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Inledning1

En arbetslivsforskare med historisk imikming  har inte någon given plats i det
offentliga samtalet. Massmedia är foga intresserad och de som ägnar sig åt
arbetslivets förnyelse lyssnar hellre på forskare med annan kompetens. Vi
historiker är samtidigt daliga på att kommunicera med människor och grup-
per utanfor den akademiska världen. 1 detta är vi på inga sätt unika. Som
många andra akademiker befinner sig historikerna, for att citera Kjell Jons-
son på tidskriften Tvärsnitt, “långt bortom en kommunikation med medbor-
garna. De flesta har enbart andligt umgänge med ämneskolleger.“2

Hur kan vi arbetslivhistoriker bryta denna isolering och varför är det nöd-
vändigt att delta i det offentliga samtalet? Om detta handlar denna
föreläsning.

Häromveckan blev jag uppringd av en tjänsteman på Stadskansliet i Göte-
borgs kommun. Han ville diskutera urbetets idé och vande sig av detta skal
till Arbetets museum. Tjänstemannen hade tidigare jobbat inom det privata
näringslivet. DärilXm  var han van vid en ständig jakt på kostnader och över-
syn av arbetet. För närvarande jobbar han med den nedskärning och föränd-
ring av arbetsorganisationen som politikerna i kommunen beslutat genom-
föra. En enkät bland de kommunalt anställda, närmare 70 000 personer, vi-
sade på ett utbrett missnöje med den politiska ledningen. De tillfrågade  an-
ser sig inte ha fått tillräcklig uppskattning och uppmärksambet för sitt arbete.
Missnöjet galler också politikernas sätt att hantera övergangen till nya drift-
former. De tillfrågade uppskattar samtidigt sina jobb och är negativa till
förändringar av det slag som nu diskuteras.

Undersökningen bland kommunens anställda har fått denna tjänsteman att
fundera över arbetets ide och utrymmet för alternativa arbetsformer. Vad
betyder arbetet för oss människor, vilka arbetsformer har tidigare funnits  och
varför har lönearbete blivit den enda tankbara formen av arbete i vart sam-
hälle? Han efterlyser en debatt om arbetets betydelse för olika grupper samt
hur arbetet har förändrats genom historien. Detta menar han sig behöva i sitt
dagliga arbete i Göteborgs kommun.
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Samtalet från Göteborg var inte det enda i sitt slag. Genom åren har jag
mottagit brev och telefonsamtal fZn enskilda personer och grupper som sökt
uppgifter om eller velat diskutera dagens arbetsliv i ett längre historiskt
perspektiv. Antingen har de varit genuint historiskt intresserade eller önskat
distansera sig från nuet för att få en tydligare riktning mot framtiden. Distan-
seringen skärper nämligen “vårt sinne för proportioner och vår iakttagelse”.3

Vart vänder man sig för att få diskutera arbetets id6 och andra frågor kring
arbetet i historien, och vilken kunskap kan vi arbetslivshistoriker bidra med?

Kunskapsformer

Vi akademiker vill vi gärna tro att vårt sätt att producera kunskap är över-
lägsen all annan kunskapsproduktion. Det systematiska arbetet med stora
mängder data som vi samlar in, bearbetar och analyserar utifrån bestämda
teorier, hypoteser och frågeställningar ses som kungsvägen till ny kunskap.
Men det finns, och det erkänns idag av många forskare, även andra kun-
skapsformer. 1 princip kan fyra urskiljas: vardagskunskap, yrkeskunskap,
vetenskaplig kunskap och konstnärlig kunskap. Dessa är både komplemente-
rande och konkurrerande. Samtliga kunskapsformer är emellertid nödvän-
diga i ett utvecklat samhälle. Akademikerna har i sin professionaliseringsiver
dock varit måna om att dra upp tydliga gränser mellan den vetenskapliga
kunskapsformen och övriga kunskapsformer, samt nedvärdera de senares
betydelse. Genom att arbeta med modeller av verkligheten är vi akademiker
också duktiga på att tydliggör sammanhangen, vilket imponerar på männi-
skor för vilka tillvaron ter sig kaotisk och svåröverblickbar. Detta inger res-
pekt och får finansiärerna att öppna sina börser. Modeller och sammanbang
ger oss pengar, som leder till inflytande och makt.

Efier att som forskare under många år ha samarbetat med enskilda perso-
ner och grupper utanför den akademiska världen inser jag betydelsen av
mötet mellan olika kunskapsformer i kunskapsprocessen. Dialogen är inte
minst viktig vid studier av arbetslivets historia. Därför har jag sökt mig till
det offentliga rummet i akt och mening att kommunicera med människor som
besitter andra kunskaper, inte bra för att fa eller ge, utan för att ge och ta.

Samtal om arbetet

1 1977 års högskolelag blev landets universitet och högskolor ålagda att
ägna sig åt forskningsinformation vid sidan av utbildning och forskning.
Starten var trög men idag är området en etablerad del av verksamheten vid
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landets högskolor. Särskilda informationsavdelningar har inrättats, vilka på
olika sätt formedlar forskningsresultat till allmänhet och beslutsfattare.
Forskningsrådsnämnden har gjort stora insatser på området, b1.a.  med hjälp
av sin småskriftsserie.  Flera populärvetenskapliga tidskrifter, mer eller mind-
re knutna till universiteten, har på kort tid fått stor spridning. Radio- och tv-
program samt utställningar produceras och tidningsartiklar författas i en strid
ström, seminarier anordnas och universiteten håller regelbundet “öppet hus”.
Forskningsinformation är onekligen ett stort och växande område som en-
gagerar många människor och omsätter stora belopp. Betydelsen av denna
insats bör inte underskattas.

Men det finns problem. För det första är det en liten grupp forskare som
mer regelbundet uppträder i rollen som forskningsinformatör. Arbetslivshis-
torikerna tillhör inte de sämsta, men är ej heller de t%ämsta.  För det andra,
och det är mer allvarligt, sker forskningsinformationen genom en enkelriktad
överföring av kunskap. Forskarna samtalar sällan utanfor de akademiska
salarna. 1 regel finns en bestämd sandare och en difILs grupp mottagare.
Mottagarna ses inte som en aktiv part med egna kunskaper och egna intres-
sen. Målet är att “få ut” forskningsresultaten, och det galler att hitta lampliga
former och kanaler för detta.

Men i likhet med tjänstemannen ifrån Göteborg Iinns det människor som
söker någon att samtala med, som inte nöjer sig med det hanhon läser eller
får via radio och tv och som har egna erfarenheter som de vill ventilera med
andra. Informationsmängden har också blivit så stor att det är hart nar omöj-
ligt för andra än specialister att orientera sig bland artiklar, skrifter, filmer,
konferenser och radioprogram. Stora grupper nås inte heller av forskningsin-
formationen hur tilltalande den än må vara. De lever i en socio-kulturell
miljö dar man av tradition väjer undan inför denna typ av kunskapsöverför-
ing. Ny kunskap skall kunna relateras till den situation de själva lever och
verkar i, och kunskaperna skall förmedlas av budbarare man litar på. Infor-
mationsmottagandet är i hög grad socialt, selektivt och relaterat till den egna
kunskapsnivån.5

Mötesplatser

Enligt vissa pedagoger krävs en rad villkor om forskningsresultaten skall
komma till verklig nytta: För det första fordras insikt om förhållanden som
råder inom brukarens arbetsfält, för det andra måste den som överför bud-
skapet vara accepterad av mottagaren, för det tredje fordras kontinutet i
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kontaktema samt för det fjärde uppnås det bästa resultatet om forskaren
deltar praktiskt i något projekt.6

Var byggs dessa “broar av kunskap”?7 Var films vår tids mötesplatser,
platser dar en varaktig dialog kan föras mellan människor med olika kunska-
per och intressen; platser dar frågor ställs och svar ges i en utvecklande
process och dar rollen som mottagare och sandare ständigt skiftar, dar olika
typer av kunskaper möts och dar forskaren liksom andra deltagare tillförs
nya perspektiv och frågeställningar?

Frågan ställer jag efter att som forskare och lärare under 15 Ars tid samar-
betat med enskilda amatörforskare, studiegrupper och museer samt under
senare Ar tjänstgjort som lärare vid lokalhistoriska kurser, deltagit i forsk-
ningscirklar och byggt upp ett nära samarbete mellan fack och forskare i
Mellansverige.

Det är min bestämda uppfattning att det behövs fler mötesplatser dar en-
skilda individer och grupper kan trätfas till samtal kring b1.a.  arbetslivets
förändring. Arbetslivshistorikem är en viktig part i en samverkansprocess,
som ger möjligheter till överblick, sammanhang och helhetsförståelse.*

Museer, science center, folkhögskolor och högskolor kan alla på sitt sätt
tjänstgöra som rum för varaktiga samtal om arbetets ide och förändring ur ett
humanistiskt perspektiv. Forskningscirkeln och forskningsprojektet erbjuder
också denna möjlighet.9 Har tanker jag dock i första hand uppehålla mig vid
museerna.

Museet är både ett upplevelserum och en offentlig plats dar människor
med skilda kunskaper möts. Museerna utnyttjas dock i första hand av hög-
utbildade människor i storstadsområden. Lärare, forskare - inklusive ama-
törforskare - journalister, reklamfolk, kulturarbetare och akademiker i of-
fentlig förvaltning går mer än andra på museer. Arbetare, förtidspensione-
rade och långvarigt arbetslösa besöker mer sällan dylika institutioner. En
vissa forandring kan dock skönjas, framförallt  genom att skolan i ökad grad
använder museerna i sin undervisning.rO

Medvetenheten om den sociala snedfördelningen har fått enskilda museer
att knyta varaktiga kontakter med folkrörelser, studieförbund och studie-
grupper.11 Arbetets museum i Norrköping har också som ett mål att bryta
den sociala snedfördelningen. Den ekonomiska nedskärning som för narva-
rande genomfors av borgerliga politiker på kommunal-, lans- och riksnivå
hotar dock att begränsa nytankandet och återbörda museerna till samhällets
övre skikt.
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Museerna och skildringen av arbetet i historien

Museerna representerar “historiens närvaro i samhället”. Genom att de vän-
der sig till en publik tillhör de opinionsbildarna och “deltar i medvetande-
bygget också genom sm tystnad”.** Frågan är då vilken bild av arbetet som
museerna traditionellt ger i sina utställningar och skrifter.

Under mina besök vid svenska och utländska museer under senare år har
jag funderat en hel del kring denna fråga. Det första som slagit mig är den
stora övervikten for forindustriella eller tidigindustriella hantverks- och bon-
demiljöer. Den vanligaste visualiseringstekniken går, för det andra, ut på att
efterlikna verkligheten via miljörekonstruktioner. Genom ett utsnitt av
“verkligheten” söker man uppnå flera saker: föremålen visas upp i sin kon-
text och besökaren får en bild av hur det kan ha sett ut på en arbetsplats i
äldre tid. Den realistiska framtoningen  bar dessutom på en objektiv prägel.
Sällan demonstreras hur ett arbete har förändrats och än mindre hur detta har
påverkat de direkt berörda. Museerna har en förkärlek för detaljerade, lös-
ryckta ögonblicksbilder, vilket självfallet också uppskattas av många besö-
kare, men som knappast bidrar till att “skarpa iakttagelseförmågan” utan
snarast befäster bilden av det exotiskt forfhrtna. 13

Till grund för dessa miljörekonstruktioner liggefr i regel en omfattande do-
kumentation och föremålsinsamling i fält. För utställningsproduktionen sva-
rar museets egen personal. Ibland tar man hjälp av arkitekter, konstnärer,
lärare, forskare och människor med praktisk yrkeskunskap. Då möjligtvis
tänjer man på perspektivet och frigör sig från materialet. Bäst resultat nås
om man tar ställning och tydliggör vissa bestämda förh&r.nden  genom att
välja ut de mest betydelsebarande föremålen och låta konstnärer jobba med
överdrifter, förvrängningar och motsatser. Ställningstagandet kan få besö-
karna att ställa motfrågor och tylla i utifrån egna erfarenheter och funde-
ringar. ‘4

Vanligtvis strävar museerna dock efter att rekonstruera äldre miljöer. Ti-
dens förhållanden kan utläsas i de slitna föremålen och de tidstypiska pro-
duktema. Men arbetet är inte bara en ändamålsenlig teknisk process utan
också en social där människor tilldelas bestämda positioner utit% ålder,
kön, yrkeskunskaper, arbetsuppgifter samt deras relation till produktions-
medlen. Även detta behöver tydliggöras nar äldre tiders arbetsliv skildras på
museerna. Därför är det viktigt att, dar så är möjligt, tå till stånd en dialog
med arbetslivshistoriker och konstnärer liksom med direkt berörda männi-
skor redan vid planeringen av dylika utställningar, samt att använda utställ-
ningarna som utgångspunkt för samtal om arbetet och dess förändring. Har
bör arbetslivshistorikerna ha en roll att fylla. Med över 14 miljoner besökare



TheVillage
1. Ganal Street Bridge from Wolverhampton.
2. Lime Kilns. built here  in 1842.

9.The Bottle and Glass from Brierley Hl11

3. Gregory’s Store and Glass Cutter’s.
LO.  Grimny Newtnn’s Shop and CottagPs.

4. Chainmakers  House, with brewhouse and cheinshoo.
11. Coal iired bakery from Oldbury.
12. Site for Shoos.

5. Emile Doo’s chemists shop.
6. Providence  Methodist Chapel from Netherton.
7. Dudley Ganal Tunnel.

--
13. Rolling Mill. Chainshop and Ironworks.
14. Lifting Rridge from Tipton.
15. The Ganal Boat Dock and borits.

9. Tunnel trips leave from the derelict Limekilns. Refreshments and toilets can be found abwe tbc Buat 1)w.k

Karta över the Black Country Museum, ett frilujbmuseum nära Birmingham i England
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är landets museer knappast ointressanta, alha helst om de producerar bilder
av äldre tiders arbetsliv. 15

Museerna och arbetslivet i industrisamhället

1 museemas arkiv och förråd finns idag gott om material fram till 1920~talet.
Det mesta som rimligen kan vara intressant att samla in från perioden före
denna tid har redan överförts till museemas arkiv. Landets museer hyser
många gånger inte bara ett utan en uppsättning nästan identiskt lika föremål
fi%n förkapitalistiska och tidigindustriella miljöer. Från 1920-talet  tiam till
19804alet  är det däremot en besvarande lucka. Museitjänstemännen och
museiledningarna har varit föga intresserade av att samla föremal, minnen
och fotografier t?An industrisamhället. De har främst befattat sig med den
gamla hantverks- och alhnogekulturen, helt enligt gängse museitradition.

1900~talets  industrisamhälle i dess olika skiftningar är sålunda daligt re-
presenterat på landets museer. Idag behövs en “räddningsaktion” för att
överbrygga glappet mellan museemas förindustriella och moderna samlingar.
Har har historikerna en viktig uppgift  som samtalspartner i den prioritering
som måste till. l6

På museerna inser allt fler att det är viktigt att nu påbörja en systematisk
dokumentation av 1900-talets  arbets- och hemliv. Tillvägagångssättet disku-
teras b1.a.  inom SAMDOK, det samarbetsorgan som landets kulturhistoriska
museer inrättade i slutet av 1970-talet  i syfte att Iå igång en samordnad do-
kumentation av samtida arbets- och hemliv. 1 SAMDOK vidgas nu verk-
samheten successivt till en dokumentation av det tidiga 1900-talet.  De etno-
logiskt skolade museitjänstemännen behöver dock hjälp att välja lampliga
insamlingmetoder och bearbeta det inkomna materialet. Som medlem av
SAMDOK-rådet  deltar jag sedan en tid i det övergripande arbetet med att
utveckla och förstärka dokumentations- och insamlingsarbetet av svenskt
vardagsliv vid landets kulturhistoriska museer. Som historiker kan jag tillfö-
ra SAMDOK nya aspekter, inte minst nar det galler hur det historiska mate-
rialet skall samlas in. Samtidigt har mötet med etnologiskt skolade musei-
tjänstemän fått mig att fundera över arbetslivshistorikernas kompetens och
hur denna bäst skall tas tillvara i museemas dokumentationsverksamhet.
Arbetet i SAMDOK har också fått mig att tanka över bristema i arbetslivs-
historikens kunskaper, och vad som krävs för att in fler historiker vid landets
museer. 17
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Museerna och forskningen

Landets kulturhistoriska museer och specialmuseer (Arkitekturmuseet, Sjö-
historiska museet, Tekniska museet mtl) har i sina arkiv mängder med in-
formation om äldre tiders vardagsliv. Genom ortsmeddelare och egna in-
samlingar i fält har man successivt samlat på sig ett stort material av kvalita-
tivt slag. Mimresinsamlingar, redskap och andra föremål, fotografier, kartor
och annan dokumentation av fysiska miljöer ar utmärkta källor vid studier av
arbetslivets historia. De tidsmässiga luckorna är som sagt dock stora. Stora
delar av det insamlade materialet är dessutom obearbetat eller bara delvis
bearbetat. Samlingarna borde kunna utnyttjas i större utsträckning, vilket
dock forutsätter bättre kontakter mellan museerna och universitetens
forskare.18

Museemas kontakter med forskarsamhället går företrädesvis till personer
vid etnologiska, arkeologiska och konstvetenskapliga institutioner. Histori-
ker och ekonomhistoriker är sällsynta varelser i museivärlden, inte minst
om de är utbildade forskare. Men det är överhuvudtaget ont om personer
med forskarkompetens vid landets museer. Av 4 100 årsanställda på 195
museiinstitutioner påträtfar vi personer med licentiat- eller doktorsexamen
blott vid ett fåtal större specialmuseer utanför Stockholm.19 Men inte ens de
statsunderstödda centrala museerna i huvudstaden håller sig med sarskilt
många forskarutbildade personer, och detta trots att man under en följd av år
har vidtalat behovet av en utökad forskarkompetens vid landets museer. Ge-
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nom denna förstärkning hoppas man kunna fördjupa perspektiven, förbättra
insamlingsarbetet och mer systematiskt utnyttja det arkiverade materialet.
Detta har hittills dock stannat vid en from förhoppning.20

Mig veterligen fimrs idag tre disputerade historiker, alla man med ekonom-
historisk imiktning, vid landets kulturhistoriska och special museer: Jan-Erik
Pettersson, Janken Myrdal och jag själv. Trots att museerna överlag har en
stark historisk Cktning  och dessutom ägnar sig åt att dokumentera och
levandegöra arbetslivet finns, vid sidan av mig, ännu inte någon arbets-
livshistoriker anställd vid landets museer. Däremot finns flera duktiga etno-
loger med arbetslivsimiktning.  Min anställning vid Arbetets museum och
den adjungerade professuren är sålunda ett nytt inslag i Museisverige. Det
lär dock inte dröja sarskilt lange innan fler museer följer efter, men det torde
då främst vara etnologer och konstvetare som utses till professorer.

Däremot har vissa museer etablerat goda kontakter med enskilda forskare
(även historiker), studiegrupper, intresseorganisationer och anställda på en-
skilda arbetsplatser.21 Dessa museer ar dock tå, och samarbetet utmarks mer
sällan av någon långsiktighet. Även detta ämnar Arbetets museum att andra
på. Museet avser sålunda att göra inbrytningar på flera kunskapsområden.

De nya arbetslivsmuseerna

1 dokumentationen av 1900-talets  arbetsliv deltar numera också Arbetets
museum. På flera sätt skiljer vi oss från andra museer. Vi samlar sålunda
inte föremal utan koncentrerar oss på minnesberättelser och fotografier. Vi
samarbetar också med fackförbund, enskilda fackavdelningar, klubbar och
medlemmar, liksom med amatör- och yrkesforskare.

1900-talets  arbetsliv har nu inte varit helt bannlyst i museivärlden. Under
de senaste årtiondena har åtskilligt uträttats inom detta område, något som
dock har skett på ISillig  basis utanför de etablerade museinstitutionerna.
Från slutet av sjuttiotalet har det nämligen vuxit fram hundratals små lokala
arbetslivsmuseer på en rad platser i landet. Dessa drivs av entusiaster vilka
ofta har egna erfarenheter av den verksamhet de skildrar. 1 första hand är det
mannens värld vi har möter. Kvinnomas liv och arbete skildras mer sällan,
även om en viss förändring kan skönjas.**

Arbetslivsmuseerna bygger på människors genuina intresse, yrkeskunska-
per och vilja att synliggöra den egna historien, Har jobbar lågutbildade
människor ofta oavlönat för att rädda minnet av samt visa det egna yrkets
historia och villkor. Många arbetslivsmuseer klarar dock inte uppgiften på



C. W. Thorstensons  Mekaniska Verkstad i Amål, ett av ca. 700 mindre arbetslivsmuseer
i Sverige.
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egen hand utan har etablerat kontakter med lansmuseer och andra större
museer for att få hjälp att lösa olika problem, inte minst de finansiella.

På den har typen av museer möter vi i regel ögonblicksbilder från en svun-
nen tid. Den autentiska miljön ger dock en upplevd närhet vilket sätter besö-
karens fantasi i rörelse. Om ingreppen i miljön gjorts med varsam hand ar
det möjligt för en besökare att urskilja olika tidsfaser; lager på lager kan
skalas av och förändringarna blottläggas. 1 och för sig är detta inte helt lätt
för en ovan person, men kan förverkligas med hjälp av guider med egna
yrkeserfarenheter.

Ytterst sällan har dessa museer etablerade kontakter med forskare, även
om det förekommer. Själv har jag, dels i fack-forskarsamarbetet vid Uppsala
universitet och dels vid Arbetets museum besökt och samtalat med
människor vid en rad arbetslivsmuseer. Arbetets museum söker också
upprätta fasta kontakter med arbetslivsmuseerna runt om i landet. Dessa
museer ar viktiga eftersom de fördjupar och breddar bilden av 1900-talets
arbetsliv, men de behöver hjälp för att överleva och utvecklas.

Arbetets museum i Norrköping, som efter en lång förberedelseperiod öpp-
nade strax före jul, har för övrigt sin upprinnelse i ett lokalt norrköpingsini-
tiativ. Tanken var dock från första början att Arbetets museum skulle bli ett
riksmuseum. Idag har museet varken några tidsmässiga eller geografiska
gränser. Tonvikten ligger samtidigt på arbetslivet i industrisamhället, och
uppgiften ar att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia.

Hur hanterar vi denna uppgift?
Svaret skall har ges genom en jamförelse med igångsättningen av ett be-

tydligt äldre och mer kant svenskt musuem.

Arbetets museum i ett hundraårsperspektiv.

Hundra år efter att Skansen, världens första friluftsmuseum, invigdes i
Stockholm slog Arbetets museum upp sina portar. Skansen och Nordiska
museet var i mycket ett enmansprojekt. Utan Artur Hazelius nitiska arbete
med att samla in allmogeföremål och uppvaktningar av burgna finansiärer
skulle dessa två institutioner aldrig ha blivit till.23 Arbetets museum vilar på
en bredare bas, vilket i och för sig inte har förenklat uppgiften. Drygt tio år
tog det från ide till museum. Bakom museet står LO, TCO, KF, ABF och
TBV, dvs stora delar av folkrörelsesverige. De löpande utgifterna har hittills
dock täckts av statliga medel.
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Museikonceptet, en arbetsform som svarar mot en bestämd samhällelig
situation, har utarbetats av Erik Hofren,  idag museichef i Norrköping, tidiga-
re landsantikvarie i Dalarna.

Museet är inrymt i en sjukantig byggnad uppförd år 19 17 på en ö i Motala
ström, i centrala delarna av Norrköpings industrilandskap. Museibyggnaden
med 7000 kvm i sjuvåningar kallas i folkmun Strykjärnet efter sin mycket
säregna form.

Skansen och Nordiska museet uppfördes på sm tid för att rädda minnet av
den gamla allmogekulturen som hotades av det framväxande industrisamhäl-
let. Detta återspeglar sig också i kretsen av tillskyndarna. Hembygden var en
angelägenhet för borgerligheten, nykterhetsrörelsen och bondeorganisatio-
nerna. Socialdemokratin och industriarbetarna hade föga till övers för detta
svärmeri for det gamla orättvisa fattig-sverige.  Arbetarrörelsen var som or-
ganisation till en början för övrigt utestängd från Skansen.24

Hazelius och hans medarbetare samlade och ställde ut föremalen i rekon-
struerade naturtrogna miljöer. De försökte ge människorna i staden en bild
av livet på landet i gången tid. Museitjänstemännen arbetade inte med ett
historiskt perspektiv, där förändringar och faser lyftes fram. Det var den
äldre bondekulturen som sådan man önskade samla, varda och visa. Och
många besökare kände igen sig. De hade nyligen brutit upp från landsbyg-
den och flyttat till staden. På Skansen kunde de samla mod och känna
stolthet. Andra sökte sig till Skansen och det förflutna för att koppla av och
hämta stöd i en tid av dramatiska förändringar och sociala spänningar.

Hazelius och andra samtida museimän förenade inte insamlingen av före-
mål och minnen  från det gamla bondesamhället med en kritisk analys av det
förflutna och en problematisering kring samtidens förändringar. Det var inte
sammanhangen Hazelius ville visa, utan allmogekulturens rikedom och
skönhet. Museet blev därför inte heller ett forum för ett samtal om det fram-
tida samhället. Det förflutna användes snarast som en sköld mot det nya som
med våldsam kraft vällde in och hotade utplana allmoge-Sverige.  Skansen
och hembygdsgårdarna utformades som gigantiska monument över en utdö-
ende epok och en skattkammare för människor som vurmade för hantverk
och hemslöjd. Här kunde nostalgin leva ut i en socialt accepterad miljö.

På ett plan blev museerna dock till verktyg i det samtida förändringsarbe-
tet. Skansen och Nordiska museet, i likhet med de hembygdsgårdar som i
början av 1900-talet  anlades runt om i landet, samlade människor kring ett
ideal. Museerna och gårdarna gav, ofta omedvetet, människor tankar om det
goda livet, vad som var värdefullt att slå vakt om och vad som var mindre
bra.



Jhykjärnrt i sju v&lingar  r e ser  s ig ur Motala ström mitt i Norrköpings
industrilan&ap.  Foto: A. Kratz
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Några utvecklade sina funderingar i programskrifter. En framstående de-
battörer och idespridare var Karl-Erik Forsslund, Brunnsviks skapare, vars
skrift  “Storgården. En bok om ett hem”, tryckt första gangen år 1900, spreds
i stora upplagor. Hans kritik av det urbana samhället förenades med, för att
citera Lars Furuland, en “nästan religiös dyrkan av naturen och hemlivet på
landet.” Tankegångarna i boken var dock lAngtit?ån gammalmodigt pass&
Forsshmds  ideer fick stort genomslag i samtiden, inte minst bland tidens
unga vänsterradikaler.25

Med andra ord är det fel att enbart se Nordiska museet, Skansen och hem-
bygdsgårdarna som monument över en förfluten epok och ett rum för nos-
talgi. Genom sitt idylliska läge mitt i den brusande storstaden kom Skansen
att bli en bro mellan två samhällsepoker. Denna roll innehade museet dock
på ett omedvetet och dunkelt vis.

Arbetets museum kan också bli ett monument över en utdöende epok, över
industrialismens samhälle, och ett nostalgiskt stråk över till det postindust-
riella samhället. Till skillnad från Artur Hazelius och hans medarbetare tror
vi oss dock medvetna om detta, och forsöker - så långt det nu är möjligt -
utnyttja situationen. Utställningarna är sålunda inga nostalgiska vandringar i
arbetarklassens och arbetarrörelsens historiska landskap. Istället stravar  vi
efter att i dialog med museets huvudman och besökare tänja det uppenbara
och utveckla museet till en bro över långt vidare vatten än Motala ström som
omsluter museibyggnaden i Norrköping.

1 utställningarna på Arbetets museum, sarskilt i Sjätte Sinnet, har vi därför
valt att inte i första hand exakt rekonstruera enskilda äldre arbetsmiljöer och
ordna dem i kronologisk följd. Vi jobbar snarare med olika teman och låter
skeenden överlappa varandra. Detta uppnås genom att perspektiven och fiå-
gestalhringama  tillåts skifta och tempot variera. Vi vill på detta vis tillhanda-
hålla ett f3rum för debatt och reflektion. Den konstnärliga uttrycksformen
har vidare en central plats och i utställningarna möts flera olika kunskaps-
former.

Museet är nyöppnat, men på tre och en halv månad har vi redan raknat in
drygt 60 000 besökare. En del har vandrat igenom utställningarna utan per-
sonlig kontakt med museets personal. Andra har deltagit i seminarier, vilka
är en hörnsten i vår verksamhet. Vid dessa söker vi alltid lägga in historiska
föredrag i syfle att utsträcka tidsperspektivet. Åter andra har guidats runt i
grupp eller själva deltagit i någon praktisk verksamhet i huset, medan vissa
har nöjt sig med att äta en god middag i restaurang Lax och Strömming på
sjätte våningen med magnifik utsikt över industrilandskapet och på vägen
ner vandrat genom utställningarna for att avslutningsvis stanna till i musei-
butiken.
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rfr 1867 var det nödår  i Sverige. I Norrköping samlades arbetare och gesäller tre
kvällar i radför att “helsa på hos några spannmålshandlare...och  mipsa  dessa glupska
ojur. ” SpannmåIshandIarna,  som hade rikligt med mat på sina bord, lät militär och
beväpnad polis skringra demonstranterna. Scen ur utstälIningen  sjätte sinnet, avsnittet
om smaken. Foto: H. Tutdosko@

Museet brukas sålunda på en mängd olika sätt, och vi som jobbar dar för-
söker förstå vad besökarna efietiågar  och vad som krävs för att få till stånd
en fruktbar dialog med dessa. På denna punkt befinner  vi oss ännu bara i
början.

Och mottagandet?
Vissa är besvikna, det skall inte fornekas. De har sökt sig till museet för

att få bekräftelse på hur hart och svart det var i det förflutna, eller pga av en
önskan att se de “stora tramsteg” som arbetarrörelsen genomfört under
19004alet.  Andra är positiva just genom att de upplever något annorlunda
som 5 dem att fundera över sin egen situation; distanseringen skärper iakt-
tagelsefornrågan. Reaktionerna skiftar sålunda,  delvis beroende på hur val vi
tar emot besökarna och ger utrymme för fragor.  De goda besökssiffrorna
samt det faktum att många återkommer tyder på att museet faktiskt fyller en
funktion och uppskattas av åtskilliga besökare.
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Genomskärning av Strykjärnet och Arbetets museum med våningarnas tidigare och
framtida användning.

Museerna och historien

Ett museum är ett offentligt rum vilka representerar, som redan påpekats,
“historiens närvaro i samhället”. En viktig uppgift för museerna bör vara att
mobilisera historien för att aktivera diskussionen kring aktuella frågor.

Hindren för en varaktig dialog och ett kreativt kunskapsutbyte är dock
många. Den museala tjänstemannaidentiteten lägger en tung hand över mu-
seerna. Till den viktigaste uppgiften hör att samla och varda för hamtida
generationers behov - vilka de än må vara! Att ta ställning i olika frågor och
utmana traditionellt tankande med hjälp av samlingarna och goda kunskaper
om historien är mycket ovanligt - åtminstone i Sverige. Den otydliga profi-
len och försiktiga framtoningen kan, om inget görs, bli ett hot mot musei-
väsendet i nittiotalets karva ekonomiska klimat. Istället för att aktivera sig
och tydliggöra sin inriktning sluter museerna sig kring sina byggnader, sam-
lingar och traditionella tillskyndare. Det motsatta vore lampligare, dvs en
offensiv satsning dar fastare kontakter knyts med universitet och skolor,
intresseorganisationer, studiegrupper, konstnärer och enskilda personer, och
dar museerna utvecklas till rum för upplevelse, reflektion och offentliga



Tvinning i Snokjärnet,  1930~tal.  Foto: Holmens arkiv

samtal i angelägna frågor. Detta fordrar emellertid goda kunskaper både om
nuet och historien samt en vilja att diskutera perspektiwal. Besitter musei-
personalen denna kompetens och insikt? Kanske, kanske inte. Låt mig av-
slutningsvis berätta om ett gigantiskt utställningsprojekt som landets museer
nu gemensamt drar igång inför 1993. Projektet går under namnet “Den sven-
ska historien.”

Den svenska historien

De svenska museerna med Nordiska museet och Historiska museet i spetsen
har utsett 1993 till Den Svenska Historiens ar. Den 21 mars nästa år invigs
med pompa och ståt två stora utställningar som skildrar Sveriges historia
från kristi födelse tiam till vara dagar. Perioden fram till 1520 visas på His-
toriska museet och perioden därefter på Nordiska museet. Har visas natio-
nens historia. Parallellt skall landets lansmuseer och kommunala museer
spegla det egna länets och kommunens historia. Begrepp som lokal särart
och identitet betonas. Specialmuseerna kopplar i sin tur på med olika teman.
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Scen ur sjätte sinnet, avsnittet om hörseln. Foto: H. Tuuloskorpi



19

S:t Göran och draken, symbolför “‘Den svenska historien’!

Den svenska historien ar det största enskilda utställningsprojekt som har
genomförts i Sverige. Syftet är, för att citera projektledaren Sten Rentzhog,
att “åter göra historien levande och till en del av det allmänna medvetan-
det”.26  Till grund för denna formulering ligger framförallt en kritik av sko-
lans historieundervisning. “Bristande kunskap om hur människor levde förr
och vad de kampade för bidrar till vilsenhet i nuet”, menar projektledaren.
Kritiken riktar sig också mot de senaste årtiondenas historieforskning. Ut
med strukturerna och den rigorösa källkritiken och in med människorna, de
dramatiska händelserna och det som folk känner igen, tycks vara ett motto.
Kronologin betonas liksom att utställningarna skall ge upplevelse, färg och
sammanhang. På så vis kan historielösheten brytas och svenska folket t% en
“närkontakt med historien”. Detta ar inte minst viktigt i ett skede då vi när-
mare oss övriga Europa och invandrarfientligheten växer. Projektet vill, en-
kelt uttryckt, skapa en nationell identitet i den europeiska integrationens
kölvatten.

Helt på egen hand kan museerna dock inte klara uppgiften att vanda tren-
den och öka medvetenheten om vart lands historia. Projektledningen bjuder
därför in alla tankbara institutioner och grupper. Utställningen ar tänkt som
en del av ett större projekt - “Folkrörelsen Den svenska historien”. Från den
21 mars 1993 och ett år framåt skall perspektiven i huvudutställningarna
fördjupas och nyanseras i artiklar, tv- och radioprogram, böcker, debatter,
föredrag, teaterföreställningar osv. Därför vänder man sig nu till massmedia,
skola, studieförbund, forskare och forfattare, dvs alla som på något vis kan
vara intresserade av föra ut och debattera Sveriges historia.

Är forskarna då beredda att anta denna inbjudan? Hittills har få forskare
engagerats. Uppsalahistorikem Christer Öhman  har knutits till projektet.
Men bristen på kompetenta historiker och ekonom-historiker är tydlig för



Planskiss av Nordiska museets utställning ‘Den svenska historien” I721-1993.

den som tar del av det utställningsförslag som föreligger. Utställningen
byggs upp kring en serie ögonblicksbilder av politisk, kulturell, teknologisk
och socioekonmisk  natur. Dessa är kronologiskt ordnade så att historiens
brytpunkter tydligt framgår. Igenkännandet är ett honnörsord, liksom “det
svindlande om”, dvs vad som kan tankas ha blivit följden om något ‘5  det
avgörande ögonblicket hade gått annorlunda”.27

Det finns skäl att rikta kritik mot valet av ögonblicksbilder och valet av
brytpunkter som följer den politiska historiens traditionella indelning. Histo-
rieprofessor Eva österberg, som nyligen granskat projektet, har påtalat att
det finns andra konkurrerande epokindelningar. Istället för att utgå från poli-
tikens lätt synliga gränspunkter borde man, menar hon, ha använt sig av
kultur- och socialhistoriens mer diffusa gränszoner.2s Livsformerna, inklu-
sive människors föreställningsvärld och normer förändras sålunda inte i fas
med tekniken och politiken. Kontinuitet och förändring blandas och bryts i
människans historia.

Bristen på sammanhang och langa linjer är uppenbar i Den svenska histo-
rien. ögonblicksbilder, låt vara nog så dramatiska och upplevelserika, ger i
sig knappast dagens människor en djupare historisk förståelse och en välbe-
hövlig distans till skeenden i nuet. Det stora sker många ganger i tysthet och
utan braskande rubriker.
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Tanken är vidare att visa föremålen och låta människorna “tala så mycket
som möjligt utan tolkande förklaringar, analyser och kommentarer”. Dessa
skall istället ges i sidoutställningar och i amrat material. Mot detta kan in-
vändas att valet av föremål, liksom hur de ordnas, innebar i sig en tolkning.
Frågan ar om den görs medvetet eller omedvetet. Någon möjlighet att låta
dåtiden tala till oss direkt utan vart förmedlande raster finns inte.

Projektledningens historiesyn har bestämt såväl urvalet av ögonblicksbil-
der och brytpunkter, liksom det sätt som sammanhangen skapas. Trots att
projektledningen säger sig vilja visa vanligt folks liv i form av motbilder är
dessa få i det presenterade förslaget. Välkända personer och händelser står i
centrum. Kungarna och krigen intar en central plats fram till början av 1800-
talet då först jordbruket och sen industrin träder in på scenen. Det industri-
ella genombrottet sker, för att citera ur projektpresentationen, “som bekant
med sågverksindustrin i södra Norrland. “29 Någon koppling till den föränd-
ring som ägde rum på landsbygden perioden dessförinnan görs inte, varken
på det materiella, sociala eller kulturella planet.30 Tydligt separerade ögon-
blicksbilder radas upp i en lång serie. Visst kan det vara nödvändigt att be-
gränsa sig till ett fåtal tydliga bilder, men varför knyts dessa inte samman
och varför en så stark fokusering på krig och politik? Kanske är detta hem-
vant för medelålders museitjänsteman, något man känner igen från sina egna
skolböcker dar kronologin var upphängd på kungar, krig och politiska re-
former? Men är det lika hemvant för yngre generationer och för andra grup-
per i samhället? Utställningarna försöker ordna det förflutna istället för att
visa på historiens komplexitet och parallella skeenden (och därmed också
möjligheterna för människorna att påverka historien).

Den sociala och ekonomiska historien är också satt på undantag, sarskilt
under perioden före 1600-talet.  Trots att arbetet är centralt i människors liv,
separerar människor och formar allas vart medvetande skildras arbetet blott i
några få ögonblicksbilder: i Västerbotten under trettioåriga kriget, på ett
jämbruk under 1700-talet,  på landsbygden i början av 1800-talet  och i ett
norrländskt sågverk i slutet av 1800-talet.  Därefter övertas scenen av demo-
kratin, folkhemmet och konsumtionen.

Men låt oss ändå inte vanda projektet ryggen. Det är onekligen en angelä-
gen uppgift att bidra till den ökade historiemedvetenheten. Vi behöver alla
distans till vår egen tid och kunskap om vår världs historia. Vi bör därför
anta projektledningens inbjudan och samlas kring en diskussion hur vi, och
detta gäller inte bara arbetslivshistorikerna, skall engagera oss i projektet
Den Svenska Historien under 1993. Låt oss göra det utifrån den kunskap vi
har. Vi kan ge sammanhang och linjer, men också presentera dramatiska och
färgstarka händelser och skeenden, liksom betydelsefulla individer och
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grupper. Men detta kräver att vi är villiga att delta i det offentliga samtalet,
att vi är beredda att höja oss över våra texter och vill se museerna som en
viktig plattform för ett dylikt samtal.
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Noter

1 Föreläsning given av Maths Isacson, forskningsledare vid Arbetets museum i
Norrköping, 2 mars 1992. Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala inbjöd till denna
foreläsning for att högtidlighålla Maths Bacons utnämning till adjungerad progessor vid
institutionen

* K. Jonsson, Ar akademiker intellektuella? Tvärsnitt nr 1192.
3 E. österberg, “Gräset och historien”, s. 38. Kulturrådet nr 1-2 1992.
4 Se tidskriften Dialoger där en debatt fors om kunskaper, språk och begrepps inne-

börder relaterat till arbetet. Debatten fors också vid det dialogseminarium som regelbun-
det anordnas av Arbetslivscentrum och Dramaten. Ansvarig är Bo Göranzon  vid Arbets-
livscentrum/KTH.  Se också 1. Josefson, Kunskqoens former. 1990, B. Göranzon, Det
praktiska intellektet. 1990, A. Janik,  Cordelias tystnad. 1991.

5 Se bl.a. G. Nylöf, Kultursociologiskt perspektiv på museer, s 32. Museiperspektiv.
Rapport från Kulturrådet 1986:2.

6 T. Thyden, “Broar av kunskap - en modell for kunskapsöverföring och forskningsin-
formation”, s. 16-17.  T. Thydén (red), Kunskapsöverföring och kunskapsvård Dalarnas
forskningsråd och Forum for kunskapsvård och forskningsinformation. DFR-rapport
1990:4.

’ T. Thydén, a.a. Om forskningcirklar som pedagogisk metod, se G. Hämsten,
Forskningscirkeln -pedagogisktperspektiv. LO, Stockholm 1991.

8 G. Nylöf, a.a. s. 27.
9 Ett forskningsprojekt som syftar till ett varaktigt kunskapsutbyte mellan fack och

forskare i Mellansverige är ALFOFAK (Arbetslivsforskning som bygger på fackliga kun-
skapsbehov). Detta projekt bedrivs med finansiellt stöd av Arbetsmiljöfonden. LO- och
TCO-distrikten i X-, W-, U-, D- , C-och T-län samarbetar har med forskare vid Uppsala
universitet och de regionala högskoloma kring arbetslivets forandring och arbetets vill-
kor. Projektledare är Lars Holmstrand vid pedagogiska institutionen i Uppsala.

lo G. Nylöf, a.a. s. 28, samt G. Nylöf, “Museivanor och museipublik”. Kulturrådet 3-
4:1990

l1 Ett bra exempel på hur ett lokalt museum har byggt upp nära och fasta kontakter
med människor, grupper och organisationer i lokalsamhället finns i Landskrona. Se om
den kulturpolitiska modell som tillämpats i Landskrona i SAMDOK-bulletinen  nr 1 1991,
artikel av G. Hedlund, “Landskronafolket - en unik satsning i museivärlden.”

l2 P-U. Ågren, “Museerna inför 90-talet”, s. 54. Kronås nr 1190.
l3 M. Isacson, “Tankar om arbetets gestaltning - utifrån en resa till England och

Wales”. Svensk biblioteksforskning. Meddelanden  från Centrum för Biblioteksforskning
1991  nr 2. Clara Åhlvik, “Arbetaren på museum. Om makt och kamp i kulturhistoriska
utställningar.” Opubl. uppsats Ekonomisk-historiska institutionen. Göteborg 1990.

l4 Se M. Wallace, “The future  of history museums”. History news vol 44 no 4 1989.
N. Postman “Extension of the museum concept”.  Uppsats vid ICOMs  konferens i Haag
hösten 1989. G. Korff, ‘Historia som utställningsämne”. Tvärsnitt 1-2 199I.
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J5 Museistatistik 1990. Ku 14 SM 9102. Statistiska meddelanden. SCB
l6 Vid Nordiska museet genomfors nu en landsomfattande insamling av bondeminnen

liksom av föremål från 1900-talets  lantbruk. Projektet leds av Janken  Myrdal, ekonom-
historiker och museiman Nordiska museet samarbetar har med LRF samt Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademien.

l7 För mer information om SAMDOK hanvisas till Nordiska museet i Stockholm dar
sekretariatet har sina lokaler.

l* På Nordiska museet finns drygt 30 000 sidor “arbetarminnen”, dvs personligt ned-
tecknade minnen från arbetslivet. Denna insamling påbörjades av Mats Rehnberg 1945
och har med skiftande intensitet pågått sedan dess. Idag samarbetar Nordiska museet
med andra museer och organisationer, Insamlingen har också breddats till tjänstemana-
grupper. Nyligen genomfördes sålunda en insamling av städarminnen och socialarbetar-
minnen med Arbetets museum, Nordiska museet, Tjänstemannarörelsens arkiv och mu-
seum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt fackförbund på LO- och TCO-sidan. Se
S. Bohman (red), Att sumlu självbiografiskt  muierial. Nordiska museet 1991. Ett urval
städarminnen ges nu ut i en bok med titeln Utun städare stannar Sverige. Nordiska mu-
seet 1992.

l9 Museistatistik 1990, Ku 14 SM 9102. Statistiska meddelanden. SCB.
2o Se t.ex. SAMDOK-bulletinen nr 29/1985.
21 Lansforskningsråd med aktiva universitetsforskare, mer eller mindre fast knutna till

länsmuseerna, har 8.mnits  på olika håll i landet sedan slutet av sextiotalet. Först ut var
Dalarnas museum, som på initiativ av Erik Hofren  inrättade sitt forskningsråd redan
1969. För egen del har jag medverkat i tre lansforskningsråd, var och en med sin speciel-
la uppbyggnad och inriktning: Länsforskningsrådet i Gävleborgs län, Dalamas forsk-
ningsråd och Länsforskningsrådet i Uppsala län.

22 J. af Geijerstam, Arbetets historia i Sverige. En guidebok till museer och miljöer.
Arbetets museum 1990.

23 Om Skansens och Nordiska museets tillblivelse, se A. Björnstad (red), Skansen
hundra år, Bokforlaget Bra Böcker 1991, artiklar av B. Grandin,  A. Björnstad och B.
Lagercrantz.

24 B. Lagercrantz, Nordiska museet, Skansen och hembygdsrörelsen, s. 91. 1: A
Björnstad, a.a.

25 L. Furuland, Förtäljaren och förkunnaren, s. 54 ff. G. Rosander (red), Kurl-Erik
Forsslund Författaren. folkbildaren, hembygdsvårdaren.  Hedemora 199 1.

26 S. Rentzhog, “Den svenska historien”, s. 4. Kulturrådet nr 1-2 1992.

27 S. Rentzhog, a.a. s. 15.
28 E. österberg, a.a. s. 34.
29 Den Svenska Historien. Beskrivning av ett utställningsprojekt, s. 30. Historiska

museet/Nordiska  museet 1992.
3o Om olika sätt att forklara det industriella genombrottet, se L. Schön, Industriuhs-
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