, eller snarare på personens privatliv, äktenskap och 
relationer (ibid.:107). Museet måste välja vad huvudvikten ska läggas vid, eftersom 
det inte kan ta upp allt. 

Många personmuseer är tillägnade kanoniserade hjältar som inte sällan har varit 
viktiga i skapandet av olika nationella identiteter. Bohman menar att kanon kan ses 
som ett kulturarv som exklusivt har valts ut och som grupper av skilda ideologiska 
skäl vill ska fungera som norm eller föredöme (ibid.:55). Han har färdigställt en 
modell för hur kanonisering går till. Som exempel använder han Beethoven, den 
person som antagligen har flest personmuseer tillägnade sig. Bohman menar att det 
till att börja med finns en ”tendens”, som i Beethovens fall består av konstens 
allmänna betydelse för mänskligheten. ”Tendensen” kan därefter delas in i olika 
”teman”, vilket då det gäller Beethoven kan sägas vara musikens roll som 
förmedlare av känslor och erfarenheter som inte kan uttryckas på annat sätt. Till 
detta tema krävs till slut en ”stereotyp”, alltså Beethoven, som kan användas som 
ett pedagogiskt redskap (ibid.:61). 



 9 

Personmuseer utgör också i många fall musealiserade myter. Bohman har 
utformat ett schema för hur myt blir verklighet och exemplifierar med 
Utmelandsmonumentet. Det finns först en ”fokusering”, alltså på vad det är man 
vill ska bli kulturarv, som då det gäller Utmelandsmonumentet består av 
konstruerandet av den svenska nationen. Inom detta nationella fokus finns en 
”tematisering”, kungarnas historia och Gustav Vasa. Av Gustav Vasa görs sedan 
”stereotypiseringar” för att sprida detta fokus och denna tematisering. Myten, precis 
som stereotypen i resonemanget ovan, fungerar därefter som ett pedagogiskt 
redskap, här för att lyfta fram kungens roll i byggandet av den svenska 
nationalstaten (ibid.:125). 

Av särskilt stor vikt för denna uppsats är Bohmans begrepp ”genius loci”. 
Bohman (2010:45) beskriver ”genius loci” som känslan av personens ande i 
rummet. Det finns en tyst överenskommelse mellan museet och besökarna om att 
på just detta golv gick personen, i just detta ljus arbetade han eller hon, av just dessa 
möbler omgavs han eller hon (ibid.:95). Kunskapen om att den kanoniserade 
personen verkligen har befunnit sig och verkat på platsen är enligt Bohman en helt 
central egenskap för personmuseer (ibid.:80). Den tysta överenskommelsen mellan 
museet och besökaren bygger på att museet vill stärka denna känsla av ”genius loci” 
och att publiken vill få denna känsla förmedlad. Den andliga närvaron markeras och 
konstrueras sedan på olika sätt i till exempel val av och presentation av föremål 
(ibid.:82). Men det är sällan oproblematiskt. Bohman tar här som exempel upp 
Edvard Griegs personmuseum, Troldhaugen, som målas upp som kompositörens 
älskade tillflyktsort, men som han i själva verket vid åtminstone ett tillfälle 
övervägde att sälja, och närvaron av ”genius loci” på Troldhaugen är inte så 
självklar som museet vill framställa det (ibid.:82-83). En annan problematisk aspekt 
menar Bohman är representativiteten. Kulturarv och kanon måste, särskilt i 
egenskap av nationella symboler, vara representativa, och denna nödvändiga 
representativitet kan motverka ambitionen att behålla karaktären av ett hem. Man 
vill förstås berätta om hur personen levde men det måste också passa in i den 
nationella diskursen. På Troldhaugen har man till exempel gjort i ordning ett särskilt 
minnesrum i huset med galleri och montrar där föremål som inte har funnits i det 
ursprungliga hemmet ställs ut. Ett exempel på ett sådant är kompositörens hårlock, 
som givetvis inte fanns där under hans livsstil. Ambitionen att skapa denna andliga 
närvaro kan dock väga tyngre än att bevara det ursprungliga hemmet (ibid.:84-86). 
Den här typen av fetischer eller, om man så vill, reliker skapar också en mycket 
påtaglig ”genius loci”. 

Bohman frågar sig vidare om det kanske inte skulle vara bättre att istället för 
att ställa ut original som är märkta av tidens tand visa upp kopior som förvisso inte 
kan sägas vara äkta men som faktiskt är mer lika originalföremålen som de såg ut 
under personens livstid (ibid.:100-101). Detta hänför sig till frågan om autenticitet, 
något som är nära relaterat till ”genius loci”. Richard Prentice listar en rad olika sätt 
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att åstadkomma autenticitet på och ett av dem är just genom association till en känd 
person. Prentice menar att en litterär koppling erbjuder goda möjligheter för 
autentisering och kan fungera på två sätt. Antingen kan platsen eller föremålen vara 
kopplade till författarens liv, eller så kan de vara bundna till vederbörandes litterära 
verk (Prentice 2001:18). Johan Linder menar att personmuseer ofta framhäver det 
autentiska som en central egenskap och att musealiserade hem framstår som något 
som vi kan väga vår egen tid mot. De erbjuder en visualiserad berättelse från 
historien, som i deras tappning framstår som avlägsen och spektakulär (Linder 
2015:19). Då det kommer till autenticitet hänvisar Bohman, Prentice och Linder, 
liksom så många andra, till David Lowenthal och hans The past is a foreign country 
(1985). Lowenthal säger bland annat att något som kopior saknar är den relation 
som originalföremålet hade med personen som vi förknippar det med. En kopia kan 
erbjuda en lika ”sann” historisk upplevelse som originalet, men det är en 
annorlunda upplevelse (Lowenthal 1985:293). 

Inom konsten citeras ofta Walter Benjamin som på 1930-talet fruktade för att 
värdet av autenticitet höll på att gå förlorat i en tid då reproduktioner, som 
möjliggjordes genom nya medier som fotografi och film, skakade om konstvärlden. 
Originalföremålet besitter dock en sällsam ”aura” som skiljer det från kopian. 
Benjamin gör gällande att det unika värdet hos det ”äkta” konstföremålet ligger i 
ritualen i vilken föremålet har sitt ursprungliga, praktiska värde, men i 
reproduktioner upphör kraven på autenticitet att gälla och värdet bestäms inte längre 
av ritualen, utan av politik (Benjamin 2008:10-12). Crew & Sims skriver att 
autenticitet egentligen handlar om auktoritet. Föremål besitter ingen auktoritet, det 
är människor som har auktoritet, och autenticitet, det vill säga auktoritet, 
upprätthåller det sociala kontraktet mellan publiken och museet, som existerar 
endast så länge som detta förtroende vidmakthålls. Det faller an på dem som skapar 
utställningarna att fatta beslutet om hur man ska berätta om det förflutna (Crew & 
Sims 1991:163). 

Den redan nämnde Johan Linder ägnar i sin avhandling i konstvetenskap, Den 
lokala profilen: person, plats och kulturarv (2015), stor uppmärksamhet åt frågor 
om autenticitet. Linder undersöker hur några framstående svenska personligheter 
används av sina hemorter i platsmarknadsföring och identitetsbyggande. Det 
handlar om Selma Lagerlöf i Sunne, Carl von Linné i Uppsala och Småland, Johan 
Petter Johansson i Enköping och Kurt Wallander i Ystad. Linders fyra huvudspår 
är vikten av turistens blick för kulturarvet, autenticitetens betydelse för 
kulturarvsplatsers förändringspotential, personernas inverkan på den lokala 
identiteten och segheten hos de etablerade bilderna av personerna. Han framhåller 
att utgångspunkten för personmuseer är att platsen är autentiskt bevarad sedan 
personen fanns där, vilket yttrar sig i alla de visuella och materiella grepp som man 
har tagit till för att framhäva personens kvardröjande närvaro. Upplevelsen av 
autenticitet ligger enligt Linder i spänningen mellan platsen som sådan och 
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upplevelsen av den. Utgångspunkten i autenticiteten är dock komplicerad, i och 
med att en persons hem knappast någonsin har lämnats helt orört och 
rekonstruktioner har varit nödvändiga. Ändå är det autenticiteten som ligger i fokus 
i marknadsföringen av platserna som kulturarvsplatser (Linder 2015:15-16).  

Linder menar att de föremål som kan ha hanterats av personen i fråga är de 
viktiga för museerna själva såväl som för besökaren, som främst är ute efter 
upplevelsen av autenticitet. Denna upplevelse är dock avhängig en åtminstone 
föreställd autenticitet hos föremålen, som attribueras dessa genom museets utsagor 
(ibid.:161). Verbala, visuella och materiella utsagor om personen används för att 
skänka denna känsla av autenticitet till platsen och gestaltningen av personens 
kvardröjande närvaro är särskilt central. Linder menar att det handlar om en 
iscensatt autenticitet som kommer sig ur en gestaltning av livet på platsen, och 
museerna använder både immateriella och materiella aspekter av kulturarvet för att 
åstadkomma detta (ibid.:165). Personmuseerna är dock också monument över de 
personer som de ställer ut och däri ligger enligt Linder en stor del av deras 
problematik, att de både ska skildra en tid och ett sammanhang och samtidigt hylla 
en person (ibid.:162). 

Linder talar likt Bohman också om stereotypisering och hans tes är att bilderna 
som målas upp av personerna på dessa museer har en tendens att stelna och att 
samma berättelse fortsätter att gestaltas i de musealiserade hemmen, även i de fall 
då museerna själva aktivt försöker nyansera dem. Förklaringen till detta ligger 
enligt Linder i en lång kedja av visuella och verbala utsagor om personen som 
förstärker varandra. Förväntan på den store mannens egna miljöer bekräftas i 
originalgestaltningen av denne, som ligger till grund för den föreställda 
autenticiteten (ibid.:160). Detta utmynnar i paradoxen att det materiella kulturarvet 
förändras medan däremot det immateriella förblir oförändrat, trots att de egentligen 
existerar i symbios (ibid.:171). 

Begreppet ”genius loci” – andra användningar och definitioner 
I denna uppsats använder jag som sagt begreppet ”genius loci” såsom Bohman 
använder det i Att sätta ansikte på samhällen. Begreppet kan dock ha även andra 
betydelser. I ryska vetenskapliga sammanhang kan det användas för att beteckna en 
historisk eller mytologisk person som har haft särskild betydelse för en viss plats 
(se till exempel Sergeev & Sergeeva 2012). Denna verkliga eller mytologiska 
person utgör en del av den givna platsens kulturella identitet och definierar i högre 
eller mindre grad platsens unika kulturella särart (Sergeev & Sergeeva 2012:166). 
Man kan tala om en ”genius loci” för en hel stad, en stadsdel eller liknande. 
Begreppet har här inte samma konkreta betydelse som hos Bohman, som använder 
termen för att beskriva närvaron av en person på en plats som har varit bebodd av 
personen ifråga. 
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Begreppet används i Ryssland och internationellt också inom arkitektur för att 
beteckna den speciella atmosfär som är förbunden med en viss plats och som utgör 
dess unika drag, särskilt i arbeten som hämtar inspiration från den fenomenologiska 
skolan (ibid.). Begreppet går ursprungligen tillbaka på en föreställning i det antika 
Rom om att inte bara varje människa utan också varje plats eller byggnad hade sin 
egen ”genius”, en skyddsande. ”Genius loci” betyder ”platsens ande” på latin. 
”Genius loci” i den här bemärkelsen nämns i såväl klassisk som samtida litteratur, 
särskilt ofta i fantasygenren (ibid.). 

Jag använder begreppet i samma bemärkelse som Bohman, alltså för att 
beskriva en personlig, andlig närvaro, känslan av att personen vars minne platsen 
vårdar har levt och verkat just här, bland just de här föremålen. 

Authorised heritage discourse 
Under Gorkijmuseets historia har utformningen av museet liksom allt 
institutionaliserat kulturarv påverkats av en uppsättning dominerande värderingar 
som avgör vad kulturarv är, något som kan beskrivas i termer av en ”authorised 
heritage discourse” (AHD), ett begrepp formulerat av Laurajane Smith, som i sin 
bok The uses of heritage (2006) utvecklar sin syn på kulturarv som en social och 
kulturell process där kulturarvet uppfattas just som en social praktik snarare än som 
objekt. Det existerar en historiskt, institutionellt och politiskt betingad diskurs om 
kulturarvet som är sanktionerad och auktoriserad av organisationer och institutioner 
och som länge har format gemene mans uppfattning om vad som är kulturarv och 
hur detta bör hanteras. 

Smith beskriver de konsekvenser som denna diskurs, AHD, har för hur 
kulturarvet används. Hon menar att den lägger fokus på estetiskt tilltalande 
materiella föremål, platser och landskap som nuvarande generation har ansvar att 
sörja för så att de kan ärvas av kommande generationer och nyttjas för utbildning, 
och för att skapa en känsla av en gemensam identitet grundad i det förflutna. AHD 
definierar vilka som har rätt att bli talespersoner för kulturarvet och för ”det 
förflutna”, och den retorik som dessa använder, där kulturarvet ska räddas för 
framtida generationer under ledning av professionella kulturarvsexperter, förstärker 
deras makt över nuet. Det är bara experterna som har förmågan och kunskapen att 
känna igen det inneboende värde som kulturarvet besitter och som är kompetenta 
nog att på rätt sätt dra försorg om det (Smith 2006:29-30). 

AHD har lett till att den primära formen för identitet som förknippas med 
kulturarvet är den nationella och att kulturarvsdiskursen inom detta nationella 
narrativ också har kommit att premiera den sociala elitens värderingar. Kulturarvet 
uppfattas traditionellt sett inom AHD som avgränsade och hanterbara materiella 
platser, föremål eller byggnader och som någonting som man förväntas interagera 
med passivt. Kulturarvet är enligt detta sätt att tänka ingen aktiv process utan 
någonting som publiken ska instrueras om under vägledning av experterna, och 
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allmänheten ses som en passiv mottagare av deras budskap. Kulturarvet ska 
överlämnas i oförändrat skick till nästa generation och helst också hållas snyggt och 
prydligt (ibid:30-32) 

AHD genererar en toppstyrd relation mellan expert, kulturarvsplats och 
besökare där experten tolkar platsens betydelse för besökaren och där icke-experter 
passivt förväntas ta emot historikers, arkeologers och andra experters visdom och 
kunskap (ibid.:34). 

Den nya museologin 
För att belysa Gorkijmuseet bör resonemanget förankras ytterligare med hjälp av 
teorier om museers roll i ett större samhällsperspektiv. Begreppet ”den nya 
museologin”, eller ”the new museology”, myntades av Peter Vergo i en antologi 
från 1989. Begreppet betecknar en strömning inom museivetenskapen som gjorde 
gällande att disciplinen istället för att studera företrädesvis praktiska aspekter av 
museet och dess verksamhet borde undersöka museers syfte mer brett och utforska 
museets roll i samhället på ett djupare plan. Anmärkas bör att det råder en viss 
oenighet om hur ”ny” denna tendens var eller är. Till exempel skriver Kerstin 
Smeds att begreppet ”new museology” myntats inte mindre än två gånger tidigare, 
första gången redan på 1920-talet, då man förde diskussioner om museets ideologi 
och samhällsroll, och den andra gången på 1970-talet, då man i Östeuropa och 
Frankrike, utifrån synen på kulturarvet som ett fenomen som styrs av samhället och 
dess historiekultur, sökte förhålla sig till det materiella kulturarvet i ett kritiskt 
samhällsperspektiv. Detta var Vergo och övriga huvudsakligen brittiska och 
amerikanska forskare som bidrog till antologin enligt Smeds ”okunniga” om. Hon 
beskriver denna tredje våg av ”new museology” som nykritisk i sitt upplägg och 
menar att den i själva verket snarare kan ses som en summering av 
museologidebatten och- diskursen från dessa tidigare epoker (Smeds 2007:70-72). 
Hur det än är med den saken har Vergos ”nya museologi” fått stort genomslag inom 
museivetenskapen. 

Vergo beskriver den nya museologin som sprungen ur ett utbrett missnöje, både 
inom och utom museiprofessionen, med den ”gamla museologin”. Felet med denna 
gamla museologi var enligt Vergo att den ägnade sig allt för mycket åt 
museimetoder och för lite åt ändamålet med museer (Vergo 1989:3). Han menar att 
museer är långt mer än bara platser för forskning, utbildning eller förströelse, själva 
konceptet att samla har en politisk, ideologisk eller estetisk dimension som inte får 
förbises. Enligt vilka kriterier kan ett konstverk sägas vara vackert eller historiskt 
betydelsefullt? Vad gör somliga föremål mer värda än andra att bevaras för 
framtiden? Hur skiljer sig det värde som museet tillmäter ett samlingsobjekt från 
en annan kultur jämfört med det värde föremålet besatt i ursprungskulturen? Alla 
beslut som museet tar då det gäller samlingarna och tillgängliggörandet av dem 
grundar sig i värderingar som är specifika dels för institutionen i sig, men som 
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framför allt är förankrade i oss via vår utbildning och uppfostran, och genom de 
förutfattade meningar som vi har. Vare sig vi tycker om det eller ej innebär museets 
verksamhet att en viss tolkning görs av historien, bakom varje informationstext, 
katalog och pressmeddelande kan man ana intellektuella, politiska, sociala eller 
utbildande strävanden som härstammar från museichefer, intendenter, forskare, 
scenografer och sponsorer, som i sin tur alla är formade av samhället de lever och 
verkar i. Det är dessa aspekter som Vergo menar att museivetenskapen borde 
studera, inte managementmetoder, konserveringstekniker eller finansiella 
förutsättningar (ibid.:2-3). 

Deirdre Stam skriver att den nya museologin uppmanar museer att ha ett 
holistiskt förhållningssätt till den information som de hanterar och till sig själva. 
Stam anser att de positiva effekter som den nya museologin har haft för museipraxis 
bland annat innefattar att den upprätthåller tonvikten på social nytta i museiarbetet, 
uppmuntrar flexibilitet i tolkningen av museiföremål, förespråkar kommunikation 
av information i relation till alla berörda parter, inklusive museipersonal och 
besökare, och kräver att implicita ekonomiska och politiska ”biases” på museer 
uppmärksammas. Stam menar att den nya museologin erbjuder en del svar på 
teoretiska spörsmål om framtiden för museer, men att det praktiskt återstår för 
museer att finna nya sätt att skaffa sig information, så nödvändig för deras 
fortlevnad, om besökare, organisationsstrukturer, informationshantering med mera 
(Stam 2005:67-68). 

Museer och nationell identitet 
Gorkijmuseet förvaltar ett litterärt kulturarv och litteraturen åtnjuter i Ryssland en 
mycket stark ställning och har en stor betydelse för den nationella självbilden, 
därför är teorier som rör kulturarv och nationell identitet relevanta för att förstå den 
position som Gorkij och museet intar i det ryska kulturlivet. Bohman (1997:30) slår 
fast att kopplingen mellan nationalism och användande av historia är uppenbar och 
att historia behövs för att främja nationell identitet, behovet av vilken har legat till 
grund för vår historieskrivning. Flora Kaplan pekar på att museer länge har förvaltat 
det nationella arvet och därigenom skapat en nationell identitet som ofta har tjänat 
till att förverkliga nationella ambitioner. Det som ofta började som privata 
samlingar utvecklades till museer i modern mening med uppdrag att bevara 
kulturarvet och utbilda allmänheten och idag är man framför allt intresserad av att 
undersöka dessa samlingar och de sätt på vilka de används för att belysa och tolka 
det förflutna (Kaplan 1994:9). Lowenthal säger att vårt arv utgör en väsentlig del 
av vad vi är, utan minnen och traditioner kan vi varken fungera i nuet eller planera 
för framtiden. De flesta av oss förväntar oss att få ta del av det kollektiva arvet, vårt 
gemensamma kulturarv, och kulturarvet har i denna bemärkelse kommit att bli ett 
utmärkande drag för etniska grupper, eller grupper som på annat sätt hänger ihop 
och delar en gemensam historia, framför allt nationalstater (Lowenthal 1994:43). 
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Det nationella arvet uppkommer ur de sammankopplade men också rivaliserande 
multipla identiteter som vi har inom oss (ibid.:54). Länder använder sedan sina 
museer för att representera och rekonstruera sig själva på nytt under varje 
generation, menar Kaplan (1994:4). 

Brian Graham och Peter Howard ger definitioner av kulturarv och identitet och 
hur de relaterar till varandra. De säger att kulturarvet med allt vad det innebär väljs 
ut i enlighet med samtida krav och lämnas vidare i arv till en tänkt framtida 
generation, och att det således handlar mindre om materiella ting från och 
immateriella former av det förflutna och mer om de innebörder dessa tillskrivs och 
de representationer som bildas utifrån dem. Kulturarvet har inget värde i sig utan 
värde tillmäts föremål och aktiviteter av människor som betraktar kulturarvet 
genom en rad olika linser, varav några av de mest uppenbara är nationalitet, religion 
och etnicitet (Graham & Howard 2008:2). Identitet är ett begrepp som innefattar 
markörer som arv, språk, religion, etnicitet och nationalism, som tillsammans med 
gemensamma tolkningar av det förflutna skapar inkluderande och exkluderande 
narrativ som definierar samhällen och grupper och de sätt på vilka dessa utmärker 
sig från andra (ibid.:5). Musik, konst och språk utgör inte automatiskt kulturarv utan 
utnämns till det såsom markörer för nationalism eller etnicitet. Precis som med det 
litterära arvet gäller det för kulturarv generellt att det existerar en särskild kanon 
som får utgöra detta arv, kanske för att denna kanon är förenlig med en viss nationell 
självbild (ibid.:6). Nationalism och nationellt kulturarv utvecklades samtidigt i 
Europa under 1800-talet. Nationalstaten hade behov av ett nationellt kulturarv för 
att befästa en nationell identitet, assimilera och neutralisera konkurrerande arv från 
olika socio-kulturella grupper eller regioner och bekämpa andra nationers anspråk 
på landområden och folkgrupper, och för att samtidigt kunna göra anspråk utanför 
de egna nationsgränserna (ibid.:7). Graham & Howard menar att kulturarv och 
identitet fortsätter att gynna det nationella på bekostnad av andra typer av 
identiteter, vilket begränsar inflytandet från andra sätt att framställa kulturarv och 
identitet, som till exempel idén om universella värden, förkroppsligad i 
världsarvskonceptet, även om det nationella ständigt utmanas av regionala, lokala 
och individuella identiteter (ibid.:8). 

Monika Murzyn beskriver synen på kulturarv och hur den har förändrats efter 
kommunismens fall i Central- och Östeuropa, dit Ryssland nu inte riktigt hör, men 
en rad aspekter som hon tar upp anser jag är i hög grad relevanta även i det ryska 
sammanhanget. Precis som de central- och östeuropeiska länder som Murzyn 
(2008:316) skriver om var Ryssland ett land som industrialiserades och 
moderniserades relativt sent och där livegenskapen levde kvar så långt som en bra 
bit in på 1800-talet. Efter kommunismens intåg och sedermera fall kan man urskilja 
två huvudtendenser för kulturarvet. Den ena innebär att nya monument och 
symboler har skapats alternativt att det har skett en återgång till nationella högtider 
som fanns före kommunismen, gator har återfått sina gamla namn och icke längre 
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önskvärda statyer har avlägsnats. Den andra tendensen innebär att diskussionen har 
öppnats upp för sådana aspekter av det förflutna som var tabu under 
kommunisttiden och att fler sätt att minnas det förflutna nu har blivit möjliga 
(ibid.:318). Trots alla år av ateistisk propaganda kan man också se hur det sakrala 
landskapet återinrättas, både i hur gamla kyrkor restaureras och att även nya byggs, 
särskilt i stater som Ukraina och Ryssland där religionen nästan totalt 
marginaliserades under kommunisttiden. En annan trend är att man gärna bygger i 
en traditionell nationell stil i motsats till den tidigare universellt tillämpade 
socialistiska modernismen (ibid.:323). Äldre palats och storslagna villor restaureras 
också till sin forna glans, efter att ha försummats av kommunisterna i egenskap av 
symboler för aristokratins och borgerskapets makt och för det gamla förtrycket av 
bönder och arbetare (ibid.:331). 

Under kommunismen gynnades en likformig socialistisk identitet vilket krävde 
att vissa referenser till och rester av det förflutna placerades i rampljuset medan 
andra försummades eller rentav avsiktligt förstördes (ibid.:323). Etniska och 
religiösa minoriteter och borgerliga eller aristokratiska traditioner var bland de 
företeelser som inte fick lov att synas. Den folkkultur som man valde att 
uppmärksamma var den som gick att koppla till de arbetande folklagren, därför är 
det folkliga kulturarv som man möter idag ofta väldigt förenklat och pastischartat 
(ibid.:324). Även synen på turism har utvecklats efter att kommunismen föll. Under 
kommunisttiden betraktades turism huvudsakligen som ett medel för att erbjuda de 
arbetande massorna förströelse och ett billigt tidsfördriv, medan det nu i likhet med 
i västvärlden på många platser ses som en viktig ekonomisk resurs (ibid.:327). 

Under åren efter kommunismens fall ägnade man sig ivrigt åt att eliminera alla 
de förhatliga spåren av den förra regimen, som de tidigare nämnda statyerna och 
gatunamnen som byttes ut, men på senare år tycks attityden på en del håll ha ändrats 
och platser förknippade med den ”gamla goda” kommunisttiden har blivit 
turistattraktioner, museer och temaparker har öppnats och socialismens kulturarv 
har kommersialiserats (ibid.:336-337), en parallell utveckling till den post-
sovjetiska fäblessen för allt pre-kommunistiskt. 

Tidigare forskning 

Svensk litteratur om personmuseer 
Intresset för personmuseer är en ökande trend i Sverige och på många andra håll i 
världen. Historikern Dick Harrison minns sitt besök i Wagners villa i Schweiz dit 
han vallfärdade i sin ungdom och som han skriver om i en recension av Bohmans 
bok i Svenska Dagbladet. Av Harrisons artikel framkommer att det råder en 
storhetstid för personmuseer och att vår generation besitter ett stort behov av 
information om historiska gestalter, förenat med en längtan efter autenticitet och 
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miljöer knutna till personerna ifråga (Harrison 2011:online). Att det nyligen har 
höjts röster för att man ska grunda ett Zlatanmuseum i den lägenhet i Rosengård 
som han växte upp i är symptomatiskt. I Dagens nyheter säger kulturjournalisten 
Viggo Cavling (2015:online) att han tycker att man ska hedra sina stora medborgare 
medan de är vid liv och att ett Zlatanmuseum skulle locka människor från hela 
världen. Denna generella trend med ett ökande personintresse kan, som sagt, iakttas 
på flera ställen, men jag kommer i detta arbete att fokusera på svensk och rysk 
forskning i ämnet. 

Arkitekturhistorikern Victor Edman ägnar i sin bok Sjuttonhundratalet som 
svenskt ideal: moderna rekonstruktioner av historiska miljöer (2008) ett kapitel åt 
Linnémuseet i Uppsala. Utformningen av museet byggde enligt Edman på en 
speciell tolkning av Linnés person och den sorts miljöer som man ville 
sammankoppla med honom (Edman 2008:134). Miljön skulle vara så lite 
museimässig som möjligt, varför montrar och liknande undveks i största möjliga 
mån, för att ge en vardaglig bild av miljön som omgav Linné och hans familj 
(ibid.:138). Han beskriver de reaktioner som mötte museet då det först slog upp sina 
portar 1937, där den allmänna uppfattningen verkar ha varit att Linnés personlighet 
särskilt väl kom till uttryck i gestaltningen av hemmet, som utgjorde prov på ett 
representativt akademiskt 1700-talshem. En kritiker i Svenska dagbladet ansåg att 
illusionen av en historiskt äkta hemmiljö fungerade bättre på det helt rekonstruerade 
Linnémuseet i jämförelse med det nästintill intakta Hallwylska palatset i 
Stockholm, något av en paradox. Kritikern menade att det faktum att samlandet på 
Hallwylska i grevinnan von Hallwyls regi hade skett helt professionellt hade 
negativ inverkan på museet (ibid.:140-142). Gestaltningen som Linnés forna hem 
fick under restaureringen på 1930-talet var enligt Edman mycket medvetet vald och 
kan ses som ett uttryck för samtidens syn på Linnés person och för de asketiska 
ideal som man associerade med äldre lärdomsmiljöer (ibid.:142-144). 
Linnésällskapets ordförande kungjorde vid tiden att man hade velat ge ett 
helhetsintryck av en stor mans hem och för all framtid bevara arvet från Linné för 
det svenska folkets skull (ibid.:146). 

Etnologen Birgitta Meurling diskuterar i artikeln Hemmavid i tid och rum: 
musealisering av två konstnärshem (2006) musealiseringen av Zorngården i Mora 
och Bror Hjorths hus i Uppsala utifrån aspekter som kön, social bakgrund, 
konstnärskap och regional/nationell tillhörighet, och hur dessa konstnärer bidrog 
till att skapa en viss bild av sig själva. Meurling menar att personmuseer utgör en 
särskild lockelse för besökare som vill uppleva miljön i vilken kända personer levde 
och verkade och få se hur de gestaltade sina hem, något som erbjuder någonting 
mer än vad böcker, reproduktioner och inspelningar kan förmedla (Meurling 
2006:25). Dessa miljöer är intressanta eftersom de berättar mycket inte bara om 
personen ifråga utan också om den tid då han eller hon var verksam, samtidigt som 
sättet som vi minns dessa personer på till viss del är tidstypiskt, eftersom 
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musealiseringsprocessen ständigt hämtar näring både ur det förflutna och samtiden 
(ibid.:26). Meurling skriver om hur en typisk visning i ett musealiserat hem brukar 
byggas upp kring biografiska notiser, berättelser och anekdoter. I Zorngården är 
besökarna ofta nyfikna på konstnärens kvinnoaffärer och utsvävande liv, vilket 
knyter an till stereotypen om konstnären som bohem, en bild som inte verkar 
motarbetas av personalen, snarare tvärtom (ibid.:31). På Bror Hjorths hus har man 
däremot ambitionen att fokusera på konstverken, men besökarna intresserar sig 
även där gärna för konstnärens levnadshistoria, för människan Bror Hjorth och hans 
familj (ibid.:33). Meurling menar dock att intresset för det personliga inte behöver 
vara något negativt utan att det tvärtom kan vara en pedagogisk ingång till större 
kunskap om andra frågor i konsten. 

I bägge fallen var konstnärerna själva drivande i den egna 
musealiseringsprocessen, ivrigt bistådda av sina fruar. Syftet med 
musealiseringarna tycks dock ha skilt sig åt något. I Zorngården manifesteras 
Anders Zorns önskan att genom det påkostade hemmet, som vittnar om ekonomiska 
och sociala framgångar, visa för sig själv, samtiden och eftervärlden hur han 
verkligen hade lyckats i livet, medan det på Bror Hjorths hus är större fokus på att 
förvalta ett konstnärligt arv (ibid.:36). De två manliga konstnärsbilderna som 
förmedlas i utställningarna och visningarna skiljer sig också från varandra, med 
Zorn som den handlingskraftige livsnjutaren och Hjorth som den idogt arbetande 
familjefadern, men Meurling tror att detta hänger ihop med att olika ideal och 
könsnormer var gällande vid tiden för musealiseringarna (ibid.:38). Även bilden av 
konstnärsfruarna som stöder sina män i med- och motgångar är stereotyp. 

Etnologen Katarina Ek-Nilsson redogör i artikeln Titanen och sagodrottningen: 
kulturella representationer av August Strindberg och Selma Lagerlöf (2005) för de 
olika tolkningar som eftervärlden gör av de båda författarna och som förmedlas på 
deras respektive personmuseum, Strindbergsmuseet i Stockholm och Lagerlöfs 
Mårbacka i Värmland. Att skildringarna av dem är så olika trots att författarna i 
själva verket uppvisar stora likheter är något som Ek-Nilsson anser till stor del är 
betingat av föreställningar som vi har om det manliga och det kvinnliga. Ek-Nilsson 
menar att ett musealiserat fenomen antagligen berättar mer om den tid då 
musealiseringen ägde rum än om fenomenets egen tid (Ek-Nilsson 2005:56) och 
säger att vi genom våra tolkningar gör våra författare till symboler och tecken för 
olika fenomen och tillstånd i en ständigt pågående process (ibid.:58). 
Könsordningen spelar in i hur musealiseringen går till och våra kulturellt betingade 
föreställningar skapar en bild av Lagerlöf som en kvinnlig sagoberättare i hemmets 
lugna vrå men av Strindberg som en rastlöst skapande konstnärssjäl (ibid.:87). På 
detta sätt blir bilden av kvinnan mer reducerad än den mångfacetterade och 
komplexa bilden av mannen, menar Ek-Nilsson. 

Ek-Nilsson beskriver den miljö som typiskt sett brukar möta besökaren vid ett 
besök i ett hem som har omvandlats till museum, en miljö som hon menar utmärks 
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av en besynnerlig blandning och av kompromisser som kommer sig av att man vill 
visa hemmiljön som den ”verkligen” såg ut, samtidigt som Nobelmedaljongen 
ligger där i en monter och nyutgivna pocketupplagor av författarens verk finns på 
borden (ibid.:68), detaljer som var frånvarande under författarens livstid. 

Konstvetaren Anna Ingemark skriver i artikeln Det privata hemmet som 
offentlig scen: Ellen Keys Strand och Verner von Heidenstams Övralid (1998) om 
hur kulturpersonligheter vid sekelskiftet medvetet gestaltade sina bostäder i en 
strävan att skapa ett individuellt hem som skulle spegla innehavarens personlighet. 
Hon ser dessa bevarade konstnärs- och författarhem som intressanta tidsdokument 
som ger en ingång till skaparnas liv och verk (Ingemark 1998:76). Enligt Ingemark 
skapar möbleringen i Keys bostad en avslappnad och informell stämning där det 
estetiska ibland har fått ge vika för det känslomässiga, medan Heidenstam har 
strävat efter att ge sitt hem en manlig och högborgerlig karaktär. Husen speglar 
ägarnas personligheter och ideal (ibid.:84). Ingemark menar att vi då vi besöker 
dessa hem idag får en uppfattning om författarnas värderingar och livsstil, men 
kanske än mer om de människor som de ville vara (ibid.:85). 

Museivetaren Mikael Parr listar i artikeln Museimän göre sig ej besvär (1996) 
personmuseer i Sverige, vid denna tidpunkt 69 stycken, och resonerar kring 
populariteten för denna kategori museer och varför det ständigt  dyker upp nya 
personhistoriska museer. Den främsta anledningen är enligt Parr att människor 
lokalt har velat hylla bygdens stora son eller dotter. En annan viktig anledning är 
att historien för många blir intressantare när den personifieras och att de 
personhistoriska museerna erbjuder besökare en möjlighet att i lugn och ro fördjupa 
sig i någonting, i ett medieklimat som annars karaktäriseras av kortfattad och snabb 
information. Slutligen menar Parr också att personmuseer betraktas som trevliga 
utflyktsmål där besökaren inte behöver känna sig okunnig, outbildad och liten som 
på en del andra museer (Parr 1996:113). 

I förordet till Svenska diktarhem: en kulturhistorisk bilderbok med 32 svenska 
författarmiljöer från 1600-talet fram till våra dagar, från Svedberg och Linné till 
Piraten och Ahlin (1965) reflekterar litteraturvetaren Staffan Björck över varför 
författarhem utövar en sådan dragning på människor. Han menar att den litterära 
bilden kan förstärkas och levandegöras av den fysiska närvaron på ort och ställe 
och jämför personliga tillhörigheter som författare har lämnat efter sig med 
helgonreliker (Björck 1965:8-9). Stormäns hem världen över kan ses som en sorts 
profana vallfärdsorter. Att det framför allt är diktares hem som vi är intresserade av 
och inte vetenskapsmäns, uppfinnares eller politikers tror Björck beror på att vi 
bakom en aldrig så snillrik kemisk formel likväl inte kan höra den mänskliga rösten, 
däremot kommer vi närmre diktarna mänskligt (ibid.:9). Konstnärshemmen från 
1890-talet är måhända särskilt intressanta att besöka, utformade som de är efter 
innehavarens personliga kynne, där drivkraften, antar Björck, har varit ett behov av 
att också i sten och trä och tyg översätta idealbilden av sig själv och sitt 
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konstnärskap (ibid.:10-11). En del hem kan vara intressanta i sig själva alldeles 
oavsett om det har bott någon berömdhet där. Till exempel är Onkel Adamsgården 
i Linköping intressant om man vill se en stadsgård från 1800-talet, även om vi inte 
intresserar oss för Wetterbergh varken som författare eller som person, och det är 
värt att göra ett besök på Linnés Hammarby om så bara för att få uppleva ett stycke 
svenskt 1700-tal (ibid.:11-12). 

Tankar om personmuseers inverkan på besökare och deras speciella 
problematik finns även uttryckta i olika publikationer som behandlar enskilda 
personmuseer i Sverige. Eva von Zweigbergk (1968:9) skriver om Carl 
Larssonsgården att det är intressant och avslöjande att observera hur märkliga 
människor har format sin miljö och att dessa hem alla utstrålar en atmosfär som gör 
att man vill studera de avlidna invånarnas biografier och egna skrifter för att komma 
ännu närmre, och att man tycker att sammanhangen klarnar. Också apropå Carl 
Larssongården skriver Lena Rydin om vikten av att gården förblir ett levande hem 
som det var under Carls och Karins livstid. Huset ska upplevas på samma sätt som 
då, och då det till exempel kom förslag om att sätta UV-filter för fönstren i ett av 
rummen för att skydda inventarier från solljus blev det nej, ljuset hör till rummets 
attraktion och gården får inte bli ett ”musealt konstnärshem från 1800-talet” där 
interiörerna har stängts in bakom rep. Viktigt är att besökare ska kunna känna 
hemkänsla (Rydin 1994:203). Rydin (1994:89) tar också upp problematiken med 
restaurering av till exempel färgsättningen i rummen och frågar sig om man ska 
följa materialens nedbrytning eller konstnärens intentioner. Etiken är viktig, menar 
hon. Göran Söderström (1998:44) tar i relation till Strindbergsmuseet upp frågan 
om vilket värde rekonstruerade bostads- och arbetsrum efter en stor författare har 
om man har tvingats rekonstruera eller utesluta många detaljer, men menar att 
”korrekt bevarade eller återskapade” bostäder ändå ger en ojämförlig närhet till 
annars svårgripbara personligheter och samtidigt ger en frusen ögonblicksbild av 
en svunnen tid. Blå tornet är dessutom ett medvetet och originellt sammansatt 
scenario och ett uttryck för Strindbergs mångskiftande kommunikativa konstnärliga 
skapande. Marianne Enge Swartz (2002:7) undrar i en guide till 56 författares hus 
och miljöer i Sverige om en dator någonsin kommer att kunna ersätta huset, rummet 
eller miljön där man kan lukta, känna och ta på, kanske även sitta, i stolen. 

I Onkel Adam: författaren och gården (2016) skildras gårdens historia, museets 
tillblivelse och fortsatta utveckling i en samling artiklar. Anna Lindqvist diskuterar 
den museala konsten att rekonstruera hemmiljöer. Då museet öppnade skulle det ge 
sken av att vara samma bostad som Carl Anton Wetterbergh efterlämnade vid sin 
död 1889, vilket Lindqvist skriver var en sanning med modifikation eftersom att det 
museihem som öppnades 1929 var ett resultat av många års rekonstrueringsarbete 
(Mörkfors & Löfgren Ek 2016:9). Att museet ändå upplevdes som ett levande hem 
kan förklaras med att man lade ned stor omsorg på att städa och pynta våningen, 
bland annat med färska blommor. Museet fick beröm av Sigurd Wallin vid Nordiska 
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museet som menade att sådana små intima hem har man ont om och att det skulle 
vara ett rent personminne som räddar en sådan miljö åt eftervärlden (ibid.:14-15). 
Lindqvist resonerar vidare kring autenticitet och att förmedla äkthet och menar att 
det som museitjänstemän idag anser vara inkonsekvent med Onkel Adamsgården 
är att möblemanget ska visa tiden vid hans död 1889, medan tapeter och 
väggmålningar snarare speglar 1800-talets början, men Lindqvist menar att man 
1929 skapade ett ”så autentiskt museihem som det vid den tiden fanns 
förutsättningar för”. Lindqvist vill förklara personmuseers popularitet med de 
senare årens ökande personhistoriska intresse. Sannolikt hade det inte blivit aktuellt 
att bevara den ålderdomliga gårdsmiljön i början på 1900-talet om inte kopplingen 
till Wetterbergh hade funnits. Lindqvist menar att Onkel Adamsgården idag kan 
visa upp ett relativt ”äkta” museihem och ett 90-årigt museum som speglar en dåtida 
museisyn och ett förhållningssätt till historien (ibid.: 17-21). Emma Friberg 
reflekterar i samma bok över Onkel Adamsgårdens betydelse idag och i framtiden. 
Hon skriver att det är få människor förunnat att ha lämnat en sådan samling med 
spår och minnen efter sig som Carl Anton Wetterbergh, samtidigt som det för 
många idag är ett helt anonymt namn. Hon anser att det är gården och husen där 
som idag ska ha huvudrollen i berättelsen som människorna som bodde där. Det 
som de på museet vill skapa är en plats som man skulle kunna kalla för en 
tidskapsel, där platsen som sådan och föremålen som sådana är hämtade ur den tid 
som de vill återskapa. Friberg tillstår att centralgestalten, Onkel Adam, kanske 
känns bortglömd mitt i allt detta, men menar att han ändå alltid kommer att finnas 
kvar genom upplevelsen av gården (ibid.:212-216). 

Dessa ovan beskrivna verk som behandlar enskilda museer är mer 
populärvetenskapliga till sin karaktär. Ytterligare några exempel på 
populärvetenskaplig litteratur om enskilda personmuseer kan nämnas, nämligen 
Ingela Bendts Ett hem för själen: Ellen Keys Strand (2016), Stefan Bohmans (red.) 
Strindberg i Blå tornet (2012), Eva Burmans och Henry Erikssons I Dan 
Anderssons fotspår: strövtåg i Grangärde finnmark (1979), Åsa Cavalli-
Björkmans, Ingrid Sjöströms och Petra Grömingers (red.) Carl Eldhs ateljémuseum 
(2005), Karl-Erik Granaths och Ulf Hård af Segerstads Carl Larssongården (1979), 
Torsten Gunnarssons och Ulla Eliassons Carl Larssongården: från timmerstuga till 
allkonstverk (2016), Kjell Åke Hanssons Hela världens Astrid Lindgren: en 
utställning på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby (2007), Finn Jors (red.) Hemma 
hos författare, konstnärer, kompositörer i Norden (1999) och Lenas Rydins Den 
lustfyllda vardagen: hos Larssons i Sundborn (1993). 

Nämnas bör också att det vid ABM-institutionen i Uppsala har skrivits några 
examensarbeten som berör personmuseer, nämligen Lisa Börjessons Almgrens 
sidenväveri och museum: industrimuseum eller personmuseum? (2006), Lovisa 
Klints Svenska personmuseer (2006) och Lina Ludvigssons Att musealisera ett 
författarskap: lager av betydelser i August Strindbergs sista bostad (2006). Även 
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Petter Smedberg har skrivit ett arbete som angränsar till ämnet, Musealiseringen av 
ett hem: en studie av skapandet  av en museal hemmiljö i tre av Stockholms 
stadsmuseums museilägenheter (2002). 

Sammanfattningsvis använder jag mig i detta arbete av vetenskaplig litteratur 
skriven av forskare som är verksamma inom discipliner som etnologi, 
konstvetenskap, litteraturvetenskap och museivetenskap. I sina verk utforskar 
Meurling, Ek-Nilsson, Ingemark, Parr och Björck ur olika perspektiv personmuseer 
och problematik sammankopplad med dem. De iakttagelser som dessa forskare gör 
är sådana som jag anser är relevanta att sätta i relation till Gorkijmuseet, för att 
kunna peka på likheter likväl som på skillnader, därför relaterar jag till dem i detta 
arbete. Jag har också gått igenom mer populärvetenskaplig litteratur om enskilda 
personmuseer. En del av denna anser jag ytterligare belyser problem specifika för 
personmuseer, varför jag beskriver den mer ingående, andra verk endast nämner jag 
för att ge läsaren en övergripande bild av den litteratur som finns i ämnet i Sverige. 

Kulturell turism 
Besökare tycks ha olika motiv för att besöka Gorkijmuseet. Några av dessa skulle 
kunna förklaras med hjälp av teorier om kulturell turism, därför är detta en del av 
den tidigare forskningen, men fokus i denna uppsats ligger inte på kulturell turism 
som teoretiskt ramverk. Vergo (1989:2) menar att medan museer numera inte 
endast ska göra sina samlingar tillgängliga för de kunskapstörstande, utan också 
vara aktivt engagerade i utbildningen av massorna, kompliceras situationen 
ytterligare av att de idag även ses som arenor för allmän förströelse. Kulturturismen 
blir allt populärare och flera forskare har ägnat sig åt att utforska det faktum att 
museer sedan åtminstone 1980-talet inte längre bara är didaktiska institutioner i 
allmännyttans tjänst utan också medspelare i den globala turistnäringen. 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett skriver i sin inflytelserika bok Destination 
culture att museer idag upplever en identitetskris i konkurrensen med andra 
attraktioner i en turismekonomi som gynnar upplevelser, omedelbarhet och äventyr. 
Tvingade att lita alltmer på de inkomster de förmår inbringa blir museer mer 
serviceinriktade och det finns en tilltagande rädsla att föremål inte längre är kapabla 
att dra till sig besökare på samma sätt som förut (Kirshenblatt-Gimblett 1998:7). 
Kirshenblatt-Gimbletts bok utgjorde startskottet för det stora forskarintresse som 
koncentrerar sig på kulturell turism. 

Prentice skriver att kulturarvsturism har intagit en position som en betydande 
sektor inom det han kallar för en ”ny”, mer nischad turistmarknad. Kulturarvsturism 
har blivit ”big business” (Prentice 2005:243). Prentice delar in 
kulturarvsattraktioner i 23 olika kategorier, där en kategori utgörs av platser 
associerade med historiska personer, vilket inkluderar platser förknippade med 
författare och konstnärer. Han varnar för att definiera olika typer av attraktioner 
som en enda industri eftersom begränsningarna hos en del av dem då skulle kunna 
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attribueras till dem alla, medan kulturarvsattraktioner snarare karaktäriseras av 
heterogenitet (ibid.:248-249). Prentices forskningsresultat visar på att en generell 
önskan att besöka sevärdheter eller att få kunskap om en destinations kulturarv 
utgör tillräcklig motivation för att besöka en kulturarvsattraktion. Ett sug efter 
sightseeing och ett generellt intresse för att besöka olika sevärdheter är mer vanligt 
än att besökaren faktiskt hyser ett särskilt intresse för slott eller historiska platser. 
Detta har konsekvenser för hur sådana sevärdheter bör presenteras för dessa 
besökare, menar Prentice (ibid.:251). 

Linder menar att begreppet ”autenticitet” utnyttjas av turistnäringen. Han 
skriver att autenticiteten används av personmuseer och även i städers 
marknadsföring av sig själva som kulturarvsplatser och att den är förutsättningen 
för ett besök av en potentiell turist (Linder 2015:16). Han hävdar att framhävandet 
av autenticitet är anledningen till att kulturarvets miljöer så ofta används i 
platsmarknadsföringen (ibid.:164). Linder anser vidare att turismen får allt större 
inverkan på kulturarvets diskurser och att den leder till likartade skildringar av olika 
besöksmål, eftersom turistindustrin tycks tro att besökare inte är intresserade av 
någon nyanserad eller alltför komplicerad bild. Kulturarvet förändras då turismen 
träder in i bilden och blir lättfattligt och problemfritt i platsmarknadsföringens 
tappning (ibid.:165). 

Metod och källmaterial 
Metoden som har använts i denna uppsats utgörs främst av deltagande 
fältobservation, därtill kommer en genomgång av relevant rysk forskning och till 
en viss del även komparativa studier. Mina goda kunskaper i  det ryska språket och 
om rysk kultur- och litteraturhistoria har varit en förutsättning både för att kunna 
utföra den empiriska studien på plats i Moskva och för att gå igenom ryska källor i 
ämnet, som är ovärderliga för att kunna ge den viktiga bakgrundsbilden om den 
historiska och kulturella kontexten. 

Källmaterialet till avsnittet om Gorkijmuseet i en historisk och kulturell kontext 
är textbaserat. Jag har läst ryska vetenskapliga texter i original som behandlar 
personmuseer och litteraturmuseers roll i det ryska samhället. För delarna som berör 
Gorkijmuseet specifikt har jag gått igenom skrifter publicerade av museet och som 
rör museets historia och utställningar. 

Uppsatsens empiriska del koncentrerar sig på hur museet ter sig idag. Den 
grundar sig främst på det fältarbete som jag utförde på Gorkijmuseet en månad 
under hösten 2016. Jag tillbringade mycket tid dels i den delen av museet som är 
inrymd i huset där Gorkij bodde sina sista år i livet, som jag framledes kommer att 
benämna ”jugendhuset”, dels också i den separata utställning som berättar om 
författarens liv och verk, den så kallade ”litteraturutställningen”. 
Litteraturutställningen återfinns i en annan byggnad några kvarter ifrån 
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jugendhuset. Museet förfogar alltså över och är uppdelat på två separata lokaler. 
Under fältarbetet i de olika lokalerna ägnade jag mig åt öppen och deltagande 
observation av verksamheten på museet. I min roll som praktikant på museet deltog 
jag i det dagliga arbetet, men dokumenterade samtidigt mina observationer och 
upplevelser på ett sådant sätt att de, med Lalanders (2011:84) ord, kunde användas 
för att bygga upp texter om hur man kan förstå och förklara det som sker. Jag bedrev 
alltså den typ av observation som Lalander (ibid.:88-90) benämner öppen och 
delaktig, där jag informerade personalen på museet om att jag samlade material för 
och ämnade skriva ett arbete om museet, och där jag på samma gång var delaktig i 
vardagen på museet, där jag befann mig under ordinarie arbetstid. Deltagande 
observation studerar både det rumsliga, som dekor, och också vad människor gör 
och vad de säger (ibid.:99-100). 

Mina rumsliga observationer av Gorkijmuseets olika utrymmen utgör 
underlaget för det som jag i uppsatsen skriver om det materiella. I uppsatsen strävar 
jag efter att ge en så noggrann beskrivning av det materiella som möjligt för att 
läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om museet och hur det ser ut, därför har 
jag på plats omsorgsfullt studerat museets alla rum och utställningar, fört 
anteckningar och fotograferat. Detta för att sedan i empirin utförligt kunna beskriva 
och därefter analysera museet. Jag har också noga granskat den av museet 
publicerade skriftliga vägledning som guidar besökaren genom jugendhuset och 
undersökt vilka föremål och interiörer och vilka delar av författarens biografi som 
lyfts fram där. 

Mina egna systematiska anteckningar ligger till grund för det som jag skriver 
om det immateriella. Jag har deltagit i ett tjugotal visningar med tre olika guider 
och riktade till olika typer av publik. Jag anser att det är centralt att dels gå på 
visningar med olika guider, dels att gå på olika typer av visningar med samma 
guide, eftersom en guide inte alltid berättar historierna på samma sätt för varje 
publik. Jag har gått med på allmänna visningar, visningar för barn, en visning för 
arkitektstudenter och en visning för andra museiarbetare. Jag har även fått 
personliga visningar av både jugendhuset och av litteraturutställningen där guiderna 
uppmärksammade mig på aspekter som är intressanta ur specifikt 
museivetenskapligt perspektiv, sådant som man inte berättar för besökaren i gemen. 
Under de personliga visningarna har jag haft möjlighet att samtala med och ställa 
frågor till guiderna, både angående utställningarna men också om hur de ser på 
museets verksamhet och sin egen roll. Efter varje visning har jag skrivit ett detaljrikt 
sammandrag av vad jag har fått höra och se samt fört ned mina tankar om det på 
papper. 

I studien gör jag även vissa jämförelser med andra författarpersonmuseer som 
jag under hösten 2016 besökte i Moskva. Jag besökte sammanlagt nio museer. Det 
rör sig om två museer som ställer ut författare från förra hälften av 1800-talet, 
Pusjkinmuseet och Lermontovmuseet, tre museer som behandlar författare från den 
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senare delen av 1800-talet, Dostojevskijmuseet, Tjechovmuseet och Tolstojmuseet, 
och fyra museer som berör författare verksamma företrädesvis under första hälften 
av 1900-talet, Brjusovmuseet, Tsvetajevamuseet, Bulgakovmuseet och Aleksej 
Tolstojmuseet. En mer utvecklad jämförelse med andra personmuseer än vad som 
görs i denna uppsats skulle vara berikande, men låter sig tyvärr inte göras inom 
ramarna för detta arbete, som fokuserar på Gorkijmuseet. Uppsatsen har dock lagt 
en god grund för jämförelser och visat på hur ett sådant arbete måste vila i en 
mycket god kunskap om det materiella och immateriella som museet står för.  

Jag återvände slutligen till Moskva under våren 2017 för att slutföra skrivandet 
i den säregna miljö som den ryska kulturen och det ryska samhället utgör. 

Disposition 
Innan jag går in på den del av uppsatsen som behandlar den empiriska 
undersökningen anser jag att det är nödvändigt att ge läsaren en bild av det 
kulturella och politiska landskapet som Gorkijmuseet har uppstått och verkar i. Jag 
vill här också ge en bild av litteraturens ställning i Ryssland och av 
författarpersonmuseet som genre i ett ryskt sammanhang. Här redogör jag även för 
museets historia och ger en bild av författaren Gorkijs ställning i den ryska 
litteraturhistorien. Denna bakgrundsdel anser jag är så pass viktig för förståelsen av 
Gorkijmuseet att jag har förlänat den ett eget kapitel. 

Jag delar därefter in min empiriska undersökning i två delar. I den första delen 
studerar jag de materiella aspekterna av museet. Här ger jag en grundlig beskrivning 
av hur utställningarna är uppbyggda mot bakgrund av de studier som andra forskare 
har gjort av andra personmuseer och som jag har tagit upp under delen om tidigare 
forskning, och med Bohmans koncept om ”genius loci” i bakhuvudet. Jag redogör 
också för författarbilden som presenteras i en skriftlig guide till museet. I den andra 
delen av den empiriska undersökningen tar jag upp de immateriella aspekterna. Här 
fokuserar jag på de historier som berättas under de guidade turerna i de olika 
utställningarna. 

I analysen utvärderar jag sedan materialet i relation till tidigare forskning och 
framför allt utifrån de teoribildningar som jag har ansett vara särskilt intressanta för 
detta arbete. I den avslutande slutdiskussionen drar jag mina slutsatser utifrån 
analysen. 

Översättning och transkribering/translitteration av ryska 
I arbetet refererar jag till källor som är på ryska. Då jag hänvisar till ryska forskare 
refererar jag vad de har sagt på svenska och ger en kort upplysning om vem 
författaren är. Då jag citerar ryska författare återger jag citatet på svenska i min 
översättning och ger originalcitatet i en fotnot. 

Ett ord om transkribering alternativt translitteration av ryska namn och ord. Jag 
transkriberar enligt Språkrådets rekommendationer (Svenska skrivregler 2008:221-
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225) då det gäller namn på personer, ofta författare, och platser som har sin 
vedertagna svenska stavning. Då jag återger namn på ryska forskare och källor 
translittererar jag dock enligt Scando-Slavicas rekommendationer (Scando-Slavica 
2000:online). Detta för att underlätta för läsaren att hitta dessa i bibliografier. 
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Gorkijmuseet i en historisk och kulturell kontext 

Situationen för museer i Sovjetunionen och Ryssland 
Gorkijmuseet är en organisation som har sina rötter i en sovjetisk samhällsstruktur 
och som har formats av en i grunden sovjetisk kultursyn. Detta är avgörande för att 
förstå Gorkijmuseet, därför är en redogörelse för hur situationen såg ut för museer 
i Sovjetunionen, och hur detta har påverkat situationen för museer i dagens 
Ryssland, en viktig del av uppsatsen och jag betraktar den både som tidigare 
forskning och som analytiskt redskap. Under de första åren av sovjetstyre ägnade 
Kommunistpartiet och den sovjetiska regeringen stor uppmärksamhet åt landets 
museer. Museerna skulle bevara kulturföremål och –byggnader, göra dem till 
folkets egendom och tillgodose massornas nya intresse för museer, ett resultat av 
den kulturella revolutionen2 (Zaks 1962:240). Just litteraturmuseer var särskilt väl 
lämpade att användas i undervisningen av det sovjetiska folket eftersom litteraturen 
utgjorde ett kraftfullt medel i den samhälleliga kampen och i den ideologiska 
utbildningen av de arbetande massorna, skriver museivetaren N. P. Loščinin 
(1966:149). Loščinin skriver vidare att det i Sovjetunionen ditintills grundats över 
hundra litteraturmuseer. Dessa utgör enligt honom en av de allra viktigaste 
formerna av kulturinrättningar och är åberopade att hjälpa partiet att utbilda 
arbetarna i en kommunistisk anda (ibid.:151). Museerna strävar i sina utställningar 
efter att ta allt det bästa och det mest bärande i vår tid ur författarnas verk och visa 
upp det för folket, och därmed lära besökarna om de mänskliga karaktärsdrag som 
anstår en byggare av kommunismen3 (ibid.:164). 

Sociologen Sof´ja Čujkina (2005:online) redogör för de utmaningar som 
framför allt litteraturmuseer och museer som behandlar nationalhistoria har fått 
möta i och med Sovjetunionens fall. Hon menar att just dessa kategorier av museer 
i högre grad än andra har fått se över sitt sätt att arbeta och sitt uppdrag, eftersom 
de med tanke på sin profil utgjorde en länk i statens ideologiska arbete och 
propaganda. I Sovjetunionen ”demokratiserades” museerna på 1920-talet i den 
meningen att deras uppdrag riktades mot att ”kultivera” arbetarna och staten 
försökte stimulera besök av kulturella institutioner som museer och teatrar. Under 
den andra halvan av den sovjetiska perioden utgjordes besökarna av den här 
gruppen av museer till största delen av organiserade turistgrupper eller av 
skolklasser, i vars obligatoriska program museibesöken ingick. Besökarnas reella 
intressen var inte något som museiledningen eller museiarbetarna behövde ta någon 

                                                   
2 Så kallades den omdaning av kulturlivet som företogs i Sovjetunionen under den nya regimens första år med 
målet att göra kulturen till en integrerad del av byggandet av ett sovjetiskt samhälle. 
3 Loščinin syftar här på de karaktärsdrag som finns upptagna i Моральный кодекс строителя коммунизма 
(Moral´nyj kodeks stroitelja kommunizma), ett moraliskt regelverk som medlemmar av Kommunistpartiet och 
dess ungdomsförbund skulle följa 
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hänsyn till, men sedan början på 1990-talet måste museerna istället vinnlägga sig 
om att själva locka besökare och försöka tillgodose deras behov. Museerna är dock 
fortfarande på samma sätt som under sovjettiden starkt beroende av tjänstemän på 
högre nivå inom kulturdepartementen.  

Čujkina menar att någonting som utmärker Ryssland till skillnad från många 
andra länder är att man håller fast vid en hierarkisk, sovjetisk kulturadministration 
och i många städer och regioner finns det motsättningar mellan museiledningar och 
kulturtjänstemän. Museichefer saknar i regel möjlighet att påverka makten. Med få 
undantag finansieras museer av statliga pengar som i regel inte räcker till, utan 
museer måste söka ytterligare inkomster genom att använda sig av individuella 
kontakter och övertygande argumentation. För att hantera dessa svårigheter är 
museerna ofta anslutna till olika professionella organisationer där de samarbetar 
och hjälper varandra. Enligt Čujkina är idag en del museichefer duktiga på att 
tillämpa olika nya ledarskapsmetoder och har lyckats göra sina museer till stor del 
självfinansierande, men dessa hör snarare till undantagen. I den motsatta änden 
finns de museer som sedan sovjettiden över huvud taget inte har ändrat på varken 
utställningar, guidade turer eller arbetsmetoder och som inte har någon som helst 
uppfattning om moderna managementmetoder. Čujkina anser att det huvudsakliga 
problemet för ryska museer idag är att det råder en brist på museitjänstemän på 
mellannivå och att det är svårt att få tag i unga, driftiga medarbetare som är redo 
för kompetent och innovativt arbete. 

Čujkina skriver att vid sidan av att ryska museer måste handskas med 
övergången från den sovjetiska perioden till en ny och modern har de liknande 
problem framför sig som museer även i andra länder, vars utveckling är avhängig 
ekonomiska, politiska och sociala processer. Sovjetunionen karaktäriserades av att 
man tog avstånd från det etniska, arkaiska, föråldrade och lokala till förmån för det 
nya, moderna och det som var utmärkande för staten i sin helhet. För närvarande 
kan man istället iaktta en tendens att ”gå tillbaka till källorna” (Čujkina 
2005:online). Liksom i resten av världen blir det alltmer populärt att söka estetisera 
det förflutna, intresset för folkliga traditioner och hantverk liksom för lokalhistoria 
växer och inte bara enskilda individer utan hela sociala grupper ägnar sig åt att 
”spåra sina rötter”. 

Čujkina menar att före detta ideologiskt orienterade sovjetiska museer i en 
politisk synvinkel har hanterat övergångsperioden från perestrojkan och framåt 
relativt bra, och vill förklara detta med att de har tidigare erfarenhet av att överleva 
extrema förhållanden och att de under sovjettiden redan flera gånger har varit 
tvungna att ta sig igenom politiska svängningar och skiftande ideal. Erfarenheten 
av att tidigare ha genomlevt ideologiska kriser har gjort det lättare att gå över och 
anpassa sig till ett nytt politiskt klimat. Då den ideologiska och ekonomiska krisen 
var som värst efter Sovjetunionens fall fick museer tillägnade sovjetisk historia och 
sovjetiska hjältar stöd dels från en del stadsinvånare, särskilt dem som motsatte sig 
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perestrojkan, dels från utländska turister, som för första gången fick möjlighet att 
besöka Ryssland och som intresserade sig för allt sovjetiskt, och dels även från 
utländska kollegor. Čujkina tar som exempel upp Gorkijmuseet i Nizjnij Novgorod, 
Gorkijs födelsestad, där företrädare för lokalsamhället och för affärslivet med gåvor 
och på olika sätt visade sitt stöd för museet under en tid då den allmänna 
inställningen till författaren, inte minst från officiellt håll, var ytterst kylig. Trots 
solidaritetsyttringar av denna typ sjönk besökarantalet för museer för 
nationalhistoria och litteratur kraftigt under 1990-talet. Anledningen till detta var 
dels att de organiserade turistgrupperna, i vars obligatoriska program museibesöken 
ingick, försvann, dels att ryska besökare inte längre visade något intresse för 
händelser, personer och fakta som ingått och framhävts i den officiella sovjetiska 
historieskrivningen. Under de senaste åren håller besökarantalet för dessa museer 
dock återigen på att höjas något, enligt Čujkina tack vare arbetet med skolklasser 
och studenter och samarbete med turistbyråer. En utmaning för museerna är att det 
i slutet på 1990-talet har dykt upp en ny generation besökare som inte har några 
egna minnen av sovjettiden och som har ett behov av mer kontextualiserade 
utställningar i jämförelse med sina äldre landsmän. 

Den postsovjetiska perioden karaktäriseras enligt Čujkina av att nya identiteter 
formeras, vilka ersätter tidigare sovjetiska. På sovjettiden formades museernas 
utåtriktade verksamhet till stor del av totalitära tolkningar som påtvingades 
uppifrån, men på 1990-talet sattes besökaren i det första rummet och 
museimedarbetare började analysera vem det är som besöker museet och varför. 
Efter Sovjetunionens fall har publiken tappat intresset för storslagna socialistiska 
hjältar och blivit mer intresserade av det vardagliga, av ”enkla människor”, vilket 
har bidragit till en avideologisering av museerna och en humanisering av 
revolutionshjältarna, som har tagits ned från sina piedestaler. Detta har till exempel 
gjort att många personmuseer tillägnade Lenin, inrymda i någon av de våningar som 
han någon gång bebott, numera fokuserar på att visa upp vardagsmiljön mer 
generellt som den kan ha tett sig för en radikal intelligentsia, snarare än att framhäva 
Lenins politiska gärning. I avsaknad av det väletablerade sovjetiska 
historiekonceptet är det idag i Čujkinas mening platsen med dess minne av olika 
händelser som tillsammans med människan och hennes minne blir till den enda 
”historiska sanning” som man kan erbjuda besökaren i en period som utmärks av 
osäkerhet och motsägelsefulla tolkningar. Detta förhållningssätt grundar sig på 
föreställningen att det för en skeptisk och osäker åskådare, som försöker begripa 
sig på övergångsperioden i landets historia, är lättare att gå från det enskilda och 
individuella till det mer allmänna. 
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Om person- och litteraturmuseer i Ryssland 
En redogörelse för person- och litteraturmuseers roll i det sovjetiska och ryska 
museilandskapet är liksom beskrivningen av situationen för museer i Sovjetunionen 
viktig, både för att ge läsaren en bakgrundsbild och för att kunna analysera 
Gorkijmuseet. Det som på svenska kallas personmuseum och på engelska betecknas 
som antingen ”house museum” eller ”biographical museum” har på ryska flera 
benämningar som något överlappar varandra. Museet i sin helhet, som ofta 
innefattar både en utställningsdel och rummen som personen levde i, brukar kallas 
för ”dom-muzej”, husmuseum, medan själva lägenheten kallas för ”memorial´naja 
kvartira” eller ”muzej-kvartira”, en lägenhet tillägnad personens minne, en 
minneslägenhet, eller museilägenhet. Personmuseet utgör en väl inarbetad genre i 
Ryssland och inte minst författare förlänas ofta egna museer. Detta hänger ihop med 
litteraturens starka ställning i Ryssland. Gorkij kallade litteraturen för 
”människovetenskap” och sade att litteraturen var ”vår stolthet, det bästa som 
åstadkommits av oss som nation. I den finns hela vår filosofi uttryckt […]4” (Gor´kij 
1953:64). Det finns i Ryssland en tydligt definierad litterär kanon som alla elever 
måste ta sig igenom och i det obligatoriska skolprogrammet ingår även att besöka 
dessa museer. Ett museum som behandlar litteratur kallas på ryska ”literaturnyj 
muzej”, litteraturmuseum eller litterärt museum. Ett sådant måste inte 
nödvändigtvis vara ett personmuseum, alltså tillägnat en specifik person, men är 
ofta det. Då kallas det för ”literaturno-memorial´nyj muzej”, ett litterärt 
minnesmuseum, eller för ”dom-muzej” med en ”memorial´naja kvartira” eller 
”muzej-kvartira”. Begreppen överlappar här varandra en hel del. 

Historikern och kulturvetaren Marija Kaulen definierar ett ”dom-muzej” som 
ett museum tillägnat en kulturpersonlighet, en historisk personlighet eller en person 
som har gjort en insats för samhället, eller som är dedikerat till en betydelsefull 
historisk händelse. Konceptet grundar sig på musealiseringen av huset där personen 
bodde eller där händelsen ägde rum. I en ”muzej-kvartira” bevarar eller 
rekonstruerar man möblemanget och försöker samla ett så stort antal 
originalföremål som möjligt. Man är mycket noga med att föremålen är tidstypiska. 
Ofta kompletteras lägenheten av en tematisk utställning tillägnad personens liv 
och/eller skapande verksamhet. Vid avsaknad av originalföremål som varit i 
personens ägo utformar man ibland istället en grafisk utställning där man med 
konstnärliga medel försöker skapa ett porträtt av den berömda personen. 
Problematiken med denna typ av museer hänger enligt Kaulen samman med att den 
museala ytan ofta är begränsad och att det vanligen finns dåligt med utrymme för 
samlingarna, för besökarna samt för museipersonalen. Det är idag svårare än förut 
att etablera denna typ av museer på grund av juridiska hänseenden (Kaulen 
2015:31). 

                                                   
4 «Наша литература – наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней – вся наша философия 
[…]» 
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Kultur- och museivetaren Leonid Klimov refererar till filologen och 
litteraturhistorikern Jurij Lotmans uttalande om att man primärt kan dela in 
människor i två kategorier, nämligen människor med biografi och människor utan 
biografi, men till dessa två typer vill Klimov lägga ytterligare en, nämligen 
människor med museum (Klimov 2010:12-13). Klimov skriver att man i Ryssland 
har en tradition av att bevara hus och hela huskomplex som har bebotts av landets 
främsta och mest betydelsefulla författare och omvandla deras bostäder till 
minneslägenheter (Klimov 2010:13). Litteraturmuseer använder sig enligt honom 
vanligen av klassiska vetenskapliga klichéer som inte speglar litteraturvetenskapens 
mer moderna metoder (ibid.:12). Han menar att museerna i regel är ganska lika 
varandra och att de undersöker en ytlig, biografisk aspekt av den konstnärliga 
verksamheten med fokus på verkens biografi och receptionshistoria. 

I en antologi om litterära personmuseer skriver museimedarbetarna Z. V. 
Grotskaja, N. G. Glëkina och G. F. Ščeboleva om uppbyggnaden av utställningarna 
på tre författarpersonmuseer i Moskva. Grotskaja skriver om Michail Lermontovs 
museum och tar särskilt upp problem sammankopplade med att rekonstruera en 
lägenhet från en äldre tidsperiod, i detta fall första hälften av 1800-talet. Grotskaja 
(1981:15-16) medger att det så långt i efterhand knappast är möjligt att bygga en 
utställning enbart med originalföremål. De två alternativen i en sådan här situation 
är att antingen enbart använda originalföremål, med konsekvensen att lägenheten 
kommer att framstå som tom och obebodd, eller att i hög utsträckning komplettera 
med tidstypiska föremål. Hon menar att bägge tillvägagångssätten har sina för- och 
nackdelar. Grotskaja (1981:16-17) skriver vidare att på Lermontovmuseet tog man 
beslutet att rekonstruera lägenheten som den såg ut i författarens ungdom. Detta 
medförde problem med hur man skulle göra med material som rörde Lermontovs 
senare år, men man beslutade att rekonstruera endast några rum och använda resten 
av huset till att ställa ut bland annat teckningar och tavlor målade av författaren, 
utan vilka Grotskaja menar att museet hade förlorat en del av sin ”materialitet”. 
Grotskaja anser (1981:17-18) att det då dokumentation saknas inte kan finnas enbart 
ett rätt sätt att återskapa en lägenhet och visa upp ”det som var”. Vilken utställning 
som helst kommer i alla fall att endast i högre eller lägre grad närma sig en verklig 
bild av det förflutna. För museibyggare gäller det att undersöka alla möjliga källor 
och försöka skapa en så ”sanningsenlig” utställning som möjligt. Då det gäller 
komplettering av föremål får det å ena sidan inte finnas några ”slumpmässiga” 
föremål i utställningen, å andra sidan vill man skapa ett ”levande” hem. 

Glëkina beskriver arbetet med att rekonstruera den lägenhet där Fjodor 
Dostojevskij bodde som ung med sin familj. Glëkina (1981:43-44) menar att en 
vetenskaplig rekonstruktion av en minneslägenhet hänger ihop med att inte bara 
återskapa interiören utan också den atmosfär som omger personens skapande 
arbete, och att visa den kulturella och vardagliga miljö i vilken Dostojevskijs 
personlighet och stora medkänsla för människor tog form. Enligt Glëkina (1981:45-
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46) är lägenhetens restaurerade interiörer uttrycksfulla i sig själva, men om inte en 
”atmosfär av liv” i rummen återupplivas kommer det att förbli en ”död” 
möbelutställning. Det viktiga i sammanhanget är Fjodor Dostojevskij och att visa 
upp hans själsliga värld genom föremålen och hans omgivning – det är denna 
uppgift en minnesutställning har att lösa. Att fylla utställningen med själsligt 
innehåll är alltså en av de viktigaste uppgifterna då man bygger upp ett museum av 
denna typ, men till detta kommer ytterligare svårigheter av rent praktisk karaktär, 
påpekar Glëkina (1981:51-52). Bara för att välja ut rätt gul nyans för tapeterna i ett 
av rummen krävdes till exempel två månaders ansträngningar av ett kollektiv av 
arkitekter, konstnärer och museimedarbetare. Att skapa en ”illusion” av en livfull 
interiör räckte sedan inte, man var också tvungen att försöka få interiörerna att se 
mindre ”nya” ut och matta glansen hos nyligen restaurerade möbler. 

Ščeboleva redogör för renoveringen och omdaningen av en lägenhet som Anton 
Tjechov bebott med sin familj. Ščeboleva (1981:61) skriver att idén var att inte bara 
visa upp Tjechovs verk utan att också berätta om familjens vardag, och 
huvuduppgiften var att visa på hur Tjechovs idévärld formerades mot en bred 
bakgrund av landets litterära och samhälleliga liv. Då man rekonstruerade 
lägenheten hade man god hjälp av skisser av hemmet utförda av Tjechovs yngre 
bror. En del av utrymmena fanns emellertid inte avbildade, varför man där efter 
noggranna överläggningar fick ställa tidstypiska möbler som man sannolikt kunde 
finna i liknande hem vid denna tid. Ščeboleva (1981:65) förklarar att man hela tiden 
hade frågorna ”vad?” och ”hur?” i bakhuvudet och att man i varje enskilt fall fick 
besluta om hur oumbärligt föremålet ifråga var för utställningen. Ett tidstypiskt 
föremål utgör i sig ett tidsdokument, men man får enbart använda sig av sådana då 
man helt enkelt inte kan klara sig utan det eller då närvaron av det är logiskt 
motiverat och stöds av övriga föremål i möblemanget. 

Museivetaren S. A. Orlov skriver om de vetenskapliga principerna för att bygga 
upp ett personmuseum i relation till författaren Nikolaj Dobroljubovs 
personmuseum i Nizjnij Novgorod. I detta fall handlade det om att rekonstruera 
lägenheten så som den såg ut då författaren ännu var ganska ung och bodde där med 
sin familj, innan han flyttade till huvudstaden. Orlov (1977:44-45) menar att det 
finns några grundprinciper då man bygger upp ett museum av denna typ. Den första 
är autenticitet, att man håller sig till den ”historiska sanningen”. Den andra är att 
man bör använda sig av originalföremål i så stor utsträckning som möjligt och i 
avsaknad av sådana använda föremål från samma epok, det är inte tillåtet att 
använda någonting modernt. En tredje är att man ska åstadkomma en ”effekt” av 
författarens närvaro. Ytterligare en princip säger att man bör bygga upp en separat 
litteraturutställning enligt vetenskapliga principer. Det är mycket viktigt att man gör 
noggranna efterforskningar om allt som rör författaren och hans familj och 
använder sig av en stor mängd arkivmaterial. Något av det viktigaste för den här 
typen av museer är enligt Orlov (1977:45-46) att man skapar denna ”effekt” av 
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författarens närvaro. Utan undantag måste allting i huset verka som om dess 
invånare alldeles nyligen var där, att de är någonstans i närheten. Om detta vittnar 
till exempel ytterkläder i tamburen, leksaker på golvet i barnkammaren, tända ljus, 
blommor på bordet. På författarens skrivbord bör papper, tidningar och 
anteckningar ligga utspridda. Det Orlov talar om här torde alltså vara Bohmans 
”genius loci”. Alldeles särskild uppmärksamhet anser Orlov (1977:48) att man bör 
ägna den unge författarens rum. Här ska allt – böcker, en frimärkssamling, 
glasögon, författarporträtt på väggarna – stämma överens med bilden av en 
tänkande och känslig ung man med en stark vilja. 

Museivetaren Svetlana Kasparinskaja anser att det viktigaste för ett 
minnesmuseum eller personmuseum, alltså ett museum som kallas memorial´nyj 
eller den del av ett museum som kallas memorial´nyj, inte är personens biografi 
eller hans eller hennes professionella verksamhet, utan mötet med personen själv 
och hans eller hennes omgivning, med det vardagliga livet omkring personen, 
vederbörandes vanor, smak och intressen. Upplägget för dessa museer är likartat, 
oavsett om de är tillägnade en statsman, militär, revolutionär, vetenskapsman, 
författare, konstnär eller musiker. Istället kan man i den ofta ackompanjerande, 
separata utställningen fördjupa sig i personens verk. Kasparinskaja skriver att man 
får tillstå att originalmöblemanget på långtifrån alla dessa museer har bevarats, 
varför hon vill dela upp denna kategori av museer i fyra typer: museer belägna i 
miljöer som har bevarats i sin helhet, museer belägna i miljöer som har bevarats 
men restaurerats, museer belägna i rekonstruerade miljöer där enskilda 
originalföremål har kompletterats med tidstypiska ersättningar för förlorade 
original och, slutligen, museer belägna i helt rekonstruerade miljöer (Kasparinskaja 
1973:5-6). Kasparinskajas fyra typer påminner starkt om Bohmans indelning i 
nyckeloriginal, rekonstruktion, kopiering och utställningslokal. 

Loščinin skriver om den speciella emotionella inverkan minnesmuseer eller 
personmuseer har på besökarna. Dessa museer visar upp författarens vardagliga liv 
och den omgivning i vilken denne skapade och var verksam. Besökarna får en 
”upplevelse av verkligheten”, som alltid utövar en större effekt på människor än att 
läsa om något eller få något berättat för sig, besökarna liksom ”ser” författaren mitt 
bland vardagens sysslor. Därför uttrycker sig människor ofta om besöket i ordalag 
som att de kunde ”föreställa sig författaren som så levande”, att de hade ”varit gäster 
hos författaren”. Loščinin skriver om hur besök på Gorkijmuseerna i Nizjnij 
Novgorod och Kazan, där författaren bodde i sin ungdom, framkallar bilder ur 
Gorkijs självbiografiska trilogi. Dessa museer ger enligt Loščinin en konkret och 
kännbar uppfattning om Gorkijs barndom och ungdom och om hur författarens 
världsuppfattning utformades. De hjälper läsare av hans självbiografiska verk att 
återuppleva och förstå författarens tidiga år (Loščinin 1966:163-164). 

Sammanfattningsvis har jag här velat ta upp modern och äldre rysk forskning 
och litteratur om personmuseer. Urvalet av forskning om enskilda personmuseer 
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har grundats dels på att jag har velat läsa forskning om museer som jag själv har 
besökt och sett med egna ögon, som i fallet med Grotskaja, Glëkina och Ščeboleva, 
dels på att författarna har tagit upp intressanta och för min forskning relevanta 
aspekter, som i fallet med Kasparinskaja och Orlov. 

Författarpersonmuseer i Moskva 
För att ge läsaren en bild av hur etablerad genren författarpersonmuseer är i 
Ryssland har jag sammanställt en lista över de författarpersonmuseer som jag har 
funnit i Moskva. Webbplatsen afisha.ru5 listar 39 litteraturmuseer i Moskvaområdet 
(Afisha.ru 2017b:online). Av dessa kan 24 betecknas som personmuseer där 
författaren ifråga har bott. Till dessa 24 museer vill jag lägga ytterligare sex som 
afisha.ru inte har med på sin lista6. Sammanlagt kommer jag alltså fram till 30 
författarpersonmuseer som utgörs av före detta bostäder i Moskvaområdet. Den 
sammanställda listan återfinns som bilaga till uppsatsen. 

Gorkijs, museets och husets historia 
Museets historia är också jugendhusets historia, och husets historia är nära 
sammanflätad med tre framstående personligheter från 1900-talets förra hälft, 
därför är det nödvändigt med några ord om var och en av dem. 

Museet är tillägnat Maksim Gorkij, författare, publicist och samhällsaktör. 
Maksim Gorkij är pseudonym för Aleksej Maksimovitj Pesjkov. Han föddes 1868 
i Nizjnij Novgorod. Gorkij förlorade tidigt sin far och sedermera även sin mor och 
växte till stor del upp i morfaderns hus. I skolan gick han endast två klasser och då 
han var elva år gammal skickade morfadern honom att tjäna sitt eget levebröd. 
Gorkij arbetade bland annat som springpojke i en butik, som diskare på ett 
ångfartyg, som biträde i ett bageri, som lärling i en hantverkstad som tillverkade 
ikoner, med mera. 1892 utgavs hans första novell, varefter han började publiceras 
regelbundet i tidskrifter. Mot slutet av 1800-talet hade han intagit en särskild plats 
i Rysslands kulturliv och översättningar av hans produktion började ges ut även i 
utlandet. I början av 1900-talet skrev han flera pjäser som mötte stor framgång. 
Längtan efter frihet från förtryck uppifrån utgjorde ofta huvudmotiv för hans verk. 
Han ägnade sig åt välgörenhet och befann sig ständigt under polisens uppsikt på 
grund av revolutionär aktivitet. I samband med den misslyckade revolutionen 1905 
fängslades han i Sankt Petersburg varpå han skickades i exil. 1906 reste han runt i 
Finland, Tyskland, Frankrike och USA för att sprida socialdemokratiska idéer och 
samla in pengar. I slutet av året bosatte han sig på Capri i Italien, där han kom att 

                                                   
5 Ett livsstilsmagasin som skriver om kultur, nöje och musik i Moskva och som har 11,7 miljoner besökare i 
månaden (Afisha.ru 2017a:online) 
6 Fem av dessa utgör filialer till det Statliga litteraturmuseet, som afisha.ru listar som ett museum. 
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bo fram till 1913. Här inrättade han en skola för arbetare och tog emot framstående 
kulturpersonligheter och samhällsaktörer. 1913 återvände han till Ryssland efter att 
ha mottagit amnesti. Som övertygad pacifist motsatte han sig Rysslands 
inblandning i Första världskriget. Han välkomnade februarirevolutionen 1917 som 
avsatte tsaren och stödde därefter övergångsregeringen. I en serie tidningsartiklar 
riktade han sedermera skarp kritik mot bolsjevikernas våldsamma och 
odemokratiska metoder och motsatte sig oktoberrevolutionen samma år. Han 
försökte påverka den nya makten och arbetade för att rädda människoliv, 
konstnärliga värden och kulturinstitutioner. Han protesterade mot alla arresteringar 
av vetenskapsmän och kulturpersonligheter. 1921 lämnade han landet och levde 
under många år i Europa, främst i Italien. Saknaden efter hemlandet var emellertid 
stor och 1931 återvände han till det som nu var Sovjetunionen och bosatte sig i 
Moskva. Han skänktes då huset, i vilket hans personmuseum numera är inrymt, av 
regeringen. Detta hus blev under de sista åren av Gorkijs liv Moskvas 
kulturcentrum. Gorkij fortsatte här sitt eget författarskap men ägnade också mycket 
tid åt samhällsarbete och åt att hjälpa andra författare. Han hade en mycket stor 
korrespondens och ledde arbetet i flera bokförlag. Han satt som ordförande för det 
sovjetiska författarförbundet. Han avled 1936 (Demkina & Doncova 2015). 

Om Gorkijs eftermäle skriver till exempel litteraturvetaren och Gorkijkännaren 
Il´ja Gruzdev i en biografi från 1946 och här betonas Gorkijs betydelse som 
Sovjetunionens nationalförfattare och en folkets och frihetens författare, medan 
ingenting nämns om det faktum att Gorkij kritiserade bolsjevikerna mer eller 
mindre öppet under sin livstid. Gruzdev lägger istället stor vikt vid Gorkijs kärlek 
till arbetet och till folket och vid hans uttalade, djupa avsky för fascismen (Gruzdev 
1946:75-80). Så såg det i regel ut under sovjettiden. Gorkij hyllades som nationens 
främste författare. Om hans status vittnar det faktum att hans hemstad, Nizjnij 
Novgorod, mellan 1932-1990 hette Gorkij, att huvudgatan i Moskva, numera 
Tverskaja ulitsa, hette Ulitsa Gor´kogo, Gorkijgatan, att stadens främsta park 
alltjämt bär hans namn, Park Gor´kogo, Gorkijparken. I utlandet har man kunnat 
ge en mer nyanserad bild av Gorkij. Så skriver till exempel litteraturvetaren och 
författaren Melker Johnsson 1983 i ett förord till en utgåva av Gorkijs 
bolsjevikkritiska artiklar att Gorkij fortfarande uppfattas som en trofast medkämpe 
och lärjunge till Lenin, trots Gorkijs skarpa kritik av sin forne vän under 
oktoberrevolutionen, något som i Sovjetunionen betraktades som illvilligt 
västerländskt förtal (Johnsson 1983:7). Att Gorkij ändå valde att återvända till sitt 
gamla hemland vill Johnsson hänföra till, förutom hemlängtan, bland annat att han 
hade sin största läsarkrets där och att det smärtade honom att han kritiserades för 
att leva i ett kapitalistiskt land istället för hemma där han var uppriktigt efterlängtad, 
samt avsmak för de andra exilryssarnas antisovjetiska agerande. I hemlandet togs 
han sedan emot nästan som en frälsare och de officiella hyllningarna var utan 
motstycke (ibid.:46-48). Gorkij fortsatte alltjämt att vara obekväm för makten och 
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Johnsson sällar sig till dem som misstänker att Stalin ska ha låtit förgifta Gorkij, 
även om han i den officiella versionen dog en naturlig död (ibid.:62-65). Efter 
Sovjetunionens fall är Gorkij inte längre på modet och på 1990-talet kunde man 
iaktta en mättnad och rentav en aversion mot Gorkij, vars namn oförbehållet hyllats 
under så många årtionden. Chefen för Gorkijmuseet i Nizjnij Novgorod, Tamara 
Ryžova, noterade på den tiden en negativ våg riktad mot Gorkij, inte minst från 
officiellt håll, men att det, som redan nämnts, fanns de som stödde museet och med 
gåvor till museet ville visa sitt missnöje med vad de fick höra om Gorkij (Čujkina 
2005:online). 

I Sverige torde Gorkij vara mest känd för sin självbiografiska trilogi bestående 
av böckerna Min barndom (Detstvo), Ute i världen (V ljudjach) och Mina 
universitet (Moi universitety). Flera novellsamlingar har givits ut i olika upplagor. 
Hans pjäser Natthärberget/På botten (Na dne) och Solens barn (Deti solntsa) har 
satts upp på svenska scener. Gorkij har hört till de mest översatta ryska författarna 
i Sverige. I början på 1900-talet var Gorkij det stora ryska författarnamnet i Sverige 
vid sidan av Tolstoj (Håkanson 2012:87). Han kom att få stor betydelse inte minst 
för den svenska arbetarlitteraturen (ibid.:91). Hans repertoar då det kommer till 
svenska översättningar krymper emellertid betydligt framåt 1920-talet, då hans 
självbiografiska trilogi börjar dominera utgivandet (ibid.101). På 1970-talet börjar 
han närmast försvinna ur svensk bokutgivning (ibid.:134) och sedan 1995 har han 
inte givits ut på svenska (ibid.:141). Slavisten och översättaren Nils Håkanson 
menar att Gorkijs försvinnande ur den svenska klassikerlitteraturen kan förklaras 
med politiska, idéhistoriska och konstnärliga omständigheter, men också med 
bristen på färska översättningar, vilka utgör en premiss för ett förnyat intresse i ett 
författarskap (ibid.:145). 

Huset där Gorkij flyttade in 1931 byggdes ursprungligen år 1900-1903 för 
miljonären, entreprenören, affärsmannen och mecenaten Stepan Pavlovitj 
Rjabusjinskij. Han föddes 1874 och kom från en gammal köpmannafamilj som 
blivit rik på handel och genom grundandet av flera fabriker. Han skötte en gren av 
familjeföretaget men var även arkeolog och känd som vetenskapsman och samlare 
av ikoner. Familjen var gammaltroende, vilket innebar att de bekände sig till det 
religiösa samfund vars anhängare kallades raskol´niki och som lämnade den rysk-
ortodoxa kyrkan efter en schism på 1600-talet. Huset som han lät bygga åt sig, sin 
fru och två barn var känt som Osobnjak Rjabušinskogo, Rjabusjinskijhuset. 1919 
emigrerade familjen till Italien. Rjabusjinskij dog i exil 1942. Rjabusjinskij och 
flera av hans bröder hade en mycket stor betydelse för utvecklingen av det ryska 
affärslivet, bankväsendet, och industrin och var verksamma inom politiken. De 
föraktades av bolsjevikerna såsom framstående företrädare för bourgeoisien. En av 
hans bröder, Dmitrij Pavlovitj, blev arresterad 1918 men friades tack vare att Gorkij 
försvarade honom (Demkina & Doncova 2015). 
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Husets arkitekt var Fjodor Osipovitj Schechtel, född 1859, en av Rysslands 
mest framstående arkitekter vid tiden kring sekelskiftet och Rysslands mest 
betydelsefulla jugendarkitekt. Rjabusjinskijhuset är hans mest kända byggnad. 
Hans i bolsjevikernas mening överdrivna romanticism och hans filosofiska syn på 
arkitekturens uppdrag som en särskild konstform var dock främmande för den nya 
regimen efter 1917 och i början på 1920-talet sörjde han bittert att han hade blivit 
överflödig. Hans sista år i livet var märkta av sjukdom och fattigdom. Schechtel 
avled 1926. Under sovjettiden betraktades han som dekadent företrädare för den 
pretentiösa och fördärvade konstinriktning som var rådande under början av 1900-
talet. Sedan början på 2000-talet har man dock på nytt fått upp intresset både för 
hans person och för hans livsverk och han har återfått sin plats som en av de 
viktigaste utformarna av den historiska stadsbilden i Moskva (ibid.). 

Schechtels mest framträdande konstnärliga arv, Rjabusjinskijhuset, 
disponerades efter att de ursprungliga ägarna hade blivit tvungna att lämna landet 
av en rad olika organisationer. Här inrymdes i tur och ordning ett bokförlag, ett 
psykoanalytiskt institut, ett dagis och ett kultursällskap. 1931 blev det bestämt att 
huset skulle skänkas till Gorkij vid hans återvändo till hemlandet, och författaren 
fördes direkt från stationen till huset. Hans son, Maksim Aleksejevitj Pesjkov, med 
hustrun, Nadezjda Aleksejevna, och döttrarna Marfa och Darja flyttade in på 
övervåningen. Det var författarens änka, Jekaterina Pavlovna, och sonhustrun som 
var drivande bakom att huset 1961 enligt ett regeringsbeslut överlämnades till den 
Sovjetiska vetenskapsakademin för att omvandlas till museum. 1965 öppnades 
nedervåningen som minneslägenhet och blev då en filial  till det redan existerande 
Gorkijmuseet, vars litteraturutställning var och fortfarande är belägen några kvarter 
bort. På övervåningen i Rjabusjinskijhuset förvaras idag museets samlingar och här 
ryms också en utställning som behandlar författarens sista år i livet. Sonhustrun 
bodde kvar i huset ända till sin död 1971. 1977-1983 genomfördes en omfattande 
restaurering av byggnaden (ibid.). 
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Gorkijmuseet 

Det materiella 

Jugendhuset 
Dagens besökare träder in i huset från trädgården genom tjänstefolkets ingång, inte 
genom den forna huvudentrén mot gatan. Här råder alltså samma förhållande som 
på Zorngården, där Meurling (2006:28) påpekar att man startar i tjänstefolkets 
utrymmen och först därefter fortsätter till matsal och sällskapsområden, mannens 
och konstnärens domäner. I rummet som man stiger in i står i hörnet ett stort, 
väggfast skåp i trä som ursprungligen rymde en mathiss med vilken man skickade 
upp rätterna från det stora köket, beläget en trappa ned i källaren. Ingenting finns 
idag kvar av detta kök, där finner man nu istället garderob och toaletter. En dörr i 
det första rummet som från andra sidan maskeras av träpaneler användes av 
tjänstefolket då de skulle servera herrskapet inne i matsalen, som ligger vägg i vägg. 
På väggen i rummet hänger en tavla av Gorkij där han sitter vid skrivbordet i husets 
arbetsrum. Då besökaren gör entré i huset kommer han eller hon således genast i 
kontakt med två skilda tidsepoker i huset, dels den tid då den store författaren levde 
och verkade i huset, dels den svunna tid då ett osynligt tjänstefolk passade upp på 
Rjabusjinskijfamiljen. 

Från det första rummet stiger man in i husets stora hall, belägen i mitten av 
huset. Den mycket effektfulla paradtrappan utförd i marmor hamnar genast i 
besökarens blickfång. Trappräcket i form av böljande vågor sätter tonen för det 
marina tema som är genomgående i utsmyckningarna av hela huset. Vid trappans 
fot avslutas räcket i en praktfull lampa i skepnad av en manet (medusa) som kastas 
upp ur vattnet. Detta är arkitektoniskt sett ett mycket viktigt rum i huset. Husets 
övriga rum liksom vrider sig runt denna centrala trappa, husets ax. Väggarna går i 
en grönaktig ton. Ett matt ljus silar ned genom ett fönster i taket som befinner sig 
högt upp, tolv meter, ovanför våra huvuden, och in genom tonade fönster. Ovanför 
dörröppningen som leder ut till vestibulen sitter ett rikt färgsatt glasfönster. I 
parkettgolvet finns ett vågmönster som löper längs väggarna och fortsätter in i 
matsalen. Dessa detaljer härrör från arkitekten Schechtel och 
Rjabusjinskijfamiljens tid i huset. Om Gorkij vittnar däremot de tunga, mörka 
bokskåp som löper längs väggarna uppför trappan. De rymmer en del av författarens 
stora boksamling som förvaras i huset. Dessa hyllor utgör en tydlig kontrast till den 
övriga stilen i rummet och förändrar upplevelsen av rymd som det höga taket och 
interiörens smäckra jugendformer skapar. Från Gorkijs tid härstammar också ett 
slags skiljevägg i trä som till en del täcker den från början öppna passagen in till 
matsalen. I den ursprungliga planen var det tänkt att hallen och matsalen skulle 
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uppfattas som en enhet inramad av golvets vågmönster, vars sammanhängande 
rörelser nu bryts av i och med skiljeväggen. 

     Bild 1          Bild 2 

                 

     Stora hallen med paradtrappan. Källa: författaren 

I matsalen är möblemanget, liksom i resten av rummen på nedervåningen, intakt 
från tiden då Gorkij bodde i huset. Bord, stolar och hyllor är utförda i mörkt trä. 
Träpaneler täcker väggarna och kamouflerar dörren som ledde till 
serveringsutrymmet. Vid en av platserna vid det långa bordet står en tekopp 
framdukad. Denna markerar den plats som vanligtvis intogs av Gorkij vid bordet, 
ett sätt att framhäva ”genius loci” som är viktigt för att, som Bohman (2010:82) 
uttrycker det, stärka upplevelsen av personens andliga närvaro, vilket ger besöket 
en unik karaktär. I rummet finns förutom nämnda möbler även en flygel, som kända 
kompositörer har spelat på för Gorkij, och en amerikansk skivspelare, som var en 
gåva från den sovjetiska regeringen och på vilken han brukade lyssna till musik om 
kvällarna. Vid ena väggen står en samovar. På flygeln står ett fotografi av 
svärdottern och de två sondöttrarna. Ovanpå skåpet vid den ena väggen står några 
kinesiska och asiatiska vaser och andra prydnadsföremål, som Gorkij samlade på. 
På ett bord ligger flera fotografier av Gorkij under hans tid i huset som besökaren 
själv kan bläddra igenom. Några föreställer Gorkij med familj, men merparten 
avbildar honom i sällskap med framstående personligheter (författare, 
kompositörer, politiker) som varit på besök hos honom, eller företrädare för olika 
organisationer (arbetare, pionjärer ur kommunistpartiets ungdomsförbund). Dessa 
fotografier utgör exempel på det som Ek-Nilsson (2005:68) beskriver som den 
något besynnerliga blandning av kompromisser som blir resultatet i ett hem som 
har omvandlats till museum, där man vill visa upp hemmiljön som den verkligen 
tedde sig men där man samtidigt lägger ut föremål som rimligtvis inte fanns där 

Stora hallen med paradtrappan, 
bokskåpen och lampan i form av en 
manet. Källa: författaren 
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under personens levnad. Av den ursprungliga jugendinteriören i rummet återstår 
träsniderierna som ramar in fönster och dörröppningar och en fris med stiliserade 
tulpaner. Från detta rum har man funnit fotografier som visar ett dekorativt 
jugendmöblemang, bland annat en takkrona med plafonder i form av snödroppar, 
och skisser där man kan se hur väggarna skulle prydas av slingrande växtlighet i 
stil med träsniderierna. Mitt på rummets ena långsida fanns från början en eldstad i 
vit marmor, prydd av en stor fjäril med utslagna vingar. Denna fanns kvar ännu då 
Gorkij först flyttade in i huset men sattes igen någon gång på 1930-talet. En av 
bilderna på bordet föreställer Gorkij sittande framför eldstaden då den ännu inte har 
monterats ned. 

 
                

                     
 
 

Från matsalen kommer man in i ett hörnrum som var Gorkijs bibliotek. I detta rum 
finns merparten av författarens sista boksamling på över 10 000 titlar. Många av de 
böcker som han samlat på sig under sin levnad skänkte han vidare till vänner och 
allmänna bibliotek, men här finns böcker i alla olika genrer (skönlitterära, 
filosofiska, historiska, vetenskapliga) som han inte kunde skiljas ifrån. Bokhyllorna 
är utförda efter hans egna ritningar. Böckerna står fortfarande i den ordning som 
var bekväm för honom då han arbetade med dem och i många av dem finns hans 
understrykningar och anteckningar i marginalen. Förutom i detta rum finns 
bokhyllor även i vestibulen, i sekreterarens rum och, som vi redan har nämnt, i den 
stora hallen. Gorkijforskare har särskild tillgång till dessa volymer. Under 
Rjabusjinskijs tid användes rummet som salong. Schechtel ville i rummet 
åstadkomma en atmosfär liksom om man befann sig under vattenytan. Om man 

 
Bild 3 

Matsalen med teservisen på Gorkijs plats vid bordet. Källa: författaren 
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tittar upp i taket ser man reliefer av undervattensblommor, sniglar och snäckor. I 
plafonden ovanför fönstret finns gul krysantemum och en snigel avbildade mot 
bakgrund av en blå himmel, liksom betraktat från under ytan. Dörrarna pryds av 
päron, nötter och girlander av rosor. I rummet fanns ursprungligen ytterligare ett 
fönster genom vilket det var tänkt att solens sista strålar under slutet av dagen skulle 
sippra in i rummet. På väggarna har man återskapat den ursprungliga tapeten i 
gröngul siden. I guideboken (Demkina & Doncova 2015) står att läsa att man under 
en renovering 1977-1989 under tapeten i detta rum hittade några små teckningar 
ritade i kol, möjligtvis utförda av Schechtel, som föreställer ornament, en okänd 
mans profil, en plan över huset och skisser till tapeten. 

 
 
 
 

            

 

Då man fortsätter ut genom nästa dörr hamnar man i vestibulen. Ännu under den 
första tiden då Gorkij bodde i huset togs gästerna emot via denna ingång, men 
eftersom författarens bibliotek och arbetsrum angränsade hit blev det för mycket 
spring och huvudingången flyttades till bakentrén. Gorkij fortsatte dock att använda 
sig av denna ingång. Vid väggen finns hans kappa, hatt, stövlar och 
promenadkäppar där han brukade ta av sig dem, ett inte ovanligt inslag vid ingången 
till många personmuseer. Ändorna på promenadkäpparna är brända eftersom han 
gillade att röra runt i brasan med dem. Klädhängaren är designad av Schechtel och 
är hitflyttad från en annan plats i huset. Rummet är väl tilltaget för att ståndsmässigt 
kunna ta emot fashionabla gäster på Rjabusjinskijs tid. Framför porten är golvet 
något lägre än i resten av nedervåningen. Mosaikgolvet där man stiger in avslutas i 
ett trappsteg som kantas av två av Gorkijs bokskåp. Ovanpå bokskåpen finns på 
vardera sida en märklig konstruktion i järn uppbärande en lampa. Ursprungligen 
hade dessa lampor formen av en fjäril eller en trollslända och istället för bokskåpen 

Bild 4 Bild 5 

Taket med plafonden i biblioteket. Källa: 
författaren 

Detalj av taket och dörröverstycke 
i biblioteket. Källa: författaren 
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fanns där glasskivor i form av vingar. Dessa glasvingar finns ännu kvar inuti 
skåpen, men är inte synliga för besökaren. En stor spegel för gästerna att spegla sig 
i möter en på väggen då man kommit upp på avsatsen. Ovanför spegeln finns det 
målade glasfönster som man kan betrakta från andra sidan inne i stora hallen. 
Genom detta glasfönster, som föreställer ett landskap med träd och vatten, var det 
meningen att man skulle kunna följa ljusförhållandenas utveckling under dygnet då 
färgerna i glaset tog upp ljuset på ett skiftande sätt vartefter dagen led. 

 
 
 

                                           
 

 

 

Till höger från vestibulen finns mittemot dörren till biblioteket ingången till Gorkijs 
kabinett. Precis där man kommer in står ett tidningsbord med teckningar och ett 
album med karikatyrer. Ovanför bordet hänger ett porträtt av Stendahl. På 
fönsterbrädan ligger en låda med Gorkijs trädgårdsredskap. Framför sig har man 
skrivbordet där han satt och skrev, scenen som finns avbildad på målningen i 
entrérummet. På skrivbordet ligger författarens glasögon, hans cigarettpaket och 
askfat, en rad med olikfärgade pennor som han gillade att skriva med, några 
handskrivna papper, samt ytterligare personliga tillhörigheter. Skrivbordet ger 
intryck av att författaren bara rest sig tillfälligt därifrån, kanske för att hämta någon 
bok i biblioteket. Som Bohman (2010:44-45) för fram utgör detta ofta ett ideal för 
den här typen av personmuseer som han kallar ”nyckeloriginal”, alltså känslan av 
att lägenheten står precis som om personen just låst dörren och gått ut, att möbler 
och föremål står ungefär som de stod under personens levnad. ”Genius loci” handlar 
lika mycket både om miljön som om föremålen i huset. I blickfånget då Gorkij satt 
vid sitt skrivbord hade han på den motsatta väggen ett landskap från Sorrento i 

Bild 6 

Vestibulen med lampkonstruktioner i form av fjärilar/trollsländor. 
Inuti skåpen undertill göms glasskivorna i form av vingar. Skulpturen 
i bildens nedre kant är tillfällig. Källa: författaren 
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Italien, där han tillbringade många år i exil, och en kopia av en da Vinci-målning 
av Maria med Jesusbarnet. I detta rum möter besökaren också Gorkijs samling av 
små japanska figuriner i trä, sten och elfenben och vaser, uppställda i skåpen, och 
en kinesisk möbel, som var en gåva från en författarkollega. En eldstad med 
spiselkrans utförd efter Schechtels ritningar har överlevt till våra dagar. Rummet 
fungerade som arbetsrum för husets herre även på Rjabusjinskijs tid. Det stora 
fönstret ska efterlikna fönstret i en kajuta och träpanelerna som ramar in fönstret 
ska påminna om ett segel – detta rum tillhör skutans kapten. Lagerblad utgör det 
genomgående dekorativa temat i rummet och återfinns i träsniderier runtom i 
rummet samt i en glasmålning som avbildar en yngling i profil. Golvet är i mörkt 
ekträ som preparerats genom att man låtit det ligga under vatten i 80 år. 

 
 
 
 

                                       
 

 

Från kabinettet leder en dörr in till Gorkijs sovrum. Här bryter möblemanget med 
säng, byrå och garderob i empirestil av mot den övriga inredningen i huset som till 
merparten består av tunga trämöbler. Det var inte Gorkij själv utan hans sekreterare 
som slumpmässigt valde ut dessa möbler till sovrummet. Möblerna är alltså inte 
Gorkijs, men rummet är i övrigt fyllt av personliga tillhörigheter. I hörnet finns en 
hylla som Gorkij lät sätta upp där han kunde ställa sin kvällslektyr, ovanför denna 
hänger en tavla som avbildar stranden vid hans villa i Sorrento. Under hyllan står 
favoritfåtöljen. Ovanför byrån hänger ett självporträtt av hans favoritillustratör. I 
ett japanskt skåp finns ytterligare föremål ur hans asiatiska samling samt suvenirer. 
På nattduksbordet till vänster om sängen står ett porträtt av ena sondottern, på det 
till höger en lampa och ett vattenglas. Garderoben stod tidigare mittemot sängen, 
men eftersom det sitter en stor spegel på garderobsdörren och Gorkij inte 
uppskattade att betrakta sin egen spegelbild då han uppehöll sig i sängen bad han 
att garderoben skulle byta plats med byrån. Garderoben är betydligt högre än byrån 
och på sin nya plats, som den fortfarande intar, täcker den delvis glasfönstret med 

Bild 7 

Gorkijs skrivbord i kabinettet. Källa: författaren 
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ynglingen i profil, som också ses från andra sidan väggen i kabinettet. Detta får 
konsekvenser för hur ljuset faller in i kabinettet. Under Rjabusjinskijs tid var detta 
rum ett bihang till kabinettet och här fortsätter lagertemat från det stora kabinettet i 
väggarnas friser. Fuktskadorna i taket är särskilt framträdande i detta rum. 

 
 
 

                              

 
 

Då man fortsätter ut ur sovrummet är man tillbaka vid trappan i stora hallen igen. 
Ytterligare ett rum finns på nedervåningen. Det ligger intill entrérummet och nås 
från stora hallen. I detta rum arbetade Gorkijs sekreterare, bland annat med att bistå 
författaren i hans omfattande brevkorrespondens. På bordet ligger kuvert och en 
bok med postförsändelser. I skåpen längs väggarna förvaras böcker och tidskrifter 
som givits ut på Gorkijs initiativ. Även Gorkijs son var här behjälplig med att 
renskriva sin fars alster på skrivmaskin. På skrivbordet finns ett fotografi av sonen 
där han sitter framför skrivmaskinen. I rummet finns husets telefoner samlade 
eftersom Gorkij inte tillät dem inne i sitt kabinett, då han inte ville att de skulle störa 
honom i hans arbete. 

 

Bild 8 

Sovrummet med garderoben som delvis täcker glasfönstret 
in till kabinettet. Källa: författaren 
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Tar man sedan paradtrappan upp till övervåningen lämnar man livet under ytan och 
befinner sig istället ovanför jorden, över marken. Liksom på undervåningen kan 
man iaktta allehanda djur i interiörerna. På kolonnerna som bär upp taket klättrar 
ödlor, i järnräcket till balkongen på väggen ovanför trappavsatsen kan man om man 
ser efter noga urskilja ett par ögon och ett ansikte, kanske en ugglas, kanske en 
fisks. Rummen på övervåningen har haft en mer privat karaktär. På Rjabusjinskijs 
tid fanns här familjens sovrum, under Gorkijs tid disponerades rummen av Gorkijs 
son och dennes familj. Idag förvaras museets samlingar i några av rummen medan 
två av rummen är öppna för besökare och rymmer en utställning om Gorkij. I det 
första av dessa två rum finns en samling porträtt av Gorkij och av människor i hans 
omgivning, några av dem målade av hans sonhustru som bodde kvar i huset fram 
till 1971. På väggen hänger några personliga tillhörigheter, en orientalisk rock och 
ett par stövlar från landets nordöstligaste delar. Här finns också en monter tillägnad 
Gorkijs första fru och en som berättar om museets historia. Det andra rummet 
behandlar Gorkijs allra sista år i livet. Gorkij dog inte i huset, utan på sommarstället 
utanför Moskva. Här kan man beskåda minnesplattan som tidigare satt på detta hus, 
som finns kvar men som har övergått i privata händer, och en bild på fasaden. I 
rummet finns fotografier och interiörbilder från datjan och tavlor som hängt där 
målade av Nesterov, en av Gorkijs favoritkonstnärer. I en monter ligger en näsduk 
som en av sondöttrarna virkat åt Gorkij. På väggen hänger det sista porträttet som 
målades av Gorkij under hans livstid. Här finns också Gorkijs dödsmask. 
Dödsmasker är något som Bohman tycker är ett fascinerande inslag på 
personmuseer och de är enligt honom viktiga fetischer i kanonbildningar (Bohman 
2010:75). Som han säger skapar de en påtaglig känsla av ”genius loci”, samtidigt 
går utställandet av dem emot principen att bevara ett hem som ett nyckeloriginal, 
eftersom en dödsmask naturligtvis var helt otänkbar i lägenheten under personens 

Bild  9 

Sekreterarens rum med en bild på Gorkijs son 
sittande framför en skrivmaskin. Källa: författaren 
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livstid, men här väger ambitionen att skapa en stark ”genius loci” tyngre (Bohman 
2010:86). 

 
 
 

                       
 

 

 

Slutligen kan besökaren ta baktrapporna från första våningen upp till ett utrymme 
under tornet. Tornet är byggt så att det inte syns från gatan. Detta på grund av att 
här fanns ett kapell, och eftersom Rjabusjinskij hörde till de så kallade 
gammaltroende, ett trossamfund som efter en schism avföll från den officiella 
ryskortodoxa kyrkan på 1600-talet, fann man det bäst att hålla kapellet hemligt. 
Kapellet fungerade under Gorkijs tid som ateljé för sonhustrun och den 
ursprungliga dekoren har försvunnit, men utifrån Schechtels bevarade skisser har 
man återskapat de gamla väggmålningarna, med symboler för de fyra 
evangelisterna och andra dekorativa element. Parketten bildar ett mönster, utgående 
från platsen där altaret brukade stå, som efterliknar solens strålar. Ljuset kommer 
in från ett litet runt fönster uppe i kupolen och från ett tredelat fönster bakom platsen 
för det forna altaret. En dörr leder in till ett litet rum där prästen brukade byta om. 
I ett angränsande rum finns en utställning om Rjabusjinskijfamiljen. Här finns 
mycket fotografier på  familjemedlemmar, deras andra hus och palats och 
familjeföretagen. 

Bild 10 Bild 11 

Balkongen, i vars järnräcke ett par 
ögon kan urskiljas. Källa: författaren 

Hörn av det ena 
utställningsrummet med Gorkijs 
dödsmask. Källa: författaren 
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Författarbilden i museitexter och guidebok 
Museet har publicerat en guidebok (Demkina & Doncova 2015) där husets alla rum 
med inventarier beskrivs i text och bild. Texterna i denna bygger på och är till vissa 
delar identiska med de museitexter som finns för besökaren att läsa i varje rum. I 
dessa texter beskrivs Gorkijs dagliga liv i huset och tillsammans med vittnesmål om 
och karaktärsbeskrivningar av honom från samtida målas en bild av författaren och 
människan Gorkij upp. I guideboken beskriver den franske författaren Romain 
Rolland Gorkij under de sista åren av hans liv som en man med grått hår, med en 
frisyr som en igelkott, och med ljusblå ögon i vars djup mycken godhet och sorg 
dolde sig. Konstnärer som har avbildat honom beskriver honom som enkel och 
prestigelös, samtidigt som han hade en förmåga att förvåna. Han var briljant, men 
också medmänsklig. Han hade ett djupsinnigt intellekt och hans blick var fästad 
mot framtiden. Han var en mycket livfull och intressant person. 

Texterna framställer Gorkij som en person som levde för sitt skrivande och i 
sitt samhällsengagemang. I kabinettet berättar man att Gorkij arbetade med sin egen 
litterära produktion dagligen mellan nio och två, under eftermiddagarna ägnade han 
sig åt sin brevkorrespondens och arbetet i de av honom ledda bokförlagen. 
Helgdagar existerade praktiskt taget inte för honom, självdisciplin och ordning 
ligger bakom hans mycket stora produktion. Kabinettet avspeglar hans personliga 
smak mer än de andra rummen, hans arbetsrum såg likadana ut i alla de lägenheter 
han bebodde under sin levnad. Som kontrast understryker man att möblemanget i 
sovrummet inte alls var Gorkijs stil – han kallade det för en ballerinas sovrum. Man 
framhäver både i guideboken och även gärna under visningar att skrivbordet i 
kabinettet är betydligt högre än vanligt eftersom läkarna på grund av en 
lungsjukdom ansåg det vara skadligt för Gorkij att sitta framåtlutad. På liknande 
sätt menar Ek-Nilsson (2005:68) att man på Mårbacka gör en ganska stor affär av 
Selma Lagerlöfs relativt obetydliga funktionshinder som gjorde att hon på grund av 
en medfödd höftskada fick gå i skor med olika höga klackar. Man framhåller även 
att skrivbordet saknar lådor. Gorkij ansåg nämligen att papper som hamnade i lådor 
ofta dröjde sig kvar där, därför skulle allt som behövdes för arbetet ligga framme 
på bordet. På fönsterbrädan bredvid skrivbordet ligger lådan med trädgårdsredskap 
som han förde med sig vart han än bodde. Efter lunch arbetade han i regel i 
trädgården, han övergav aldrig vanan att ägna sig åt fysiskt arbete. I favoritfåtöljen 
i sovrummet läste Gorkij timmar i sträck före läggdags, han bemödade sig om att 
läsa all ny litteratur som gavs ut. ”En sådan törst efter att lära!”, skriver Rolland om 
honom i museets guidebok. På det japanska skåpet i samma rum står 
favoritskulpturen av en legendarisk poet som för Gorkij symboliserade envishet, 
uthållighet, ihärdighet – egenskaper som han ansåg centrala i ett litterärt arbete. 
Fysisk utmattning var ingenting i jämförelse med intellektuell möda och skapandets 
smärta. Man gör en stor poäng av hans mycket omfattande brevkorrespondens och 
framhåller att han inte lämnade ett enda brev obesvarat. Då man höll möten i 
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sekreterarens rum i något av de bokförlag som han ledde satt han med och lyssnade 
uppmärksamt på varje anförande under det att han rökte eftertänksamt. Inte bara 
redigerade han omsorgsfullt varje nummer av en tidskrift och varje bok som skulle 
ges ut, han brevväxlade också med författarna. Han kom däremot ganska ovilligt 
då han anmodades att svara i telefonen, han föredrog att möta människor ansikte 
mot ansikte. 

Man framhåller hans betydelse för det sovjetiska kulturlivet. Gorkijs auktoritet 
som kulturpersonlighet var mycket hög och han var en av de viktigaste 
initiativtagarna till att författarna samlades i ett konstnärligt förbund under 1930-
talet, då företrädare för olika riktningar inom konsten konkurrerade och försökte slå 
ut varandra. Gorkij ogillade grupperingar och uppmanade författare att respektera 
och akta sina kollegers arbeten. I matsalen hölls många av mötena i 
författarförbundet och här har alla de mest berömda sovjetiska författarna vid tiden 
vistats, liksom även utländska författare som Bernard Shaw och Romain Rolland. 

Om Gorkijs konstnärliga smak berättar man att han uppskattade de mest skilda 
former av konst och samlade på en märklig blandning föremål. Samlandet var för 
honom en passion och ett sätt att lära känna världen och det mänskliga geniet. Han 
samlade minst av allt med tanke på ekonomisk vinning, istället gav han givmilt bort 
sådant som han förvärvat till vänner och närstående, om han kände att det kunde 
skänka dem glädje. Samlingen med asiatiska prydnadsföremål förvaras i 
jugendhuset eftersom de var en gåva till sonen. Gorkij älskade även musik och var 
själv mycket musikalisk, i sin ungdom sjöng han i kör. Han var väl bevandrad i 
såväl klassisk musik som i folkmusik. 

Arbetet, säger man, utgjorde för honom också den enda trösten i tider av sorg. 
Gorkij tvingades överleva både sin dotter och sin son. Om porträttet av sondottern 
på nattduksbordet berättas att det var det sista fotografi som togs av sonen före hans 
död, två år före Gorkijs. Gorkij sörjde sonens död bittert. Själv tidigt föräldralös var 
han en kärleksfull och omtänksam far. Här nämns ingenting om de mystiska 
omständigheter som omgärdar sonens död. 

Litteraturutställningen 
Upplägget på Gorkijmuseet är väl förenligt med det som Bohman säger om hur 
personmuseer brukar vara uppbyggda. Han menar att den pedagogiska grundtanken 
hos personmuseerna är likartad. Lägenheterna ska ge en påtaglig närvarokänsla och 
en känslomässig upplevelse av författaren och hans tid, samtidigt som man vid 
utställningar bredvid lägenheterna kan fördjupa kunskaperna om författaren. Det 
handlar om upplevelse och bildning i ett (Bohman 2010:106). På Gorkijmuseet är 
det litteraturutställningen som utgör det ursprungliga museet. Den öppnade 1937 i 
ett sjuttonhundratalspalats bara några kvarter från jugendhuset. Utställningen är 
kronologiskt uppbyggd utifrån Gorkijs biografi och består av brev, dokument, 
böcker, illustrationer, fotografier, tavlor och föremål med koppling till författaren. 
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Ursprungligen tog utställningen hela palatsets övervåning i anspråk medan 
nedervåningen huserade arkivet. Efter andra världskriget flyttade dock Institut 
mirovoj literatury imeni Gor´kogo in i huset och sedan dess har museet successivt 
fått se sitt utrymme reduceras. Utställningen är idag inrymd i tre salar, som förvisso 
är väl tilltagna. Institut mirovoj literatury, Institutet för världslitteratur, är ett 
litteraturinstitut, uppkallat efter Gorkij, och Gorkijmuseet är underordnat denna 
organisation. Institutet i sin tur är underordnat Ryska vetenskapsakademin. 

 
 
 

                              
 

 

I den första salen berättar man om Gorkijs tidiga år och genombrott som författare. 
I den första montern kan man beskåda ett utdrag ur kyrkoboken i Nizjnij Novgorod 
som förtäljer om hans födsel, avgångsbetyget från folkskolan och böcker med 
vilkas hjälp morfadern lärde honom att läsa. Här finns fotografier föreställande hans 
släktningar, huset som han bodde i under sina första år och läroverket där han gick. 
Bredvid montern finns en modell i trä av huset i Nizjnij Novgorod. I montern intill 
finns fotografier på arbetsgivare och arbetsplatser. Redan från elva års ålder 
tvingades Gorkij att tjäna sitt eget uppehälle och tog bland annat anställning som 
springpojke, diskare på ångfartyg och hjälpreda i en ateljé som tillverkade ikoner. 

Gorkijs tid i staden Kazan i början av 1880-talet och hans första kontakt med 
marxistisk litteratur och med socialister och revolutionärer skildras i nästa monter. 
I montern finns böcker och fotografier på människor och miljöer som han kom i 
kontakt med. Här finns material relaterat till Gorkijs misslyckade självmordsförsök 
1887: ett fotografi föreställande stranden där han sköt sig själv med pistol, ett 
fotografi av läkaren som räddade hans liv, ett utdrag ur tidningen som berättar om 
händelsen, ett dokument från konsistoriet i Kazan som vittnar om ett slags kyrkligt 
straff som utdömdes honom till följd av självmordsförsöket, samt självmordsbrevet, 
där Gorkij skriver att han förebrår den tyske poeten Heine för sin död. 1889 sattes 

Bild 12 

Ett hörn av litteraturutställningen. Källa: författaren 
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han för första gången i fängelse på grund av socialistisk aktivitet och i montern 
finns ett fotografi föreställande fängelset och polisens handlingar i hans ärende. I 
montern finns också hans första brev till Lev Tolstoj, som han försökte komma i 
kontakt med. 

I följande monter behandlas hans liv under 1890-talet. Här finns en karta som 
visar hans långa och vida strövtåg genom det ryska imperiet, fotografier av platser 
där han uppehållit sig och hans första poetiska alster, skrivna i Tiflis. I nästa monter 
finns polishandlingar som vittnar om att han alltjämt befann sig under ständig 
uppsikt. Här finns fotografier på Gorkij bland medarbetare på den tidning i vars 
redaktion han ingick i staden Samara under senare delen av årtiondet. Här träffade 
han sin första och enda officiella fru, som arbetade som korrekturläsare på 
tidningen. I en monter intill finns ett fotografi av henne och en brevpress, en gåva 
från henne till sin man, samt några personliga tillhörigheter: Gorkijs rock, hatt och 
promenadkäpp. 

I nästföljande montrar tar man upp Gorkijs vänskap med andra av den tidens 
stora författare och här finns mycket brev och böcker med dedikationer. Här finns 
en liten papperssvala som Lev Tolstoj vek och gav till Gorkijs son och ett utdrag ur 
Tolstojs dagbok som beskriver hans första möte med Gorkij: ”Gorkij var här. Vi 
hade ett mycket bra samtal. Jag fattade tycke för honom. En riktig människa av 
folket7”. 

 
 
 

 

                                     
 

 

I slutet av 1800-talet bodde Gorkij med sin familj i en by på landsbygden, om vilket 
en annan monter berättar. Här finns fotografier av honom med hans familj och bland 
byinvånarna och ett musikinstrument som Gorkij gav i en gåva till en av bönderna. 
Under denna tid blev Gorkij ånyo satt i fängelse på grund av samröre med den 

                                                   
7 «Был Горький. Очень хорошо поговорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа.» 

Bild 13 

Papperssvalan som Tolstoj vek åt Gorkijs son. Källa: författaren 
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socialdemokratiska rörelsen i Tiflis och i montern finns ett fotografi av fängelset 
samt ett fotografi av Gorkij mot bakgrund av fängelsemuren. 

Kring sekelskiftet utkom Gorkijs första roman och han hade nu vunnit sig ett 
namn som författare. I en monter i mitten av rummet finns utdrag ur recensioner av 
hans böcker, översättningar till utländska språk och uttalanden om Gorkij av 
framstående personligheter, däribland Lenin. Här finns illustrationer till utgåvor av 
hans verk och fotografier av verkliga människor som författaren använt som 
förlagor till karaktärer i hans berättelser. 

I den andra salen behandlas Gorkijs verksamhet som publicist, författare, 
dramatiker och regimkritiker under 1900-talets första årtionde. En monter berättar 
om Gorkijs nära vänskap med den berömde operasångaren Fjodor Sjaljapin. Här 
visas fotografier, utdrag ur deras korrespondens och en uppsättning med skål, sked 
och saltkar i trä, en gåva från Sjaljapin till Gorkij. I nästa monter kan man beskåda 
böcker utgivna på det bokförlag som Gorkij drev under början av 1900-talet och 
fotografier av Gorkij med sina författarkollegor. En annan monter samlar material, 
mestadels fotografier och affischer, relaterat till de pjäser som Gorkij skrev under 
dessa år och uppsättningar av dem både i Ryssland och utomlands. Här finns till 
exempel ett fotografi från en uppsättning av pjäsen Natthärbärget/På botten på 
Svenska teatern i Stockholm. 

Flera av montrarna i rummet skildrar Gorkijs engagemang för socialismen och 
revolutionen. Gorkij deltog i den misslyckade revolutionen 1905 och satt i och med 
detta fängslad i en månad på Peter-Paulfästningen i Sankt Petersburg och en monter 
är särskilt tillägnad denna händelse. Här finns bland annat det handskrivna utkastet 
till en pjäs som han skrev på under tiden i fängelset, en nyckel till en cell i fästningen 
(dock inte Gorkijs), en modell av cellen som han satt i och artiklar i vilka berömda 
kulturpersonligheter i utlandet protesterar mot arresteringen av honom. Om Gorkijs 
betydelse för den socialistiska rörelsen berättar också en annan monter i rummet 
där man kan beskåda utkastet till en dikt som kom att bli till en symbol för den 
revolutionära rörelsen och till följd av vilken Gorkij arresterades och förvisades 
från Nizjnij Novgorod. Här finns också det cigarettetui som Gorkij hade i 
rockfickan då en högerextremist försökte ta livet av honom 1903, men kniven 
genomborrade endast detta fodral som alltså räddade livet på honom (fodralet var 
dock på restaurering vid det tillfälle då jag besökte utställningen). I en annan monter 
finns fotografier på revolutionärer med vilka Gorkij hade kontakt, Gorkijs första 
brev till Lenin och ett fotografi på huset där Gorkijs och Lenins första möte ägde 
rum. Efter att Gorkij frigivits från Peter-Paulfästningen gav han sig av utomlands i 
exil via Finland. I en monter finns de jaktkläder som han bar som förklädnad då han 
reste genom Finland. 

Den tredje salen tar upp Gorkijs liv i emigration i Italien 1906-1913 och också 
hemkomsten till och åren i Ryssland under revolutionen innan han på nytt gick i 
exil 1921. Innan han slog sig ned i Italien företog Gorkij en resa till USA 
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tillsammans med den berömda skådespelerskan Maria Andrejeva, med vilken han 
inlett ett förhållande efter separationen från sin första fru. I en monter finns 
fotografier med Gorkij och Andrejeva från denna resa och utkast till romanen 
Modern som han arbetade på under tiden i USA. Romanen handlar om en ung 
arbetarrevolutionär och hans mor som hjälper honom i den revolutionära kampen 
och i montern finns fotografier föreställande de verkliga förlagorna till 
romankaraktärerna. 

Ett flertal montrar berättar om Gorkijs sju år i Italien, där han bodde under åren 
1906-1913 tillsammans med Andrejeva. I en monter finns material som vittnar om 
Gorkijs engagemang för arbetarna i Kalabrien och på Sicilien. Här finns också ett 
par kastanjetter för tarantella, en gåva till Gorkij, som älskade det italienska folket 
och den italienska kulturen. I en annan monter finns bilder från Gorkijs resa till 
London där han deltog i det ryska socialdemokratiska arbetarpartiets möte och ett 
berömt fotografi föreställande Lenin hos Gorkij på Capri under ett parti schack. Här 
finns en bild av den skola för arbetare som Gorkij inrättade på Capri och ett brev 
från Lenin, där denne ger utlopp åt sitt missnöje med att Gorkij avvikit från 
bolsjevikernas officiella linje i en del frågor. Här kan man också se det Nya 
testamente som Gorkij gav i gåva till sin son och ett fotografi av en av de villor som 
de bodde i. Förutom med Lenin, Andrejeva och familjen umgicks Gorkij på Capri 
med gamla vänner som Sjaljapin, vars teckning av Gorkij finns utställd, och med 
en rad ryska och italienska kulturpersonligheter, vars fotografier finns att beskåda i 
en annan monter. 

1913 återvände Gorkij till Ryssland och ett fotografi föreställande Gorkij på 
dagen för hans återvändo inleder den sista delen av utställningen. Under åren efter 
revolutionen riktade han skarp kritik mot bolsjevikernas blodiga metoder i en lång 
rad tidningsartiklar som samlades och gavs ut, utdrag ur vilka man kan läsa i en 
monter.  I följande montrar finns ett stort antal fotografier och dokument som visar 
på hans engagemang för att hjälpa olika grupper i samhället som drabbats av 
bolsjevikernas förtryck och hans arbete inom olika kulturorganisationer. Här finns 
också brev där han vänder sig till sin forna vän Lenin för att försöka förmå honom 
att häva arresteringen av vetenskapsmän som bolsjevikerna kastat i fängelse. 

I den sista montern finns fotografier av Gorkij med sin familj i ny exil och 
tillsammans med andra emigranter i Berlin efter att 1921 för andra gången ha 
lämnat sitt hemland. Han levde i Finland, Tyskland och återigen i Italien fram till 
det att han återvände till Sovjetunionen 1932 och tanken är att utställningen i 
jugendhuset tar vid från denna tidpunkt. 
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Det immateriella 

Jugendhuset 
På Gorkijmuseet presenteras rummen med utgångspunkt i Gorkijs vardag i huset 
och genom händelser och möten som ägt rum i bostaden. I matsalen kan guiden till 
exempel berätta om Gorkijs vänskap med den store operasångaren Fjodor Sjaljapin 
och om hur de båda i sin ungdom sökte in till en kör, varvid Gorkij kom in men 
Sjaljapin, däremot, fick nobben. I biblioteket berättar man gärna om hur Gorkij, 
som endast fick gå två år i skolan, under resten av sitt liv istället fortsatte att läsa 
och förkovra sig på egen hand för att bli Rysslands kanske mest belästa person. I 
mångt och mycket går en visning på Gorkijmuseet med andra ord till som Meurling 
(2006:30) menar att vi förväntar oss av en rundvandring i en känd persons hem, där 
huset och dess invånare presenteras genom biografiska notiser, berättelser och 
anekdoter, vilket knyter an till en etablerad genre. 

Jag har, som nämnts, deltagit i olika typer av visningar (se Metod och 
källmaterial). Förutom under de personliga visningarna som jag fick, då guiderna 
talade mer fritt och tog upp aspekter intressanta ur ett museologiskt perspektiv, sade 
de i princip samma saker och berättade ungefär samma historier under alla 
visningar, med den skillnaden att de ändrade tilltalet något utefter publik. 
Visningarna hade samma format även om guiderna valde att göra lite olika 
betoningar i de olika typerna av visning. Särskilt anpassades visningarna för barn 
för att tilltala de yngre. Jag gör här en liten sammanfattning för varje rum av vad 
guiderna valde att lyfta fram. 

Visningarna brukar ta sin början i stora hallen. I entrérummet befinner sig 
biljettkassan och även en stor låda med skoskydd och det blir lätt trångt där inne, 
varför det i regel inte lämpar sig att börja där. Guiden brukar dock nämna att detta 
rum hörde till tjänstefolkets domäner. I stora hallen låter guiderna gärna de ofta av 
rummet med dess imponerande interiörer begeistrade besökarna först insupa 
atmosfären ett tag innan de börjar. Här inne berättar man historien om de tre män 
som är förknippade med huset, alltså Gorkij, Rjabusjinskij och Schechtel, och också 
om husets historia, om arkitekturen, hur det är konstruerat och om de olika 
institutioner som haft sin verksamhet i det. Guiden uppmärksammar besökarna på 
de olika elementen i interiören och påpekar också att bokskåpen inte skulle vara där 
i den ursprungliga planen. I matsalen berättar man om Gorkijs morgon- och 
kvällsvanor och om alla de framstående personligheter som samlats i huset under 
Gorkijs tid där. I biblioteket berättar man om omfattningen av Gorkijs bibliotek och 
fokuserar mycket på hans kunskapstörst och stora allmänbildning. Ofta lyfts också 
interiörerna i detta rum fram särskilt. I vestibulen pekar man på Gorkijs ytterkläder 
och fäster besökarnas uppmärksamhet vid glasmålningen uppe på väggen. I 
kabinettet är det författaren Gorkij som lyfts fram, hans dagliga arbete med den 
egna produktionen och bokförlagen. Man påpekar, som nämnt, gärna att skrivbordet 
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är lägre än vanligt eftersom läkarna rått Gorkij att inte sitta framåtlutad på grund av 
en lungsjukdom. Man berättar om Gorkijs samling av asiatiska prydnadsföremål, 
som i visningar för barn får ta särskilt stor plats. Man anmärker på Gorkijs nostalgi 
efter Italien, illustrerad i landskapsbilden på väggen mittemot skrivbordet. I 
sovrummet gör man en poäng av att Gorkij inte uppskattade möblemanget där, som 
valts ut av hans sekreterare. Man berättar att Rjabusjinskij på sin tid använde 
rummet för att dra sig tillbaka och ta igen sig ett slag efter en dags arbete. Efter 
detta rum leder guiden vanligtvis upp besökarna på övervåningen. I hallen på 
övervåningen pekar man ut olika arkitektoniska detaljer. I utställningsrummen 
berättar man om de konstnärliga framställningarna av Gorkij och om hans datja 
utanför Moskva, där han dog. Man återvänder därefter till nedervåningen. 
Visningen brukar avslutas i sekreterarens rum. Här berättar man ytterligare om de 
bokförlag som Gorkij ledde och om hans stora brevkorrespondens. Man förklarar 
också att Gorkij knappast kände sig fri i huset eftersom sekreteraren och 
säkerhetstjänsten spionerade på honom. Ibland tar guiden med besökarna upp till 
det hemliga kapellet efter att ha avslutat nere i huset. Där berättar guiden mer 
ingående om Rjabusjinskijfamiljen och förklarar den religiösa symboliken inne i 
kapellet. 

Guiderna försöker i varje rum ge besökarna en känsla av ”genius loci”. 
Skillnaden på Gorkijmuseet gentemot de flesta andra personmuseer består dock i 
att det inte bara är Gorkij som har satt sin prägel på detta hus och som ska införlivas 
i narrativet. Det finns en stark närvaro av en annan person, nämligen Rjabusjinskij. 
Därtill har vi också arkitekten Schechtel eller, om man så vill, huset själv, som 
nästan verkar leva ett eget liv. Guiderna har alltså tre linjer att hålla reda på: förutom 
Gorkij gäller det även att väva in Rjabusjinskij och arkitekturen/Schechtel i 
berättelsen. Det är viktigt att komma ihåg att en inte helt obetydlig del av besökarna, 
särskilt kanske de från utlandet, kommer till museet just för att få uppleva Moskvas 
mest välbevarade exempel på jugendarkitektur och kanske bara har ett sekundärt 
intresse för Gorkij. 

Särskilt en av guiderna är särdeles entusiastisk vad gäller huset, dess arkitektur 
och interiörer. Under visningarna läggs lika stor vikt vid huset som vid Gorkij. Även 
om guiden givetvis berättar om Gorkij och hans liv och verk då vi rör oss genom 
rummen tar huset minst lika mycket plats. I varje rum beskriver guiden hur det såg 
ut på Rjabusjinskijs tid, vad som har ändrats och tagits bort och visar bilder och 
fotografier på hur det ursprungligen såg ut. För guiden är krocken mellan de 
arkitektoniska värdena och de litterära påtaglig. Under en personlig visning som jag 
fick avslöjade guiden att det är problematiskt. Hade en konststiftelse eller ett 
arkitekturinstitut ägt byggnaden hade till exempel bokskåpen i den stora hallen 
avlägsnats för länge sedan, men nu är det en litteraturstiftelse som är ägare och 
ingenting får ändras från hur det såg ut då Gorkij bodde i huset. Detta gör att till 
exempel glasskivorna i form av fjärilsvingar fortsatt döljs för besökarna inuti 
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skåpen och att bokhyllorna står kvar längs paradtrappan i stora hallen. 
Anmärkningsvärt är att ingen av guiderna som jobbar i huset är litteraturvetare. 

Till saken hör också att Gorkij själv inte lär ha haft mycket till övers för huset 
och hur det var utformat och hans aversion mot huset får ofta stor plats i 
visningarna. Gorkij som författare hörde till den realistiska skolan och det är lätt att 
tänka sig att hans stilideal var ett annat än det tidiga 1900-talets böljande linjer och 
stiliserade former. Under visningar uppmärksammar guiden besökarna på element 
i dekoren som bidrar till känslan av att man befinner sig på botten under ytan, en 
bild som hör dekadensen till, och påpekar djur och slingrande växter som gör huset 
nästan levande. Huset beskrivs som ett skepp som tar resenären från en strand till 
en annan. Att detta tungt symbolladdade hus kan ha en negativ inverkan på somliga 
och framkalla ett visst svårmod är fullt förståeligt, något som går väl ihop med den 
tidens dekadenta stämning i samhället. Gorkij förstod sig inte på denna stil och 
uppskattade den inte. Han hade inte själv valt huset, som var en gåva från den 
sovjetiska regeringen, och han fick heller inte själv välja möbler som han ville. 
Möblemanget i sovrummet valde, som nämnt, hans sekreterare ut och Gorkij gillade 
det inte, han tyckte att rummet såg ut som en ballerinas sovrum. Allt detta utgör en 
betydande skillnad gentemot de författarhem som Ingemark (1998:85) beskriver 
där personernas egenhändigt gestaltade bostäder förstärker deras personliga drag 
och prefenser. Besöker man till exempel Verner von Heidenstams Övralid eller 
Ellen Keys Strand möts man av hem som är förlängningar av sina innehavare, men 
på Gorkijmuseet är förhållandet det rakt motsatta. 

Något annat som rimligtvis också bidrog till att Gorkij inte var särskilt förtjust 
i huset är det faktum att han knappast levde ett fritt och självständigt liv i det. Gorkij 
var i huset iakttagen av säkerhetstjänsten och av sin sekreterare dygnet runt  och 
detta är ingenting som man hymlar med under visningar av huset, även om det inte 
nämns i museets texter. En av guiderna beskriver rentav huset som ett fängelse för 
Gorkij och menar att tiden i huset var den ”bittraste8” tiden i hans liv. Eftersom han 
hela tiden var tvungen att författa diverse skrifter åt Stalin blev hans egen litterära 
produktion lidande. Sannolikt var en av anledningarna till att Stalin var så 
angelägen om att Gorkij skulle återvända till Sovjetunionen att han ville att denne 
skulle skriva hans biografi. 

Här liksom i litteraturutställningen blev jag under den personliga visningen av 
huset uppmärksammad på lokalernas dåliga skick och det för föremålen inte helt 
gynnsamma klimatet i rummen. Fuktskador kan iakttas på väggar och tak. Skyddet 
för kulturminnesmärkta byggnader är dåligt i Ryssland. Museet har inte pengar till 
den omfattande restaurering som skulle behöva göras, men de som arbetar på 
museet försöker samla ihop medel till en mindre. 

                                                   
8 Ordlek på ryska, горький (gor´kij) betyder ”bitter” 



 56 

Litteraturutställningen 
Visningen av litteraturutställningen är upplagd på ett, om man får säga, 
konventionellt sätt med mycket realia. Guiden berättar om Gorkij, hans liv och 
verksamhet som författare. Ett personmuseum är ofta en lämplig plats för besökare 
som gärna, som Meurling (2006:33) uttrycker det, vill ”hänga upp” konsten på 
biografiska målstolpar i konstnärens, eller i detta fall författarens, liv, en önskan 
som på personmuseer lätt kan tillmötesgås eftersom biografiska händelser ofta är 
förknippade med de enskilda verken. Det personliga kan, enligt Meurling, vara en 
pedagogisk ingång till större kunskap om konsten. Framför allt skildrar man dock i 
litteraturutställningen Gorkij som författare och framhåller hans stora 
samhällsengagemang, fokus ligger på socialisten och humanisten Gorkij. Tanken 
med dessa museer i Ryssland är ofta just att i museilägenheten fokusera på det mer 
personliga och vardagliga och i den ackompanjerande utställningen berätta om den 
verksamhet som personen förknippas med. Föga förvånande berättar man här alltså 
mycket om Gorkijs litterära produktion medan det mer privata får stå i bakgrunden, 
om det över huvud taget omnämns. Två av hans kvinnor förekommer på bild i 
utställningen men nämns mer som i förbigående i texterna och under visningarna. 
Var man ska lägga huvudvikten utan att tappa helheten är, som Bohman påpekar, 
ett val som alla personmuseer måste göra. På Strindbergsmuseet har man valt att 
fokusera på att berätta om författarens verk och idéer mer än om hans person och 
privata relationer och Bohman anser att det är bra att museet kan fungera som en 
motvikt mot TV-serier och tidningar, som så gärna just behandlar Strindbergs 
privatliv (Bohman 2010:107-108). Detta skulle även kunna gälla för Gorkij, vars 
privatliv och kanske framför allt suspekta död gärna granskas i mer eller mindre 
seriösa dokumentärer. 

Utställningen vänder sig i första hand till skolklasser och eftersom Gorkij ingår 
i det litterära programmet i skolan ligger visningarnas fokus på hans biografi och 
hans produktion. Utställningen är dock, menar en av guiderna, utformad enligt en 
”universell princip”. Eftersom grupperna alltså oftast består av skolbarn anpassas 
visningarna efter elevernas ålder och vad de enligt läroplanen ska kunna. En av 
guiderna framhöll också för mig vikten av att betona att det bakom varje siffra som 
presenteras i utställningen, bakom varje bit information finns flera olika varianter, 
flera olika källor som säger olika saker. Under sovjettiden fanns det nämligen bara 
en variant som ansågs vara den sanna och äldre besökare är vana vid att inte 
ifrågasätta denna. Det är viktigt att eleverna lär sig att analysera information. 

Under en personlig visning som jag fick av en av guiderna fick jag höra om 
flera enligt vederbörande problematiska aspekter med utställningen. Den ena hade 
att göra med säkerheten, både för de föremål som förvaras i rummen och för 
besökarna. Guiden påpekade att vissa av montrarna var trasiga och att det fanns 
skarpa kanter som kunde vara farliga. De har stora problem med värmen och 
ljusintaget i rummet. Klimatet är inte bra för utställningsföremålen. Samtidigt vet 
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man inte vare sig vart man skulle kunna flytta dem eller vad man skulle kunna 
ersätta dem med. De har diskuterat möjligheten att ersätta en del av dem med 
kopior, till exempel Tolstojs papperssvala, som anses särskilt värdefull, men på 
museologutbildningen, som guiden gått, får man lära sig att en utställning måste 
bestå till åtminstone 70% av original.  

En annan aspekt hade att göra med utställningens under lång tid dalande 
besökarantal och bekymmersamma direktiv från museichefen. Utställningen har 
haft betydligt fler besökare förut jämfört med hur det är nu, berättar guiden. Under 
Sovjettiden ansågs Gorkij vara landets mest framstående författare och då var 
museet välbesökt. Efter Sovjetunionens fall har Gorkij och museet hamnat mer i 
skymundan, en utveckling som har varit beroende av den politiska utvecklingen. På 
senare tid har besökarantalet dock ökat något och även i samband med ett nyfunnet 
intresse för Gorkijs mystiska död för några år sedan hade guiden upplevt ett ökat 
intresse för museet. Museichefen vill, enligt guiden, byta ut delar av utställningen, 
gissningsvis för att bättre kunna tilltala en modern besökare. Framför allt anser 
museichefen att det är på tok för mycket Lenin i utställningen. En monter i mitten 
av rummet som behandlar Gorkij som revolutionär vill ledningen inte längre visa 
upp, men guiden förstår inte vart man skulle göra av den. För närvarande planerar 
de en tillfällig utställning om Gorkijs son, men det råder oklarheter kring vad denna 
skulle fokusera på och var man skulle ha den. 
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Analys 

Ett politiserat författarmuseum 
I Sovjetunionen framgick det med all önskvärd tydlighet vilken typ av kulturarv 
som skulle lyftas fram. Den ”socialistiska realismen”9 var den stil som påbjöds för 
alla konstformer och kulturarvet skulle tjäna till att utbilda folket i hur man kunde 
uppträda som en exemplarisk kommunistisk samhällsmedborgare. Čujkina 
(2005:online) beskriver en mycket hierarkisk kulturadministration som 
kontrollerades av politikerna i kulturdepartementen och där enskilda 
museimedarbetare hade lite att sätta emot. Det som hon säger tyder på att det i 
Sovjetunionen fanns en ”authorised heritage discourse” som var mycket starkt 
påverkad av den politiska makten, på ett betydligt mer uttalat sätt än i Väst. I 
Sovjetunionen var kulturarvet mer än auktoriserat, det var direkt styrt. Då man läser 
Čujkinas (2005:online) utsaga om att museerna skulle användas för att ”kultivera” 
arbetarna, och Loščinins (1966:151) formuleringar om hur museerna var åberopade 
att hjälpa partiet att utbilda arbetarna i den kommunistiska andan, blir det tydligt att 
kulturarvet med Smiths (2006:31) ord inte betraktades som en aktiv process. 
Allmänheten sågs snarare som en passiv mottagare av experternas budskap, med 
den skillnaden att kulturarvsexperterna i Sovjetunionen mycket mer uppenbart 
förmedlade ett budskap uppifrån. Precis som Smith (2006:34) skriver om att 
relationen mellan expert, kulturarvsplats och besökare i enlighet med AHD är 
toppstyrd var kulturarvet i Sovjetunionen redan färdigtolkat för besökare av 
experterna, men här fick historiker, arkeologer och andra sakkunniga stå tillbaka 
för direktiv från den politiska makten. 

På alla museer görs en tolkning av historien som, medvetet eller omedvetet, är 
påverkad av de värderingar som människorna bakom besitter, detta är vad vi lär oss 
av Vergos (1989) antologi. Museer i Sovjetunionen skulle, som vi har varit inne på, 
förmedla en viss typ av värderingar. Om museer i Väst kan sägas mer i det fördolda 
vara påverkade av olika ”biases” var sovjetiska museer öppet politiserade. Detta 
gäller i allra högsta grad för Gorkijmuseet. Bohman (2010:167) menar att alla 
personmuseer har ett mer eller mindre uttalat ideologiskt syfte i botten som i några 
fall kommer upp till ytan, och med Gorkijmuseet är det mer än så – det har från 
första början varit politiserat i en mycket stor omfattning och i en än större 
utsträckning än många andra museer, även i Sovjetunionen. Som vi har sett skriver 
Čujkina (2005:online) om hur särskilt historiska museer och litteraturmuseer, som 
Gorkijmuseet, skulle vara en del av statens propagandaarbete, medan Loščinin 
(1966:149) på 1960-talet i entusiastiska ordalag beskriver hur kraften i litteraturen 
skulle användas i kampen för ett kommunistiskt samhälle och bidra till att forma 

                                                   
9 Så kallades den förhärskande konstinriktningen i Sovjetunionen, ej att förväxla med socialrealism 



 59 

arbetarna till goda socialister. För författarpersonmuseernas del gällde det ofta att 
genom utställningarna demonstrera hur författarnas ”idévärldar” vuxit fram, vilket 
Glëkina (1981:41-53) visar på gällande Dostojevskijmuseet och Ščeboleva 
(1981:55-67) då det kommer till Tjechovmuseet. Dessa idévärldar som man 
skildrade var kompatibla med en socialistisk samhällssyn. I Dostojevskijs fall skulle 
man lyfta fram författarens stora medkänsla för människor och i Tjechovs hans 
kritik av tsarsamhället. Ingenting sägs dock i dessa texter om andra aspekter av 
författarnas litterära verksamhet, som till exempel de mycket starkt framträdande 
kristna motiven i Dostojevskijs författarskap. 

Om litteraturmuseer i allmänhet tillsammans med historiska museer i 
Sovjetunionen var ideologiskt färgade, vågar jag påstå att Gorkijmuseet är än mer 
politiserat än andra litteraturmuseer. Detta beror till stor del på att Gorkij helt enkelt 
var en mycket politisk person. Han är den störste av alla revolutionsförfattare och 
han intog platsen som Sovjetunionens nationalförfattare. Om hans enorma 
betydelse i det sovjetiska samhället vittnar alla de gator, parker, kulturinstitut, ja, 
en hel stad, som bar hans namn. Ek-Nilsson (2005:78) talar om att unga nationer i 
nationaliseringsprocessen har ett behov av att skapa sig en nationalskald, något som 
stämmer överens med det som Kaplan (1994:4) skriver om att länder använder sina 
museer för att representera sig själva, och det som Lowenthal (1994:43) anför om 
att kulturarvet har kommit att bli ett utmärkande drag för framför allt nationalstater. 
Sovjetunionen hade liksom nationalstater i allmänhet ett behov av ett nationellt 
kulturarv för att, som Graham & Howard (2008:7) säger, befästa en nationell 
identitet och assimilera och neutralisera konkurrerande arv från andra grupper. I 
Sovjetunionens fall handlade det om att skapa en identitet som skulle vara 
gemensam för en mycket stor mängd olika grupper och etniciteter, och litteraturen 
var sannolikt bäst lämpad att kunna förena alla dessa. Att litteraturen redan hade en 
speciell ställning i Ryssland spelade säkerligen också in, då det får tillstås att om 
det var någon nationell kultur som tvingades på de andra sovjetrepublikerna så var 
det den ryska. Gorkijs litteratur stämde överens med den nationella självbilden och 
han blev den självklare företrädaren för en sovjetisk litteratur och identitet. 
Litteraturens framskjutna roll i det sovjetiska kulturlivet är också nyckeln till att 
just litteraturmuseer jämte historiska museer fick en så viktig roll i partiets 
ideologiska arbete, vilket kanske inte hade varit helt självklart i andra samhällen. 

Gorkijs dominerande position i det sovjetiska kulturlivet och samhället över 
huvud taget, och det faktum att han var så nära sammankopplad med den 
kommunistiska ideologin och den gamla regimen, är också förklaringen till den 
motreaktion som kom på 1990-talet efter Sovjetunionens fall. Den våg av 
negativitet mot Gorkijmuseet i Nizjnij Novgorod som Čujkina (2005:online) 
beskriver är ett talande bevis för detta. Alla de tendenser i postkommunistiska 
europeiska länder som Murzyn (2008:315-346) redogör för går att iaktta också i 
Ryssland. Man bygger nuförtiden sommarhus i en traditionell nationalistisk stil, 
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aristokratins gamla palats rustas upp och blir populära besöksmål, under sovjettiden 
dekonsekrerade kyrkor återbördas till den ortodoxa kyrkan, det existerar en vurm 
för en förenklad folkkultur som manifesterar sig i kitschiga snabbmatställen med 
traditionell rysk mat. Gator, torg, tunnelbanestationer, städer återfår sina gamla 
namn. Gorkijgatan i Moskva heter återigen Tvergatan, staden Gorkij är nu Nizjnij 
Novgorod igen. På statykyrkogården i Moskva samsas en hel samling Gorkijstatyer 
om utrymmet med statyer av Lenin, Dzerzjinskij och Stalin. I denna aspekt skulle 
man kunna jämföra Gorkij med den forne symbolen för entreprenörsanda i 
Enköping, Johan Petter Johansson, som Linder (2015:163-164) skriver har förlorat 
sin representationskraft sedan industrin som han grundade i staden lagts ned. 
Johansson är idag inte aktuell då han förknippas med 1900-talets industrihistoria, 
som har förlorat den lyskraft som den hade för några decennier sedan. Linder 
(2015:168) menar att detta visar på hur snabbt betydelser av en person kan 
förändras, vilket också kan iakttas i Gorkijs fall. Gorkij är inte i ropet idag, även 
om jag tror att den rentav hätska stämningen från 1990-talet har avtagit, snarare 
kvarstår ännu en viss mättnad. En av guiderna på museet menade sig ha erfarit att 
besökarantalet gått upp något de senaste åren, dock saknar jag siffror på detta. 

Idag finns det på Gorkijmuseet en uttalad önskan från museichefen att röra sig 
bort från Lenin, bort från fokuseringen på revolutionen i litteraturutställningen. 
Man är dock inte på det klara med vad man ska ersätta detta med. Čujkina 
(2005:online) menar på att ideologiskt orienterade sovjetiska museer har haft 
relativt lätt att anpassa sig till den nya tiden i och med att de även under sovjettiden 
ständigt fick vänja sig vid nya direktiv uppifrån, allteftersom politikerna ändrade 
inriktning. I Gorkijmuseets fall tycks det dock vara svårare. Gorkij är så nära 
sammanbunden med revolutionen och det sovjetiska arvet. Det är som Čujkina 
(2005:online) säger också en stor utmaning för museer som behandlar sovjetisk 
historia att kontextualisera utställningarna för en yngre generation som själva inte 
har upplevt sovjettiden. Även i jämförelse med andra författarpersonmuseer har det 
varit lättare för många av dem än för Gorkijmuseet med övergången eftersom det 
kommunistiska arvet inte är lika tyngande. De har relativt enkelt kunnat gå in i en 
ny tid, men i Gorkijmuseets fall är det svårt att skaka av sig den sovjetiska auran. 

Ett komplext möte 
Ett personmuseum ska visa upp den personliga sidan av en framstående 
personlighet och också berätta om vederbörandes livsgärning. Det allra viktigaste 
är kanske ändå att de ska förmedla en känsla, en känsla som har att göra med att det 
var på denna plats, i denna omgivning, som personen levde sin vardag. Loščinin 
(1966:163) beskriver det i termer av en emotionell inverkan på besökarna, Glëkina 
(1981:41-53) talar om att visa upp personens själsliga värld, att fylla utställningen 
med själsligt innehåll. Flera av de svenska författare som vi mötte i den tidigare 
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forskningen uttrycker sig också i liknande ordalag. Den litterära bilden förstärks 
och levandegörs av den fysiska närvaron på ort och ställe (Björck 1965:8), hemmet 
ska upplevas på samma sätt som under personens levnad (Rydin 1994:203), man 
ska kunna lukta, känna och ta på miljön i huset (Enge Swartz 2002:7). Det viktigaste 
enligt Kasparinskaja (1973:5) är inte personens biografi utan mötet med personen 
själv, personens vardag, vanor, smak och intressen. På Gorkijmuseet är det alltså 
meningen att vi ska möta Gorkij, och det gör vi också. 

Vi möter Gorkij i jugendhusets miljöer. I den stora hallen kantar hans bokskåp 
väggarna. I matsalen, arbetsrummet och sovrummet står hans samling av asiatiska 
prydnadsföremål. I böckerna i biblioteket finns hans anteckningar i marginalerna. 
På skrivbordet i arbetsrummet ligger hans skrivdon och andra personliga 
tillhörigheter. På väggen på övervåningen hänger hans orientaliska rock medan 
hans dödsmask tronar i ett av hörnen. Vi möter honom via föremålen i 
litteraturutställningen. Via brevpressen som var en gåva från hans fru och 
papperssvalan som Tolstoj vek, via det av en dolk genomborrade cigarettetuiet och 
jaktkläderna han bar i exil i Finland, via kastanjetterna från Italien och fotografiet 
föreställande Lenin och Gorkij under ett parti schack på Capri. Dessa materiella 
ting förmedlar det själsliga innehåll som Glëkina talar om. Det är dessa föremål 
som är de allra viktigaste för museet och för besökarna eftersom de som Linder 
(2015:161) uttrycker det har vidrörts, beskådats eller använts av personen ifråga, 
och de har även avgörande betydelse för att skapa en känsla av ”genius loci”, vilket 
är något som vi kommer att återkomma till längre fram. 

Vi möter även Gorkij i guidernas immateriella berättelser som blandar 
anekdoter från hans ungdom med episoder som vittnar om hans saktmodiga men 
också okuvliga karaktär, och som kanske framför allt målar upp en bild av den store 
humanisten som ägnade sig åt intellektuellt arbete från morgon till kväll. Guidernas 
berättelser stämmer i mångt och mycket överens med den författarbild som 
presenteras i guideboken och i museitexterna, men det finns samtidigt en del 
inkonsekventa yttranden som vi snart kommer att komma tillbaka till. 

Museet ska också, som vi har varit inne på tidigare, skildra hur författarens 
livsåskådning har formats, vilket på Gorkijmuseet görs både i de materiella och de 
immateriella utsagorna. Främst kan man se detta i litteraturutställningen, där olika 
dokument och fotografier av människor och händelser som har påverkat Gorkij 
ackompanjeras av förklarande bildtexter och citat ur hans verk, särskilt ur 
självbiografin. Även i jugendhuset finner man detta, där guiderna exempelvis gärna 
poängterar Gorkijs uppväxt som föräldralös pojke utan någon egentlig skolgång, 
vilket formade honom till att bli den självlärde och vördnadsvärde nestorn och 
kärleksfulle fadern som vi möts av i utställningarna. 

Allt det som har beskrivits ovan är sådant som ska finnas med på ett ryskt 
personmuseum, vilket framgår av de ryska museivetarnas artiklar. Orlov (1977:42-
48), till exempel, erbjuder som vi har sett en hel lista med ”vetenskapliga” principer 
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för att utforma ett personmuseum och räknar sedan upp olika typer av föremål som 
är lämpliga att placera ut i rummen. Kasparinskaja (1973:5-6) menar att upplägget 
är likartat alldeles oavsett vem museet är tillägnat eller vad personen ifråga är 
berömd för och ägnade sig åt under sin livstid. Att museerna ser så lika ut framför 
Klimov (2010:12) som kritik mot personmuseerna då han anser att de använder sig 
av klichéer. Det finns alltså en stark tradition som dikterar villkoren för hur ett 
museum av denna typ ska se ut, vad de ska förmedla, hur de bör konstrueras och, 
vilket är aktuellt i de flesta fall, hur de bör rekonstrueras. Jag anser dock att det 
finns någonting med Gorkijmuseet som gör att det skiljer sig avsevärt från de flesta 
andra personmuseer som jag har mött. En faktor som har med detta att göra är just 
att det inte är rekonstruerat, vilket är ganska unikt. Detta medför emellertid en hel 
del andra komplicerande omständigheter, som främst kommer till uttryck i 
jugendhuset. Dessa har dels att göra med Gorkij som person, dels med att huset inte 
bara förknippas med honom och hans tid där. 

Låt oss börja med Gorkij själv. På museet möter vi å ena sidan bilden av Gorkij 
som museet vill förmedla, den som är överensstämmande med den aktuella 
författarbilden. Det finns dock också motsägelsefulla element i presentationen av 
honom och av huset som framkommer i det materiella såväl som i det immateriella. 
Läshyllan som Gorkij lät sätta upp i hörnet av sovrummet för sin kvällslektyr, 
landskapsbilder från hans älskade Italien som han hängde upp på väggarna, det 
faktum att han lät flytta ingången för att slippa bli störd men själv fortsatte att 
använda den gamla entrén, vilket markeras av hans ytterkläder vid dörren – allt 
detta låter oss komma nära den riktige Gorkij, nära honom som person. Vad som 
däremot inte går ihop med denne Gorkij är möblemanget i sovrummet, som inte alls 
är förenligt med hans person, eller sekreterarens rum, som lika mycket utgjorde 
säkerhetstjänstens utrymme, varifrån de kunde spionera på honom, för att inte tala 
om hela den generella utformningen av huset i en stil som han inte förstod sig på. I 
guidernas berättelser framkommer det hur mycket han ogillade huset, att det gjorde 
honom tung till sinnes, och att han knappast kunde leva ett fritt liv i det. Detta utgör 
en skarp kontrast till de konstnärs- och författarhem som beskrivs hos några av de 
svenska forskarna. Dessa var själva drivande i den egna musealiseringsprocessen 
(Meurling 2006:36), de utformade sina hem efter sina egna personliga kynnen 
(Björck 1965:10-11) och  med sina hem ville de visa upp sina värderingar och 
livsval och de människor som de ville vara (Ingemark 1998:85). Andra 
personmuseer kan också erbjuda enastående palats och hänförande interiörer, men 
då är dessa i regel i symfoni med personen ifråga. Det är däremot andra personer 
än Gorkij som har satt sin prägel på det hus där Gorkijmuseet är inrymt, vilket 
hänger ihop med den andra aspekten som komplicerar förmedlingen på 
Gorkijmuseet, nämligen att huset inte bara har att göra med Gorkij. 

För det är nu inte bara Gorkij som vi möts av på Gorkijmuseet, vi möts här även 
av någonting annat som liksom finns under ytan, som sitter i väggarna i huset och i 
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interiörerna. Paradtrappan med dess böljande former, de spröda blommorna i 
träsniderierna, de slingrande växterna i taket, alla de olika slags djur som kryper 
eller ringlar längs väggarna eller tittar fram ur vrår. Huset har liksom ett eget liv. 
Det är lätt att förstå att en person som Gorkij, som inte delade det tidiga 1900-talets 
smak för dekadens och som var främmande för den undergångsstämning som rådde 
under denna epok, inte kände sig bekväm i denna miljö, kände hur han drogs ned 
under ytan och mot botten istället för framåt, vartåt han strävade, mot en lysande 
framtid för människan. Att huset är i så dåligt skick, fukten, är något som idag ökar 
på denna känsla av en våt och dunkel undervattensvärld. Detta förändrar även den 
känsla som museet förmedlar, den emotionella inverkan på besökaren som vi talade 
om i början av detta avsnitt. Den förändras och handlar inte längre bara om Gorkij. 

Ett iscensatt hem 
Gorkijmuseet är bevarat som ett ”nyckeloriginal”, alltså i en miljö som är bibehållen 
i sin helhet sedan personen bodde där. Detta är givetvis en sanning med 
modifikation, nog har en del av utrymmena i jugendhuset fått ändra skepnad efter 
det att Gorkij bodde där, för att inte tala om hela övervåningen, men den svit av rum 
som Gorkij bebodde på nedervåningen får nog ändå sägas vara så orörda som man 
kan komma i museisammanhang. Detta utgör en stor skillnad gentemot de flesta 
andra personmuseer som jag har kommit i kontakt med i Ryssland, både dem som 
jag har läst om hos de ryska forskarna och dem som jag har besökt. Dessa museer 
brottas alla i högre eller mindre grad med frågor om autenticitet. De flesta av dem 
är rekonstruerade, en del av dem har mer en karaktär av utställningslokal, några 
ställer ut ett stort antal autentiska föremål som har tillhört författaren i fråga, andra 
nästan inga alls. Museerna är olika tydliga med vad som är autentiskt i 
utställningarna och vad som inte är det. På deras webbplatser och i publikationer 
framgår det förvisso i regel vad som är autentiskt och ej, men som Bohman påpekar 
är det nog sällan som den vanliga besökaren tar del av sådant material. Bohman 
menar att många personmuseer ägnar sig åt en sorts dubbel bokföring just av den 
här typen, vilket han vill förklara med att man så mycket som möjligt vill 
upprätthålla känslan av autenticitet och ”genius loci”, eftersom detta ökar värdet av 
huset, inte minst som turistmål (Bohman 2010:69). Att man på Gorkijmuseet inte 
har behövt rekonstruera hemmet innebär emellertid inte att man kan undgå att 
bekymra sig om autenticiteten, detta ständigt angelägna begrepp för museer över 
huvud taget men kanske särskilt för personmuseer. 

På personmuseer är autenticiteten mycket nära sammankopplad med ”genius 
loci”. Som Bohman (2010:80-82) säger är det helt centralt för personmuseer att 
personen har befunnit sig och verkat på platsen, det är denna känsla som besökaren 
vill få förmedlad enligt den tysta överenskommelse som finns mellan publiken och 
museet. ”Genius loci” är en viktig beståndsdel i den känsla som vi talade om i 
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föregående avsnitt. Bohmans ”andliga närvaro” är väl egentligen samma sak som 
Glëkinas ”själsliga innehåll”. I papperssvalan, cigarettetuiet och jaktkläderna bor 
helt klart ”genius loci”, men den kan markeras ännu tydligare. Museet kan medvetet 
och avsiktligen tvinga fram denna ”genius”, för att huset, som Orlov (1977:45) 
dikterar, ska framstå som om innehavaren bara just gick ut och befinner sig 
någonstans i den alldeles nära omgivningen. Linder (2015:165) uttrycker det i 
termer av en iscensatt gestaltning av personens kvardröjande närvaro som skänker 
miljön en känsla av autenticitet. Den kan markeras så tydligt som det bara går, som 
med Gorkijs hatt, rock och promenadkäpp i tamburen, eller som tekoppen som står 
dukad på hans plats vid bordet i matsalen, som rent konkret placerar honom sittande 
där i rummet. Det är som då de anhöriga under måltiden efter 
begravningsceremonin i rysk tradition lämnar en tom plats för den döde vid bordet. 
Här kommer också dödsmasken in i bilden, och jag kan dela Bohmans stilla undran 
över hur sådana verkligen kan gå ihop med bilden av ett levande hem där personen 
just har gått ut genom dörren. Var en berömd person föddes eller gick bort har i 
regel ganska liten betydelse för vederbörandes historiska roll, menar Lowenthal. 
”But it is beginnings and endings, all the same, that arouse the keenest memorial 
interest”. Det är ändå på sådana platser som allmänheten vill fira deras minne 
(Lowenthal 1985:323). Ingen annanstans tycks man kunna skapa en så stark ”genius 
loci” som i miljöer där personen antingen har kommit till världen eller avlidit. 

Kan man då ersätta dessa föremål med kopior, antingen för att skapa en miljö 
mer lik den som personen upplevde omkring sig under sin livstid, eller för att 
undvika slitage på originalföremål? Möjligtvis, men jag tror ändå att för att kunna 
förmedla den känsla som personmuseer strävar efter, av att personens ande är 
närvarande, är det nödvändigt att hålla fast vid de föremål som har direkt koppling 
till personen, i vilka personens ande dröjer sig kvar. För visst kan en kopia ge en 
”sann” historisk upplevelse, men det är som Lowenthal (1985:293) säger en 
annorlunda upplevelse. Den älskades eller beundrades ande dröjer med Björcks 
(1965:9) ord kvar i namnteckningen eller näsduken, precis som för pilgrimerna 
helgonets undergörande kraft strömmade ut ur varje hårstrå. Gorkijs cigarettetui  
besitter den sällsamma aura som Benjamin (2008:10-12) talar om och som skiljer 
det från kopian. Känslan av ”genius loci” blir därför, tror jag, så mycket starkare på 
Gorkijmuseet än på många av de andra museer som jag har besökt på grund av 
vetskapen om att det är ”på riktigt”. Givetvis kan man hävda att detta är en 
överenskommelse mellan mig och museet. Det är mycket sannolikt så att 
majoriteten av besökarna som Lowenthal (1985:355) påpekar inte kan särskilja 
mellan rekonstruktion och original, men de är likafullt ytterst angelägna om att allt 
ska vara autentiskt. Nog handlar detta som Benjamin är inne på till viss del om 
”politik”, för som Crew & Sims (1991:163) säger är det museets auktoritet som 
upprätthåller det sociala kontraktet mellan museet och dess publik. Linder 
(2015:161) menar att det viktiga för besökaren är upplevelsen av autenticitet, som 
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tillförs objekten genom utsagor om deras ursprung, både materiellt, genom 
objekten, och verbalt, genom det som guiden säger. Jag tror dock ändå att de 
föremål som har berörts av personen kan ha en djupare betydelse än så, att det finns 
något mer som gör att den känsla som jag får då jag vandrar genom museets salar 
är på riktigt, än bara det att museet hävdar att det ligger till på det viset. För det 
finns någonting som får de troende att hålla fast vid sina reliker, även om 
vetenskapliga undersökningar visar att benet egentligen kommer från en hund. 

En annan problematisk aspekt som påverkar autenticiteten är som Bohman 
(2010:84-86) påpekar att personmuseer också måste vara representativa, särskilt då 
vi har att göra med kanoniserade nationalikoner som Gorkij. Linder (2015:162) är 
inne på samma spår då han säger att personmuseer utgör monument åt personen och 
att det är personmuseernas verkliga problem att de vill skildra en tid på ett musealt 
gångbart sätt och samtidigt hylla personen. Vi förväntar oss att den store mannens 
miljöer ska se ut på ett visst sätt. Detta kan påverka föresatsen att vilja bibehålla 
huset som ett hem och göra att man vill rätta till vissa företeelser för att de ska passa 
in i den nationella diskursen, något som man till en viss del kan iaktta på 
Gorkijmuseet. I guideboken och museitexterna nämns till exempel inte det faktum 
att Gorkij var bevakad av säkertjänsten i princip dygnet runt i huset, även om detta 
förvisso kommer fram i de guidade turerna. Vi har här även minnesföremål som 
inte heller passar in i bilden av ett levande hem, som den redan nämnda dödsmasken 
och också minnesplaketten som satt på hans datja utanför Moskva, liksom alla de 
fotografier och porträtt som finns framme på olika ställen i huset. Monumentaliteten 
försvårar autenticiteten. Personmuseer ska vara autentiska men samtidigt 
monument, också av denna anledning blir det till en krock att Gorkij inte tyckte om 
huset, vilket vi har varit inne på. 

Representativiteten eller monumentaliteten borgar för att en något ensidig bild 
av Gorkij målas upp på museet. Om vi använder Bohmans modell (tendens à tema 
à stereotyp) för hur kanonisering äger rum  kan man säga att det fanns en tendens 
att se Gorkij som den intellektuelle, humane nestorn, vilket kan delas in i temat som 
handlar om litteraturens förmåga att förändra samhället, för vilket Gorkij blir 
stereotypen. Stereotypiseringen är sprungen ur fokuseringen att vilja skapa en 
nationallitteratur, inom vilket det finns en tematisering som består i utvecklandet 
av ett arbetarideal, för att använda Bohmans andra modell (fokusering à 
tematisering à stereotypisering) gällande hur en stereotyp och en myt bildas. Det 
existerar helt klart en myt kring Gorkij som på Gorkijmuseet kan upplevas i 
musealiserad form, och denna myt gör bilden av honom ganska stereotypiserad. 
Alternativa berättelser får ge vika. Bilden av Gorkij har många likheter med bilden 
av Linné som Linder (2015:170) beskriver, där myten om den hårt arbetande 
ynglingen och den idealiserade bildade akademikern smälter samman i en 
hegemonisk maskulinitet. Det är en bild som visar sig mycket svårföränderlig i och 
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med att den ständigt befästs genom personmuseerna och genom alla de andra 
monument och utsagor som förmedlar samma bild. 

Stereotyper välkomnas sedan av turistindustrin, som vill leverera ett 
lättillgängligt och okomplicerat paket till publiken, men som kanske, som Linder 
(2015:165) antyder, har förutfattade meningar och en förenklad bild av turisten, 
som i många fall kanske visst har intresse av en mer nyanserad bild än den som man 
oftast stöter på i platsmarknadsföringen. För en kulturintresserad turist finns det en 
hel uppsjö potentiellt intressanta ting på Gorkijmuseet. 
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Slutdiskussion 

Socio-politiska och kulturella processers betydelse 
Gorkijmuseet är en institution som förblir tydligt påverkad av det sovjetiska arvet. 
Socio-politiska och kulturella processer i Sovjetunionen har format museet och har 
också idag betydelse för hur museet framstår. För det första existerade det i 
Sovjetunionen en ”authorized heritage discourse” som var direkt styrd av den 
politiska makten. Čujkinas (2005) och Loščinins (1966) artiklar visar båda på den 
betydelse som kommunistpartiet fäste vid museer i allmänhet och litteraturmuseer 
i synnerhet då det gällde att forma befolkningen till goda arbetare och socialister. 
Budskapet uppifrån var tydligt och det rörde sig ingalunda om någon aktiv 
kulturarvsprocess, utan sovjetmedborgarna sågs som passiva mottagare av ett redan 
färdigtolkat kulturarv.  

För det andra är museers tolkningar av historien, som Vergo (1989) visar, alltid 
påverkade av de värderingar som de som utformar utställningarna har, och i ett 
öppet politiserat museiklimat som i Sovjetunionen blir det än mer uppenbart hur 
olika ”biases” har inverkat på hur museerna har valt att framställa sina ämnen. I 
egenskap av litteraturmuseum, och dessutom tillägnat revolutionären Gorkij, var 
Gorkijmuseet i ännu högre grad än många andra museer i landet anmodat att hjälpa 
Kommunistpartiet att förmedla en viss typ av värderingar. Litteraturen var den 
främsta konstformen och litteraturmuseerna hade en speciell ställning i 
Sovjetunionen. Museernas yttersta mål var att forma sovjetmedborgarna till goda 
socialister och på författarpersonmuseer utgjorde skildrandet av hur författarnas 
idévärldar vuxit fram en metod för att åstadkomma detta, vilket också kan iakttas 
på Gorkijmuseet både i litteraturutställningen och i jugendhuset. De idévärldar som 
skildrades skulle givetvis stämma överens med gällande ideologi. 

För det tredje skulle jag vilja hävda att Gorkijmuseet blev än mer politiserat 
även i jämförelse med andra litteraturmuseer på grund av att Gorkij var en i allra 
högsta grad politisk figur och att han kom att bli viktig för att befästa en sovjetisk 
nationell identitet. Gorkij var sinnebilden för den sovjetiske arbetarförfattaren och 
revolutionären och hans betydelse var enorm för det sovjetiska kulturlivet. Att 
skapa en nationell identitet är, som Graham & Howard (2008) med flera visar, av 
avgörande betydelse för nationalstater, och då Sovjetunionen grundades hade man 
behov av en nationell identitet som kunde anammas av en kulturellt och etniskt 
blandad befolkning. Litteraturen hade sannolikt bäst förutsättningar för att kunna 
ena människor kring en gemensam identitet och Gorkijs litteratur harmonierade väl 
med den nationella självbilden, därför kom han att hyllas som Sovjetunionens 
nationalförfattare och främste författare över huvud taget. 
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Gorkijs betydelse förändrades snabbt i och med Sovjetunionens fall i början på 
1990-talet, liksom JP Johanssons i Enköping. Gorkijs dominans i det sovjetiska 
kulturlivet ledde initialt till en motreaktion. I ett postsovjetiskt samhälle som ville 
slita sig fri från kommunismens bojor och som fått upp en nostalgisk längtan efter 
ett förrevolutionärt tsarsamhälle var det som Gorkij stod för inte längre aktuellt. 
Gorkij fick hänga med då statyer och andra uttryck för den störtade regimen 
kastades på den historiska soptippen. Om Gorkijs litteratur var den som låg närmst 
den sovjetiska nationella identiteten är det andra författare som aspirerar på statusen 
som nationalförfattare i Ryssland idag. Den starkt negativa inställningen till Gorkij 
från 1990-talet har mattats men han är alltjämt inte av intresse för dagen. Detta 
avspeglar sig i litteraturutställningens besökssiffror.  

Alla dessa ovan nämnda socio-politiska och kulturella faktorer har hjälpt till att 
forma museet till det monument över landets nationalförfattare som det i mångt och 
mycket fortfarande är. Gorkijmuseet tycks ha långt svårare än andra museer att 
anpassa sig till den nya tiden på grund av Gorkijs nära association med den 
kommunistiska ideologin och den sovjetiska identiteten. Litteraturutställningen 
gapar tom på besökare. Museiledningen har uttryckt en önskan om att byta fokus i 
utställningarna, men Gorkij är så nära sammanbunden med revolutionen att man 
inte vet vad man istället skulle kunna ta upp. Gorkij är inte i ropet i dagens ryska 
samhälle, men på Gorkijmuseet är han fortfarande helig. Litteraturinstitutet som är 
överordnat museet tillåter inte att någonting i jugendhuset ändras från Gorkijs 
dagar, trots att inte bara besökare utan även en del medarbetare på museet tycks 
värdera de arkitektoniska värdena i jugendhuset högre än de litterära. Guiderna 
intygar att det främst är den äldre, ryska besökarskaran som kommer för Gorkijs 
skull, och skolklasserna givetvis, medan det är själva huset som lockar de yngre och 
de utländska besökare och som även drar till sig uppmärksamhet från media. En av 
guiderna fann det, som vi har sett, problematiskt att huset med dess interiörer inte 
kommer till sin fulla rätt, eftersom man inte har lov att ändra på någonting från 
Gorkijs tid. Man kan i jugendhuset idag uppfatta en krock mellan litterära och 
arkitektoniska värden. Att de litterära går segrande ur striden kan förklaras med 
Gorkijs betydelse för kulturlivet i Sovjetunionen, litteraturens starka ställning i 
Ryssland och den därmed förknippade politiska dimensionen. Detta väger än så 
länge tyngre än guidens och besökarnas önskan att uppleva ett jugendpalats från 
dekadensens tidsålder. 

Förmedlingen 
Som personmuseum ska Gorkijmuseet förmedla Gorkijs livsgärning och också hans 
vardag och honom som person. Viktigt är att museet förmår beröra besökarna och 
förmedla en känsla av att komma nära personen och insupa hans eller hennes värld. 
Detta görs på Gorkijmuseet både genom det materiella och det immateriella, genom 
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de många föremål som har direkt koppling till honom och genom guidernas 
berättelser, som förmedlar det själsliga innehåll som enligt de ryska forskarna är av 
så stor betydelse för ett personmuseum. Vi får erfara hur Gorkijs livsåskådning har 
formats och gjort honom till den person som museet vill lyfta fram, vilket är 
synonymt med en självlärd och aktningsvärd intellektuell som brann för litteraturen 
och den socialistiska saken. 

Förmedlingen på Gorkijmuseet är förankrad i en tydligt definierad tradition 
som styr hur ett ryskt författarmuseum bör se ut. De ryska forskarna talar i sina 
artiklar om lämpliga metoder och tekniker för att utforma ett idealiskt 
personmuseum som skildrar framväxten av författarens världsåskådning och som 
åstadkommer denna känsla av närhet till personen som besökarna ska erfara. Detta 
snarlika upplägg som finns på museerna får samtida forskare att rikta kritik mot 
personmuseerna eftersom de i dessas mening använder sig av klichéer. På 
Gorkijmuseet råder dock ett särskilt förhållande som gör att det inte framstår som 
stöpt i samma form som andra personmuseer. Den författarbild som målas upp 
genom den materiella och immateriella förmedlingen på Gorkijmuseet och som 
speglas i hur Gorkij presenteras i guideboken och museitexterna är nämligen inte 
hundra procent konsekvent. 

För det första försvåras förmedlingen i jugendhuset av det faktum att Gorkij 
helt enkelt inte tyckte om huset. Det finns förstås ett flertal föremål på museet som 
låter oss komma nära Gorkij som person, men en del av det som vi möter motverkar 
också denna känsla. Dels förstod han sig inte på stilen i huset, som inte var förenlig 
med hans smakmässiga preferenser och som inverkade negativt på hans 
sinnesstämning. Dels var han oförmögen att leva ett fritt liv i huset eftersom allt 
som han företog sig ständigt iakttogs av representanter för säkerhetstjänsten. Detta 
framkommer i guidernas berättelser men saknas till stor del i guideboken. 

För det andra konkurrerar huset självt med Gorkij om besökarnas 
uppmärksamhet, det har liksom sitt eget liv och är sammankopplat med en annan 
era än Gorkijs och med en annan person, nämligen den rike mecenaten 
Rjabusjinskij, en personlighet vitt väsensskild från Gorkij. Förmedlingen ska i 
enlighet med resonemanget i föregående avsnitt skildra Sovjetunionens 
nationalförfattare på ett sätt som manar besökarna att uppträda som goda socialister 
i Gorkijs anda och som stämmer överens med den auktoriserade kulturarvsdiskurs 
och de värderingar som var gällande i Sovjetunionen, men detta motverkas av att 
Gorkij inte kände sig bekväm i huset och av att huset har en historia som är 
förknippad med andra än Gorkij, vilket förändrar känslan som möter besökaren. 
Det är inte bara Gorkij som förmedlas på Gorkijmuseet utan det finns fler 
dimensioner än så. 
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Personmuseirelaterad problematik 
Gorkijmuseet är bevarat som ett nyckeloriginal, det är inte någon rekonstruerad 
bostad, men man måste ändå förhålla sig till de olika problematiska frågor som 
berör alla personmuseer. Med olika museala grepp skapar man Bohmans (2010) 
”genius loci” som är så viktig för personmuseer. Denna känsla av personens 
”andliga närvaro” frambringas genom utställningarnas ”själsliga innehåll”, genom 
att museet placerar ut föremål som demonstrativt åskådliggör denna närvaro för 
besökaren och som iscensätter huset som ett hem. Vare sig denna känsla nu främst 
bygger på ett socialt kontrakt mellan museet och besökaren, grundat i auktoritet, 
eller om det ändå finns ett inneboende värde hos originalföremålen, om de faktiskt 
besitter den sällsamma aura som Benjamin (2008) talar om, utgör den grundvalen 
för personmuseer som Gorkijmuseet. 

Autenticiteten kompliceras på Gorkijmuseet, liksom nästan alltid är fallet på 
personmuseer, av att museet också utgör ett monument över Gorkij och i och med 
detta ska vara representativt för en kanoniserad nationalförfattare, för den myt som 
finns runt Gorkij, vilket Linder (2015) menar utgör personmuseernas verkliga 
problematik. På Gorkijmuseet kan vi mycket riktigt iaktta företeelser som 
motverkar autenticiteten och förhindrar att huset framstår som ett riktigt hem, vilket 
utgör ett resultat av monumentaliteten. 

Något som också hänger ihop med denna monumentalitet är att bilden av Gorkij 
blir stereotypiserad. Han blir i museets tappning liksom Linné i Sverige idealbilden 
för den bildade akademikern som har tagit sig fram med hjälp av hårt arbete, och 
denna bild av honom har under årens lopp ytterligare befästs genom andra 
representationer av Gorkij i Sovjetunionen, vilket bidrar till att göra den mycket 
svårföränderlig. 

Denna förenklade bild passar sedan turistindustrins marknadsföringsapproach. 
Jag tror emellertid att det kan vara en utmaning att använda Gorkijmuseet på det 
sättet på grund av alla de försvårande omständigheter som jag har tagit upp under 
analysens gång. Gorkijmuseet är helt enkelt inte lättfattligt och lättsmält, det finns 
så många motsägelsefulla företeelser på museet och krockar mellan olika fenomen. 

Det mångbottnade personmuseet 
I allt detta ligger komplexiteten hos Gorkijmuseet. Verkligheten stämmer inte 
riktigt överens och det finns en disharmoni mellan Gorkij och huset själv. I denna 
komplexitet ingår det motsägelsefulla i att grunda ett personmuseum med allt vad 
det ska stå för i ett hem som personen ogillade, det motsägelsefulla i bilden av 
Gorkij som nationalförfattare samtidigt som han av staten var fånge i sitt eget hem. 
Det immateriella och det materiella ska förmedla en viss författarbild som stämmer 
överens med den auktoriserade kulturarvsdiskursen i Sovjetunionen och de 



 71 

värderingar som var rådande, men både immateriella utsagor och materiella spår 
vittnar delvis om någonting annat. Gorkij och hans livshistoria ska förmedla en 
känsla av hopp om framtiden och mänskligheten men huset, dess dekadens, drar en 
nedåt, mot botten. Det som förmedlas är inte bara Gorkij utan någonting mer än så. 
I denna dissonans ryms också det komplexa mellan de olika ”genii loci”, för på 
Gorkijmuseet finns inte bara en ”genius” utan flera. Föremål och berättelser visar 
på Gorkijs närvaro, men någonting annat är hela tiden på väg att bryta fram under 
ytan. Det handlar även om värden som krockar, som beskrivs bra i bilden av husets 
möblemang, över vilket det vilar en sovjetisk aura, gentemot de ursprungliga 
dekadenta jugendinteriörerna. Allt detta utgör det svårgenomträngliga som jag 
menar är så kännbart på Gorkijmuseet. 

Jag vill tydliggöra att jag på intet sätt ser komplexiteten på museet som ett 
problem som måste lösas. Tvärtom, jag ser den som en tillgång som gör museet till 
det intressanta kulturhistoriska fenomen som det framstår som idag. Jugendhuset 
kan också fortsättningsvis få tilltala såväl de litteraturintresserade som de som vill 
uppleva den fina jugendarkitekturen. Även de som i kulturturismens tidevarv enbart 
är på jakt efter en sevärdhet finner sannolikt något av det som de söker, bland flora 
och fauna i interiörernas fantasirika former. Kanske man eventuellt ändå skulle 
kunna tänka sig en kompromiss och låta bokhyllorna i stora hallen stå kvar men ta 
fram glasskivorna i vestibulen? Personmuseer överlag är hur som helst alltid 
intressanta också som tidsdokument och att detta ibland utgör anledningen till 
besöket snarare än ett personintresse är ingenting som egentligen är något problem. 
Jag anser dock att det är viktigt att Gorkij även fortsatt får ha sin givna plats på 
museet, låt vara att folk i allmänhet kanske är mer intresserade av arkitekturen. 

Det finns emellertid det en del aspekter som är värda att begrunda. Precis som 
med JP Johansson i Enköping efter industrins avveckling visar Gorkijs dalande 
stjärna efter Sovjetunionens fall på hur snabbt betydelser av en person kan 
förändras. Linder (2015:168) menar på att nedläggningen av Johanssons företag 
inte kunde vändas till något positivt och att Johansson inte kunde överleva sig själv, 
men detta öde tror jag inte nödvändigtvis måste drabba Gorkij. Det finns, anser jag, 
hos Gorkij mycket som kan tilltala en modern läsare av hans litteratur eller besökare 
av hans museum. 

Enligt Tamara Ryžova, chefen för Gorkijmuseet i Nizjnij Novgorod, är Gorkij 
intressant för dagens besökare framför allt i egenskap av en rysk person som har 
lyckats realisera hela sin potential och gjort sig själv ett namn, och hon menar att 
en samtida människa som studerar Gorkij finner att han eller hon på ett sätt betraktar 
sin egen spegelbild och ser de enorma möjligheter men även faror som följer med 
en stark personlighet (i Čujkina 2005:online). Detta, skulle jag säga, är bara en av 
alla aspekter hos Gorkij som skulle kunna intressera samtida. 

Čujkina (2005:online) är något på spåren då hon säger att då det sovjetiska arvet 
”anpassas” till samtiden omfattar detta även det mer avlägsna förflutna. Då flera 
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epoker uppträder sida vid sida föds nya tolkningar och i sökandet efter en ny syn på 
händelser under den sovjetiska perioden vänder sig både besökarna och de som 
skapar utställningarna till såväl tiden före revolutionen 1917 som till samtiden. 
Čujkina menar att museer som behandlar den sovjetiska tiden ideologiskt ställer 
frågor om historiens kontinuitet, och om möjligheten att återupprepa den mänskliga 
erfarenheten, på sin spets. 

Jag tror att litteraturutställningen skulle behöva finna ett nytt fokus. Som 
Bohman (2010:107) säger har författarmuseer en plikt att berätta om bruket av en 
författares verk, särskilt efter hans död, vilket skulle kunna vara av intresse idag, 
liksom ifall museet sökte ge en bild av Gorkij ur vår egen samtids perspektiv. 
Framför allt tror jag också att litteraturutställningen skulle tjäna något alldeles 
enormt på att ligga i direkt anslutning till lägenheten, men detta skulle innebära en 
fullständig omorganisering av museet, dess samlingar och av utställningen, vilket 
givetvis inte låter sig göras i en handvändning, i synnerhet inte då medlen saknas. 

Avslutningsvis tror jag att det nog visst finns de som är intresserade av annat 
än en lättsmält och lätthanterlig bild av kulturarvet och som finner Gorkijmuseets 
märkliga blandning av sovjetiskt och dekadent, av revolutionärt och aristokratiskt, 
fascinerande. 
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Sammanfattning 

Denna masteruppsats utgör en studie och analys av Gorkijmuseet i Moskva, ett 
personmuseum tillägnat författaren Maksim Gorkij. I arbetet utforskas den socio-
politiska och kulturella bakgrunden för museet, vad som förmedlas på museet idag 
och hur museet förhåller sig till problem som är specifika för personmuseer överlag. 
Detta görs utifrån teoretiska perspektiv som Stefan Bohmans med fleras teorier om 
personmuseer och autenticitet, Laurajane Smiths ”authorised heritage discourse” 
(AHD), Peter Vergos Den nya museologin samt Graham & Howards med fleras 
teorier om museer och nationell identitet. 

Uppsatsens empiriska del baseras på det fältarbete som författaren utförde på 
Gorkijmuseet en månad under hösten 2016, under vilket en öppen och deltagande 
observation av det dagliga arbetet på museet företogs. Dessa observationer utgör 
tillsammans med systematiska anteckningar från guidade turer grunden för den 
beskrivning av museet utifrån såväl materiella som immateriella aspekter som ges 
i uppsatsen. För den del av uppsatsen som beskriver den historiska och kulturella 
kontexten kring Gorkijmuseet har ett textbaserat källmaterial använts. 

Studiens resultat tyder på att det existerade en AHD i Sovjetunionen som var 
styrd av den politiska makten, att museer i Sovjetunionen var politiserade på ett 
betydligt mer öppet sätt än i Väst och att den unga sovjetiska staten hade ett behov 
av att skapa en nationell identitet, för vilket Maksim Gorkij och hans litteratur 
visade sig vara väl lämpad att användas. Vidare visar de på att det som förmedlas 
på Gorkijmuseet är någonting mer än bara Gorkij och att det komplexa förhållandet 
mellan Gorkij och huset förändrar den känsla som besökare av museer erfar. 
Slutligen demonstrerar de att Gorkijmuseet i likhet med andra personmuseer måste 
hitta sätt att hantera och förhålla sig till frågor om autenticitet, representativitet, 
stereotypisering och ”genius loci”, alltså känslan av en kvardröjande närvaro 
kopplad till den person som museet är tillägnat. De slutsatser som kan dras mot 
bakgrund av detta är att man på Gorkijmuseet kan förnimma en kollision mellan 
olika typer av värden, att det finns en disharmoni mellan Gorkij och huset själv och 
att det existerar fler än en ”genius loci” på Gorkijmuseet. 
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Appendix 1 

Författarpersonmuseer i Moskva 
Andrej Belyj, 1 museum 
(http://kvartira-belogo.guru.ru/museum) 
Aleksandr Blok, 1 museum 
(http://xn--80aag2blbzvz.xn--p1ai/load/) 
Michal Bulgakov, 1 museum 
(http://bulgakovmuseum.ru/) 
Valerij Brjusov, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/) 
Fjodor Dostojevskij, 2 museer 
(http://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-f-m-dostoevskogo/, 

http://darovoe.ru/) 
Sergej Durylin, 1 museum 
(http://durylinmuseum.com/) 
Arkadij Gajdar, 1 museum 
(http://klin-museum.ru/musems/DommuzeyGaydara.html) 
Nikolaj Gogol, 1 museum 
(http://domgogolya.ru/) 
Maksim Gorkij, 1 museum 
(http://imli.ru/) 
Aleksandr Herzen, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-a-i-gertsena/) 
Sergej Jesenin, 1 museum 
(http://esenin-museum.ru/) 
Michail Lermontov, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-m-yu-lermontova/) 
Anatolij Lunatjarskij, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/memorialnyy-kabinet-a-v-

lunacharskogo/) 
Vladimir Majakovskij, 1 museum 
(http://muzeimayakovskogo.ru/) 
Bulat Okudzjava, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-b-sh-okudzhavy/) 
Aleksandr Ostrovskij, 1 museum 
(http://www.gctm.ru/branch/dmo/) 
Boris Pasternak, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-b-l-pasternaka/) 
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Michail Prisjvin, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-m-m-prishvina/) 
Aleksandr Pusjkin, 1 museum 
(http://pushkinmuseum.ru/?q=node/4) 
Vasilij Pusjkin, 1 museum 
(http://www.pushkinmuseum.ru/?q=node/2) 
Aleksandr Solzjenitsyn, 1 museum 
(http://www.bfrz.ru/) 
Anton Tjechov, 2 museer 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-a-p-chekhova/, 

http://chekhovmuseum.com/) 
Kornej Tjukovskij, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-k-i-chukovskogo/) 
Aleksej Tolstoj, 1 museum 
(http://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-a-n-tolstogo/) 
Lev Tolstoj, 1 museum  
(http://tolstoymuseum.ru/museums/museum_branchs/khamovniki/) 
Marina Tsvetajeva, 2 museer 
(http://www.dommuseum.ru/, http://mdmc.korolev-culture.ru/) 
Ivan Turgenjev, 1 museum 
(http://pushkinmuseum.ru/?q=node/1) 


