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Inledning   

Sekelskiftet 1900 var museiskapandets tid. Under 1800- och det tidiga 1900-talet 

grundades många av våra museiinstitutioner som Nordiska museet (1907) och Nat-

ionalmuseum (1866) i Stockholm och Kulturen i Lund (1892) för att nämna några. 

Det var inte bara museipersoner som började samla utan fram växte privata samlare, 

med inköp på auktioner och antikvitetsaffärer som underlag. Samlandet låg i tiden.1 

Perioden karaktäriseras idag av industrialisering, urbanisering och emigration. Den 

forna historien, knuten till det nationalistiska, fick större vikt i och med bland annat 

utvecklingen av vetenskaper såsom historia och arkeologi, tätt förknippade med 

museernas framväxt. Att kunna vandra mellan förr och nu är lika mycket ett behov 

idag som det var då. Ett ”förr” kan användas för att se den egna samtiden2, vilket 

denna tid visar prov på. I Sverige, och övriga världen för den delen, finns det gott 

om kulturhistoriska miljöer i form av hem som bevarats, några av dem är mer eller 

mindre restaurerade och andra är helt konstruerade. Gemensamt är att de alla ge-

staltar det förflutna, oavsett om det är 1700-tal eller från andra världskriget. Den 

internationella gängse termen är historiska hus-museer.  

Och något annat hemmuseum äga vi just nu icke i Sverige, med undantag för det lilla borgar-
hem i Ystad som fordom tillhört fröken Charlotte Berlin. (Det genom fröken Emilie Piper be-
varade Lövstad slott i Östergötland och det Hallwylska museet ha ju ännu ej öppnats för all-
mänheten.)3  

 

Dessa ord står att finna i Nordiska museet och Skansens årsbok 1933. Här nämns 

det från år 1918 öppnade museet i Charlotte Berlins tidigare hem och att det 

Hallwylska museet, som var makarna Walther och Wilhelmina von Hallwyls hem, 

snart kommer att öppna vilket det gjorde fem år senare, 1938. Både Charlotte Ber-

lins museum och Hallwylska museet kan räknas som historiska hus-museer, den 

internationella benämningen för bevarade hem och hus, oavsett om det är person- 

eller miljömuseum.4 Dessa två museer skapades av kvinnor som har beskrivits som 

annorlunda, i en tid där inte alla kvinnor var myndiga, utbildning ansågs för dem, 

på grund av sitt kön, vara skadligt och de saknade rösträtt. Charlotte Berlin och 

Wilhelmina von Hallwyl verkade i en tid då kvinnans förutsättningar för akade-

miska karriärer än så länge låg i startgroparna, och ändå var de viktiga aktörer på 

den scen som det privata samlandet utgjorde. De var samlare men också sparare, 

                                                 
1 Cassel-Pihl (2006), s. 126.  
2 Bohman (2003), s. 105.  
3 Lindblom, Anderas (1933), s. 46.  
4 De skulle kunna kallas för hemmuseer, likt Lindbloms benämning från 1933. Som begrepp används härefter 

historiska hus-museer, som har större spridning inom sektorn internationellt och ger en bredare bild av vad det 

är för typ av museum enligt undertecknad. I begreppet ingår där även person och miljö, de vanligare benäm-

ningarna i Sverige.  
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och deras hem har därför blivit intressanta för eftervärlden. I och med deras donat-

ioner och katalogiseringen av föremål, kopplad till deras museala tanke, kan man 

idag kliva in i två borgerliga hem från sekelskiftet 1900. Vilka föremål som finns i 

hemmen och huruvida de är äkta, som i att personerna, Charlotte och Wilhelmina, 

införskaffat dessa, om de är samlingskompletterande eller om de överhuvudtaget är 

tidstypiska är frågor som berör autenticitet. Hur museerna positionerar sig kring 

detta är vad den här undersökningen ämnar klargöra. Deras hem är idag bevarade i 

form av museer och kulturhistoriska institutioner med både böcker, kastruller, tav-

lor och klänningar bland katalogposterna. Hur ser hemmet ut nu och vad gestaltas 

där?  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med följande uppsats är att undersöka hur Charlotte Berlins museum och 

Hallwylska museet arbetar med musealisering och autenticitet. För att synliggöra 

detta jämförs de två museerna. Både Charlotte och Wilhelmina var kvinnor och 

samlare av rang, även om det fanns skillnader dem emellan som ekonomiska möj-

ligheter. De rörde sig i samma tid och har beskrivits som annorlunda och jämförel-

sen ger också kontraster som mellan stor- och småstad. Genom kontrasterna blir 

både likheter och olikheter skönjbara.   

Båda museerna vill skildra hur personerna i huset levde och en undersökning 

av rummen i själva hemmiljön gör det möjligt att urskilja och analysera hur och i 

vilken grad autenticitet och närvaro av tidigare ägare används.  

 

Frågor:  

 Hur gestaltas rummen?  

 Har det tagits några curatoriella ställningstaganden och i sådana fall på vil-

ket sätt?  

 Vilken typ av autenticitet används?  

 Hur arbetar museerna med autenticitet?  
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Teoretiska utgångspunkter  

Nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkter som utgör ramen för undersök-

ningen. Kapitlet har delats upp tematiskt efter autenticitet och musealiseringspro-

cessen. Här myntas också begreppet affektiv autenticitet.  

Autenticitet – ett begrepp, flera definitioner 

Vad är autenticitet och vad innebär det? Enligt Nationalencyklopedin är det en fråga 

om ”som verkligen existerat på det sätt som påstås”.5 Äkthet och tillförlitlig är också 

till synonymer till ordet. Vid en första anblick kan det tyckas oproblematiskt men 

begreppet är mångfacetterat, svårdefinierat och omdiskuterat. Stefan Bohman, do-

cent i museologi, uttrycker det som att ”autenticitet är svårt”.6 Nedan följer det urval 

som ger det teoretiska ramverket för detta begrepp i uppsatsen.   

Några definitioner  

Det går inte att förbise The past is a foreign country av David Lowenthal, professor 

emeritus i geografi vid University College i London, när diskussioner kring auten-

ticitet förs. Verket gavs först ut 1985 och avhandlar ämnen som nostalgi, tidsresor, 

minne, autenticitet och att rädda, ersätta och förbättra det förflutna. Lowenthal dis-

kuterar också musealiseringen av föremål i utställningar och menar att det innebär 

ett särskiljande mellan det förflutna och nuet, där föremålet blir till en isolerad fö-

reteelse i en monter av glas när det ställs ut. Som Lowenthal uttrycker det: ”The 

past displayed is thus displaced”.7   

Tätt samman med begreppet autenticitet finns legitimation och auktorisering. 

Lowenthal menar att något kan vara autentiskt för att det är det, eller ser ut som om 

det är det eller för att det har blivit auktoriserat av de ansvariga.8 Lowenthal visar 

på två konflikter. Den ena binder samman den ivriga anknytningen till hur det en 

gång var med tro att kunna återknyta till det. Den andra är att det målet är hopplöst. 

Det är omöjligt, inte enbart för att det förgångna är oåterkallelig utan också för att 

vi är av idag, och inte det förflutna. Han återkommer till det moderna filtret genom 

vilket det förgångna i sådana fall skönjs.9   

 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: autentisk [2019-04-05].  
6 Bohman (2010), s. 42.  
7 Lowenthal (2015), s. 438.  
8 Lowenthal (2015), s. 496.  
9 Lowenthal (2015), s. 494-495.  
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Lowenthal menar att enbart existensen av replikor ändrar synen på originalet 

och kan lika gärna förmedla den historiska omedelbarheten som sina urtyper.10 Sett 

till restauration menar Lowenthal att varje sådan har gått genom ett modernt filter 

vilket gör att anakronismer är oundvikligt. Som bäst kan restaurationer föreslå hur 

det en gång var eller ge en ungefärlig bild.11 Autenticitet kommer ofta i olika skep-

nader där valen står mellan material och form, som ny eller sliten måste göras och 

som konkurrerar med varandra.12 Slitage verifierar både ålder och autenticitet enligt 

Lowenthal.13 Problematiken med restauration och reproduktion påtalas även av Lars 

Roede i artikeln ”Autentisitet i friluftsmuseene”. Han har en ingenjörsvetenskaplig 

doktorsexamen i arkitekturhistoria och menar att kopior kan tolereras men inte till 

vilken grad som helst14 och att autenticitet är en premiss för det historiska källvär-

det.15 Han beskriver tre utgångspunkterna som del av autenticitetsbegreppet: mate-

riell, processuell och visuell autenticitet.16 Den materiella innebär att materialet ska 

vara genuint, som blir problematiskt vid exempelvis fuktskador. Mycket material 

är organiskt och förgängligt. Den processuella blev ett svar på den materiella och 

gav därför större utrymme för förnyelse av material. Aspekten utvidgade autentici-

tet till att omfatta själva utförandet, med dess tradition och tysta kunskap, och låta 

exakta kopior ta plats medan originalen förvaras för framtida forskning. Begäran 

om de ovannämnda leder till det visuella, där utseendet spelar störst roll. Här ligger 

förmedlandet i fokus där det viktigaste är att det är trovärdigt. Aspekten kallas också 

för pedagogisk autenticitet.17   

Likt det som både Lowenthal och Roede diskuterar menar Siân Jones, professor 

i arkeologi vid Manchester University, att det tidigare var ett materialistiskt per-

spektiv på autenticitet, något hon diskuterar i artikeln ”Negotiating authentic 

objects and authentic selves”. Det materialistiska perspektivet innebär att det sågs 

som något mätbart och objektivt, något som menades vara inneboende i själva fö-

remålen men som nu behandlas som en kvalité som är kulturellt konstruerad.18 Jones 

menar att det är själva nätverket av relationer mellan människor, plats och föremål 

som är det centrala när man ser till hur människor upplever och förhandlar autenti-

citet genom objekten. Hur förhandlandet i sig går till är en omstridd process och 

hur denna sker är bland annat förhandlandet mellan materiella ting, som i sin tur 

också kan vara ett sätt att etablera själva autenticiteten. Hur effektiv processen blir 

är beroende av människornas förmåga att etablera relationer med föremålet.19 

                                                 
10 Lowenthal (2015), s. 458-459.  
11 Lowenthal (2015), s. 473.  
12 Lowenthal (2015), s. 495.  
13 Lowenthal (2015), s. 254.  
14 Roede (2010), s. 178.  
15 Roede (2010), s. 173.  
16 Roede (2010), s. 167.  
17 Roede (2010), s. 174-176.  
18 Jones (2010), s. 182.  
19 Jones (2010), s. 189.  
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Materialiteten är viktig men inte på så sätt att det handlar om proveniensen eller 

materialet i sig. Istället är det föremålet som förkroppsligar förflutna erfarenheter 

och relationer. Det blir till en ”obeskrivlig kontakt” med dessa.20 Förutom att mena 

att objekt har en aura21 skriver hon också om loci of authenticity, som häri kan för-

klaras med platsens och/eller föremålets autenticitet. Vidare är det att förmågan att 

kunna anamma autenticiteten inte enbart är beroende av själva museets auktoritet, 

utan pekar istället på att detta tillägnande beror på människornas förmåga att eta-

blera en relation med föremålen och deras nätverk av människor och platser som 

finns införlivade i objekten.22 Författaren dryftar också den bitvis omstridda dis-

kussionen kring huruvida museibesökare upplever exakt samma grad av autentici-

tet, oavsett om den då är äkta, reproducerad eller en kopia, en argumentation förd 

av bland annat av arkeologiprofessorn Cornelius Holtorf.23 

När det kommer till föremål i sig tar Bohman upp att ett autentiskt sådant ger 

en helt annan känsla än en kopia, hur välgjord den än är, en åsikt hållen av många 

museitjänstemän och professionella. Från besökarnas sida ansågs denna äkthets-

känsla vara viktig.24 Oavsett finns det alltså något i den här känslan av autenticitet 

som berör, och bör därmed beforskas. Att autenticitet påverkas och berörs av med-

vetna val och ställningstaganden tas också upp av Bohman25, som också menar att 

autenticitet är relativt och beroende av vad det jämförs med.26 Bohman arbetar med 

ett begrepp som är starkt kopplat till autenticitet, genius loci, med betydelsen ”per-

sonens ande finns här”.27 Han menar att museerna generellt vill stärka den här käns-

lan, nota bene, samtidigt som besökarna vill få den förmedlad.28 Återigen är det en 

känsla av något, diffust beskrivet, som skildras.  

Känslan av att möta det förflutna kan beskrivas av det bildliga uttrycket ”histo-

riens vingslag”. Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv vid Linkö-

pings universitet, har i sin bok Historiebruk: att använda det förflutna tagit fasta på 

det här och utvecklar det till vad han kallar för historisk upplevelse.29 Han beskriver 

det som en känsla av fakticitet, skapad av gestaltningens inverkan.30 Den estetiska 

gestaltningen hör till föreställningar om autenticitet, en närhet till platser ”där det 

hänt” och dessa händelser i sig. Enligt Aronsson är ett föremål eller en plats ”mest 

rätt” när det har varit där, i det förflutna. Samtidigt menar Aronsson att det då är 

                                                 
20 Jones (2010), s. 190.  
21 Jones nämner det bland annat på s. 183 och 189. Just autenticitet och aura ses som föremålets historiska 

vittnesbörd. För vidare läsning av detta rekommenderas Walter Benjamins ”Konstverket o reproduktionsålder”.  
22 Jones (2010), s. 199.  
23 Jones (2010), s. 183. Se med fördel Holtorfs text ”Can less be more? Heritage in the age of terrorism” för 

hans diskussion.  
24 Bohman (2003), s. 103-104.  
25 Bohman (2010), s. 53.  
26 Bohman (2010), s. 40.  
27 Bohman (2010), s. 80.  
28 Bohman (2010), s. 82.  
29 Aronsson (2004), s. 104.  
30 Aronsson (2004), s. 109.  
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bortsett från att det nu är musealiserat och därmed infogat i ett nytt sammanhang.31 

Han talar om känsla som en möjlighet att tillägna sig de stora sammanhangen ge-

nom frammaning av en emotionellt mytologisk och sinnlig anknytning.32 

Lowenthals idéer om autenticitet, att ens plats autenticitet är ”förborgad i besö-

karens upplevelse av en egentligen artificiell plats”, har också använts av Johan 

Linder i hans avhandling Den lokala profilen: Person, plats och kulturarv. Genom 

att gestalta det ”förr” som finns på de nu musealiserade platserna iscensätts auten-

ticiteten av den ömsesidiga relationen mellan materiellt och immateriellt.33 Den 

iscensatta autenticiteten är alltid idealiserad, förskönade för att ge en utvald tolk-

ning till besökaren.34 Gestaltningen beskrivs av Linder som en ”kvardröjande känsla 

av personens närvaro” som ger ”en känsla av autenticitet”.35 Autenticitet kan vid 

första anblicken uppfattas som ett simpelt begrepp men vad detta kapitel illustrerar 

är hur komplext, diversifierat och svårhanterligt det kan vara. Sammantaget finns 

det en hel del forskning som diskuterar autenticitet i museala miljöer. Däremot sak-

nas ett begrepp som tar fasta på den känsla som förmedlas av platsen och dess fö-

remål som helhet.   

Gemensamt är att de alla nämner en känsla, en upplevelse: Bohmans begrepps-

användning av genius loci talar om känsla men främst om en persons närvaro. På 

historiska hus-museer finns även en känsla av anden av de som en gång bott där 

och trampat dess golv. Begreppet genius loci har fokus på en viss persons närvaro i 

första hand. Därutöver finns det fler aspekter som inte omfattas i det begreppet: 

flera personer än enbart de huvudsakliga som Charlotte och Wilhelmina, i det här 

fallet tjänstefolk eller en mer abstrakt någon, känslan av ”förr” och en förnimmelse 

av det förgångna och gestaltningen av det. Begreppet kallar jag för affektiv auten-

ticitet, som myntas i och med den här undersökningen.  

Affektiv autenticitet  

De begrepp som hittills diskuterats menar jag är otillräckliga för att beskriva det 

fenomen som sker i mötet med det förflutna. I och med gestaltning och berättelser 

vill historiska hus-museer skapa reaktioner med sina miljöer.   

Det som Jones menar är en ”obeskrivbar kontakt” mellan människa och före-

mål/miljö vill jag hävda är en del av affektiva autenticitet: en känsla av ett ”förr” 

och det förflutna, en koppling mellan nu och då i det ögonblicket. Det kan närmast 

beskrivas som en förnimmelse av det förgångna. Den affektiva autenticiteten vill ta 

fasta på den fysiska känslan som föremål och platser kan förmedla. Där Lowenthal 

talar om det förgångna som onåbart hävdar jag att fantasin och pedagogiska verktyg 

                                                 
31 Aronsson (2004), s. 115.  
32 Aronsson (2004), s. 117.  
33 Linder (2015), s. 165.  
34 Linder (2015), s. 169.  
35 Linder (2015), s. 165.  
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kan överbrygga. Som en form av tidskapsel kan historiska hus-museer ge en språng-

bräda till detta. Utifrån Roedes resonemang blir den en förlängning, en fjärde au-

tenticitet om man så vill. 

Aronsson och hans historiska upplevelse saknar den dimension som jag menar 

att affektiv autenticitet omfattar. Som han själv nämner är upplevelse ett modeord 

bland annat inom marknadsföring i linje med edutainment och liknande termer.36 

Upplevelse som ord tar inte fasta på den känslan av det förflutna, av en autenticitet, 

som kan ta sig fysiska uttryck som gåshud och rysningar. Det är en subjektiv, 

känslomässig erfarenhet som delas av människor.  

Denna känsla är återkommande som ovan beskrivits vid ett flertal tillfällen. 

Bohmans genius loci är en beståndsdel av den affektiva autenticiteten, där en ande 

från ”förr” är närvarande. Där menar jag att det inte nödvändigtvis behöver vara 

från en specifik person, utan att detta är mer generellt och att det handlar om någons 

ande, någons närvaro. Detta tillsammans med materialiteten och musealiseingen av 

rummen, som här verkar i ett legitimerande syfte, samt autenticiteten som bidra-

gande till trovärdigheten blir till den affektiva autenticiteten.  

Jag menar i likhet med Aronsson att känslan kan bli en fakticitet förstärkt av 

gestaltningen men inte att musealiseringen som sådan har inverkan på detta. Snarare 

vill jag hävda att musealisering är en form av legitimering, en legitimering av någon 

form av autenticitet som inte nödvändigtvis behöver vara helt autentisk. Miljön i 

hemmen kan uppfattas som sådan i och med deras gestaltning och fortfarande för-

medla den affektiva autenticiteten. I den här undersökningen är det rummen med 

sina inredningar och föremål som analyseras genom att studera gestaltning, de cu-

ratoriella ställningstaganden om sådana skett, vilken typ av autenticitet som an-

vänds och hur Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet arbetar med be-

greppet och därigenom tillämpa affektiv autenticitet.  

Hur besökarna ser på den här saken är inte den här uppsatsens syfte att utröna 

även om sådan forskning skulle vara intressant och kompletterande. Istället är det 

hur museet vill förmedla den affektiva autenticiteten. Den affektiva autenticiteten 

är en vidareutveckling av denna tidigare forskning kring autenticitet och dess feno-

men.  

Musealiseringsprocessen  

Bohman diskuterar också vidden av autenticitet utifrån musealiseringsprocessen. 

Han menar att ”Musealiseringen i sig blir grunden för en tänkt autenticitet.”37 Han 

talar om magin som uppstår i spåren av genius locis autenticitet – även om delarna 

har bytts ut, renoverats och rekonstruerats är det fortfarande just denna som anden 

                                                 
36 Aronsson (2004), s. 108-109.  
37 Bohman (2010), s. 47.  
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har rört. Det handlar om den tänkta och förmedlade relationen mellan föremålen, 

den kanoniserade personen och vad han kallar för ”den tysta överenskommelsen” 

mellan museet och besökarna om ”det unika i upplevelsen”.38 Enligt Bohman består 

musealiseringens innersta kärna av genius loci.39  

Ivo Maroević, museolog bland annat vid universitetet i Zagreb, ser museali-

seringen som en början på räddningen från glömska.40 Han menar att objekt på en 

”fixerad” plats kan ”dokumentera” tiden då det var ett ”original”, eller tiden som 

passerats från då till nu samt den ”sociala statusen de representerade”.41 De är vitt-

nen från den tid, det samhälle och den plats som föremålet har sin kontext i, och 

blir med andra ord ett ”levande dokument från historiska platser”.42 Han benämner 

det som museality, hädanefter benämnd som musealitet. Musealitet karaktäriseras 

av att den i verkligheten dokumenterar en annan verklighet. Den hänger alltså tätt 

samman med autenticitet. Det finns en gradskillnad sett utifrån dess museala an-

vändbarhet, presenterad av Schubertova, som försöker utröna graden av musealitet. 

Den första är den primära utvärderingen som innebär en bedömning om objektet 

lämpar sig för fortsatta undersökningar. Den andra är om objektet har betydelse för 

ytterligare forskningsperspektiv. Essensen av musealiteten kommer av den andra 

utvärderingen. Maroević menar också att musealitet är som mest påtagligt i objekt 

och platser som är musealiserade.43 Det kan därför vara intressant att applicera på 

en miljö vars hela kontext med tillhörande föremål och interiör är musealiserad.  

Hur själva föremålen musealiseras har analyserats av Wera Grahn som är do-

cent vid Linköpings universitet. I artikeln ”Från vardagsartefakter till museala 

fakta” har hon undersökt museisamlingar utifrån aspekter av naturvetenskapliga 

fakta, hur kön har med berättelserna att göra samt modernitet, med frågor som vad 

som händer när ett föremål upptas i museisamlingar och hur det går till. Hon pro-

blematiserar förändringen som ett föremål genomgår, från att vara ett vanligt var-

dagsföremål till att bli ett musealt sådant, kallat museala fakta av Grahn.44 I det 

normala fallet fråntas objektet sin kontext vid en musealisering vilket inte är fallet 

med historiska hus-museer. Där är det istället hela rum och hem som blir museali-

serade i sin helhet. Linda Young, senior lektor i kulturarvsvetenskap och museistu-

dier vid Deakin University, beskriver historiska hus-museer som ett konstituerande 

av museet men som också kan inrymma ett museum.45 En form av kontext blir be-

varad i och med att föremålen musealiseras tillsammans med sin miljö.  

                                                 
38 Bohman (2010), s. 52.  
39 Bohman (2010), s. 55.  
40 Maroević (1998), s. 132.  
41 Maroević (1998), s. 130.  
42 Maroević (1998), s. 131. 
43 Maroevi´c (1998), s. 130-131.  
44 Grahn (2005), s. 97.  
45 Young (2007), s. 59.  
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Där hem istället blivit till det musealiserade objekten finns som exempel i Bir-

gitta Meurlings artikel ”Hemmavid i tid och rum” där två konstnärshem undersöks: 

Anders Zorn och Bror Hjort. Meurling är docent och lektor i etnologi och menar att 

den komplexa processen innebär en identifiering av kulturarv och hur den sedan 

integreras i medvetande och praktik.46 Kulturarvet som sådant i en sådan här process 

har stöpts fram genom ideologiska, sociala och politiska skäl, till i det här fallen, 

för ett bevarande. De två exempel som Meurling har i sin artikel blir intressanta ur 

aspekterna som rör deras person, den tid de var verksamma och också perioden av 

musealisering. Musealiseringen blir formad av den tid som de som musealiserar 

verkar i, med resultatet av skiftande fokus och betoning av olika perspektiv.47 I fallet 

med Meurlings exempel visar sig kön, regional tillhörighet och konstnärskapet vara 

del i musealiseringsprocessen.48 Ytterligare en faktor som kan hänföras hit är den 

ekonomiska. Hur museernas finansiella situation ser ut har en påverkan på deras 

förvaltning, och det i sig är ett viktigt element i musealiseringsprocessen. För Char-

lotte Berlins museum och Hallwylska museet grundar sig ekonomin dels på det som 

deras respektive grundare lämnade efter sig, dels den som är av idag.  

Likt Linder menar jag att musealiseringsprocessen aldrig blir klar, att den är 

ständigt pågående i och med nya utställningar och nya accessioner, och inte enbart 

de händelser som leder till att en plats och/eller ett föremål blir musealiserat.49 Re-

lationen mellan autenticitet som teori och tidigare forskning blir tydligt i fallet med 

Meurling, som förekommer som både tidigare forskning i och med hemmen hon 

studerar och med hennes syn på musealiseringsprocessen som en del av mina teo-

retiska utgångspunkter.  

 

 

                                                 
46 Meurling (2006), s. 26.  
47 Meurling (2006), s. 26.  
48 Meurling (2006), s. 39.  
49 Linder (2015), s. 23.  
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Urval och avgränsningar  

Då jag undersöker musealiseringsprocesser och autenticitet lämpar sig ett museum 

där sådant ges utrymme. Det främsta skälet till att dessa två valts ut är deras vilja 

att Charlotte och Wilhelminas hem och samlingar skulle bli museum efter deras 

respektive bortgång, vilket gör dem till lämpliga studieobjekt utifrån museali-

seringsprocess och autenticitet. Utifrån perspektivet autenticitet ter sig dessa två 

extra intressanta då de menas vara bevarade sekelskiftesmiljöer och hem. Just se-

kelskiftesmiljöer återfinns på många platser i landet, exempelvis Ellen Keys Strand 

i Östergötland, Carl Larsson-gården i Dalarna och Huseby bruk i Småland. Kring 

sekelskiftet 1900 började hem att formas till vad de är idag. En av anledningarna 

till att de finns kvar torde vara den omvälvande tiden som då pågick samt det väx-

ande intresset för förr.50 Vilka föremål som finns i hemmen och huruvida de är äkta, 

som i att personerna, Charlotte och Wilhelmina, har införskaffat dessa, om de är 

samlingskompletterande och har införskaffats senare eller om de överhuvudtaget är 

tidstypiska, är frågor som berör autenticitet. Hur museerna positionerar sig kring 

detta är därmed av intresse och en del av det som kommer undersökas i följande 

uppsats.  

Jag har valt att kalla Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet för hi-

storiska hus-museer. Definitionen grundar sig som tidigare nämnts i dess bredd och 

som internationella vedertagen term. Dessutom inkluderar begreppet även person- 

och miljömuseer, i vilka Charlotte Berlins museum placerar sig själva i första be-

teckningen51 och Hallwylska museet som både och. 52 Min poäng ligger i själva sam-

lingarna, och deras vilja att skapa ett museum över dessa och sina hem. Museigär-

ningen är den som är central, och som gör musealiseringsprocessen särskilt intres-

sant. Det var Charlotte och Wilhelmina själva som initierade den. Musealiserings-

processen här innebär att ett helt hem med interiör och inventarier musealiseras. Att 

de dessutom blev till museum, eller åtminstone påbörjades att bli det, under den 

nationalromantiska eran där museer i Sverige generellt började växa fram och forn-

minnesföreningar startades, är ytterligare ett skäl. Det förflutna var flyktigt, precis 

som det är idag.  

Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet har beskrivits som av samma 

karaktär där deras samlingar påminner om varandra.53 Även om de båda räknas till 

den borgerliga klassen hade de olika förutsättningar för sitt samlande. Här kan ex-

empelvis de ekonomiska faktorerna inte bortses ifrån, där Wilhelmina von Hallwyl 

hörde till några av de rikaste i Sverige vid sekelskiftet 1900. Ytterligare skillnader 

                                                 
50 Se bland annat Rasmussen (2018) och Meurling (2006).  
51 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05.  
52 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05.  
53 Forssberg (2016), s. 17.  
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som är viktiga att notera är att där den ena ligger i huvudstaden är den andra i en 

småstad och att den ena var gift och den andra förblev fröken.  

Personerna bakom museerna kommer av naturliga skäl att beröras men det är 

hemmet som är i fokus, vilket gör att begreppet personmuseum inte lämpar sig. Det 

är huvudsakligen deras gärning, deras museum och miljöer, som undersöks. Tyd-

ligast urskiljs det här i testamentet från Charlotte Berlin och donationen från Wil-

helmina von Hallwyl där det står att de vill att det ska bli ett museum i deras hem 

och över deras samlingar. Valet av dessa två museer grundar sig på att det ena, 

Hallwylska museet, är min nuvarande arbetsplats och en plats där jag känner mig 

förtrogen med miljön. För att få en tydlig kontrast valdes också Charlotte Berlins 

museum, ett jag aldrig hade besökt innan undersökningen. Genom att göra på det 

här viset kom skillnader och likheter att framträda tydligare, vilket kommer disku-

teras mer under kapitlet Metod och källmaterial. För att nämnas så frekvent som 

Charlotte Berlin ändå gör54 är hennes museum som sådant tämligen outforskat, nå-

got den här uppsatsen vill hjälpa till att råda bot på. Hallwylska museet är däremot 

beforskat i en större utsträckning.55 Eftersom de båda var samlare blir en jämförelse, 

med både likheter och skillnader, väldigt intressant, en jämförelse där Hallwylska 

museet och Charlotte Berlins museum kan ge en bred kulturhistorisk skildring av 

borgerliga hem från förra sekelskiftet men också hur musealiseringen av dessa har 

gått till.  

Sett till den fysiska avgränsningen av de museala rummen har hänsyn tagits 

utefter syftet att komparera de två museernas interiörer och museala gestaltning. 

Jag ser dessa båda museer som två olika fall vilket fordrar ett urval av de rum som 

finns mer eller mindre bevarade till idag. Därför baserar sig de olika valen av rum 

efter den komponenten samt den motsvarighet som finns i det andra museet. Char-

lotte Berlins museum är mindre och kan liknas mer vid en våning medan det 

Hallwylska museet istället är ett helt hus. Genom att fokusera på ett urval av de rum 

som finns kvar i bevarat skick kan musealiseringsprocessen och autenticiteten un-

dersökas, analyseras och jämföras. För att kunna exemplifiera oh jämföra har såle-

des urvalet baserats på det mindre museet och rummen i sig sträcker sig från köket, 

där museigrundarna inte vistades i så stor utsträckning till det mest privata: sovrum-

met. De rum som fanns bevarade där har fått sin jämförande like i det Hallwylska 

museet. Genom jämförelsen kan likheter och skillnader tydliggöras och studeras. 

De båda museerna ska ses som exempel och verka som fall i själva analysen. Det 

är en planlösningsbaserad struktur som möjliggör analysen och som ger disposit-

ionen för undersökningen. Rummen som ligger till grund för analysen är köken i 

de båda hemmen, tre salonger vardera och deras respektive sovrum.  

 

                                                 
54 Bland annat av Forssberg (2016), s. 17 och Rasmussen (2018), s. 11.  
55 Se mer under kapitlet Forskningsläge.  
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Källmaterial och metod 

Materialet i följande undersökning är av skiftande karaktär. Utöver källmaterial 

som kommer utav metoderna finns deras biografier som getts ut av museerna själva. 

Det skriftliga materialet med historisk kontext har använts för att ge kontraster och 

därmed låta sig analyseras. För att kunna sätta in det i sin historiska kontext har 

också deras biografier och annat på museet publicerat material använts. Bättre ex-

perter på både miljön och museigrundarna själva torde vara svår att finna.  

Jag har sedan valt att komparera de två museerna. Här handlar det inte om vem 

som gör något bättre utan istället används jämförandet som ett verktyg för att kunna 

urskilja likheter och skillnader mellan hur synen på autenticitet och musealisering 

samt hur gestaltning kan genomföras på historiska hus-museer.  

För att kunna undersöka hur musealiseringen och synen på autenticitet gör sig 

gällande i samtiden har jag valt att använda mig av promenadetnografi som metod. 

Skälet till att denna metod används är dess lämplighet för fältarbete. För att kunna 

undersöka museernas syn på autenticitet behövdes intervjuer av de ansvariga, som 

i det här fallet innebar museichefer. Intervjuerna kompletterades med detaljer via e-

mail i vissa fall. Då miljön och museiföremålen är en viktig analysenhet var också 

observationer en befogad metod. Nedan redogör jag för dessa tre och hur jag använt 

mig av dem.  

Promenadetnografi 

Jag valde att arbeta med promenadetnografi som metod. Promenadetnografi (the 

go-along method) är en metod som är en form av hybrid mellan deltagande obser-

vation och intervju56 vilket ger en dynamik mellan de båda.57 Metoden kommer från 

fenomenologisk teori och det sociologiska fältet och beskrivs som en etnografisk 

metod. Den är ett verktyg för att komma åt den konstitutiva rollen (det grundläg-

gande och väsentliga) och den transcendenala (här i betydelsen översinnliga) me-

ningen av en fysisk plats.58 Det innebär att forskaren aktivt undersöker sitt studie-

objekts sätt att röra sig och hur den interagerar med sin omgivning genom att ställa 

frågor, lyssna och observera.59 I den här undersökningen är platsen de museala rum-

men och den översinnliga meningen blir uttalad genom frågorna i intervjun, vilka 

alla kretsar kring musealiseringsprocessen och autenticitet. Det blir till något som 

både intervjuare och sagesperson kan känna och uppleva, vilket är lämpligt då 

                                                 
56 Kusenbach (2003), s. 463.  
57 Kusenbach (2003), s. 478.  
58 Kusenbach (2003), s. 456-458.  
59 Kusenbach (2003), s. 463.  
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undersökningen syftar till att utforska musealiseringsprocessen och autenticitet på 

miljömuseer. Det är med andra ord inte enbart innehållet i intervjun som är viktigt 

utan också hur personen reagerar och agerar med den aktuella miljön. På så sätt är 

kontexten en given deltagare under intervjun vilket gör att det blir till mer än enbart 

en intervju. Det går därmed att hävda att den blir informationsrikare än om intervjun 

utfördes sittandes vid ett bord.  

Det här ställer krav på forskaren som är viktiga att vara medveten om. Det blir 

exempelvis en fråga om att ha förmåga att kunna göra många saker samtidigt, vilket 

å sin sida har underlättats av beslutet att spela in. Då behövdes inte heller alltför 

många noteringar göras samtidigt, annat än exempelvis nya följdfrågor. En fördel 

att nämna är möjligheten till anknytning för sagespersonen och intervjuaren. Ge-

nom att vara i rörelse i rummen bland föremålen kan relaterandet underlättas då de 

blir en del av samtalet och inte bara omnämns. Det är ett sätt att konkretisera det 

som sagespersonen väljer att tala om och kan verka illustrerande för den informat-

ion som personen delger.  

Jag ville ha en intervju i fält, där sagespersonen och jag kunde relatera till den 

miljö vi befann oss i. För att kunna se och utröna hur genius loci tillsammans med 

autenticitet tar sig uttryck valde jag också observationer som metoder. Metoden 

promenadetnografi lämpar sig för att besvara mina frågeställningar då det möjliggör 

för mig och sagespersonen att röra oss i det museala rummet samtidigt som samtalet 

pågår. Genom att göra det kan paralleller dras och underlättar graden av relaterbar-

het i intervjuns innehåll. Den kan alltså binda samman både intervjun och observat-

ionen.  

Intervju  

De två intervjuer som genomförts i undersökningen har varit med respektive mu-

seichef på Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet. Den första utfördes 

på plats i Ystad under 45 minuter. Den andra tog plats i Hallwylska museet och 

varade i 30 minuter. De bägge museerna var under tillfällena inte öppna för besö-

kare. De båda utfördes enligt ovan metod, i rörelse genom de museala rummen, och 

karaktäriseras därför av samtal. Genom intervjuer ges sagespersonen en möjlighet 

att beskriva det upplevda. I och med att metoden är individbaserad finns det möj-

lighet att komma nära erfarenheterna och de tolkningar som sagespersonen gör 

och/eller har gjort.60 Det är därför lämpligt då jag undersöker musealiseringsproces-

sen och autenticitet ur det museala perspektivet, där museichefernas åsikter och 

tankar kan uttryckas.  

Intervjuerna har varit semistrukturerade. I den här undersökningen innebär det 

att de i förhand uttänkta och nedskrivna frågorna är fördelade på fyra olika teman: 

rummen, samlingarna, autenticitet och personalen.61 Den verkade som en form av 

                                                 
60 Fägerborg (2011), s. 85. 
61 Frågorna finns i bilaga 1 på sida 68.  
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checklista eftersom intervjuerna var av samtalskaraktär. Fägerborg kallar det här 

för ett frågeschema vilket ger möjlighet till utvikningar och följdfrågor och kan 

underlätta jämförbarheten mellan olika intervjuer.62  

Intervjuerna spelades in och det av två skäl. Det första och främsta för att vara 

minnesanteckningar. Då det var kombinationen av rörelse i rummet och samtal jag 

ville åt fanns en risk för glömska, som motarbetades genom att spela in. De har ett 

högre källvärde, eftersom de är rikare på information, ger analyser från flera olika 

vinklar och mer utrymme för intervjuaren att odelat ge sin uppmärksamhet till sa-

gespersonen.63 Det andra skälet är att samtalet som sådant kan då få ett större djup 

och ge tillfällen för följdfrågor på ett annat sätt. De frågor som kanske inte hade 

skapats och ställts annars får utrymme, som är ytterligare en fördel med en semi-

strukturerad intervju. Förmågan att anpassa frågorna är en klar fördel i kvalitativa 

intervjuer kontra ett standardiserat frågeformulär.64 Till de ovan framförda argu-

menten kan också möjligheten att få till en bredare diskussion bli större vilket vi-

sade sig vara fallet under båda intervjuerna. Intervjuerna har därefter genomlyssnats 

ett antal gånger och transkriberats i sammanfattningar.  

Observation 

Observationerna på respektive museum genomfördes efter att intervjuerna var av-

slutade. Jag gick då runt i rummen igen och antecknade vad jag observerade, lade 

märke till och kände. Det här kan ses som en form av fältdagbok, där tankar skrevs 

ner och där jag också tog mig tid att fotografera de föremål som sagespersonen 

pekat ut under den föregående intervjun. Fotografier togs av rum och föremål och 

dessa har sedan nyttjats som minnesanteckningar. Jag använder fotografierna som 

både dokumentation och visuella anteckningar av observationerna.65 En hjälpreda 

för minnet men också en del av analysmaterialet med andra ord.  

Även om jag fotograferade och noterade har observationen till ett visst formats 

av både mina tidigare erfarenheter, mitt uttalade syfte och den förestående intervju-

erna. Jag vill poängtera att det inte behöver vara av ondo utan att det i det här fallet 

är en viktig del av undersökningen. Värt att nämna är det dock. En orsak till att 

observationen genomfördes i anslutning till intervjun är av praktiska skäl. Då det 

ligger ett visst geografiskt avstånd mellan Ystad och Stockholm i förhållande till 

Uppsala, fick undersökningen formas av detta samt i vilken utsträckning sagesper-

sonerna hade tid.  

Eftersom museerna var stängda för besökare fanns det inte annat än miljön att 

observera, vilket i sig också var del av strategin att inte avleda uppmärksamheten. 

Det innebar att när jag gjorde min observation kunde jag röra mig fritt och inte bli 

påverkad av hur andra besökare rörde sig i rummet. Observationer ger möjligheten 

                                                 
62 Fägerborg (2011), s. 100.   
63 Fägerborg (2011), s. 105.   
64 Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011), s. 40.   
65 Sverrisson (2011), s. 172.  
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att beskriva praxis och gestaltning, som hör till undersökningens syfte och frågor. 

Frågor som om det tagits curatoriella ställningstaganden och används autenticitet 

som ett verktyg? Genom observationer kan frågor som dessa synliggöras och låta 

sig beskrivas.66  

Några etiska aspekter 

Jag har valt att stödja mig emot Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i den 

här undersökningen. De fyra huvudkraven som finns formulerade utgör riktlinjer 

som undersökningen har tagit hänsyn till. Kraven består av informationskravet, som 

innebär att de berörda får reda på syftet, samtyckeskravet vilket går ut på att sages-

personerna får avgöra om sin medverkan, konfidenentialskravet som innefattar att 

konfidentialiteten ska vara högsta möjliga och slutligen nyttjandekravet som inne-

bär att uppgifterna som samlas in enbart får används där forskning är ändamål.67 I 

undersökningen har sagespersonerna, i det här fallet de två cheferna för respektive 

museum, tillfrågats om de ovanstående. De menade bägge att det ingick i deras 

uppdrag samt att de svarade utifrån sin yrkesroll och inte som privatpersoner, även 

om de kunde uttrycka personliga åsikter. Därför har inte konfidentialitetskravet haft 

en större inverkan. Till saken hör att ensam vara den som innehar den enda musei-

chefsbefattningen på de namngivna museerna inte gör det enkelt att vara anonym. 

Frågorna som ställdes rör inte heller känsliga ämnen av privat karaktär vilket också 

lett till att anonymisering inte skett i någon större utsträckning. Jag har därför valt 

att kalla dem för museichef på respektive museum för att förenkla och tydliggöra 

vilket museum det gäller.   

                                                 
66 Pripp & Öhlander (2011), s. 115.   
67 Vetenskapsrådet (2004), s. 7-14.  
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Forskningsläge  

Forskningsläget i uppsatsen är baserad och disponerad utefter de teman som upp-

satsen behandlar: autenticitet, musikaliseringsprocessen och historiska hus-museer 

Värt att notera är att många av dessa verk skulle kunna figurera under flera rubriker, 

men hänsyn har tagits till hur de sedan används i själva undersökningen och ana-

lysen med förhoppning om att underlätta för läsaren.  

Autenticitet 

Autenticitet är en definitionsfråga enligt Bohman som i boken Att sätta ansikte på 

samhällen tar grepp om personmuseer utifrån bland annat autenticitet, bevarande 

kontra förmedling, mytbildning och kanon. Autenticitet är en del av både miljön 

som sådan men som också hör till resonemangen kring föremålen i sig och legiti-

mering. Ett återkommande begrepp är genius loci68 och problematiken mellan be-

varande och förmedling, vilket illustreras av Strindbergsmuseet och Ibsenmuseet. 

Han menar att närvarokänslan är centralt för hemmuseer69 och tar upp den fråga som 

färgas av alla miljömuseer: är det det äkta föremålet, som till exempel på grund av 

sin ålder inte stämmer överens med det utseende den haft under sin premuseala tid, 

eller är det en fråga om äkta utseende som är viktigt? Denna fråga aktualiseras i 

undersökningen längre fram. Kopplingen mellan musealisering och autenticitet tyd-

liggörs av Bohman i meningen: ”Musealiseringen i sig blir grunden för en tänkt 

autenticitet.”70 Autenticitet återkommer som en del av den tidigare forskningen 

inom det historiska hus-museala fältet.  

Genom att undersöka hur nyttjandet av berömda personer ser ut utifrån mark-

nadsföringen och gestaltningen av fyra svenska orter kommer Linder åt aspekter 

som autenticitet och kulturarv. Linder analyserar Selma Lagerlöf med Mårbacka 

och Sunne, Carl von Linné i både Uppsala och Småland, J P Johansson i Jönköping 

samt Kurt Wallander i Ystad. Det är med andra ord både verkliga och fiktiva per-

sonligheter som figurerar i undersökningen. Linder har besökt platserna och även 

analyserat medieringen av dem. Utifrån detta beskriver Linder dessa med autenti-

citet, platsmarknadsföring, kulturarv, performativitet och genus som teoretiska 

aspekter. Han talar om en iscensatt autenticitet hos personmuseer och att den verk-

ställs genom ”den ömsesidiga relationen mellan de immateriella och materiella 

                                                 
68 Se kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  
69 Bohman (2010), s. 101.   
70 Bohman (2010), s. 47.  
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aspekterna av kulturarvet”.71 Autenticiteten ska inte bara ingjuta känslan av perso-

nens kvardröjande närvaro utan också ge trovärdighet.72 Det här blir alltså en del av 

legitimeringen, en faktor som även Bohman tar upp när det kommer till autenticitet. 

Linder påpekar att det hävdats att autenticitet numera inte handlar om föremålen 

utan upplevelsen, en förvandling från materiellt till immateriellt, ett skifte som 

märkts mindre tydligt i personmuseer. Enligt Linder söker besökaren efter upple-

velsen av autenticitet.73 Hur besökare resonerar kring upplevelsen av autenticitet tas 

upp i Bohmans bidrag ”Besökarna och museendet av historien” i antologin Museer 

och kulturarv. Genom observationer analyserar Bohman dels hur besökarna förhål-

ler sig till den visualiserade historien genom gårdarna på Skansen, dels hur gårdarna 

verkar som illustrationer för historia.74 Autenticiteten, i hans fall förklarat som äkt-

het, blir i hans exempel slående när han genom att fråga besökare huruvida de tror 

att gården är äkta och samtidigt om de tror att folk levde precis så här får olika svar. 

Något kan således vara äkta och parallellt inte vara sant. Bohman skiljer därför 

mellan historisk och museal äkthet. Museerna ger en historieillustration och en ge-

stalt åt den bild besökarna får tillgång till. Allt kan inte rekonstrueras fullt ut utan 

är en utopi från både praktiska och teoretiska aspekter.75 Problemet med den muse-

ala äktheten är att den kan ta överhanden mot den historiska. Det finns risk för ste-

reotypiseringar och anomalier, som blir oäkta i en museal miljö, fastän de kan vara 

helt historiskt korrekta egentligen.76  

Autenticitet som forskningsämne på museer är vanligt förekommande. Att 

lägga det på ett historiskt hus-museum är inte heller ovanligt. Rainey Tisdale, cura-

tor och lärare i materiell kultur på Tufts University Museum Studies nära Boston, 

USA, menar att vi nu, mer än någonsin, behöver de museala objekten. Riktig au-

tenticitet är svårt att hitta och att de är nödvändiga element till hur vi ska betrakta 

autenticitet, bland annat tillsammans med historiska byggnader.77 Jessica Foy Don-

nelly, som innehar en masterexamen i historiska museistudier från State University 

i New York, är redaktör för boken Interpreting Historic House Museums som hand-

lar om hur tolkande av ett historiskt hus-museum kan gå till. Kring narrativ tar hon 

upp autenticitet, som måste korrespondera med möblemanget och den historia de 

vill berätta78 och menar att ett historiskt hus-museum kan ses som statisk då sam-

lingen sällan förändras men poängterar att det finns möjligheter att förhålla sig sann 

till sin plats och dess historia samtidigt som autenticiteten bevaras.79     

                                                 
71 Linder (2015), s. 164-165.  
72 Linder (2015), s. 165.  
73 Linder (2015), s. 161.  
74 Bohman (2003), s. 98.  
75 Bohman (2003), s. 102-103.  
76 Bohman (2003), s. 104.  
77 Tisdale (2011), s. 19-20.  
78 Donnelly (2002), s, 13.  
79 Donnelly (2002), s. 5. 



 24 

Musealiseringsprocessen  

Forskning på musealiseringsprocessen finns det gott om och hur en musealisering 

av hem kan ske beskrivs av Birgitta Meurling i artikeln ”Hemmavid i tid och rum”. 

Meurling analyserar konstnärshemmen efter Bror Hjort i Uppsala och jämför med 

Anders Zorns i Dalarna utifrån musealiseringsprocessen, som nämnts i kapitlet te-

oretiska utgångspunkter. Genom att analysera dessa två hem som uppstått och 

musealiserats vid olika tidpunkter synliggörs i det här fallet att de vederbörande 

bidragit till sin egen musealisering men också att kön, social bakgrund och regional 

tillhörighet har en roll att spela i den här processen.80  

Ytterligare forskning på musealiseringsprocessen av hem, eller historiska hus 

som hon beskriver dem, är Mónica Risnicoff de Gorgas, museichef på Virrey Lini-

ers Casa Museo Histórico Nacional in Alta Gracia, Córdoba, Argentina, vars artikel 

”Reality as illusion, the historic houses that become museums” berör atmosfären, 

frågan om presentation eller representation samt legitimering utifrån fall i Argen-

tina och Brasilien. Processen beskrivs här som en förändring, där de förvandlas och 

förvärvar en ny mening med en nästan orörd och speciell atmosfär.81 Hon menar att 

det förgångna inte kan bli reproducerat eftersom det inte är en konkret entitet som 

kan bli återskapad.82 Hon kallar dem för minnesteatrar, uppdelad i spåren av de som 

en gång levt där och i de val som konservatorer, forskare och museografer gjort.83 

Sett till själva objekten i husen menar de Gorgas att rummen är en scen där objekten 

ska vara så nära sin originalmiljö som möjligt, porträtterande ett tema som en form 

av scenografi.84  

Hur föremål genomgår en musealiseringsprocess beskrivs av Wera Grahn, do-

cent vid Linköpings universitet, i ”Från varsdagsartefakter till museala fakta”. Ge-

nom att studera hur en hemlös kvinnas tillhörigheter förvärvades till ett museum för 

att slutligen ställas ut skildrar Gran den process som dessa genomgått. Hon menar 

att föremålen förlorat sin ursprungliga kontext85 och genomgått en renings- och 

översättningsprocess86 och blivit till museala fakta. Det är en renad version som 

ställs fram där urval och djup, som till exempel vad föremålen hade för innebörd 

för sin tidigare ägare, saknas.87 Enligt Rinicoff de Gorgas har en ny scenografi ställts 

upp, i enlighet med det Grahn menar händer med musealiserade föremål: de förlorar 

sin ursprungliga kontext.88  

                                                 
80 Meurling (2006), s. 39.  
81 Risnicoff de Gorgas (2001), s. 10.  
82 Risnicoff de Gorgas (2001), s. 11.  
83 Risnicoff de Gorgas (2001), s. 14.  
84 Risnicoff de Gorgas (2001), s. 11.  
85 Grahn (2005), s. 95.  
86 Grahn (2005), s. 97.  
87 Grahn (2005), s. 100.  
88 Grahn (2005), s. 95.  
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Historiska hus-museer – person och miljö i ett och samma be-

grepp 

Linders Den lokala profilen kan alltså till ett visst placeras inunder även den här 

rubriken vilket också är fallet med Meurling och dennes artikel om musealiseringen 

av två konstnärshem samt Bohman och hans Att sätta ansikte på samhällen, där han 

delar in museerna efter kategorierna författare, konstnärer, kompositörer/musiker, 

politiker, skådespelare/underhållare, religion och vetenskap.89  

Det går att argumentera för att personmuseerna i sig också är en form av miljö-

museer då deras hem och därmed dess miljö musealiserats. De historiska hus-mu-

seer som idag är kända för sin museigärning i första hand, som Wilhelmina von 

Hallwyl och Charlotte Berlin, finns inte med i uppräkningen. De räknas således inte 

till personmuseer enligt Bohman.  

Man bör nämligen noga skilja mellan h e m m u s e e r, d. v. s. praktiskt taget orubbade miljöer, 
och sådana minnesmärken vilka genom mer eller mindre stark rekonstruktion fått nytt liv, vare 
sig de äro av personhistorisk karaktär eller av opersonlig tidstypiskhet.90  

 

Citatet ovan är från Nordiska museets 1933, där Charlotte Berlins museum och det 

Hallwylska museet benämns som hemmuseer. Här kan man ta fasta på det nämnda 

kriteriet, ”praktiskt taget orubbade miljöer” och benämna de båda som miljömuseer. 

Det blir en tydlig skillnad mellan ett museum av person- eller miljökaraktär. Här 

menar jag att betydelsen av varför blivit museum är en annan och en central fråga 

att ställa sig när det kommer till Charlotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyl – 

deras gärningar är själva museerna, alltså hemmet och dess samlingar i sig, och inte 

i främsta rummet deras person. Sedan har detta lett till att personerna i fråga har 

blivit kända, bland annat för sina samlingar, i samband med deras samlande, med 

musealiseringen och därefter men det var inte därför det skapades ett museum. Det 

är inte i första hand ett museum över dem själva, även om deras person också är en 

del av museet.  

Där miljö och person istället blir till en större analysenhet finns i Sophia 

Rasmussens Fröknarnas tid. Hon har en magisterexamen i konstvetenskap vid 

Lunds universitet och tar å sin sida grepp om två miljömuseer: En i svenska Eksjö, 

Aschanska gården och en i danska Köpenhamn, Klunkjehemmet, vilka båda kan 

ses som två borgerliga hem ifrån sekelskiftet 1900. I Fröknarnas tid analyseras 

dessa genom den materiella kulturen i de bevarade hemmen. I denna borgerliga era 

fick hemmen en central betydelse vilket gör det aktuellt att studera idag. Rasmussen 

menar att dessa två hem kan ge en ”bred kulturhistorisk bild av borgerligt liv i 

Skandinavien”.91 Kort behandlas också själva processen från hem till museum.  

                                                 
89 Bohman (2010), s. 16-18.  
90 Lindblom, Anderas (1933), s. 46.  
91 Rasmussen (2018), s. 11.  
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Utöver dessa finns det masteruppsatser som Museiskaparna: skapandet av 

Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares 

verk idag av Isabella Forssberg. Hon har studerat hur Hallwylska museet och Wal-

demarsudde skildrar sina respektive grundare. Med ett genusperspektiv har hon 

jämfört dessa två med grunden i deras respektive donationer, katalogerna, textväg-

ledningarna samt de guidade turerna. Det är främst förmedlingen som analyseras 

och återigen är det personer som är det centrala även om musealiseringen av hem-

men berörs. Andra som forskat på det Hallwylska museet är exempelvis Klara Gus-

tafsson och hennes uppsats Hallwylska museet: en genustolkning av Hallwylska 

museets visningar. För Charlottes del har det som tidigare nämnts inte blivit befors-

kat i samma utsträckning. Här finns Nils Olssons ”Charlotte Berlin och hennes mu-

seum” från 1976 och ”Ett borgarhem från 1800-talet”, en artikel av Anna Sandberg. 

Museerna själva står för mycket av forskningen genom utgivningen av böcker som 

Den högst originella fröken Charlotte Berlin och För en långt avlägsen framtid, 

som används som källor i första hand i den här uppsatsen.  

Anledningen till att den här undersökningens båda museer benämns som histo-

riska hus-museer och inte hemmuseer är att jag vill hävda att miljön och samling-

arna kom först i fallen med Charlotte och Wilhelminas museer, vilket motiverar 

forskning av detta. Det är inte bara hemmet och objekten som blir föremål för 

undersökningen utan också de museala rummen och processen kring dessa. Som 

nämnts i kapitlet Urval och avgränsningar finns det inte mycket forskning kring 

Charlotte Berlins museum, och det saknas ett miljömusealt grepp kring de båda. 

Uttalad forskning på just historiska hus-museer är tyvärr försvinnande få i den 

svenska sfären. Visserligen börjar forskningsläget förbättras, främst när det kom-

mer till personmuseer, vilka går hand i hand med miljömuseerna och ibland till och 

med är det samma där den ena därför inte behöver utesluta det andra.  

Ur ett internationellt perspektiv finns det däremot mer att hämta. Linda Young 

har i sin artikel ”Is there a museum in the house?” resonerat kring historiska hem 

som en kategori inom museer, och dessutom brutit ner den i än fler kategorier, för 

att kunna analysera och jämföra fenomenet historiska hus-museer. Kategorierna be-

står bland annat av hjältar, samlingar och design. I samlingar skulle undersökning-

ens två objekt kunna placeras: ett hem med möbler och samlingar, formade av hem-

mets invånare som är värt att konservera i sitt ursprungsskick.92 Fenomenet av dessa 

miljömuseer är transnationellt och har format en egen gren av museologi, house 

museology, som innefattar kunskapen kring strategisk konservering, underhåll av 

huset och dess miljöer samt informerande förvaltning, det vill säga omplacering av 

exempelvis vissa föremål för tolkningsändamål.93  

Hedvig Mårdh är forskare inom internationella museistudier och doktorerar 

inom konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon beskriver det här som scenografi 

                                                 
92 Young (2007), s. 63.  
93 Young (2007), s. 72-74.  
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och nämner ledtrådar som lukter, noteringar och den påhittade erinran av rörelse 

och liv.94 Ett historiskt hus menar hon kan vara mer än en tidskapsel: den kan an-

vändas som en tidsmaskin. En curator kan manipulera och kontrollera den upple-

velse man får som besökare genom scenografin.95 Känslan av tidskapsel går följakt-

ligen att arbeta med. Det finns curatoriella ställningstaganden som museet kan an-

vända sig av, med syfte som varierar från att bevara föremålen och miljön till att 

gestalta ett genius loci. Hur ser det här ut hos Charlotte och Wilhelmina?  

Kort om borgerliga hem vid sekelskiftet 1900  

Under det sena 1800-talet kom hemmet att få en alltmer framträdande roll. Det bor-

gerliga hemmet diskuterades flitigt med både rådgivning och debatter i bland annat 

tidningar och andra skrifter.96 En bostad åt den borgerliga delen av befolkningen 

hade således krav som grundade sig i behovet av olika rum för de olika funktioner 

som de boende hade.97 Ofta låg de representativa rummen i fil längs gatusviten, allra 

förnämaste rummen, organiserade i rad.98 Att helt urskilja rummens benämningar 

är inte alltid lätt. Sal, salong och förmak kunde ha samma funktion, betingat av de 

boendes syn på fransk kultur.99 Hur dessa fördelades och användes kom att ändras 

vid tiden för sekelskiftet, något som Gejvall diskuterar i sin klassiska avhandling 

1800-talets Stockholmsbostad. Den stil som dominerar tiden då museerna fortfa-

rande var enbart hem är historicism som brukar räknas från 1830 till 1900.100 Det 

ska vara tidigare historiska stilar som speglar funktionen i varje rum, vilket konst- 

och kulturforskaren Gustaf Upmark d.ä. (1844-1900) konstaterar, med en aning syr-

lighet i tonen: ”Gotiken i farstun, renässansen i matsalen, rokokon i fruns kabinett, 

Louis XVI-stilen i salongen, bondstil i herrns rum och en smula moriska ansatser i 

rökrummet.”101 Att inredningen speglar ett behov av att drömma sig bort till det 

exotiska och de forna glansdagarna i historien kan förklaras av den tilltagande ut-

vecklingen i samhället.102 Ett kvitto på att man hade lyckats och var framgångsrik 

var också att sammanföra antikvitetssamlingar i sina magnifika hemmiljöer, ett sätt 

att manifestera sig.103 Privata samlare kring sekelskiftet finns det alltså gott om.  

Ytterligare en stil som inredningen gick i var tapetserarstilen, som också kalla-

des för sadelmakarstilen, även känd som klunkestilen i Danmark. Tapetserarstilen 

                                                 
94 Mårdh (2015), s. 25. 
95 Mårdh (2015), s. 29.  
96 Rasmussen (2018), s. 10.  
97 Gejvall (1988), s. 171.  
98 Gejvall (1988), s. 231.  
99 Rasmussen (2018), s. 71-72.  
100 Rasmussen (2018), s. 33.  
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102 Rasmussen (2018), s. 33.  
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kännetecknas av en stor användning av textilier och tofsar, och var som mest vanligt 

under 1870-1880-tal.104 Det var minst sagt hemmets tid när Charlotte och Wilhel-

mina satte prägel på det som skulle bli deras respektive museum: hemmet var på 

tapeten. För att kunna avgöra hur stort mått av den affektiva autenticiteten som är 

närvarande bör också rummets funktion tas i beaktande.   

                                                 
104 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: tapetserarstil [2018-04-28].  
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Kontextualisering av museiscenen  

De förutsättningar som fanns för kvinnor, och för den delen kvinnliga museiskap-

are, hade vid sekelskiftet 1900 ändrats sedan Charlotte och Wilhelmina föddes på 

1840-talet. Charlotte kom att gå i en skola med andra borgerliga flickor105 medan 

Wilhelmina skolades hemma av en guvernant efter ett drygt år i en sådan skola.106   

Det fanns en rad kvinnor som grundade och drev företag, bland annat Augusta 

Lundin och hennes syatteljé vars kreationer återfinns i den Hallwylska samlingen, 

och att kvinnor som dessa ansågs vara originella och avvikande.107 Det blir inte svårt 

att här applicera både Wilhelmina von Hallwyl, som i sin samtid kallats betydligt 

onormal108 och Charlotte Berlin som beskrivs i nutid som högst originell.109 Vilka 

var då dessa museiskapare? 

Charlotte Berlins museum 

I centrala Ystad, på Dammgatan 23, låg Charlotte Berlins hem. Hon bodde där från 

1882 fram till sin död 1916. Sedan 1918 är det ett museum i kommunal regi. Själva 

gatuhuset är från 1800-talet, och dess planlösning kan ses som klassisk ur denna 

tids arkitektoniska kutym. De representativa delarna, alltså de rum där gäster skulle 

emottas och spendera sin tid under besöket, ligger i fil med fönster som vetter ut 

mot gatan. De privata rummen, som Charlotte Berlins sovrum och det som en gång 

var hennes trotjänares sovrum och matrum, ligger med fönster mot innegården. Kö-

ket ligger intill trotjänarens, med genomgång från stora salongen. Tidigare fanns 

dörrar, dolda med tapeter, in till sovrummen.  
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Charlotte Berlin var dotter till rådman Johan Theodor Berlin och Anna Maria Eli-

sabeth Ahlgren, och hade därmed en plats i Ystads borgerliga hierarki. Hon för-

sörjde sig som pianolärarinna men var också en affärskvinna. Hon var väldigt fram-

gångsrik inom aktier och samlingen består också av silver, ur, böcker och antika 

möbler. Det finns noteringar i kassaböckerna, som dessvärre är sporadiska, att 

många fynd gjordes på auktion. Kvar till museisamlingen idag finns också bland 

annat klänningar och hattar. Runt hennes person har också skrönor bildats. Det finns 

historier om hur hon drack brännvin i sitt lusthus, lagade taket själv iförd byxor som 

en herre och rökte cigarrer.110 

Hur det blev ett museum 

Charlotte Berlin testamenterade sin fastighet med all dess kvarlåtenskap för att det 

skulle bli ett museum, som hon själv uttrycker det i sitt testamente. Det ska bli till 

ett museum i staden och bära namnet Charlotte Berlins i Ystad stiftade museum.111 

Hon gav också tydliga instruktioner kring hur hennes förmögenhet skulle förvaltas: 

”Mitt Kontanta Kapital d.v.s. Aktier och Säkerhetshandlingar m . m . dylikt skall 

förvaltas och förräntas på betryggande sätt till dess det uppgår i Tvåhundra Tusen 

/200.000/ Kronor, som skall utgöra Museets Grundfond och som aldrig får mins-

kas” och ville också att det ska köpas in fler föremål som skulle införlivas i hennes 

samling.112  

                                                 
110 Bergils & Lucas (2016), s. 9.  
111 Bergils & Lucas (2016), s. 207.  
112 Bergils & Lucas (2016) s. 34-35.  

Källa: Charlotte Berlins museum, ritad av Anna Sandberg 2016.  

Bild 1 – Planlösning över Charlotte Berlins museum, nedervåningen 
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Efter Charlotte Berlins bortgång 1916 gjordes först en förteckning av lösöret, 

utförd av intendenten och grundaren av Kulturen i Lund, Georg Karlin, efter vad 

han ansåg vara ”museikaraktär”.113 Därefter utarbetades en vägledning av Hans 

Wåhlin, amanuens vid Lunds universitets historiska museum.114 Wåhlin har re-

dogjort för tankarna kring iordningställandet i en artikel, publicerad 1918 i RIG – 

kulturhistorisk tidskrift. Han skriver om värdet av ett ”garanterat äkta hem från ti-

den” Wåhlin menar att det i stor utsträckning bevarat den gamla ordningen men 

några har ”måst stuvas undan” för att kunna göra plats i de ”överfyllda rummen” 

och uppnå sin potential, varvid det sistnämnda menas vara ett skäl till att en nyord-

nad grupp av stolar och tebord placerats tillsammans i ett hörn. 115 Till förfogande 

hade Wåhlin inte alltför mycket tid, enbart några veckor. Hans uppställning av fö-

remål och möbler åsyftar att visa på skönhetsvärdet i 1800-talets borgerliga hem.116 

Den första katalogiseringen och inventeringen påbörjades av Wåhlin, ett arbete som 

avstannade och tog fart igen på mitten av 1900-talet. Att det missats att skriva upp 

huruvida vissa föremål är inköpta av Charlotte själv eller inte är därför inte under-

ligt.  

Vad Charlotte Berlin tog för egna ansatser finns också dokumenterat om än 

fragmentariskt. Hon ville donera hela lösöret till Nordiska museet men beslöt sig 

för att bilda ett eget museum då de inte kunde enas om villkoren. Nordiska museet 

skickade ner sin intendent Gustaf Upmark d.y. (1875-1928) men eftersom de inte 

kunde bereda någon särskild plats för hennes samlingar tackade hon nej efter att 

först ha sagt ja.117 Arbetet från Charlotte Berlins sida med det kommande museet är 

tydligt. Hon och hennes trotjänare delade sovrummet innanför köket de sista åren, 

där det också användes som matplats, då hemmet hade börjat bli till ett museum.118 

I de representativa rummen ska hon ha placerat ”rör ej föremålen”-skyltar.119 Museet 

drivs idag i kommunal regi.   

Hallwylska museet 

På Hamngatan 4 i Stockholm ligger det som kallas för Hallwylska palatset. Bygg-

naden uppfördes mellan 1893-1898 av makarna von Hallwyl som sedermera flyt-

tade in. Sedan 1938 är det ett statligt museum. Huset är drygt 2000 kvm stort för-

delat på cirka 40 rum och kök fördelat över fem våningsplan.  

 

                                                 
113 Bergils & Lucas (2016), s. 10.  
114 Bergils & Lucas (2016), s. 207.  
115 Wåhlin (1918), s. 185-187.  
116 Bergils & Lucas (2016), s. 14.  
117 Bergils & Lucas (2016), s. 32.  
118 Bergils & Lucas (2016), s. 196.  
119 Bergils & Lucas (2016), s. 34.  
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Wilhelmina von Hallwyl föddes som enda barn till Wilhelm Kempe och Johanna 

Wallis. Han var brukspatron och ägde Ljusne och Voxna uppe i Hälsingland där 

han gjorde sig rik på skog, järnverk och en mekanisk verkstad.120 Wilhelmina gifte 

sig 1865 med Walther von Hallwyl och kom att få fyra barn varav tre växte upp och 

fick egna barn i sin tur.   

Hon började tidigt att samla, som tioåring enligt henne själv, och när huset på 

Hamngatan uppfördes fanns det redan rum vars syfte var att ställa ut några av hen-

nes samlingar. Ett av rummen kallas till exempel för porslinsmuseet redan vid in-

flytt. Samlingen tog fart då hon bett Walther om att årligen få femtusen kronor ge-

nom arvet av sin far, Wilhelm Kempe, som dött 1883. Hon uttrycker det själv i sina 

årsanteckningar som kan liknas vid en dagbok, att hon nu kände sig som ”en riktig 

krösus”.121 Hon samlade på konst, silver, vapen och keramik för att bara nämna 

                                                 
120 Cassel-Pihl (2006), s. 22.  
121 Cassel-Pihl (2006), s. 113.  

Källa: Hallwylska katalogen.  

Bild 2 – Planlösning över Hallwylska museet. Köket finns på bottenvåningen. 
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några områden och det var på auktioner och antikvitetsaffärer hon gjorde sina in-

köp, både i Sverige och utomlands.   

Hur det blev ett museum  

År 1920 skrev Wilhelmina och Walter von Hallwyl på det donationsbrev som sä-

kerställde att huset på Hamngatan 4 skulle tillfalla staten. Likt Charlotte Berlin hade 

det varit en del turer innan beslutet landade i att skänka det till staten. 1899 skrevs 

ett första testamente där museet skulle tillfalla Stockholms stad men då makarna 

fick kännedom att huset då skulle användas till representation och fester ändrade de 

sig. Eva Helena Cassel-Pihl menar att syftet med gåvan var att ett komplett hem 

från sekelskiftet 1900 skulle bevaras utan att några föremål rubbades från sin anvi-

sade plats.122 Då hade Wilhelmina lett arbetet med att katalogisera sina samlingar 

som inte enbart innebar konst och vapen sedan 1906. De omfattade också vardags-

föremål som grytor och kastruller, dammvippor och toalettpapper, allt som allt un-

gefär 30 000 föremål. Allt mättes, fotograferas och beskrevs i totalt 78 band där 68 

olika föremålsgrupper fördelades i två volymer: ett planschverk och ett med text. 

Katalogen trycktes i 110 exemplar och delas ut kostnadsfritt till museer, arkiv och 

bibliotek världen över.123  

Föremålens inventarienummer fästes på brickor i förgylld mässing, på etiketter 

av läder eller papp eller med färg eller tusch direkt på själva föremålet. Till sin hjälp 

hade hon fackmän och akademiker som senare kom att bli högt uppsatta vid olika 

kulturinstitutioner runt om i Sverige, bland annat Gustaf Upmark d.y. som intendent 

vid Nordiska museet och Eva Bergman som blev första chefen vid Hallwylska mu-

seet.124 Vid Wilhelminas bortgång 1930, efter att ha varit änka i nio år, påbörjades 

arbetet med att iordningställa huset och hemmet till ett museum. Arbetet hade för-

beretts av Wilhelmina som beställt montrar och de kordonger som finns i museet 

idag. Utöver det finns också ritningar på hur dessa skulle placeras.  

Kordongerna skulle skona möbler och mattor och montrar av glas placerades 

ovanpå för att skydda föremålen. Planen var att det skulle öppnas för allmänheten 

så fort som möjligt och Wilhelmina hade beslutat att hemmet skulle visas av en 

guide. För katalogfolket som Wilhelmina kallat dem fortsatte arbetet som vanligt 

efter hennes bortgång och katalogen stod klar 1955. Museet öppnade 1938 efter åtta 

års förberedelser men stängdes under krigsåren. Då packades delar av samlingen 

ned av säkerhetsskäl.125 Idag är museet en del av Statens historiska museer.  

                                                 
122 Cassel-Pihl (2006), s. 244.  
123 Cassel-Pihl (2006), s. 245.  
124 Cassel-Pihl (2006), s. 132-133.  
125 Cassel-Pihl (2006), s. 263.  
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Gemensamma kulturarvsinstitutioner 

Kopplingen mellan dessa historiska hus-museer och Nordiska museet står tydligt 

att finna i källmaterialen. Arthur Hazelius (1833-1901) är en gemensam nämnare 

då det i Charlotte Berlins arkiv finns brev och Wilhelmina, som tillsammans med 

sin make Walther von Hallwyl inrättade en professur på Nordiska museet. Museet 

låg i framkant på den här tiden vilket gör att deras kontakter sinsemellan inte är 

särskilt förvånande. Charlotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyls historieintresse 

och vilja att bevara kultur tog sig tydliga uttryck, bland annat i donationer till Nor-

diska museet och Kulturen i Lund. Det är måhända inte underligt att de båda muse-

erna nämns i Nordiska museets årsbok från 1933.  

Som tidigare påpekats finns det ytterligare en gemensam nämnare mellan Char-

lotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyl. Det finns inget i deras efterlämnade 

material som antyder att de båda någon gång har träffats. Däremot finns det täta 

kopplingar dem emellan ändå, utöver deras kulturhistoriska intresse. Exempelvis 

har de båda haft nära kontakt med grundaren av Nordiska museet och Skansen Art-

hur Hazelius. Wilhelmina von Hallwyl hjälpte, tillsammans med sin make, Arthur 

Hazelius att få sin första mark ute på Djurgården, som kom att lägga grunden till 

både Nordiska museet men också Skansen. Hon donerade konstnären Julius Kron-

bergs ateljé till Skansen och skänkte ett bidrag till förvärvet av den gamla herr-

gårdsbyggnaden Skogaholm.126 Han kom också att bli hennes förebild när hon på-

började sitt katalogiseringsarbete och 1885 ordnade Hazelius en basar där Wilhel-

mina och hennes döttrar hjälpte till.127   

Charlotte Berlin träffade Hazelius 1886 under en auktion i Ystad och han be-

sökte hennes hem under samma vistelse. Hon kom att skänka föremål till museet, 

bland annat en sigillstamp. Kontakten fortsatte ända fram till hans död 1901 med 

minst ett brev om året. Hälsningsraden ifrån Charlotte Berlins sida kunde exempel-

vis lyda ”Käraste” och ”Snälle Doctor Hazelius”. Dessutom blev hon 1889 ständig 

ledamot i Nordiska Museet, och fick ett diplom som än idag hänger i hennes stora 

salong.128   

Museichefen Karlin över Kulturen i Lund är ytterligare en person och kultur-

arvsinstitution som de bägge kvinnorna hade kontakt med. Wilhelmina skänkte 

40.000 kronor till museichefen Karlin år 1922, när Kulturen i Lund ville införskaffa 

en gård. Det var också Kulturen som fick i uppdrag att iordningställa Charlotte Ber-

lins museum. Ytterligare en gemensam nämnare är Gustaf Upmark d.y., som arbe-

tade med katalogen hos Wilhelmina och var också den som skickades ner till Char-

lotte Berlin. Deras kulturgärningar sträcker sig således längre än till deras bevarade 

hem, och det går att leka med tanken att de eventuellt kan ha känt till varandra.  

 

                                                 
126 Cassel-Pihl (2006), s. 252.  
127 Cassel-Pihl (2006), s. 127.  
128 Bergils & Lucas (2016), s. 30.  
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De fem rummen  

Rummen analyseras efter den funktion de bör ha haft i det borgerliga hemmet som 

idag utgör museernas miljörum. Köket, som Charlotte och Wilhelmina i stor ut-

sträckning inte rådde över utan istället var tjänstefolkens domän, salongerna där de 

skulle representera sig och sitt hem samt deras respektive sovrum, kanhända det 

mest privata rummet. Det gör att undersökningen av genius loci, oavsett om det är 

deras ande eller någon annans, kan röra sig på ett större spektra än om enbart en 

salong skulle studeras. Källor är observationer om inget annat nämns.  

Köken 

Bägge köken är placerade långt bort från resten av huset. Hit skedde matleveran-

serna och utifrån en tjänares perspektiv var det här en arbetsplats. Det här var inte 

rum som tillhörde herrskapens områden utan var deras tjänares att råda över.  

 

Charlotte Berlins kök ligger längst in i huset. Väggarna är målade med ärtgrön färg, 

även kallad kromoxidgrön som var populär under andra delen av 1800-talet.129 Dör-

rarna längst in till vänster, som leder till baktrappan och skafferiet är målade i brunt. 

                                                 
129 Gysinge centrum för byggnadsvård [2019-04-11].  

Bild 3 – Köken hos Charlotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyl 
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Till vänster finns ett skåp med glasdörrar, även det brunmålat på utsidan och vitt på 

insidan fylld med glas på de två nedersta hyllorna, tomt i de två ovanför. Inunder 

finns ett konsolbord, med en stjärnformad, flätad korg ovanpå samt ett underlägg i 

luffarstil. Mellan bord och skåp finns elementet, ditsatt i modern tid och målad i 

samma färg som väggen.  

Längre fram till vänster finns ett brunmålat slagbord som inte är uppfällt. Fär-

gen är borta ovanpå, och avskavd från klaffarna. En flätad korg och en liten låg 

kruka har placerats ovanpå. En påse från konditori Maria Jönsson står lutad mot 

korgen, medan en kopia på en nota ifrån densamma samt två strutar i papper ligger 

i krukan. Det går bara att ana att den är en kopia om man lutar sig riktigt nära. En 

stol står utdragen, som om någon rest sig upp och gått, den på motsatta sidan är 

inställd ända intill.  

Bakom till vänster, vid en nisch hänger en handduk i linne. I själva nischen står 

vedspisen. Den är vitputsad med sina svarta detaljer starkt framträdande och ser 

nästan ut som om någon nyss rengjort den. På den står en kopparkanna, som redo 

att lyftas av för att servera kaffet.  

Det står en väggfast bänk längst in i rummet och där är bland annat en skål med 

en slev i placerad, med en skärbräda och kniv bredvid. Ovanpå en duk ligger bland 

annat vispar, potatisstöt och en soppslev, som om de nyligen har diskats i diskhon 

till höger. En tallrik med äldre mönster står bredvid, på grova plankor som fyller ut 

där bänkskiva och diskhon möts. Tomma flaskor och lite andra burkar står arrange-

rade på den lilla upphöjda hyllan ovanför. De står med lite mellanrum, tillräckligt 

för att kunna urskiljas även på håll, ett saltkar ser ut att ha ställts dit i hast något 

framför de andra föremålen. Det är många kopparkärl överallt, både vid spisen, for-

mar på väggen och på den upphöjda hyllan av skänken. Alla hyllorna är målade i 

samma bruna färg, och på de tre översta väggfasta hyllorna har spetsbårder fästs. 

Det är mycket saker men de står prydligt uppradade, kanske för välarrangerat eller 

bara ordningsamt? Det hänger en vit, kort gardinkappa i fönstret, som är placerad 

vid diskhon. Kranen ser ut att vara äldre, både den och diskhon ser välanvänd ut.  

Golvet består av breda plankor, de knarrar lätt när man går över dem. Tre tras-

mattor ligger utplacerade som jag av reflex undviker att gå på: mattor är ömtåliga, 

har jag lärt mig. De ger en hemtrevlig känsla, det är ombonat här. Det finns en dörr 

som leder ut till trädgården till höger när man kliver in. I det fönstret står fler kop-

parkärl och ytterligare en mönstrad tallrik.  

Det verkar finnas två ljuskällor utöver fönstren. En lampa i taket, med gult glas 

som liknar en lykta och en på väggen ovanför handduken, en vit glaskupa.  

Det doftar som i min farmors skafferi: torrt och något sött och gammalt över 

doften. Lite vad jag tror är nedbrytning, en klassisk doft i alla äldre kök jag varit i, 

särskilt skafferierna. Det känns ”sekelskift-igt” – koppar, spisen, hyllorna med spet-

sen, trasmattorna och de breda golvtiljorna.   
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Den känslan finns också i det Hallwylska köket, som ligger i suterängvåningen. 

Det är samma material som är återkommande – koppar och vedspisar som domine-

rar blickfånget när man kliver in. Till vänster finns ett skåp med glasdörr där det 

innanför finns plåtburkar med bland annat vitpeppar och vanillinsocker, kaffebur-

kar och stora korgar längst ned. Väggarna och taket är täckta av kakel som skimrar 

och har samma storlek som de på en kakelugn. Det finns som en bröstpanel fast 

lägre, av ek eller valnöt, längst ned. En väggfast hylla med vitrindel har kastruller 

och kaffepannor uppradade. Det står ett stort golvur bredvid och från två stänger 

hänger linnedukar, kanske på tork med tanke på hur nära spisen det är.  

Det är två stycken vedspisar som tronar längst in, med koppargrytor placerade 

i ena hörnet. En kaffepanna står på plats över den högra, som över en eld med en 

grytlapp hängande över handtaget. Det ser ut som om någon nyligen tagit sig en 

kopp. Golvet är kalkstensplattor och det ekar när man kliver över golvet. Här finns 

inga mattor. I mitten står ett stort bord, träben och vad som ser ut som en marmor-

skiva. Den är lite skadad och trä sticker fram. En kaffekvarn står på, liksom en 

sockertopp på papper, en skärbräda som är en aning mjölig och en kvarn sitter fast-

skruvad i ena långsideskanten, precis som hos Charlotte Berlin. Två inbundna 

böcker ligger på bordet, med guldtexten tydlig i pärmryggen, som förklarar att det 

är text- och planschverk över grupp 3, köket och vinkällare.  

Den högra väggen har fönster, två stycken i samma trä som dörrar och panel. 

Bänken inunder består av både trä och sedan en extra del av plåt vid diskhon. Ovan-

för finns tre kranar som påminner om Charlotte Berlins.  

Fönstren ger mycket ljus och det finns inga gardiner. Mellan fönstren finns en 

vägglampa, precis som ovanför kopparkittlarna vid spisen. Över bordet finns en 

tvåarmad skomakarlampa, som gör köket välbelyst med ett varmt sken. Det är fullt 

av stolar centrerade runt bordet med ett visst avstånd, av samma trä som vägg och 

dörr. Det lyser även inifrån skafferiet, där det finns gott om föremål i de två utrym-

mena. Det doftar sötaktigt här inifrån, en hemtrevlig doft.    

Analys 

I de båda köken ligger textkällor framme. I Charlotte Berlins kök finns en räkenskap 

från konditoriet. Den avger en form av trovärdighet eftersom det känns rimligt att 

den ligger där, en källa till vad vi vet om hur köket har använts. Man kan se att hon 

bland annat inhandlat en rulltårta. Inte nog med att jag förstår att det är en nota från 

ett konditori, en inrättning jag känner till och har besökt, jag kan också relatera till 

en av produkterna där i, något jag själv till och med har ätit. Det blir till det Jones 

skriver: Föremålet förkroppsligar förflutna erfarenheter och relationer.130 Någon har 

varit och handlat, lagt det på bordet och gått ut genom dörren igen. En närvaro är 

tydligt märkbar, affektiv autenticitet gör sig påmind.  

                                                 
130 Jones (2010), s. 190.  
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Det intressanta här blir att den faktiskt ”bara” är en kopia av ett original. Jag 

såg det inte först, utan antog att det var ett original tills museichefen påtalade att 

den var kopierad. Inte avskriven för hand utan dragen genom en kopiator. Antagan-

det grundar sig i att det är ett musealiserat hem, ”praktiskt taget orubbat” som Lind-

blom uttrycker det.131 Lowenthal menar att något kan var autentiskt för att det har 

blivit auktoriserat av de ansvariga.132 Det här är ett sådant fall där det gör sig tydligt. 

Musealisering ger en legitimitet som är märkbar, ner till objektsnivå.  

Trots att det inte ligger några vedträn synliga tycker jag mig ändå känna röklukt 

i det Hallwylska köket. Den av bra sort som innebär fika och mys snarare än den av 

brandrök som folk menade sig känna i Bohmans kapitel.133 Den röda grytlappen 

ovanpå kaffepannan, emaljerad blågrå, sprider en känsla av hemtrevnad. Någon har 

precis satt dit den, kanske efter att ha tagit sig en kopp. Genius loci är närvarande 

även här. Igenkänningen spelar en stor roll i det här fallet. Köken ser ut som kök 

gör mest, med spis, tillagningskärl, skafferivaror och porslin. Det är som nu fast 

ändå inte eftersom det är gammaldags, en äldre version – ett ”förr” gör sig påtagligt.  

Kaffekvarnen ser redo ut för att användas och mjölet som ligger på bakplattan 

ser ut som om det lades dit alldeles nyss och väntar bara på degen. Allt det här är 

gestaltning, ett sätt att illustrera ett ”förr” och hur det var då. Jag tror mig nästan 

känna doften av rostade bönor, redo att malas.  

Linder menar att det besökaren önskar är upplevelsen av autenticitet, som är 

bunden till en föreställd sådan hos föremålen och det materiella.134 Gestaltningen 

med rekvisitan som består av både autentiska och senare skapade föremål som sili-

konfrukter135 gör något med seendet. Tanken till Risnicoff de Gorgas minnesteater, 

där objekten ska vara så nära originalet som möjligt och där rummet är en scen, kan 

appliceras här. Objekten agerar med min förmåga att föreställa mig i enlighet med 

det Linder talar om: förmågan att etablera relationer med föremålet.136 Jag upplever 

alltså ett ”förr” genom upplevelsen av autenticitet. Samtidigt sker detta med föremål 

som inte alls är autentiska. Notan från konditoriet och mjölet på bakplattan är inte 

helt korrekta eftersom de inte placerades där när museet var ett hem men de hör 

hemma där ändå. Det handlar om rimligheten i att de gör det. Ett tomt kök, och 

därmed tillrättalagt, skulle inte kännas trovärdigt.  

Det är ett hem, någons kök, men det är också en museal miljö. Det blir tydligare 

i det Hallwylska köket, där de uppradade grytorna har sina tydliga inventarienum-

mer exponerade. Samtidigt ger det en stämpel av autenticitet. Det här föremålet har 

katalogiserats, det hör till museet och det forna hemmet. Det är musealiserat och 

därmed något annat, något mer än enbart en gryta och samtidigt en del av gestalt-

ningen. Det blir svårare i Charlotte Berlins kök där jag upptäcker att jag undrar vad 

                                                 
131 Lindblom, Anderas (1933), s. 46.  
132 Lowenthal (2015), s. 496.  
133 Bohman (2003). 
134 Linder (2015), s. 161.  
135 Intervju, Haapasalo, Heli, museichef Hallwylska museet, 2019-03-22. 
136 Jones (2010), s. 189.  
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som är äkta och inte. I fallet med notan antog jag att den var äkta tills det påtalades 

att så inte var fallet. Fast det ändrade ändå min inställning marginellt. Den var ko-

pierad från en riktig källa och fick därmed den legitima auktoriseringen jag uppen-

barligen behövde.  

I och med att hemmet ändå har musealiserats och fortfarande blir det är det inte 

troligt att det fortfarande luktar tobak från paketet som finns i Charlotte Berlins kök. 

Etiketten avslöjar att det är från Ystads tobaksfabrik. Faktum är att det inte gör det, 

det ligger inte ens tobak i paketet. Den, liksom de andra som placerats där, är skap-

ade med wellpapp för att visa hur det såg ut förr i tiden.137 Det spelar ingen roll, jag 

känner doften av det ändå, innan jag får reda på att det är tomt. Inbillning, eller en 

del av den affektiva autenticiteten?  

Stora salongerna 

Båda salongernas syfte har varit att representera. Gejvall har i sin forskning, som 

visserligen baseras på Stockholmsbostäder, kommit fram till att salong och förmak 

i mångt och mycket var detsamma med skillnaden att förmaket var mindre och in-

timare. Salongerna var elegantare och större.138 Då Charlotte Berlins hem ligger i 

centrala Ystad är det inte konstigt att det följer kutymen som Gejvall påvisat i Stock-

holm. Bägge rummen skulle oavsett placeras i gatusvitens enfilade, vilket är fallet 

för de båda hemmen. Hur rummet skulle möbleras ändrades från att stå längs med 

väggarna till mer fria och rörliga möblemang, och salonger var de borgerliga bostä-

dernas finrum.139   

 

   

 

 

                                                 
137 Kompletterande mail, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-04-17.  
138 Gejvall (1988), s. 218. 
139 Gejvall (1988), s. 219-220.  
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Charlotte Berlins stora salong, som också kallas för stora rummet, är första rummet 

du går in ifrån hallen, det tidigare portlidret. Här går du också in genom en dubbel-

dörr och finner ett piano direkt till vänster. Några föremål finns ovanpå pianot, 

bland annat en metronom och ovanför hänger ett porträtt på Charlotte själv. Pianot 

i sig står lite snett, som för att låta dagsljuset flöda in på noterna, om locket hade 

varit uppfällt. Röda gardiner och vita i spets hänger i båda fönstren, som vetter ut 

mot Dammgatan. Mellan dem står ett bord. Blicken dras mot dess ena ben, som står 

i en ruta, liksom nedsänkt. Det är det gamla golvet.  

Det finns en stol på andra sidan, framför fönstret. Bredvid, invid dörren till 

nästa rum, står en chiffonjé. Även här står ett ur och några ramar med fotografier 

samt två ljusstakar. På andra sidan öppningen står en kakelugn med en svart spinett. 

Den är inte original, påpekar museichefen, utan inköpt senare. I hörnet står en ka-

kelugn snett placerat, invid dörrhålet till den gamle trotjänarinnans rum. Vid samma 

vägg finns också ytterligare en dörr, numera en öppning, som leder in till det som 

var Charlottes sovrum. De är mindre än dubbeldörrarna och de andra som leder in 

mot de representativa rummen. En soffa tronar mellan öppningarna till sovrummen 

på rummets långsida. Ovanför hänger diplomet från Nordiska museet, som visar att 

hon är ledamot, inramat. På andra sidan öppningen, vänd mot hallen, står ett stort 

bokskåp. I hörnet hänger två klockor: ett gökur och ett väggur med lodet synligt. 

Tapeterna är mönstrade i blått, rött, svart och beigt.  

På golvet ligger gångmattor, långa, längs med Dammgatan, placerade på varsin 

sida om det runda bordet som står i mitten av rummet. Runt en ljusstake med 

Bild 4 – Stora salongen hos Charlotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyl 
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prismor står ett antal foton. Stolarna, fyra till antalet, är inskjutna så långt det går. 

En kristallkrona med stearinljus hänger ovanför.   

Till Stora Salongen på Hallwylska museet kan du komma från tre håll. Rummet 

har alltså tre par dubbeldörrar varav den i mitten jag kliver in igenom. Två av dem 

är längs med Hamngatan, där de är i fil med rökrummet till vänster och lilla sa-

longen till höger. Väggarna mot andra hållet, vardagssalongen och innergården, är 

rundade i hörnen. Från mittendörren finns ett piano till vänster. Det är en flygel vars 

fodral i brunt trä och guld matchar inredningen i rummet. Guld finns det gott om. 

Förgyllningarna blänker men de är fyra stora brysseltapeter som dominerar allra 

mest. Två intill mittendörren, de andra på väggarna intill. Runt dem finns guldra-

mar, utom på nummer två, vid rökrummet, där den nedre delen hänger fritt. Kanske 

är den längre än de andra? Framför den står en grupp med möbler: en soffa och fyra 

karmstolar, alla i samma tyg och förgyllningar. Dessutom står där fyra stolar till, 

placerade mot väggarna. Det ser trångt ut. Ett stort bord, rikligt utsmyckat på ben 

och bordskant, står ovanpå två mattor som ligger omlott på långsidan. Stolarnas stil 

antyder att de är från 1700-talet, särskilt då deras ryggar inte är lika detaljerade då 

de är gjorde för att stå mot en vägg egentligen. Det är avrepat med kordonger vars 

beiga rep går igen genom möblernas tyg.  

Mellan dörren till rökrummet och det första fönstret av två står en förgylld pi-

edestal med en porslinsurna, allt i en monter av glas. Framför fönstret står ett bord 

flankerad av två stolar, där en monter med ett ur finns på skivan. En rektangulär 

skylt i guldfärg med en hand och ett snett rött sträck över ligger framför.  

De två fönstren i rummet är i väggen mot Hamngatan med en spis emellan. Det 

hänger gardiner, ljusgröna med mörkgröna fransar längst ner. Framför det andra 

fönstret står också ett bord och ett par stolar, likadana stolar som vid det andra men 

med ett annat sorts bord. Samma sorts skylt finns även här. Mellan fönstret och 

dubbeldörren in till lilla salongen står ännu en piedestal, också den med en urna 

ovanpå i en glasmonter. Symmetrin blir fulländad vid andra sidan om dörren till 

lilla salongen, där ännu en möbelgrupp om en soffa och fem stolar samt ytterligare 

fyra stolar längs väggarna, står inrepad av kordonger, ovanpå två mattor. Skillnaden 

här är att det mot brysseltapeten står ett stort skåp, också den förgylld och fylld av 

porslin, bland annat tallrikar, i prydliga rader.  

Analys 

Placeringen av pianot på de båda ställena får mig att fundera. Är det en tillfällighet 

att de står direkt till vänster? Det är inte svårt att föreställa sig Charlotte Berlin 

sittandes där, med en av sina elever, eller Wilhelminas make Walther som spelar 

ett stycke för sina gäster. Exakt hur Charlotte Berlin använde sitt finns tyvärr inte 

bevarat. Hon bör ha tagit emot sina pianoelever där och de gånger hon hade främ-

mande, då det dels är det första rummet man möter och dels för att det var den 

funktionen en salong hade på den här tiden. Däremot vet vi litet mer om hur det 
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användes på Hallwyl. Pianon skvallrar en hel del om rummens användning. Wil-

helminas Stora Salong hade samma funktion, där dans och pianospel också var en 

del av rummet och hur det användes. Funktionen av dessa rum är inte av det inti-

mare slaget och känhända är det därför måttet av genius loci och den affektiva au-

tenticiteten är lägre. Samtidigt gör Charlottes yrke, pianolärarinna, sig påmind i den 

stora salongen. Måhända ökar därför måttet av hennes ande, genius loci, i jämfö-

relse med närvaron av Wilhelmina i det Hallwylska hemmet. Pianot hos Charlotte 

är inte heller original, en diskussion som museichefen tar upp. I räkenskaperna om 

Charlotte lämnat efter sig är det tydligt att hon sålde och köpte pianon vid flera olika 

tillfällen. Det är något som de är öppna med, som museichefen själv uttrycker det. 

Mitt ordval inrepad i observationsanteckningarna från det Hallwylska museet 

antyder att jag inte känner mig alienerad från föremålen: de är inte avrepade för 

mig. Skillnaden ligger således i hur kordongerna och repen uppfattas. Inrepning har 

en positiv ton, som upplevs som beskyddande och värnande om de föremål och 

objekt som finns i det repade området. Avrepning är ett fjärmande, som skapar en 

distans mellan besökaren och föremålen. Hoten är mer närvarande. Samtidigt finns 

där en vetskap om att de köptes in av Wilhelmina för att användas i museisyfte. Det 

här rummet har en högre grad av musealisering än av dess hemkänsla, förstärkt av 

kordongernas matchande rep till inredningen. Det är tillrättalagt för museibesöka-

ren. Det ges möjlighet att se mattorna och möblemanget, trots att de kanske inte är 

placerade på sin ursprungliga plats. Den museala äktheten får ta överhand över den 

historiska, eller den museala miljön får ta överhand från hemmet. Här blir stora 

salongen hos Charlotte mer som ett hem, då det inte finns tecken av musealisering 

i lika stor utsträckning.   

Den nedsänkta rutan hos Charlotte, som visar det gamla golvet, är sparad med 

avsikten att kunna visa originalet, påpekade museichefen. Golvet har rekonstruerats 

för att likna det vid sekelskiftet 1900, till mönster och material även om metoden 

inte blivit densamma.140 Den materiella autenticiteten, för att använda sig av Roedes 

begrepp, var inte möjlig. Den processuella är inte heller aktuell, då utförandet inte 

skett på samma vis. Det lämnar kvar den visuella, där utseendet får främsta fokus. 

Hit hör också trovärdigheten och diskussionen kan sträcka sig längre än så. Är det 

inte mer äkta att golvet ser ut som på hennes tid då det var nytt, eller är det viktigare 

att kunna trampa samma golv som hon gjorde? Det blir till ett exempel som visar 

hur synen på autenticitet kan skifta och vad man lägger i begreppet. Även tapeterna 

är gjorda efter sina original.  

Graden av autenticitet och musealitet påverkas i det här fallet av de curatoriella 

ställningstaganden som tagits. Till skillnad från stora salongen i Hallwylska museet 

har Charlotte Berlins museum gångmattor utplacerade. Jag går inte på dem först, 

osäker på om de är original eller inte. Museichefen berättar att de är gjorda i modern 

tid fast efter mönster från sekelskiftet. Min tvekan känns därmed befogad.  

                                                 
140 Bergils & Lucas (2016), s. 218.  
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Det Hallwylska museet har valt bort gångmattor i det här rummet. Slitningarna på 

grund av dem blev större än det skydd de kunde erbjuda.141 Nu är det istället origi-

nalmattorna som ska skyddas, avrepade från besökares fötter.  

Det finns större modifieringar hos Charlotte än hos Wilhelmina sett till de stora 

salongerna. De små öppningarna i Charlottes förtydligas vara en förändring när mu-

seichefen påtalar att det tidigare funnits dörrar som doldes av tapeten. Den repre-

sentativa delen av hemmet särskiljs mot den mer privata under sekelskiftet 1900. I 

det Hallwylska hemmet förläggs de mest privata istället en våning upp. Att de tagits 

bort hos Charlotte kan ses som ett curatoriellt ställningstagande, måhända för att 

underlätta för besökaren. Samtidigt kan det ses som ett stort ingrepp mot miljön 

men det kräver en vetskap om det, eller ett öga för detaljer då gångjärnen fortfa-

rande är synliga. Likaså kan detta tillämpas på det forna portlidret: det finns inga 

spår efter den idag. Saknas den då? När du väl kliver in i hemmiljön gör du det 

genom samma dubbeldörrar som under Charlottes tid. Autenticitet är relativt, för 

att utrycka det enligt Bohman, och beror på vad det jämförs med.   

Bohman menar också att hemmet som sådant också räknas som utställnings-

föremål.142 Det är något som båda museicheferna stämmer in i. Leder till ställnings-

taganden när det kommer till det curatoriella som kan störa gestaltningen av miljön 

och personen men samtidigt stärka graden av musealisering. Det i sin tur ger mer 

legitimitet, och kanske stärker gestaltningen i sin tur. Tolkningen ligger i betrakta-

rens ögon. Blir det en samexistens av hem och museum?  

Förmaket och vardagssalongen  

Förmakens funktion var att vara ett mottagnings- och sällskapsrum. Det var också 

ett finrum som möjliggjorde visiter på förmiddagarna och gäster på kvällarna.143 

Wilhelminas vardagssalong tycks vara en kombination av vardagsrummet som dag-

lig- och arbetsrum samtidigt som det verkade som mottagningsrum. Det är hit man 

skickades när man avlade visit och det är här hennes skrivbord står. I Charlottes fall 

kan vi inte veta säkert hur det användes, men museichefen tar upp Afternoon tea 

som en möjlig sysselsättning i det rummet. Enligt Gejvall har förmaket fått en inti-

mare prägel jämfört med salongen, som också speglade sig i sysselsättningarna där. 

Förmaket var också fruns arbetsrum, men så tycks inte vara fallet hos Charlotte.144 

Här verkar istället kabinettet eller stora salongen ha fått den funktionen. Kabinettet 

beskrivs som hennes skrivrum av museichefen men i stora salongen är hennes chif-

fonjé placerad.  

 

                                                 
141 Intervju, Haapasalo, Heli, museichef Hallwylska museet, 2019-03-22. 
142 Bohman (2010), s. 96.  
143 Gejvall (1988), s. 221.  
144 Gejvall (1988), s. 221-222.  
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Charlottes förmak har två stora möbelgrupper. Rummet är placerat mellan stora 

salongen och kabinettet. När jag kliver in genom dörröppningen står ett stort golvur 

direkt till vänster med rottingstolar framför ett runt bord. En duk ligger på bordet, 

ovanpå står en ljusstake, en bok, en förstoringslåda och ett vikt papper där det står: 

”Var god vidrör ej! Please don’t touch!”.  

Det finns två fönster där skira spetsgardiner hänger från kornischer. Det står 

också en pelargon i vardera fönster. Rummet känns lite större än vad det är med 

spegeln som placerats mellan fönstren. Ett mindre bord är placerat framför, med två 

ljusstakar av glas och en Jesus-staty. Där finns samma skylt som på bordet intill.  

Framför nästa fönster står ännu ett litet bord med ett stängt träskrin. Mellan den och 

dörröppningen till kabinettet står en byrå. Två ljusstakar har placerats på varsin sida 

om ett träskrin vars lock är öppet. Glasburkar står däri. På väggen ovanför hänger 

en liten hylla med en figurin i form av en häst. Den flankeras av två väggljusstakar 

med prismor och har en stor tavla med naturmotiv ovanför. Här är öppningen dra-

perad med rött tyg och fransar. Till höger står en byrå med en ljusstake, ett träskrin 

och en ram för tre fotografier. En mindre hylla hänger på väggen med ytterligare en 

figurin med en tavla bredvid. I hörnet står en rund kakelugn. 

Nästa möbelgrupp är placerad där, en stor soffa i gustaviansk stil, vit med guld-

detaljer och rött tyg. Stolarna som är placerade runt bordet framför är alla likadana 

i färgsättningen. Två av stolarna är av nättare modell. Intill dörren till höger finns 

en stol med guldfärg och röd sitts. Bordet har en vit, fransad spetsduk med en stor 

lampa ovanpå. Det finns en klaff till bordet som är nerfälld. Under möblemanget 

Bild 5 – Förmaket hos Charlotte Berlin och Wilhelmina von Hallwyls vardagssalong 
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ligger en röd, mönstrad matta. Annars finns en likadan gångmatta som i stora sa-

longen placerad mitt i rummet, den är för kort för att räcka från öppning till öppning. 

En likadan drapering finns också vid öppningen in till stora salongen, synlig däri-

från men som mest från förmaket. Väggarna är iklädda blommiga tapeter i rött, 

beigt och grönt mot en ljusbeige bakgrund. Det hänger tavlor, främst ovanför sof-

fan, två porträtt överst med en klocka emellan.  

Likt stora salongen på Hallwylska museet har även dess vardagssalong tre 

dubbeldörrar. Den jag kliver in igenom är från övre vestibulen och entrén, den mit-

tersta till höger leder in till stora salongen. Den längst bort, mittemot, leder in till 

Vapenrummet. Det finns en fjärde dörr ut mot en liten terrass, nu till vänster, för-

sedd med små glasrutor, som en fönsterdörr. Dörrarna står alltså mittemot varandra 

och bidrar till en symmetrisk känsla. Även här finns det rundade hörn, de mot in-

nergården och fönsterdörren samt innanför till höger där den öppna spisen står.  

Rummet är rikligt möblerat men på avgränsade platser. Till vänster står en byrå 

med en stol på sin vänstra sida och en tom piedestal på den högra. Sedan står tre 

stolar innan ett litet sängbord, som står placerat framför fönsterdörren. Ett skrivbord 

står snett med ena kortsidan mot ljuset, en vanlig placering under 1800-talet och 

sekelskiftet där det gällde att ta vara på ljus. Skrivbordet har en glasmonter placerad 

på sin bordsskiva och det är inte svårt att förstå varför. En mängd föremål finns 

inunder, sådana som lätt bli stulna. Som en brevkniv, ett fickur, ett skrivset, två 

ljusstakar och en adressbok. Blicken dras mot en meny som ligger till höger. Det 

finns noteringar i blyerts vid dess marginal och när jag lutar mig fram ser jag vad 

det står. Pennan ligger snett över papperet, som om den lagts dit alldeles nyss efter 

sitt uträttade värv. Intill ligger visitkort. Det finns ingen stol, vilket gör det möjligt 

att komma nära montern och betrakta.  

Bakom skrivbordet står en fåtölj, i samma tyg som resten av de stoppade möb-

lerna i rummet, och ett staffli med en tavla på. Ett sybord står bredvid dörren in till 

vapenrummet med två volymer från katalogen ovanpå. På andra sidan dubbeldörren 

står ett nätt skrivbord. Längs med väggen in till stora salongen står en soffa, i samma 

tyg som möblemanget i mitten av rummet. Alla möbler i rummet har tunna trådar 

över sig, gängse sätt att markera ”Sätt dig inte här” på museer världen över. Mellan 

dörren till stora salongen och den öppna spisen finns ett bord. Ovanpå finns foto-

grafier inunder en monter. Den öppna spisen har två karmstolar framför sig.  

Där väggar inte är täckta av porträtt syns den röda sammetsväggen, kantad av 

guld som går igen i gardinerna, breda sådana som hänger från taket. Hela taket i sig 

är ett konstverk med en drake ovanför dörren till vapenrummet. En stor kristall-

krona hänger ovanför möblemanget i mitten av rummet, placerad över bordet. Det 

är inte en duk på bordet utan är en orientalisk matta, ett vanligt sätt att inreda under 

1800-talets historicism. Där ligger också en skylt, guldig bakgrund med en svart 

siluettkant av en hand med ett rött, diagonalt streck över.  
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Analys  

I dessa rum är de curatoriella greppen väl synliga. Här finns spår av de val som 

underlättar besökarens rörelse såväl som sätt att markera att någon varit där precis 

nyss.  

I Charlottes förmak står två olika möblemang. Det är inte svårt att föreställa sig 

att Charlotte satt i soffan, under porträtten av sina föräldrar, med en kopp kaffe 

framför sig. Rummet är som gjort för samtal och storleken antyder att det då skulle 

vara mer förtroliga sådana. Det känns inte iordningställt, vilken förstärks av place-

ringen av förstoringslådan och boken. De ligger lite snett utan hänsyn till varandra, 

som om de placerats av någon som lagt dem där i farten på väg till stora salongen. 

Återigen är det som om en person har lämnat rummet alldeles nyss. Att placera 

boken och lådan på det här viset kan ses som visuella och materiella curatoriella val 

som har tagits för att markera personens kvardröjande närvaro.145  

Montrarna i Wilhelminas rum bidrar mer till museikänsla än hem. Det blir en 

barriär mellan mig och föremålen men samtidigt väcker den min nyfikenhet. Här 

finns något som är ”extra” viktigt att skydda från omvärlden. Lowenthal beskriver 

det som en skiljelinje mellan nutid och det förgångna. Han menar på att det blir 

isolerat av glasmontern.146 Jag menar att det i ett historiskt hus-museum inte är så 

okomplicerat eller enkelt. Musealiseringen är närvarande både hos Charlotte och 

Wilhelmina och behöver inte nödvändigtvis verka som ett hinder. Istället tar det 

fasta på att det faktiskt är både ett museum och ett hem, och montern kan således 

tolka som ett skydd än ett särskiljande mellan besökare och föremål. Det handlar 

om legitimeringen, att här anses vara viktigt. Både att kunna se och tillägna sig men 

också som en markering av ”rör ej”.  

Pennorna som ligger i facket på skivsetet har fortfarande bläck på spetsen. Har 

de doppats alldeles nyss? Självklart inte men känslan finns där. Det finns ytterligare 

en penna på skrivbordet som fångar min blick. Det är en vanlig blyertspenna som 

ligger snett över ett litet ark med ”Matsedel” och ett datum på, ”den 30 mars 1905”. 

Till höger står olika drycker nerskrivna med blyerts, det går att utläsa att det ska 

drickas ramlösa till tryffeln. Adressboken som ligger mitt på skrivbordet, snett som 

om den stängts hastigt, tillsammans med några visitkort och matsedeln för tankarna 

till en festförberedelse. Det bidrar verkligen till en känsla av att någon rest sig upp 

och gått – kanske för att diskutera inbjudningarna? Att allt det här är placerat inun-

der en monter ger en form av legitimitet. Det här under är viktigt. Det är äkta. Muse-

aliseringens innersta kärna består av genius loci enligt Bohman och här gör det sig 

påmint. Som ett vittnesbärande dokument bär matsedeln på en hög grad av musea-

litet i och med att när, vad och hur finns bevarat här. Det gör också att affektiv 

autenticitet gör sig gällande för bägge rummen.    

                                                 
145 Linder (2015), s. 16.  
146 Lowenthal (2015), s. 438 
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För att ta sig till de andra representativa rummen i det Hallwylska museet kan 

man gå genom vardagssalongen. Det blir till ett genomgångsrum som kan ha inver-

kan på möblernas placering. Det finns alltså anledning att ta till curatoriella ställ-

ningstaganden här. För att minimera risken att besökare råkar stöta till möblerna 

måste det finnas eftertanke kring deras placering. Besökarens rörelse måste därför 

finnas i åtanke. Att inte ha en stol invid skrivbordet till exempel möjliggör för be-

sökaren att kunna sträcka sig närmare och skärskåda det som finns där. En stol 

framför hade försvårat detta. Museichefen talade om att de har logistikövningar till-

sammans med konservatorer för att veta hur möblerna ska placeras.  

Möbleringen hos Charlotte bär på liknande tecken. Stolarna i det vänstra 

möblemanget är väl inskjutna men risken att komma åt dem när man går förbi är 

minimal. Rummet är från början gjort för att passera igenom på ett vad jag upplever 

mer naturligt sätt. Avrepning eller glasväggar är här inte ett alternativ enligt musei-

chefen. Det skulle då bli till en korridor av glas vilket han menar skulle ge en sämre 

upplevelse.  

Den röda färgen, återkommande i både tapeter och gardinerna mellan rummen 

hos Charlotte och både i lilla salongen och vardagssalongen hos Wilhelmina, är en 

del av tiden. Även Aschanska gården och Klunkjehemmet som Rasmussen stude-

rade har mycket rött, allt i enlighet med tidens inredningsideal.147 Det röda tillsam-

mans med alla textilier bidrar till en ombonad känsla. Möblerna är inbjudande.  

Kabinettet och rökrummet  

Kabinettet hos Charlotte ligger längt in i filen tillsammans med de andra sällskaps-

rummen, en vanlig placering enligt Gejvall.148 I likhet med förmaket är även kabi-

nettet ett mindre rum, som präglades av intimitet och var den lugna vrån. Oavsett 

hur förnäm våningen var i övrigt användes den här beteckningen på rum som var 

av ”blygsammare format”.149 Genom romaner från 1800-talets mitt kan man placera 

förtroliga samtal och mer intima familjestunder i den här typen av rum menar 

Gejvall.150 Rökrummet har fått en intimare funktion än vardagssalongen i det 

Hallwylska hemmet. Hit ska Wilhelmina tillsammans med sin make och sällskaps-

dam ha gått efter middagarna när inte gäster var på besök. Gejvall tar också upp det 

här som vanligt förekommande, och att rummet ofta låg intill salongen. Rökrummet 

kan också benämnas som herrns rum, där skrivbord med tillhörande stol och soffa 

räknas som obligatoriska möbler men någon bokhylla, som också hör till det, finns 

inte i rökrummet hos Wilhelmina.  

 

                                                 
147 Rasmussens (2018), s. 18. 
148 Gejvall (1988), s. 231.  
149 Gejvall (1988), s. 229.  
150 Gejvall (1988), s. 232.  
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Till vänster när jag kliver in i kabinettet hos Charlotte står en byrå med två fotogra-

fier och en minibyrå ovanpå. Ovanför hänger ramar och två lampetter med prismor, 

inunder ytterligare en tavla. På en hörnhylla står en byst med en stol inunder sig. 

Framför det enda fönstret, inramad av spetsgardiner och med en pelargon, står ett 

litet bord med en träask på. I det andra hörnet finns en vit hörnstol med gulddetaljer 

bredvid en karmstol, även den i vit med detaljer av guld, placerad intill ytterligare 

en byrå. Där står två ljusstakar på var sida om ett ur, med en oval väggspegel i guld 

flankerad av två spegellampetter, även dessa i guldram.  

En stol står intill byrån även på andra sidan intill ett stort golvur, blå med guld 

som detaljer vilket även bordsuret på byrån har. En röd sammetsdivan står bredvid 

och ovanför hänger en hylla. En vas med pågåfelfjädrar, två små byster, ett litet 

skepp och en figurin har placerats där med jämnt avstånd emellan varandra. Där 

hänger också en spegel ovanför och bredvid och inunder hyllan hänger tavlor och 

foton. I det sista hörnet, till höger om dörren, står ytterligare en kakelugn. Golvet 

består av mörka, smala trätiljor utom vid spisen där det ligger stengolv som gnist-

skydd. En matta med orientaliskt mönster ligger på golvet, och där har en svart 

klänning som Charlotte burit placerats. En kristallkrona hänger från en takrosett och 

väggarna är tapetserade med en gul tapet med mönster.  

Rökrummet hos Wilhelmina har två dörrar, varav den ena går ut till stora sa-

longen och den andra till vapenrummet, som förbinder rökrummet med vardagssa-

longen. Jag går in genom dubbeldörrarna från salongen och kliver på en röd gång-

matta. Här finns inget utrymme för att undvika den. Till vänster står ett stort mörkt 

Bild 6 – Charlotte Berlins kabinett och rökrummet hos Wilhelmina von Hallwyl 
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skåp, med ett mindre bord intill sig med en monter och fotografier på. En divan med 

en orientalisk matta utbredd över sig står sneddad framför hörnet, med en stor tavla 

hängande ovanför sig. Dörren in till vapenrummet är en enkel och lägre än dubbel-

dörrarna. Till höger om dörren står en stor karmstol vid den öppna spisen. Ovanför 

hänger ett porträtt av Wilhelmina själv med två spegellampetter på vardera sida. 

Ytterligare ett skåp med en monter står på andra sidan om spisen. Två mindre stolar 

med liknande klädsel som karmstolen är placerad på varsin sida om soffan. Till-

sammans med fyra fåtöljer och med ett bord i mitten bildar de en möbelgrupp i röd 

sammet och orientaliska mattor, inklusive ”bordsduken”. En lampa står ovanpå. En 

matta ligger också på golvet, i samma stil, under bordet. I hörnet står en urna ovanpå 

en piedestal och med en palm av förmodad naturtrogen plast bredvid sig, som tronar 

bakom en av fåtöljerna.  

Skrivbordet, som var Walthers, står snett ut med ena kortsidan mot fönstret. 

Även här finns en monter ovanpå och likt Wilhelminas finns här också en hel del 

saker. Brevknivar, en skinnpärm med initialerna och en figur i form av ett lejon har 

placerats här samt en hel rad med fotografier. Här är det svårare att komma intill 

och se, kordonger med röda rep avskärmar från och med skrivbordet och bort till 

dörren, samma sträcka som gångmattan, vars form passar perfekt med den något 

sneda vägen man kan gå genom rökrummet. En stol står liksom inskjuten intill 

skrivbordet, det skulle knappast gå att gå förbi om man inte hade skjutit in den. 

Nedanför skrivbordet, under en egen glasmonter och utanför inrepningen, står en 

papperskorg med ihopknycklade papper i. En träställning står bredvid med inform-

ationsblad för den som vill läsa mer. De här informationshållarna återkommer i alla 

rum och har likadan utformning. Bakom skrivbordet står en byst ovanpå en piede-

stal, som döljs lite bakom den ena dubbeldörren då de öppnas inåt rökrummet från 

stora salongen. Väggarna är klädda i gult siden, som går igen i gardinerna. Rummet 

i sig är mörkt möblerat och lyses upp av kristallkronan som hänger från kassettaket 

av trä.  

Analys 

Blickfånget när jag för första gången kliver in i Charlotte Berlins hem är den svarta 

klänningen som står i kabinettet, som ramas in av de röda draperierna invid rum-

mens öppningar. Det bidrar till den intima känslan som det innersta rummet ger. 

Det är det allra minsta rummet och här finns dessutom en av de klänningar som 

Charlotte burit. Att bevara textilier är svårt. När jag kom nära och fick se detaljerna 

på klänningen fick jag gåshud. Den här har hon, Charlotte, burit och för en lång tid 

sedan. Tyget ser inte ut att ha åldrats men modellen med turnyr antyder dess ålder 

från 1880-talet för den insatta. Lowenthals olika syn på autenticitet, som att det ser 

ut att vara det, för att det är auktoriserat av någon ansvarig och kunnig samt för att 

det är autentiskt151 infrias här. Det finns en rimlig tänkbarhet i att klänningen förts 

                                                 
151 Lowenthal (2015), s. 496.  
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fram över det här golvet, igenom dessa rum, av Charlotte för mer än 100 år sedan. 

Den vänstra armen har placerats en aning högre än den vänstra som gör att klän-

ningen upplevs vara i rörelse, om än så lite. Hennes närvaro blir högst påtaglig, för 

första gången den personliga och inte som av någon annan i andan ”vem som helst”. 

Genius loci av hennes person tar sig uttryck genom klänningen och tillsammans 

med miljön skapas affektiv autenticitet. Kanske har Charlotte rest sig upp ur diva-

nen och är på väg genom kabinettet ut till förmaket? Charlottes kabinett har möb-

lerna mer placerade längs med väggarna. De bidrar till en accentuerande ram till 

klänningen, så tydligt placerad i mitten. En känsla av att det händer mycket i rum-

met infinner sig. Väggarna har siluettporträtt, små figuriner, fjädrar och speglar och 

ljuslampetter. På divanen står dessutom två kuddar, lätt ihoptryckta som om någon 

har lutat sig mot dem eller puffat upp dem. Alla detaljerna i rummet bidrar till en 

trivsam stämning, det är hemtrevligt.     

Walthers närvaro känns också stark i rökrummet. Det är inte svårt att föreställa 

sig att han suttit i en av fåtöljerna med en cigarr i handen bara här om dagen. Här 

finns det ingen doft som dröjer sig kvar men en känsla av trivsamhet ligger över 

rummet. Den mjuka belysningen från lampan på bordet bidrar till stämningen. 

Walthers skrivbord i rökrummet, med prydlig ordning på föremålen och den in-

skjutna stolen, ger ett intryck av att vara iordningställt och arrangerat. Samtidigt 

kan det också tolkas som ett ordningsamt drag hos personen som suttit där, att ha 

det organiserat och prydligt omkring sig. Här finns ingen blyertspenna på sniskan 

som på Wilhelminas skrivbord och egentligen inte samma typ av rörelse som de 

andra rummet har visat. Här satt man stilla i lugn och ro, tycks det. Måhända väldigt 

präglat av skrivbordet som antyder att det är ett arbetsrum och inte bara till för att 

umgås i, även om det förekom, särskilt vid större tillställningar.    

Rökrummets möbelplacering får det att upplevas som en scen å ena sidan. 

Risnicoff de Gorgas skriver om den orörda och speciella atmosfären som kan 

skapas av musealiseringsprocessen. Objekten ska placeras nära sitt original vilket 

upplevs vara fallet i det här rummet. Det är ett genomgångsrum genom vilken du 

kan ta dig från stora salongen och till vapenrummet för att sedan kunna ta dig vidare 

genom hela huset. Det fordrar en viss placering som är tillåtande för besökarna men 

som också skyddar möblerna och rummet i sig från slitage. Återigen kan en balans-

gång skönjas, markerad av curatoriella ställningstaganden. Å andra sidan är rummet 

intimt och ombonat vilket gör att det till viss del suddas ut och att gränsen inte blir 

särskilt skarp. Jag som besökare är inte tillåten att gå ibland möblerna men däremot 

emellan dem, på den röda gångmattan, som på ett ordnat stråk. Montrar och kor-

donger med rep påminner om musealiseringen lika mycket som det ökar nyfiken-

heten att se vad som finns i rummet, bakom avrepningen. Här blir det istället till en 

scen, accentuerad av den röda gångmattan och avrepningen. Det skapar ett visst 

avstånd, mer av en tittskåpseffekt. Se, men inte röra. Det här är auktoriserat av mu-

seet. Musealiseringen har visuella effekter, som gångmattor och kordonger, vilka 
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verkar på flera sätt. De bjuder in, de avskärmar och de legitimerar, allt på samma 

gång. Som minnesteater, som Risnicoff de Gorgas kallar det, är de två delarna av 

de som en gång bott här och de som musealiserar152 därmed tydliga i det här rummet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de gamla möblerna, vilka var antikviteter 

till viss del redan under Charlottes och Wilhelminas tid, samverkar med känslan av 

genius loci. Deras närvaro finns här, den går att skönja. Intensiteteten av förr är hög, 

det förflutna är påtagligt. Här är affektiv autenticitet stark.  

Sovrummen 

Sovrummen hör inte till de representativa rummen i ett borgerligt hem, vilket de 

tidigare hade varit. Under mitten 1800-talet fick de sin personliga prägel och place-

rades ofta i en undanskymd vrå. En soffgrupp eller schäslong var vanliga möbler i 

ett sovrum mot slutet av 1800-talet. Här kunde också ett toilettbord och tvättställ 

placeras.153  

 

 

 

                                                 
152 Risnicoff de gorgas (2001), s. 14.  
153 Gejvall (1988), s. 237-238.  

Bild 7 – Charlotte Berlins respektive Wilhelmina von Hallwyls sovrum 
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Det måste ha varit en låg dörr när det väl fanns en i det berlinska hushållet, gömd i 

tapeten. När jag kliver in i Charlottes sovrum domineras det vänstra hörnet av en 

kakelugn. Till höger om den står ett sminkbord med en virkad duk. Många flaskor 

står därpå, placerade på rad. I sminkbordet ingår en rektangulär spegel. Framför den 

står en träask med locket uppfälld, två flaskor står däri. En rottingstol står lite snett 

ut från sminkbordet, som om någon rest sig upp och gått.   

En stake av glas står närmast sängen. Vaknade Charlotte under en mörk vinter-

natt och behövde röra sig från sängkammaren hade hon behövt ett stearinljus för att 

se något. Det förflutna och dess premisser gör sig påmint. Det är en enkelsäng med 

virkat överdrag och bredvid den till höger står ett bokskåp med glasdörrar, två ljus-

stakar i tenn med stearinljus i är placerade på den framskjutande undre delen av 

skåpet. In på sängen flödar dagsljuset från det enda fönstret. Vita spetsgardiner 

hänger från en kornisch och ett bord står framför med en vit spetsduk ovanpå. Till 

höger om denna står ett golvur i vitt, med en gungstol framför, som har en matta 

över sig. Ett skåp som påminner om ett pottskåp i utformningen har en spetsduk 

och ytterligare en ljusstake på sig, med en liten bänk intill. Ovanför hänger ytterli-

gare en klocka, ett väggur där pendeln är synlig. Ett skåp som har en liten staty i 

vitt ovanpå står precis innanför dörren till höger.  

Väggarna är tapetserade med ett vågigt mönster i bruna och dova färger. På 

väggarna hänger horn, fotografier och tavlor. Hornen ställer sig museichefen lite 

undrande till, han tror inte att de är från hennes tid men att de har hängt där länge.154 

Linoleumgolvet täcks av en bred trasmatta som jag inte kan undvika att gå på, vilket 

jag kommer på mig själv med att vilja och från taket hänger en kristallkrona med 

stearinljus. Golvet är original medan mattan inte är det.  

Sovrummet hos Wilhelmina är en våning ovanför de övriga rummen. Dörren är 

inte lika hög som de nere vid salongerna, och mitt emot dörren där jag går in finns 

nästa, som leder till rakrummet och badrummet. Närmast dörren står ett litet skåp 

på ett bord med snidade ben. Wilhelmina och Walters sängar står i en alkov tätt 

bredvid varandra. De flankeras av sängbord som inte är likadana. På Walthers ligger 

en mustaschhållare och på Wilhelminas en svart bok som ser ut som en psalm- eller 

bönbok och också ett glasfat på fot med konstgjorda skorpor. Alkovens sidor består 

av de svängda dörrarna in till deras garderober och på respektive dörrknopp hänger 

en liten skylt, ”Öppna ej”. Vid fotändan till sängen står en schäslong med två stolar 

om sig, alla markerade med smala vita rep för att markera ”Sitt inte här”.  

Ytterligare ett litet bord, en typ av nattduksbord, står på motsvarande sida som 

det lilla skåpet vid dörren, här den som leder in till rakrummet. Till höger står ett 

träställ med linnehanddukar. Tittar man nära ser man ett fint mönster som i relief. 

En byrå med marmorskiva står bredvid, med en skiva som står uppfälld mot väggen, 

som ett stänkskydd. En kanna i vitt porslin och blåa detaljer står i ett fat med initi-

alerna på, med en till utseende likadan hink till höger om byrån. En stol står intill 

                                                 
154 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05. 



 53 

ett av de två fönstren, vars tyg går igen i alla stolarna i rummet och ett litet bord har 

placerats framför fönstren, som har träluckor vilka är nästintill stängda. Inrepningen 

börjar precis mellan stolen och det lilla bordet och går ut mot mitten av rummet. 

Kordongerna är placerade precis intill mattkanten som står under möblemanget, be-

stående av tre karmstolar och ett skrivbord. Framför det andra fönstret och utanför 

inrepningen står ytterligare ett mindre bord med en monter på. Där finns en flaska, 

en sked, ett stop och en porslinsskål med lock, allt placerat på ett tennfat. En byrå 

står till höger om fönstret, med baksidan mot väggen vid dörren jag går in. På den 

är det fullt av borstar, askar och små burkar, en kam och ljusstakar placerade runt 

en stor spegel med en handspegel snett intill, allt under en glasmonter. Jag lutar mig 

närmare för att se om det finns några hårstrån kvar i borstarna men det tycks det 

inte göra.  

Analys 

Det känns personligt att kliva in i någons sovrum, det är en privat sfär. Hos Char-

lotte förstärks det med sakerna på hennes sminkbord. Flaskorna skulle lika gärna 

ha kunnat användas nyligen, medan Charlotte satt och speglade sig. Att de står upp-

radade ger ett ordnat intryck och väcker funderingar. Var det såhär Charlotte hade 

dem, eller är det tillrättalagt senare? Trälådan som har locket uppfällt kan lika gärna 

vara det senare i och med ett curatoriellt ställningstagande, att vi ska kunna se vad 

som fanns i eller att den öppnats som en del av musealiseringsprocessen. Duken ger 

en känsla av hemtrevnad. Överkastet och duken på bordet vid fönstret ser också ut 

att vara virkade. De ger intryck av ett förr, särskilt då detta var en typisk kvinnlig 

sysselsättning vid sekelskiftet och dessförinnan. Har Charlotte kanske gjort dem 

själv? Tanken framkallar en fundering: om så är fallet finns en tydlig personlig prä-

gel i rummet. Oavsett ger det en tydlig indikation på den tid som ska gestaltas, det 

förra sekelskiftet. Det blir en fakticitet som är skapad av inverkan från gestalt-

ningen, som Aronsson beskriver det.155 Föreställningen om autenticitet blir tydlig i 

det här fallet. Den kan bara verkligen avgöras av en intendent eller museipedagog. 

Samtidigt, om affektiv autenticitet får råda, spelar det en mindre roll om ens någon 

alls. Det är det sammantagna, tillsammans med det som är helt autentiskt och inte 

bara i samverkan med miljön. Den av Lowenthal förda diskussionen kring att enbart 

existensen av replikor kan ändra synen på originalet och därmed lika gärna för-

medla den historiska omedelbarheten156 gör sig gällande här.  

Det känns som en lugn vrå där det vetter mot trädgården istället för allt ljud 

från kullerstenarna ute på Dammgatan. Rummet har placerats i skymundan, precis 

som Gejvall menar, särskilt under hennes egen levnadstid då dörren, gömd av tapet, 

fortfarande fanns kvar. Gångjärn avslöjar den forna ingången om man vet att man 

ska leta där. Avrepningen hänger till höger i dörrkarmen, där själva repet är smalt 
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och diskret, redo att avgränsa besökare från rummet. En mindre påminnelse om att 

det är ett museum, en museal miljö, och inte enbart ett hem. Charlotte hade också 

en stor samling av böcker, några som står här inne i ett skåp. Är det favoritböckerna 

som finns där? Gungstolen står redo för att låta någon slå sig ner och läsa, med 

ljuset från fönstret till hjälp. Personligt är ordet för det här rummet.  

Samma känsla väcks inte hos Wilhelmina. Makarna von Hallwyls sovrum är 

mörkbelagt med luckor av vitmålat trä på insidan av fönstren, i en glipa sipprar 

dagsljuset in. Den skumma belysningen ger intryck av att någon snart ska gå till 

sängs. Det är ordentligt bäddat och tanken på att personerna till kvällen ska krypa 

ner ger gåshud på armarna. Här finns närvaro och genius loci men inte på samma 

vis som hos Charlotte.  

Tvättstället är iordninggjort som för att användas, förutom att kannan inte in-

nehåller vatten. Handdukar hänger redo på sin ställning intill och hinken bredvid 

har en glasering som antyder att det är vatten i om man inte tittar riktigt noga. Det 

förflutna är påtagligt samtidigt som det ser ut att ha använts nyss. En affektiv au-

tenticitet är påtaglig. Handdukarna är visserligen rekvisita men det tränade ögat kan 

se deras höga kvalitet och deras mönster går att skönja. Återigen en tydlig tidsmar-

kör eftersom den typen av linnehanddukar användes under förra sekelskiftet. Boh-

man menar att autenticitet är betingad av vad den jämförs med, och är därmed rela-

tiv.157 Det tar sig uttryck i detaljer som handdukarna.  

Det finns gått om möbler att slå sig ner på. Divanen och de två stolarna som 

står invid sängens fotända är avrepade med vit tråd. Den är skarpare än de gröna, 

matchande som finns i vardagssalongen. Markeringen med ”Sitt ej här” blir därmed 

desto tydligare, och betonas ytterligare av sittgruppen som är inrepad med kor-

donger, återigen med matchande rep. De tre karmstolarna står samlade kring ett nätt 

skrivbord, varav en är riktad som för att användas till skrivbordet medan de andra 

två står snett mot den. Det ger intrycket att de som sitter där ska kunna samtala med 

personen som sitter i ”skrivbordsstolen”. Det i sig är dock problematiskt. Sovrum-

men hörde inte till de representativa delarna av ett borgerligt hem men enligt 

Gejvall kunde en soffgrupp vara vanligt som möblemang, tillsammans med en 

schäslong som i fallet med Wilhelminas hem är en divan. Samtidigt pekar Gejvall 

på att sovrummets förändrade funktion, från representativ del till personlig, kan ha 

del i att soffgruppen kunde bytas ut mot schäslong i vissa fall. Måhända är Wilhel-

minas sovrum ett rum mitt i den brytpunkten och att det är därför här finns en hel 

del sittplatser.  

Kordongerna är placerade kant i kant med mattan, en tydlig betoning av att de 

inte ska beträdas. Det är en äkta matta och hör till samlingarna. Det ger, på samma 

sätt som i rökrummet, en känsla av en scen. Man kan betrakta stolarna, spegeln på 

väggen och skrivbordet men inte närmare än vad kordongerna tillåter. Eftersom de 

sträcker sig ut mot väggen och in i rummet kommer man emellan avrepningen och 
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föremålen som står utmed de andra väggarna: tvättstället och byrån med Wilhelmi-

nas borstar. Det underlättar för besökaren att kunna ta sig en närmare titt. Samtidigt 

som föremålen på ett sätt ligger uppradade som ett stilleben är de placerade både i 

raka linjer och sneda. Montern som står ovanför hindrar en tanke på att de nyligen 

har använts och istället blir det som en påminnelse om att det förmodligen, nota 

bene, är tillrättalagt och ordnat utifrån curatoriella ställningstaganden. Museali-

seringen är i hög grad närvarande. Det finns inget spår av hår i borstarna och ingen 

av askarna har locket öppet. Det finns inte heller några stearinljus i ljusstakarna. 

Till saken hör att föremålen ser betydligt äldre ut än från sekelskiftet, vilket också 

är fallet, vilket stärker känslan av det förflutna. Återigen är en affektiv autenticitet 

närvarande, om än i olika skepnad.    
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Det museala perspektivet – inte bara ett hem, inte 
bara ett museum 

Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet bär på en mängd historier. Det 

handlar om hur ett hem såg ut från sekelskiftet 1900, att de samlade och vad man 

kunde samla och hur det var att vara kvinna under den här tiden för att nämna några. 

I och med att det skett en musealisering har något förändrats och lagts till, det blev 

till mer än ett hem. Det finns numera en historia om hemmen som museum också. 

Museichefen på Charlotte Berlins museum menade att de bevarat även det museala 

perspektivet. Huset som museum har förändrats från när det öppnade 1918 till idag. 

Övervåningen som efter Charlottes bortgång inreddes först för de anställda vid mu-

seet som skulle sköta om huset. Idag är det ett pedagogiskt utrymme med plats för 

föreläsningar också. 

På det Hallwylska museet har till exempel användandet av avrepningar skiftat 

genom åren och museichefen nämner att det på 1980-talet var stolar på rad place-

rade längs med Hamngatan i stora salongen, att det då var äldre besökare och att 

man kanske guidade på ett annat sätt än nu.158 Ytterligare ett exempel på att musea-

lisering är en ständigt pågående process är att de har berättat en sak för tjugo år 

sedan men sedan kommit fram till att det inte var så det var, utan att det i det här 

fallet var ett föremål som var köpt på 1940-talet och alltså inte Charlottes från bör-

jan.159 Historien är således allt annan än statisk och oföränderlig, och innefattar även 

museet som en del av huset och hemmets historia. ”Vi har bevarat det museala per-

spektivet av det också, huset som typ av museum har också förändrat sig från 1918 

till idag.”160  

Autenticiteten är det viktigaste enligt chefen på Charlotte Berlins museum, att 

det är det som skiljer museerna från rent skapade upplevelser. ”Det här är rätt hus, 

rätt plats och rätt föremål.”161 Det går också igen i det Hallwylska museet, där man 

skulle kunna återställa de rum som idag fått andra och i vissa fall liknande funkt-

ioner, som butiken som på Wilhelminas tid var mottagningsrum och kapprummet, 

som tidigare var damernas kapprum. Där portvakten förr var finns idag gästtoalet-

terna medan det hos Charlotte är en helt annan ingång till huset. Innan fanns där ett 

portlider som ledde in i trädgården men idag finns butik och möjlighet att ta sig upp 

till övervåningen, även med hiss. Hit hör också en naturlig del av uppdraget, näm-

ligen bevarandet. Inget av museerna såg någon konflikt mellan förmedling och be-

varande annat än att det fattas beslut kring dessa hela tiden och därmed är en kon-

                                                 
158 Intervju, Haapasalo, Heli, museichef Hallwylska museet, 2019-03-22.  
159 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05.  

 160Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05. 
161 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05. 
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tinuerlig diskussion som förs. Genom logistikövningar på Hallwylska museet flytt-

tas möbler ibland och Charlotte Berlins museum funderar även på om de ska om-

placera vissa föremål. Young har beskrivit det som informerande förvaltning, som 

kan leda till nya tolkningar av både föremål och hem. Till saken hör också att mu-

seets scenografi, för att tala med Mårdhs termer, är i ständig förändring. Hur museet 

är öppet för besökare är ytterligare en sak som skiljer museerna åt och som har 

inverkan på slitage, gestaltning och bevarande. Charlotte Berlin har bokade vis-

ningar förutom under sommarsäsongen och Hallwylska museet har öppet året runt.  

I historiska hus-museum där det förekommer även tillfälliga utställningar är det 

intressant att se på hur de resonerar kring utställning när det kommer till de beva-

rade rummen. Museichefen på Charlotte Berlins museum menade att de inte an-

vände sig av ögonblick utifrån betydelsen av exempelvis ”Här satt Charlotte och 

spelade piano”, utan jobbade mer med de historier som finns kring Charlotte, hen-

nes person och hennes hem, som att hon beskyddade sin trädgård från fruktpallande 

pojkar.162 På Hallwylska museet diskuterades rummen som en basutställning som 

samtidigt var ett ögonblick, allt för att ”Få en upplevelse av att så här kunde det se 

ut”.163 Det handlar om att skapa en levande stämning, där silikonfrukter och en skavd 

sockertopp hjälper till att inte bara förmedla kunskap utan sätta besökarna i en stäm-

ning. Museichefen på Hallwylska museet lyfte också fantasi, kunskap och erfaren-

heter som viktiga komponenter för att kunna få känslan. ”Känslan finns inte bara 

för att du öppnar dörren utan måste själv också vara mottaglig.”164 Det är något som 

även Young belyser, med att de flesta besökare som kommer till ett historiskt hus-

museum vill leva sig in i sin kreativa fantasi.165   

Det finns alltså två huvudspår som går att utröna ur det museala perspektivet 

på historiska hus-museer. Det ena är det materiella. Miljön är känslig, skör och krä-

ver konservering och skötsel ända ner i den dagliga verksamheten. Här sker föränd-

ringarna som att ha gångmattor på vissa ställen eller inte och att exempelvis flytta 

möbler för en tillfällig utställning, något som båda museerna har och har haft. Au-

tenticiteten i att det är originalföremål på sin originalplats ter sig extra viktigt med 

tanke på tidskapselaspekten. Det andra huvudspåren är det immateriella, där nya 

berättelser och vinklar får ta plats. Forskning kring föremål och historierna kring 

deras person och andra som vistades i husen är även de i ständig rörelse och förnyas, 

förändras och omförhandlas. Detta ständiga arbete med bevarande, konserveringar, 

forskning och nya berättelser visar på den pågående musealiseringsprocessen. 

Musealitet i den form att föremålen dokumenterar den tid då de placerades i hem-

men kan här ses som hög då det går att argumentera för den till viss del bevarade 

kontext som ett musealiserat hem ändå har. Hela hemmen kan ses som ett tidsdo-

kument, fortlöpande genom åren som både hus och som historiskt hus-museum. 

                                                 
162 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05.  
163 Intervju, Haapasalo, Heli, museichef Hallwylska museet, 2019-03-22. 
164 Intervju, Haapasalo, Heli, museichef Hallwylska museet, 2019-03-22.  
165 Young (2007), s. 76.  
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Schubertovas gradskillnad, utifrån dess museala användbarhet, är väsentlig i ett hi-

storiskt hus-sammanhang särskilt med Charlotte Berlins museum och Hallwylska 

museet då de inte är konstruerade utan har en hög grad av autenticitet: ”Det allra 

mesta är bevarat” hos Charlotte och ”Vartenda rum skulle vi kunna återställa i det 

skick som hon lämnade det i när hon dog” hos Wilhelmina.166 Både museicheferna 

menar på att samtidens syn speglas i de val som museerna gör. I slutändan är det 

människor, formade av dagens syn, som gör valen. Det är ett hem, det är ett mu-

seum.  

 

                                                 
166 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05; Intervju, Haapasalo, Heli, 

museichef Hallwylska museet, 2019-03-22.  
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Slutdiskussion 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur Charlotte Berlins mu-

seum och Hallwylska museet arbetar med musealisering och autenticitet. Som teo-

retiska verktyg har genius loci och affektiv autenticitet använts. Frågorna har rört 

sig kring hur rummen gestaltas, om de tagits några curatoriella ställningstaganden 

och hur det i sådana fall har använts samt vilken typ av autenticitet som använts och 

hur museerna arbetar med den.  

De forna hemmen på Dammgatan 23 i Ystad och Hamngatan 4 i Stockholm är 

idag fortfarande två hem. Tecknen finns överallt, kvarlämnade i inredningen och 

formade i museets gestaltning av dem. Både Charlotte Berlins museum och 

Hallwylska museet menas vara tidskapslar, kompletta hem där tiden frysts eller stått 

stilla sedan sekelskiftet 1900. Det här skapar en tydlig förväntan. Föreställningen 

om det orörda hemmet skapas inte enbart i ögonblicket då man kliver in. De härrör 

ända ner till själva museitanken, danad av både Charlotte och Wilhelmina. Deras 

samlingar skulle bli ett museum men även deras hem med alla inventarier, ända ner 

till deras egna personliga föremål som kläder. För att knyta åter till Young är rum-

men till viss mån konserverade i sitt ursprungsskick. Ett historiskt hus-museum 

skapar av sin natur därför ett stort mått av förväntningar. Föreställningen om att allt 

stod som det gjorde då, att ingen har rört någonting sedan de lämnat rummet och 

jordelivet samtidigt som det upplevs vara alldeles nyss som det skedde. Föreställ-

ningen är således det orubbade hemmet med sin känsla av ett förr. Ett kontrakt, en 

tyst överenskommelse, upprättas mellan besökare och museet: Det är ett hem, fast 

det är musealiserat. Man ska därför inte ta för lätt på hemkänslan, den förmedlar 

inte bara det förflutna utan ger en relaterbarhet som enbart museer inte kan åstad-

komma. Att kunna jämföra det med sitt eget hem och se likheter och skillnader 

mellan sitt och ett hundra år gammalt sådant är givande.  

Något som återkommer i spåren av det musealiserade hemmet är rörelse, en 

gemensam faktor för alla rum hos både Charlotte och Wilhelmina. Det finns som 

små ledtrådar och tecken, som antyder att någon rest sig upp och gått, att pennan 

precis lagts ner osv. Denna ständiga rörelse bidrar till en känsla av att vara på ”fel” 

ställe, att en tidsresa har genomförts och att nuet blivit till ett då. Det är ett fruset 

ögonblick. Det är här som Charlotte Berlins museum och Hallwylska museet blir 

mer än en tidskapsel – de blir till tidsmaskiner, den egenskapen som Mårdh beskri-

ver. Det finns olika sätt med hur man kan förstärka den känslan där en av dem är 

olika former av curatoriella ställningstaganden. I köken tedde det sig tydligt med 

kaffepannorna och förpackningar, i salongerna var det pennor och stolar som an-

tydde att någon nyss använt dem för att nämna några. Här blir ett förr än mer tydligt 

i och med att rörelserna har skett i preteritum: det är någon som har gått, har rest 

sig och har hällt upp kaffe. Det är ett förgånget som pågår, det har redan hänt. Det 
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var inte heller helt enkelt att urskilja vilka som var kopior och vilka som var äkta. 

Både vissa kopior och äkta föremål användes som rekvisita och bidrog genom sina 

arrangemang till en känsla av förr och genius loci. Beståndsdelarna är likt ingredi-

enser nödvändiga för att få rätt ton och smak. Rekvisita i form av kopior och de 

tillrättalagda men korrekta bitarna kan betraktas som nödvändiga tillbehör. ”Rätt” 

arrangerat kan de bli till blickfång, som stilleben, där jag kan komma närmare den 

historien. Det här fordrar av naturliga skäl en balans. Jämvikt måste finnas mellan 

känsla av att någon nyss gått och att det idag är ett museum, gjort för att besökas. 

Rekvisitan tar sig också uttryck som levande pelargoner, vilka knappast kan ha 

överlevt i hundra år, hos Charlotte och trovärdigt, konstgjorda blommor hos Wil-

helmina. Samtidigt finns Lowenthals argumentation för att det förflutna är oersätt-

ligt och inte går att reproducera, vilket bottnar i det moderna filter med vilken den 

förflutna tiden nu skönjas. Diskussionen skulle således kunna föras kring att ett hi-

storiskt hus-museum bara kan ge intryck av att vara en tidskapsel. Samtidigt är det 

här det alternativ som nu finns. Forskning som den är uppsatsen visar att historiska 

hus-musuem inte bara behövs utan att de kan skapa mer än förmedling i och med 

sin gestaltning. Mer än det behövs egentligen inte.  

Curatoriella ställningstaganden på Charlotte Berlins museum och Hallwylska 

museet innebär inte enbart att gestalta ett förr, genius loci och känslan av ett hem. 

Som museum är deras ansvar även vidsträckt till att bevara miljöerna och föremålen 

i en lång och oöverskådlig framtid som kallas för evigheten. Deras olika använd-

ningar, som att Hallwylska har öppet för frigång, fordrar olika sorters curatoriella 

val. Det finns ett större behov av inrepningar och rör ej-skyltar, även om det före-

kommer även hos Charlotte men i mer diskret utförande och mindre omfång. De 

inskjutna stolarna i Charlottes förmak och i Wilhelminas vardagssalong, rum som 

är menade att gå igenom i stor utsträckning, är också en form av curatoriellt beslut. 

Konservering och restaurationer hör också till dessa ställningstaganden. I 

Lowenthals resonemang kan vi hitta att restaurationer, som bäst, kan ge en unge-

färlig bild. Golvet hos Charlotte är ett tydligt exempel på den förekommande dis-

kussionen som förs kring tolkningen av autenticiteten. Eftersom slitage kan verifi-

era ålder det uppstå förvirring när exempelvis golvet ser nytt ut. Det ska ju föreställa 

vara hundra år gammalt men samtidigt gestalta hur det såg ut på den tiden. Hundra 

år och helt nytt ska samtidigt illustreras. Val av denna sort ter sig därför inte enkelt, 

utan tvärtom. Synen på autenticitet är allt annat än en simpel sak och tycks vara i 

behov av fortlöpande resonemang och diskussioner. Det är en fråga som därför ald-

rig kommer att bli helt färdigdiskuterad, eftersom perspektivet på autenticitet hela 

tiden förändras med tidens gång.   

De båda historiska hus-museerna har föremål som uppgår i sådan mängd att 

inte allt kan visas samtidigt på själva museerna, utan har magasinerats. Det i sig kan 

ses som ett curatoriellt ställningstagande och ger ett urval av det som museiskaparna 

själva och de som arbetar på museet idag vill visa i de tidigare hemmen. Charlotte 
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Berlin skrev dessutom tydligt in i sitt testamente att det skulle uppföras ytterligare 

en byggnad i ”museistil” för att husera den växande samlingen, en samling hon ville 

skulle utökas. I Wilhelminas fall finns inget sådant önskemål, och de föremål som 

idag förvärvas tillhör en supplementsamling. Att betrakta de bägge museerna som 

en statisk tidskapsel är därmed missvisande. Undersökningen har visat att de stän-

digt arbetar med sin gestaltning av de museala rummen.  En stor mängd föremål på 

bägge museerna är magasinerade. Den här undersökningen är blott ett av många 

ögonblick, ett tillfälle av det som är utställt. Genom bland annat biografierna som 

museerna själva har publicerat finns bilder som visar på den förändring som kan 

ske i rummen, till exempel att det är uppdukat för fest eller att kordongerna är bort-

tagna för fototillfället. Hemmen lever genom sin musealisering i allra högsta grad.  

De olika rummen som omfattas av undersökningen har olika funktioner idag, 

precis som de hade när de enbart var ett hem. Till saken hör därför att olika rum ger 

olika grader av närvaro. I köken kändes närvaron hög. Det var under sekelskiftet 

1900 mer av en arbetsplats för tjänstefolken än ett rum i vilken Charlotte och Wil-

helmina vistades i, vilket kan ha bidragit till känslan av aktivitet som upplevdes där. 

Samtidigt är det oklart vems närvaro det i sådana fall skulle vara. Det kittlar tanken 

att en affektiv autenticitet gör sig påmind, att det är mer än genius loci. Till saken 

hör också att det är i köken på de bägge museerna som det är mest rekvisita. Anled-

ningen till det kan vara att det med små enkla medel går att göra det levande, med 

förpackningar av tobak, skålar och en skavd sockertopp. Det skulle också kunna 

härröras till rummets genius loci. Eftersom det i första hand inte var rum för de 

borgerliga kvinnorna utan deras tjänare kan det vara naturligare att gestalta det, eller 

måhända mer tillåtande. Graden av musealitet och den affektiva autenticiteten skil-

jer sig därmed åt mellan rummen, delvis beroende på deras funktion. Sovrummen 

är privata men det är främst i rörelserna av sneda stolar och föremål som genius loci 

och affektiv autenticitet kan skönjas. Inredningen som sådan har också en roll att 

spela i historiska hus-museer. Sekelskiftet som gestaltas kan för det tränade ögat bli 

till en äldre tid, bland annat via de antika möbler som både Charlotte och Wilhel-

mina har samt de olika stilarna som gör sig gällande, där Charlotte har mer av en 

tapetserarstil och Wilhelmina den historiskromantiska. Det förflutna är i sig ett för-

gånget.  

Till det kan atmosfär bindas samman, något som de både museicheferna påta-

lade. Kunskap, erfarenheter och fantasi lyftes som viktiga beståndsdelar för att 

kunna tillägna sig ett historiskt hus-museum. Som museichefen på Charlotte Berlins 

museum uttryckte sig: ”Det här är rätt hus, rätt plats och rätt föremål.” Besökaren i 

ett historiskt hus-museum måste vara mottaglig för den här typen av autenticitet.  

Att synen på autenticitet är färgad av sin samtid har framkommit i undersök-

ningen och av den tidigare forskningen. Den är föränderlig och inte alltid helt själv-

klar, inte ens för väldokumenterade, som de är i viss mån, hem som dessa. Relat-

ionen mellan människa, plats och föremål kan inte nog understrykas vid historiska 
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hus-museer. Inom forskning kring musealisering menas ett föremål förlorar sin kon-

text men i det sammanhang som dessa museer förekommer går det att diskutera för 

ett bevarat sammanhang. Det finns föremål som står där deras forna ägare och in-

vånare i hemmet en gång placerade dem. Det, eller illusionen av att det är så, ger 

trovärdighet åt museet. Att omgivningen inte har förändrats är återigen en del av 

förväntan och det som utgör sig för att vara unikt hos historiska hus-museer. Att 

musealitet är mer påtagligt i de objekt och platser som musealiserats, vilket Maro-

ević menar, är något undersökningen styrker. I och med musealiaseringen har yt-

terligare ett lager av en ny mening, som innebär legitimering och auktoritet, place-

rats intill den ursprungliga kontexten av ett hem från förre sekelskiftet. Museali-

seringen i sig blir grunden för en tänkt autenticitet, för att återigen använda Boh-

mans ord. Både museicheferna menade att samtidens syn speglas i museali-

seringen167, något som även Meurling lyft.  

Trovärdigheten sträcker sig ner till objektsnivå, där gestaltningen tillsammans 

med tidstypiska detaljer är bidragande. Det förekommer replikor och reprodukt-

ioner vilket gör det delvis konstruerat men återigen är den till viss del bevarade 

kontexten en stark motvikt till detta. Problem kan uppstå men det är om det före-

kommer en dissonans, exempelvis det Bohman talar om som museal och historisk 

äkthet. Motsättningen skulle exempelvis vara att det inte var den här stolen som 

Charlotte satt på eller att det inte är just denna handduk som Wilhelmina torkade 

sina händer med efter morgontoaletten, även om de är korrekta i både sammanhang 

och tidstypiska. Återigen dyker vetskapen upp med sitt om. Tills besökaren vet är 

det förmodligen inget problem. Bägge museicheferna lyfter vikten av att vara ärliga 

kring huruvida ett föremål är autentiskt eller ej. Bra kopior ger också genius loci 

men att helt avfärda autentiska föremål är inte vad den här undersökningen kommer 

fram till. Istället är det hur det autentiska tillsammans med det som känns autentiskt 

kan bidra till att känna historia. Att föreslå hur det kan ha sett ut är också viktigt för 

förmedling. Ett autentiskt föremål ger trovärdighet åt sin omgivande miljö, inklu-

sive kopiorna. Många är de som menar att det autentiska kan förmedla en helt annan 

känsla än en kopia, vilket jag håller med om. Vetskapen om att det är autentiskt ger 

något annat, något utöver. Till samma diskussion kan det också tillföras att för-

mågan att föreställa sig är viktig och att vår fantasi ibland behöver en liten knuff, 

bland annat med en kopia. Jag vill därför poängtera vikten av autentiska föremål 

men för den delen inte nedvärdera den affektiva autenticiteten, som dessa autentiska 

föremål, tillsammans med reproduktioner och gestaltning, kan åstadkomma.  

Det diversifierade begreppet autenticitet tar fasta på förhandlandet och upple-

velsen av det. De autentiska föremålen förkroppsligar inte bara förflutna erfaren-

heter och imaginära erinringar utan kan också förmedla dem. Besökaren önskar en 

upplevelse av autenticitet, som är bunden till den föreställda autenticiteten hos det 

                                                 
167 Intervju, Goksör, Sebastian, museichef Charlotte Berlins museum, 2019-03-05; Intervju, Haapasalo, Heli, 

museichef Hallwylska museet, 2019-03-22. 
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materiella enligt Linder. Återigen är det förväntningar som påtalas, och frågan om 

huruvida autenticiteten är iscensatt eller ej för att åter knyta an till Linder, är den i 

dessa museer i väldigt liten grad iscensatt. Istället kan vi se till de olika former av 

autenticitet som Roede påtalar. Golvet i Charlottes vardagsrum ett tydligt exempel. 

En ruta, som visar originalet, lämnades för beskådan och kan visa det förgängliga i 

ett organiskt material och därmed materiell autenticitet. Den processuella kunde 

inte genomföras till fullo även om man försökte. Till den sista autenticiteten enligt 

Roedes resonemang förs då diskussionen kring huruvida det ska se ut som om det 

är ungefär hundra år gammalt från sekelskiftet som i den bevarade rutan, eller mer 

i nyskick som det måste ha sett ut vid sekelskiftet 1900 för Charlotte. Hos Wilhel-

mina blir det en visuell autenticitet när vi ser till bland annat rekvisitan i sovrummet. 

Handdukarna och de konstgjorda skorporna ser rätt ut och förmedlar berättelsen 

samtidigt som de inte är helt autentiska men riktiga i sitt sammanhang. Vad uppsat-

sen har kunnat styrka är således att det finns olika dimensioner av autenticitet som 

förekommer i de museala miljöerna. Autenticitet ger trovärdighet medan museali-

seringen legitimerar och den pågående musealiseringen kan verka som en vidime-

rande kraft. 

Musealiseringen av ett hem bevarar också kontexten till ett visst samtidigt som 

det skapar något nytt. Montrarna som förekommer är ett exempel på detta, särskilt 

den i vardagssalongen i det Hallwylska museet. Gestaltningen ger skenet av att 

glaskupan bara har placerats ovanpå, att allt är orört, trots inventariebrickorna som 

visar att de är katalogiserade. Det hör till historien om huset i och med att katalogi-

seringen och dess musealisering påbörjades medan huset ännu var ett hem. Char-

lotte hade skyltar utplacerade och använde knappt sina rum de sista åren, allt för 

den museala tanken. Det går att tolka musealiseringen som ett lager av kontext mel-

lan hem och museum. Hit hör rekvisitan och det som inte anses vara helt autentiskt. 

Den har sin början vid de autentiska föremålen och övergår därefter till exempelvis 

montrarna och museet i sig. Gränsen är därmed glidande på den typen av skala, som 

i en gråzon, ständigt i förändring i och med logistiskövningar till exempel. Om 

musealiseringens innersta kärna består av genius loci finns det ett stort fog för att 

hävda att ett historiskt hus-museum är en plats idealisk för musealiseringsprocesser. 

En form av transformation har skett, samtidigt som kärnan tycks vara oförändrad: 

det är ett hem, det är ett museum. Risnicoff de Gorgas menar att processen är en 

förändring, där den nya meningen blir den av en orörd och speciell atmosfär som 

historiska hus-museer har. Musealiseringen gör sig tydlig genom objekten som ver-

kar porträtterande.  

Jones menar att autenticitet upplevs och förhandlas genom objekten, vilket hör 

till en affektiv autenticitet. I och med det blir besökaren medskapare genom för-

handlandet men också med den förväntan och de föreställningar som följer med in 

i det museala rummet. Kunskap och förmågan att kunna relatera till föremålen, ti-
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den och miljön har också betydelse. Mårdhs imaginära erinran, alltså ett skapat fan-

tasiminne, kan också tillföras i affektiv autenticitet. Till hjälp finns rekvisitan, även 

om den inte alltid är helt korrekt, och både riktiga och inbillade dofter. De museala 

rummen har auktoriserats och blivit legitimerade genom just sin museala process. 

Tack vare Charlotte och Wilhelmina kan vi nu besöka, uppleva och tillägna oss ett 

förflutet sekelskifte 1900. En musealiseringsprocess som aldrig blir klar i och med 

nya utställningar, nya curatoriella ställningstaganden, konservering, accessioner 

och magasinering, som fortgår i de praktiskt taget orubbade miljöerna.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Rummen:  

 Vilka rum finns bevarade? Vad användes de till då? Är deras syfte deras 

nutida benämning? (Som stora salongen osv.) Finns det en skillnad från 

idag?  

 Har något ändrats i rummen sedan hennes dagar? Flyttats, kanske tagits 

bort? 

 Hur resonerar ni kring ”Måste”-modifieringar – som exit, el, sprinkler och 

brandsläckare?  

 Jobbar ni med ”ögonblick”? Typ ”Vid detta bord satt hon…” = GENIUS 

LOCI, t.ex. en kaffekopp med sump kvar eller plastgrönsaker osv 

(REKVISITA)  

 Har tiden frysts? Vilken tid anses det vara? (Sent 1800-tal, sekel-

skifte?)  

 Anser ni detta vara en utställning? (Utställning eller expo är en organise-

rad presentation och förevisande av föremål eller företeelser. Att gestalta 

en miljö där människor träffas för att se eller på annat sätt ta del av före-

mål, har varit en form för mänsklig kommunikation via media sedan 

mycket lång tid.) 

 Har ni tillfälliga sådana?  

 Vilka föresatser har gjorts för att slita mindre på miljön? (gångmattor, kor-

donger…)  

 

Samlingarna:  

 Skiljer ni på hennes och hur museets samlingar ser ut idag? (Hennes ver-

kar vara urverk bland annat)  

 Finns en katalog från hennes tid? / Finns det en katalog?  

 När och hur upprättades den? 

 Har samlingen/-arna kompletterats?  

 Vad och hur i sådana fall? Vilka avvägningar görs?  

 Skulle du säga er vara ett miljö- eller ett personmuseum? (Både och? Mo-

tivera!)  

 

Autenticitet:  

 Pratar ni med personalen om föremålen, huruvida de är tidstypiska, prove-

niens eller om de har tillkommit i efterhand?  

 Besökarna?  

 Tror ni att autenticitet är viktigt för besökarna?  

 Hur tänker du kring relationen mellan bevarande och förmedlande?  

 Upplever du att det finns en konflikt?  
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 Hur hanterar ni den?  

 

Personalen:  

 Vad tror du att en besökare förväntar sig att se i det museet?  

 Vad vill ni att besökaren ska känna och ta till sig?  

 Och hur gör ni det?  

 Vet ni hur arbetet med att iordningställa museet gick till? (Annat än att det 

tog två år efter hennes död?)  

 Hur kom namnet till? (Charlotte Berlins [genitivform av namnet] museum 

och inte Charlotte Berlinmuseet?)   

 Finns det färdigt guidematerial eller gör guiderna det själva? Hur pratar 

guiderna om den tiden? Berättar de om sådant som är restaurerat osv? 

Finns det något som de måste ta upp?  

 Pratar ni med besökarna om föremålen, huruvida de är tidstypiska, prove-

niens eller om de har tillkommit i efterhand?  

 Vad är det viktigaste ni vill förmedla?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


