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Abstract 
This thesis aims to investigate how the meaning of the concept of authenticity has been used in arguments about 
the reconstruction of Nationalmuseum in Stockholm, Sweden. The museum, which opened for the first time in 
1866, was closed for restoration, renovation and other engagements during 2013-2018. After the reopening, a 
debate took place in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet. In the debate there were people who argued that 
the reconstruction had erased the museum’s history and replaced it with modern design. Other people argued that 
the reconstruction had made the building more true to its history as older reconstructions had distorted the origi-
nal building. 

The main source material for the present study consists of a final report of the project made by the National 
Property Board, selected debate articles from the debate on the reconstruction in Svenska Dagbladet, and an in-
terview and two mail conversations that have been made with persons involved in the project. Through argumen-
tation analysis, arguments from the final report, the debate in Svenska Dagbladet, the interview and the mail 
conversations have been analyzed. The arguments selected from the source material are arguments that either 
indicate that the authenticity has been preserved or that the authenticity has not been preserved. The thesis does 
not intend to determine whether the reconstruction of Nationalmuseum has preserved the authenticity or not, it is 
the argumentation about this issue that is to be investigated. The reason is that the perception differs between 
different people, different contexts and different views. 

The analysis shows that the arguments claiming that the authenticity has not been preserved above all relate 
to the building's younger reconstructions with its additions that were removed during the current reconstruction. 
Some debaters argue that the building's younger history also has a value that should be protected. In the end it 
comes down to what kind of authenticity one intends to preserve. In the project, the experience values have been 
prioritized before the material values, which indicates that the authenticity from a material perspective may have 
decreased while the functional authenticity of the building has increased.  

The arguments that favour that the authenticity has been preserved are primarily based on the view that gre-
at emphasis has been placed on the preservation of the building's cultural-historical value. During the project one 
has also been inspired by the building's original drawings made by the building's architect Friedrich August Stü-
ler, which indicates that the authenticity of the original building has been strengthened. 

The thesis ends with a final discussion where the result of the analysis is presented in relation to the theore-
tical framework of the thesis. This is done in order to answer the research questions. The main research question 
for the thesis has been; "How has the meaning of authenticity been presented in the final report, in the debate and 
by people who have worked with the reconstruction of Nationalmuseum?”. 
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Inledning 

Nationalmuseum har under de senaste fem åren genomgått en stor ombyggnation 
där man med inspiration av arkitekten Friedrich August Stülers originalritningar 
velat skapa ett museum mer troget arkitektens ursprungliga idé. Planeringen för 
ombyggnationen började redan år 2008 och i början av år 2013 stängdes museet 
för att ombyggnadsprojektet skulle dra igång.  Museet var stängt för ombyggna1 -
tion ända fram till den 13 oktober 2018 då museet återinvigdes. Efter drygt 5 års 
arbete kunde museet besökas åter igen. 

Efter återinvigningen uppstod en debatt i Svenska Dagbladet (SvD) med åsik-
ter kring resultatet av ombyggnationen. En av personerna i debatten var Thomas 
Steinfeld som är författare och professor i kulturvetenskap och också medarbetare 
på SvD. Han menar att den historiska byggnaden förvandlats till design och att 
projektet saknat respekt för museets historia. Andra i debatten, bland andra arki-
tekterna i projektet, skriver istället att man lagt stor vikt vid att återskapa byggna-
dens originalutseende samtidigt som man anpassat lokalerna för ett modernt nuti-
da museum med dess verksamheter.  

Denna debatt ställer frågor kring vad som egentligen är autentiskt och vad au-
tenticitet egentligen innebär. Ett föremål kan anses vara autentiskt på grund av 
dess ursprungliga material som bevarats medan ett annat föremål kan anses vara 
autentiskt på grund av att dess utseende eller funktion har bevarats. Vad som är 
viktigt när det kommer till autenticitet beror på den rådande kontexten och det kan  
också variera mellan olika personer. 

I denna uppsats kommer autenticitetsbegreppet att undersökas i relation till 
ombyggnationen av Nationalmuseum. Genom argumentationsanalys av projektets 
slutrapport, debatten i SvD samt intervju och mailkonversationer med inblandade 
i ombyggnadsprojektet kommer argument som talar för att autenticiteten bevarats 
eller inte bevarats att lyftas fram för att på så vis belysa hur föreställningen om 
autenticitet ser ut och hur man kan argumentera för det på olika sätt.  

Syfte och frågeställning 
Syftet för uppsatsen är att undersöka hur innebörden av autenticitet har framställts 
i slutrapporten för ombyggnationen av Nationalmuseum och hur innebörden av 
autenticitet har använts som argument i debatten i Svenska Dagbladet (SvD) om 

 Nationalmuseum, ”Nationalmuseum öppnar igen lördagen den 13 oktober, 2018”, publ. 2017-12-18, 1

[2019-03-19].
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det nya Nationalmuseum samt av personer som arbetat med ombyggnationen av 
museet. Jag väljer att skriva just ”innebörden av autenticitet” eftersom just ordet 
autenticitet inte alltid används, utan istället liknande ord som också syftar på äkt-
het.  

Den huvudsakliga frågeställningen för uppsatsen är:  

- Hur har innebörden av autenticitet framställts i slutrapporten, debatten och av 
personer som arbetat med ombyggnationen av Nationalmuseum? 

För att besvara den huvudsakliga frågeställningen delas den upp i tre delfrågor: 

- Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet använts som argument för att 
styrka att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats i projektets slutrap-
port? 

- Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet använts som argument för att 
styrka att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats av debattörerna i 
SvD?  

- Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet använts som argument för att 
styrka att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats av inblandade i pro-
jektet?  

Genom dessa frågeställningar kommer jag genom argumentationsanalys att 
undersöka hur olika aspekter kan anses bidra till att ett objekts autenticitet har be-
varats eller inte bevarats. Argumentationsanalysen ger en bild av vad som i det här 
fallet har ansetts viktigt när det kommer till museibyggnadens autenticitet.  

Uppsatsen ämnar inte fastslå om ombyggnationen av Nationalmuseum har 
bevarat autenticiteten eller inte, det är endast argumentationen kring denna fråga 
som ska undersökas. Detta eftersom uppfattningen skiljer sig mellan olika perso-
ner, olika kontexter och olika synsätt. Uppsatsen fokuserar inte heller på museets 
samlingar, utan endast på själva museibyggnaden. En undersökning av hur man 
valt att presentera samlingarna efter ombyggnationen skulle bli en allt för stor un-
dersökning för denna uppsats. 

Metod och material 
Det material som har använts i uppsatsen är framförallt böcker, artiklar, och in-
samlat källmaterial i form av en slutrapport, debattartiklar, en intervju och två 
mailkonversationer. Det viktigaste materialet presenteras här. Utöver det som 
anges här har också fakta hämtats från webbplatser, vilka redovisas i fotnoter samt 
i källförteckningen. 
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I delen för teoretiska utgångspunkter under rubriken ”Autenticitet” tas bland 
annat Cornelius Holtorfs artikel ”Can less be more? Heritage in the age of terro-
rism” upp, vilken handlar om kulturarv som enligt författaren blivit förstörda av 
människan på ett eller annat sätt. Artikeln tas upp i uppsatsen för att ge exempel 
på när bevarandet av kulturarv kan anses leda till dess förstörelse istället för att 
gagna dess fortsatta liv. Holtorf ställer sig kritisk till dagens bevarandeideologi 
som han anser är fundamentalistisk. 

”Authenticity and historic preservation: towards an authentic history” av 
Randolph Starn används också som material för att ge en bakgrundsbild över hur 
begreppet autenticitet vuxit fram och vilka värden, möjligheter och komplikatio-
ner som bevarandet av historiska ting kan resultera i. Artikeln handlar om upp-
komsten av begreppet autenticitet och den tar också upp de olika fördrag och kon-
ventioner som satt begreppet på kartan.  

Under rubriken ”Restaureringsideologier genom historien”, har David Lo-
wenthals bok The Past is a Foreign Country och kapitlet ”Replacing the past: 
restoration and re-enactment” använts. Kapitlet handlar om restaureringsideologi-
er genom historien, vilket ger en bakgrundsbild över hur ideologierna har föränd-
rats mellan olika tidsepoker.  

Anders Bodins artikel ”Vad är skillnaden mellan restaurering och 
renovering?” som publicerades i Kulturvärlden 2/06 har under rubriken ”Restau-
rering och renovering” använts som material för att redovisa för skillnaden mellan 
restaurering och renovering. De båda begreppen har använts i presentationen och 
debatten kring ombyggnationen av Nationalmuseum. 

I delen för tidigare forskning tas exempel upp från annan forskning inom fäl-
tet, till exempel Geneviève Bresc-Bautiers artikel ”The Louvre: A National Muse-
um in a Royal Palace”. Artikeln handlar om det franska nationalmuseet Louvren i 
Paris och dess utveckling där moderna ombyggnationer bitvis har förändrat plat-
sens utseende och funktion. Artikeln används som material för att ge exempel på 
ett museum som har blivit ett museum över sig själv samtidigt som det också bli-
vit en lokal för modern museiverksamhet.  

 Stefan Bohmans bok Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och person-
museer och kapitlet ”Autenticitet och äkthet” tas också upp under tidigare forsk-
ning för att ge exempel på annan forskning inom fältet. Boken presenterar katego-
rin personmuseum, vilket är museum som baseras på en avliden historisk person 
och som oftast är beläget i dennes forna hem eller arbetsplats. Personmuseer 
präglas i hög grad av autenticitetbegreppet, vilket gör det relevant att ta upp kate-
gorin i denna uppsats. 

Den huvudsakliga litteraturen för uppsatsens bakgrundsdel har framförallt va-
rit Nationalmuseums nyutgivna bok Nationalmuseum i nytt ljus. Boken redogör 
för hela ombyggnationen samt ger en utförlig presentation av museets historia, 
från planerandet av att bygga museet på 1800-talet till 1900-talets ombyggnatio-
ner. Genom att ge en bakgrund till museets historia skapas en djupare förståelse 
för vad betydelsen av autenticitet kan innebära i just det här fallet. 
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Catherine Slessors artikel ”Nationalmuseum öppnar upp”, i Tidskriften Arki-
tektur nummer 6/2018 utgör också underlag för presentationen av ombyggnatio-
nen. Nummer 6/2018 fokuserar i stort sett helt och hållet på ombyggnationen av 
Nationalmuseum och innehåller flera artiklar om projektet.  

Bakgrundsdelen presenterar också två dokument från Statens Fastighetsverk. 
Dessa är ett projektdirektiv upprättat av Statens Fastighetsverks fastighetschef 
Lenka Medin den 12 oktober 2012 som beskriver projektets mål, tillgångar och 
tidsplan samt ett PM med rubriken ”Kulturhistoria och arkitektur. Riktlinjer inför 
fortsatt arbete med ombyggnad och renovering” från den 29 oktober 2012. PM:et 
har ingen angiven författare. 

Insamlat källmaterial 
Undersöknings- och analysdelen inleds med en redovisning och en argumenta-
tionsanalys av slutrapporten för projektet. Rapporten är färdigställd år 2018 av 
Johan Rittsél med hjälp av Fredrik Olsson och Lina Karlsson som alla är bygg-
nadsantikvarier vid AIX Arkitekter i Stockholm. 

Sedan presenteras och analyseras debattartiklarna i SvD. De debattartiklar 
som kommer tas med i undersökningen är; ”Nationalmuseum respektlöst renove-
rat – varför jublar alla?”  av Thomas Steinfeld, ”Arkitekterna slår tillbaka: ’Lyft 2

blicken’”  av  Gert Wingårdh, Erik Wikerstål och Rasmus Wærn, ”’Fundamenta3 -
listiskt sätt att se på restaurering’”  av Kerstin Westerlund Bjurström och ”’Folk4 -
bildning var inte huvudsaken för Nationalmuseum’”  av Thomas Steinfeld. Jag 5

kommer också att utgå från Tomas Lewans debattartikel ”Nationalmuseum borde 
hanteras varsammare” i Tidskriften Arkitektur 2/2019 som anknyter till Thomas 
Steinfelds debattartiklar. 

I debatten kring Nationalmuseum finns också artiklar som handlar om andra 
intressanta aspekter, men dessa kommer inte att tas upp närmare eftersom de inte 
hör till uppsatsens ämne. Erica Treijs skriver till exempel i sin artikel ”National-
museum är en succé – men till vilket pris?”om museets säkerhet.  Lisa Irenius har 6

också bidragit till debatten och skriver i sin artikel ”Nya Nationalmuseum vackert 
men ängsligt” om hur hon upplever att museet politiserar konsten.  En till som 7

skriver om Nationalmuseums eventuella politiska agenda är Victor Johansson som 
med sin artikel ”Är det Nationalmuseums roll att driva en politisk agenda?” i SvD 
Perfect Guide frågar sig varför Nationalmuseum är fyllt av antinationalistiska tex-
ter. Han har också åsikter om ljussättningen i museet och anser att målningarna 
bländas av taklamporna.  Dessa artiklar har sina viktiga frågor som alla är värda 8

att fundera över, men då uppsatsen ämnar att undersöka museet utifrån autentici-

 Steinfeld (2018-10-30).2

 Wingårdh, Wikerstål & Wærn (2018-11-02).3

 Westerlund Bjurström (2018-11-19).4

 Steinfeld (2018-11-19).5

 Treijs (2018).6

 Irenius (2018).7

 Johansson (2018).8
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tetsbegreppet kommer artiklarna inte att tas med i undersökningen eftersom de 
inte hör till ämnet och då det skulle göra undersökningen allt för bred. 

Undersöknings- och analysdelen består förutom redovisning och argumenta-
tionsanalys av slutrapporten och debatten i SvD också av sammanställningar av en 
intervju och två mailkonversationer med personer som varit inblandade i projek-
tet. Sammanställningarna analyseras också genom argumentationsanalys. Den 
person som intervjuats för uppsatsen är Helena Kåberg som är intendent och pro-
jektledare för Nationalmuseums samlingspresentationer. Hon är också med i Na-
tionalmuseums renoveringsgrupp som har fungerat som en länk mellan National-
museum och SFV under projektet. Hon var den första personen som kontaktades i 
denna undersökning. Första mötet skedde vid ett föredrag om ombyggnationen av 
Nationalmuseum som Kåberg höll den 21 januari 2019 i Humanistiska Teatern på 
Engelska Parken i Uppsala. Efter föredraget tillfrågades Kåberg om hon hade 
möjlighet att vid ett senare tillfälle ställa upp för en intervju till denna masterupp-
sats, vilket hon hade. Sedan kontaktades Kåberg via mail och datum för intervju 
på Nationalmuseum bestämdes. Fem frågor skickades också via mail, dessa var: 

1. Har ni använt er av ordet autenticitet i arbetet med restaureringen? På vilket sätt i så fall? 

2. Hur ser du på restaureringen så här några månader efter öppningen? Finns det något du 
anser hade kunnat göras annorlunda och varför? 

3. Togs det beslut under arbetets gång som kan ha påverkat hur museets autenticitet har be-
varats? Vilka beslut var det isåfall? 

4. Hur ser du på debatten i SvD? T.ex Thomas Steinfelds debattartikel ”Nationalmuseum 
respektlöst renoverat – varför jublar alla?” där han hävdar att "Restaureringen av Natio-
nalmuseum präglas av ett högmod gentemot historien" och där han hävdar att restaure-
ringen "saknar respekt för byggnadens historia, och inte minst för de delarna som är mest 
problematiska – och det är kanske inte de igensatta fönstren". Hur bör man ta sig an delar 
i en byggnads historia som idag inte är önskvärda att bevara? 

5. Det har använts lite olika ord kring arbetet med museet, både restaurering och renovering. 
I boken "Nationalmuseum i nytt ljus" står det att byggnaden genomgått en stor renove-
ring, på andra platser t.ex debattartiklar används ordet restaurering. Vilket av orden anser 
du passar bäst in på vad som gjorts med Nationalmuseum och varför? 

Kåberg föreslog under mailkonversationen fler personer som kunde kontaktas 
för uppsatsen, bland andra arkitekten Rasmus Wærn från Wingårdhs och kultur-
arvsspecialisten Elisabet Jermsten samt projektchefen Cecilia Brännvall från Sta-
tens Fastighetsverk. Alla tre kontaktades och samma frågor som skickades till Kå-
berg skickades även till dem. En sjätte fråga; ”6. Finns själva uppdraget för om-
byggnaden dokumenterat någonstans och går det att ta del av det isåfall?” skicka-
des också till Jermsten och Brännvall. Wærn och Brännvall besvarade frågorna 
medan Jermsten via mail skickade tre dokument istället för att besvara frågorna. 
Dessa tre dokument var; projektdirektiv, PM med rubriken Nationalmuseum på 
Blasieholmen. Kulturhistoria och arkitektur. Riktlinjer inför fortsatt arbete med 
ombyggnad och renovering samt slutrapport för projektet. Genom att skicka dessa 
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dokument gav hon därmed svar på fråga 6 och hjälpte också till med att tillhanda-
hålla informationen som efterfrågades.  

Utifrån den information som samlades in under intervjun och mailkonversa-
tionerna ansågs det insamlade materialet från personer som var verksamma inom 
projektet tillräckligt för uppsatsen. Att träffa alla tre personligen för att skaffa mer 
information ansågs inte nödvändigt, utan den information som gavs i mailkonver-
sationerna var tillräcklig för undersökningen. Det ansågs också bli en bra fördel-
ning av personer som svarade på de ställda frågorna i intervjun och mailkonversa-
tionerna eftersom en var från Nationalmuseum, en från Statens Fastighetsverk och 
en från Wingårdhs, som tillsammans med Wikerstål var en av de två medverkande 
arkitektkontoren i projektet. Att samla in information från personer från de tre vik-
tigaste organisationerna inom projektet ansågs bidra till att få en bred bild av pro-
jektet.  

Efter intervjun med Kåberg skickades minnesanteckningar från intervjun på 
Nationalmuseum till henne varpå hon svarade med kommentarer och rättelser 
kring delar som hade missuppfattats under intervjun. Den rättade versionen av 
minnesanteckningarna har sedan legat till grund för sammanställningen av inter-
vjun som sedan har analyserats genom argumentationsanalys. 

Rasmus Wærn har som tidigare nämnts har också varit med och skrivit en av 
debattartiklarna i SvD, vilket gör att hans åsikter både finns med i analysdelen för 
debatten i SvD och i analysdelen för intervjun och mailkonversationerna. Både 
Wærn och Kåberg har också skrivit ett flertal kapitel i boken Nationalmuseum i 
nytt ljus, men då boken endast har använts i uppsatsens bakgrundsdel har detta 
inte förändrat förutsättningarna för analysen. 

Argumentationsanalys som analytisk metod 
Analysen har gjorts genom en argumentationsanalys av slutrapporten, debatten i 
Svenska Dagbladet samt intervjun och de två mailkonversationerna. Argumenta-
tionsanalys har valts som metod för undersökningen eftersom det gör det det lätta-
re att se vilka argument som används för eller emot en given tes. Analysen fokuse-
rar på hur de inblandade ser på hur museets autenticitet har bevarats eller inte be-
varats samt hur de väljer att lyfta fram varför det är så. Boken Argumentationsa-
nalys av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom och Anders Ullholm har legat till 
grund för utformningen av analysen som är en enkel version av argumentationsa-
nalys. Boken går även djupare in på argumentationsanalys som går att göra mer 
djupgående och avancerad, men i denna uppsats har en avancerad argumenta-
tionsanalys inte varit nödvändig eftersom syftet endast varit att lyfta fram argu-
ment som talar för eller mot en given tes.  

Utifrån boken har tesen (T) att autenticiteten har bevarats eller att autenticite-
ten inte har bevarats lyfts fram. Tesen ligger till grund för argumentationen med 
dess pro-argument (P) som talar för tesen och contra-argument (C) som talar mot 
tesen. ”P1” står för det första pro-argumentet, ”P2” för det andra, och så vidare. 
”C1P2” står för det första contra-argumentet för det andra pro-argumentet. Slut-
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rapporten analyseras för sig, debatten för sig och intervjun och mailkonversatio-
nerna för sig för att sedan sammanföras i en sammanfattande analys där de vikti-
gaste aspekterna av analysen lyfts fram.  

Argumenten i analysen har valts ut av mig. Dessa argument har valts ut ef-
tersom jag anser att de kan tala för eller mot teserna och då de i de flesta fall anses 
ha hög beviskraft. Ett argument har hög beviskraft när det ger god anledning att 
acceptera eller förkasta en tes.  Beviskraften beror på argumentets hållbarhet och 9

relevans. Hållbarheten hos ett argument är ett mått på den omfattning av tilltro 
som man anser att man kan ha till argumentet.  Relevansen hos ett argument är 10

ett mått på hur goda skäl det ger att acceptera eller förkasta en tes.  I några av 11

argumenten är beviskraften inte lika hög som i de andra, men de har tagits med i 
analysen ändå eftersom det i sin ursprungstext har lyfts fram som ett starkt argu-
ment. 

Det finns en skillnad mellan olika påståenden, antingen är de faktuella eller 
normativa. Ett faktuellt påstående är ett påstående om att ett visst faktum har exi-
sterat, existerar eller kommer att existera. Ett normativt påstående är istället ett 
omdöme om att det vore önskvärt att något exempelvis skedde, att man borde vid-
ta en viss åtgärd eller att vissa handlingar är oacceptabla ur ett moraliskt perspek-
tiv.  12

Materialet för undersökningen har sett ut på olika sätt; en rapport, flera de-
battartiklar samt sammanställningar av en intervju och två mailkonversationer. 
Dessa olika material har valts ut eftersom de, som tidigare nämnts, har kunnat ge 
en bild från tre av de viktigaste organisationerna inblandade i projektet. Genom att 
sammanställa de olika materialen till en sammanhållen text, vilka presenteras in-
nan analysen tar vid, har de slutligen fått samma utseende och därmed samma 
förutsättningar för argumentationsanalysen. 

Analysen bygger på tolkning av materialet. Ursprungsmaterialet har tolkats  
av mig för att sedan sammanställas i denna uppsats och sedan har argument från 
sammanställningarna lyfts fram för att analyseras. De inblandade har uttryckt sig 
på olika sätt när de talar och skriver om äkthet, autenticitet. Exempel på uttryck 
och begrepp som har använts och som har att göra med autenticitet är ”kulturhi-
storiskt värde”, ”ursprungligt”, ”rekonstruktion” och ”historiska delar” bland an-
nat. För att göra undersökningen lättare utgår analysen från begreppet autenticitet. 
Teserna har därmed blivit ”autenticiteten har bevarats” eller ”autenticiteten har 
inte bevarats”. Genom att analysera de argument som personerna lyfter fram ska-
pas en förståelse för vilka åtgärder som de kan tänka sig har bidragit till att auten-
ticiteten har bevarats eller inte. Analysen ger inga svar på teserna utan är endast 
menad att lyfta fram de argument som kan tala för eller mot dem. 

 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 22.9

 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 24.10

 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 34.11

 Björnsson, Kihlbom & Ullholm (2009), s. 31.12
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Frågan kring vilken autenticitet man hänvisar till är ständigt närvarande i ana-
lysen. Autenticitet kan handla om ursprungligt material och utseende eller ur-
sprunglig funktion. Det kan i det här fallet också handla om Stülers ursprungliga 
idé om vad Nationalmuseum skulle bli, hur Nationalmuseum såg ut och fungerade 
vid öppningen år 1866 eller hur Nationalmuseum såg ut och fungerade vid ett se-
nare skede i historien. Autenticitet ses inte som något statiskt i denna analys, utan 
istället som något som kan förändras över tid och variera i olika kontexter och 
som också kan uppfattas olika mellan olika personer. I sammanfattningarna av 
argumenten tas denna aspekt upp för att öppna upp för alternativa tolkningar. 

Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som lyfter viktiga delar från analy-
sen tillsammans med delar från teoretiska utgångspunkter. Detta görs för att till 
slut kunna sammanfatta hur frågan kring autenticitetsbegreppet kan förstås i för-
hållande till ombyggnationen av Nationalmuseum. I slutdiskussionen besvaras 
uppsatsens frågeställning. 

Disposition 
Uppsatsen består av sex huvuddelar: Inledning, Teoretiska utgångspunkter, Tidi-
gare forskning, Nationalmuseum — från dåtid till nutid, Undersökning och analys 
av material samt Slutdiskussion. Inledningen som denna dispositionspresentation 
är en del av, ämnar att presentera ämnet, uppsatsens syfte och frågeställningar 
samt struktur.  

Efter inledningen följer en presentation av de teoretiska utgångspunkterna för 
uppsatsen. Presentationen ämnar att ge en överblick av de olika begrepp som an-
vänds i undersökningen för att skapa en klar bild över vad begreppen innebär för 
att de sedan ska kunna appliceras på analysen. Sedan ges en presentation av tidi-
gare forskning för att på så vis sätta denna undersökning i ett större sammanhang 
och visa på i vilka andra fall som en undersökning av autenticitetsbegreppet i mu-
seisammanhang har varit aktuell och relevant.  

Under bakgrundspresentationen ges en presentation av Nationalmuseum med 
dess historia för att ge en förståelse för byggnadens uppkomst och de förändringar 
som skett i byggnaden genom åren. Sedan ges en presentation av hur dagens om-
byggnation har sett ut. I bakgrundsdelen presenteras också de två dokumenten rö-
rande projektet från SFV för att ge en förståelse av hur projektet sett ut fram tills 
att ombyggnationen färdigställdes. 

Sedan följer undersöknings- och analysdelen som är uppdelad i tre delar; slut-
rapport, debatten i SvD samt intervju och mailkonversationer. I vardera del pre-
senteras först sammanställningen av materialet som sedan följs av en argumenta-
tionsanalys där argument från det presenterade materialet lyfts fram för att sedan 
analyseras. Slutrapporten ger Statens Fastighetsverks redovisning av vad projektet 
resulterat i, vilket är viktigt att ta med i uppsatsen för att förstå vad som verkligen 
skett under projektet. Artiklarna från debatten i Svenska Dagbladet ger en bild av 
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vad utomstående, med undantag för de inblandade arkitekterna, tycker om projek-
tet och hur de anser att det påverkat byggnadens autenticitet. Intervjun och mail-
konversationerna ger en bild av vad inblandade i projektet anser har skett kring 
bevarandet av byggnadens autenticitet.  

Slutligen avslutas uppsatsen med en slutdiskussion där resultatet av analysen 
lyfts fram i relation till de teoretiska utgångspunkterna för att på så vis besvara 
uppsatsens frågeställningar.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår i undersökningen från begreppet autenticitet. För att klargöra vad 
begreppet kan innebära ges här en presentation av begreppet. För att bevara eller 
återskapa ett objekts autenticitet kan olika åtgärder vidtas, till exempel restaure-
ring. Restaureringsideologin har förändrats genom historien, vilket presenteras 
här för att på så vis klargöra för hur ideologierna har förändrats mellan olika tids-
perioder. En annan åtgärd som kan användas vid bevarande av exempelvis ett ob-
jekts autentiska funktion är renovering. I Nationalmuseums presentation av pro-
jektet och i debatten i SvD har både restaurering och renovering använts som be-
skrivande begrepp för vad som skett under projektet. Detta trots att begreppen in-
nebär olika åtgärder. Därför presenteras de båda begreppen här för att klargöra 
vad som skiljer dem åt. Ett begrepp som däremot innehåller både restaurering och 
renovering är ombyggnation. Redovisningen av begreppen autenticitet, restaure-
ring, renovering och ombyggnation ämnar att ge en förståelse för dem inför ana-
lysdelen där de olika begreppen tas upp. I slutdiskussionen jämförs sedan det em-
piriska materialet med begreppen för att på så vis påvisa hur de förhåller sig till 
ombyggnationen av Nationalmuseum. 

Autenticitet 
Autenticitet betyder äkthet och denna äkthet kan syfta på olika företeelser. Något 
kan vara autentiskt genom att det är utseendemässigt likadant som originalet eller 
att man har behållt en känsla som anses vara autentisk ur ett historiskt perspektiv. 
Dessa två aspekter måste inte alltid sammanfalla för att något ska anses vara au-
tentiskt. Att något anses vara autentiskt kan förändras från situation till situation.   13

Något kan till exempel anses vara autentiskt utifrån ett materiellt perspektiv då 
materialet är detsamma som det ursprungliga materialet. Något kan också anses 
vara autentiskt utifrån ett utseende-perspektiv då materialet har blivit ersatt för att 
se likadant ut som originalet en gång såg ut. Något kan också vara autentiskt uti-
från att dess funktion bevarats och då handlar det mer om någonting immateriellt. 
I och med att det är ett mycket kontextberoende begrepp ges inte några bestämda 
kriterier i uppsatsen för vad som är autentiskt eller inte. Det är istället uppsatsens 
uppdrag att undersöka och jämföra vad som kan anses vara autentiskt eller inte 
och varför. 

 Bohman (2010), s. 40–41.13
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Enligt den amerikanske historikern David Lowenthal är det inte hos själva 
objektet som autenticiteten ligger, utan den ligger istället i de samtida åsikternas 
bild av hur objektet borde sett ut i det förgångna. Autenticitet är alltså alltid bero-
ende av samtiden. Samtiden omvandlar historien så att den representerar den egna 
bilden av historien, sedan behöver inte det betyda att objekten verkligen är trogna 
sitt original ändå. Det som anses vara autentiskt beror på betraktarens förutsätt-
ningar men också på historiska fakta.  Man kan till exempel bevisa att ett föremål 14

har tillhört en historisk person och därav är det historiskt sett autentiskt. Om fö-
remålet däremot ersätts av en kopia är det inte längre historiskt autentiskt. Då har 
föremålet dock återfått samma utseende som originalet hade, vilket skapar ett au-
tentiskt utseende som gör att föremålet kan accepteras som autentiskt av betrakta-
ren. I ett sådant fall får man ställa sig frågan om var man anser att autenticiteten 
egentligen finns, i utseendet eller i materialet. 

Autenticitet är nära sammankopplat med bevarande. Genom att bevara ett ori-
ginal brukar det ofta anses att även dess autenticitet bevaras. Det finns dock vissa 
som är kritiska till denna bevarandeideologi. En av dem är professorn i arkeologi 
Cornelius Holtorf som i sin artikel ”Can less be more? Heritage in the age of ter-
rorism” skriver om kulturarv som enligt författaren blivit förstörda av människan 
på ett eller annat sätt. Han menar att den västerländska civilisationen genom histo-
rien inte har varit särskilt bra på att rädda kulturarven men att man under senare år 
börjat fokusera mycket på bevarande och konservering.  Holtorf ställer sig kritisk 15

till denna bevarandeideologi som han kallar för fundamentalistisk. Han menar att 
samhället idag har utvecklat en slags besatthet kring bevarande och frågar sig om 
framtida generationer verkligen kommer att minnas historien som vi ämnar att 
bevara och inte endast våra konserveringstekniker som vi använder oss av.  Han 16

undrar vad som egentligen är viktigast, att lyckas bevara historiska objekt eller att 
fortsätta ha en aktiv och levande kultur. Det vissa ser som förstörelse av kulturarv 
kan enligt honom vara ett sätt att konsumera kulturarvet.   17

Holtorf skriver att konservering kan jämföras med förstörelse eftersom det 
också förändrar ett objekts eller en plats tillstånd på fundamentala sätt. Historien 
handlar enligt honom om förändring och är inte något fixerat och stillastående. 
Genom att stoppa människors konsumtion av historiska objekt så tar man också 
bort deras engagemang med historien. Förstörelse av kulturarv är enligt honom 
alltså också en del av dess historia.  Det som anses vara konservering hos den 18

ene kan anses vara förstörelse hos den andre. Bevarande kan innebära förlust och 
förstörelse kan innebära skapande. Förlust och förstörelse kan alltså vara en del av 
kulturarvets faktiska existens.  19

 Bohman (2010), s. 40–41.14

 Holtorf (2006), s. 101.15

 Holtorf (2006), s. 102.16

 Holtorf (2006), s. 104.17

 Holtorf (2006), s. 106-107.18

 Holtorf (2006), s. 108.19
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I artikeln ”Authenticity and historic preservation: towards an authentic histo-
ry” av den amerikanske professorn i historia Randolph Starn presenteras upp-
komsten av begreppet autenticitet och de värden, möjligheter och komplikationer 
bevarandet av historien kan resultera i. Författaren utgår bland annat från skrifter 
av den österrikiske konsthistorikern Alois Riegl (1858–1905) och av arkitekten 
och konstkritikern Camillo Boito (1836–1914) samt debatter kring autenticitet 
som uppstod i och med Venedigfördraget som kom till år 1964.  

Det finns olika argument som talar för eller emot att ett objekt är autentiskt. 
Att bevara själva designen och tekniken hos ett objekt kan vara lika autentiskt 
som att bevara det ursprungliga materialet som formats av tidens tand och kanske 
inte ser likadant ut eller fungerar på samma sätt som det en gång gjorde.  20

På 1960-talet började man tala om autenticitet allt mer i och med att det väck-
tes heta debatter kring kulturarv. Venedigfördraget för konserveringen och restau-
reringen av monument och platser från 1964 har blivit kanon för en modern ”kul-
turarvs-boom”.  Venedigfördraget innehåller internationellt accepterade normer 21

för hur arkitektur och platser ska bevaras. Det presenterar konserveringsprinciper 
baserade på autenticitetsbegreppet och vikten av att bevara den fysiska och histo-
riska kontexten hos en byggnad eller plats. Venedigfördraget är forfarande det 
mest inflytelserika bevarandedokumentet internationellt sett.  22

Venedigfördraget var startskottet för ett fortsatt stort fokus på autenticitet 
inom kulturarv. UNESCOs världsarvskonvention från år 1972 citerar Venedigför-
draget och enligt konventionen måste platser och monument passera ett ”autenti-
citetstest” för att komma med på Världsarvslistan.  År 1994 kom sedan Narado23 -
kumentet som bygger på Venedigfördraget. I Naradokumentet understryks behovet 
av en bredare förståelse för kulturell mångfald. Det presenteras inga fasta kriterier 
som bör användas vid bedömning av ett kulturarvs värde och autenticitet. De bör 
enligt dokumentet istället värderas utifrån deras kulturella kontext.  24

Autenticitet som begrepp kan vara ganska otydligt och kan lätt ifrågasättas. 
Starn citerar David Lowenthal som menar att vi idag är så pass besatta av det för-
flutna att vi accepterar allt, så länge det är autentiskt. Vikten av autenticitet är en 
modern företeelse. Människor som lever efter äldre traditioner har inte haft sam-
ma behov av att bevara det autentiska.   25

Starn skriver att enligt Alois Riegl bevaras inte ett objekt på grund av dess 
utseende utan på grund av att det är en del av ett samhälles existens. Det doku-
mentära värdet hos ett objekt kan både motivera till att göra kopior och att bevara 
sönderfallande original. Att demontera och återskapa ett original på exempelvis ett 

 Starn (2002), s. 2.20

 Starn (2002), s. 2.21

 The Getty Conservation Institutes webbplats > Publications & Resources > Links to Cultural Heri22 -
tage Policy Documents > The Venice Charter: International Charter for the Conservation and Restora-
tion of Monuments and Sites (1964).

 Starn (2002), s. 2.23

 The Getty Conservation Institutes webbplats > Publications & Resources > Links to Cultural Heri24 -
tage Policy Documents > The Nara Document on Authenticity (1994).

 Starn (2002), s. 3.25
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museum kan i vissa fall vara det bästa sättet att skydda dess integritet och förstå-
elsen kring föremålet. Om ett autentiskt objekt en gång blivit undersökt och in-
formationen om det blivit bevarat så skulle det i princip kunna förändras eller till 
och med förstöras utan att dess historiska värde skulle gå förlorad.   26

Författaren skriver också om Camillo Boito som menade att vid exempelvis 
återskapandet av arkeologiska platser måste man ibland addera nytt material för 
att återskapa helheten. Det blir som ett pussel där vissa bitar har kommit bort. För 
att återskapa hela bilden måste man därför skapa nya bitar. Det gäller då att inte 
försöka få de nya delarna att se exakt likadana ut som de autentiska delarna. Man 
måste vara ärlig med att visa de delar som inte är autentiska.  Varje nytt tillägg 27

till ett autentiskt föremål måste kunna upptäckas. Renoveringar eller tillägg bör 
integreras i helheten men samtidigt också kunna igenkännas som nytillägg. Äldre 
och sämre nytillägg till det autentiska objektet menade han kan tas bort för att er-
sättas med bättre versioner. Allt som tas bort bör dock dokumenteras och om möj-
ligt också bevaras på platsen.   28

Det finns ingen spikrak historisk linje som visar på utvecklingen av en lära 
om autenticitet. Innan Venedigfördraget var inte autenticitet ett så pass avgörande 
begrepp som det sedan blev. Autenticitetsbegreppet är dock ibland inte helt avgö-
rande.  Då vi idag går mot en allt mer globaliserad och homogen värld där män29 -
niskors sökande efter kulturell identitet ibland kan ske genom aggressiv nationa-
lism eller genom att förtrycka minoriteter är den viktigaste betydelsen av autenti-
citet att belysa och bevara människors kollektiva minnen. Dock kan dessa minnen 
och betydelsen av dem variera mellan olika kulturer som samexisterar i 
samhället.  30

Restaureringsideologier genom historien 
Enligt David Lowenthal innebär restaurering att man återställer något till ett tidi-
gare skick. Man vill i en restaurering återgå till originalet eftersom det i flera av-
seenden anses vara bättre än den samtida versionen.  Att restaurera är enligt Lo31 -
wenthal något instinktivt där vi får chansen att återskapa något som gått förlorat, 
föryngra något gammalt eller väcka något dött till liv igen. Redan som barn har vi 
människor en instinkt att vilja laga det vi har sönder och vi inser allt eftersom un-
der vår uppväxt att allt tyvärr inte går att reparera.  32

Det finns de som har hävdat att restaurering är något omöjligt, en av dem var  
den engelske historikern Francis Palgrave (1788–1861). En annan som belyste 

 Starn (2002), s. 5.26

 Starn (2002), s. 6.27

 Starn (2002), s. 6.28

 Starn (2002), s. 9.29

 Starn (2002), s. 10.30

 Lowenthal (2015), s. 465.31

 Lowenthal (2015), s. 465.32
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problematiken kring restaurering var den franske arkitekten Eugène Viollet-le-
Duc (1814–1879) som hävdade att restaurering av en byggnad är detsamma som 
att återställa den till ett fullständigt tillstånd som aldrig tidigare har existerat under 
någon given tidpunkt.   33

Den brittiske konstnären William Morris (1834–1896) ansåg under andra hälf-
ten av 1800-talet att restaurering var en slags dubbelsidig process av att både för-
störa och lägga till något. Morris menade att antika lämningars utseende förstörs i 
och med att materialet förnyas. Kvar blir endast en livlös förfalskning. Antika 
byggnader var enligt honom en förgången konstart som var gjord genom förgång-
na seder, vilka modern konst inte kan beblanda sig med utan att förstöra dem. De 
gamla byggnaderna är något som man måste ta hand om likt en levande varelse 
och inte något som på konstgjord väg bör ”föryngras”.  34

Morris och den brittiske konstkritikern John Ruskin (1819–1900) lyfte fram 
olika grundsatser som var mot restaurering och dessa har under lång tid präglat 
konst- och arkitekturvärlden, dock mer i regel än i praktiken. För att hedra origi-
nalstrukturer skulle dåliga restaureringsförsök tas bort.  Restaureringar som 35

krävde att man ersatte delar av byggnaden med nya delar vars material stack ut 
från den resterande originalstrukturen genom sin textur eller färg förstörde den 
estetiska enheten och därmed försvann också byggnadens antika aura. Detta ledde 
till att man i allt större utsträckning började göra de restaurerade delarna allt mer 
lik originalstrukturen så att de istället skulle smälta in i helheten.  36

Målen för vad restaurering ska resultera i har förändrats genom åren. Under 
mitten av 1800-talet restaurerades freskerna föreställande legenden om Franciskus 
gjorda av målaren Giotto di Bondone (1266/67–1337) i basilikan Santa Croce i 
Florens, Italien. Freskerna målades under början av 1300-talet.  Restaureringen 37

som gjordes på 1800-talet gjordes på grund av att freskerna hade målats över och 
delvis förstörts under 1700-talet. Man valde att måla tillbaka de delar av Giottos 
scener som försvunnit och man adderade även figurer i vissa tomrum som fanns i 
freskerna. Under senare restaurering under 1900-talet togs dessa restaureringsför-
sök bort eftersom man då såg dem som förfalskningar. Man ville istället framhäva 
originallämningarna för att på så vis respektera Giottos ursprungliga verk. Denna 
restaurering kom sedan att förkastas eftersom man ansåg att freskerna utseende-
mässigt hade blivit förstörda. På 1970-talet restaurerades freskerna en gång till 
och då var målet att återskapa freskernas ursprungliga betydelse föreställande den 
kristna legenden om Franciskus. Att vara hängiven materialets autenticitet blev 
under den här perioden allt mindre viktigt ur ett estetiskt perspektiv.  38

 Lowenthal (2015), s. 467.33

 Lowenthal (2015), s. 468.34

 Lowenthal (2015), s. 468.35

 Lowenthal (2015), s. 468.36

 Traveling in Tuscany, ”Giotto di Bondone” (odat.) [2019-02-26]. 37

 Lowenthal (2015), s. 468.38
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Restaurering och renovering 
En intressant aspekt i både Nationalmuseums presentation av ombyggnationen 
och i debatten om det nya Nationalmuseum i SvD är användningen av begreppen 
restaurering och renovering som innebär olika saker. Enligt arkitekten Anders 
Bodins artikel ”Vad är skillnaden mellan restaurering och renovering?” i Kultur-
världen syftar restaurering till att återställa ett objekts skick så att det i utseende 
och material motsvarar det ursprungliga skicket.  Renovering syftar till att åter39 -
ställa objektets skick till ett skick som ur en funktionssynpunkt kan jämföras med 
något nytt. Renovering påminner också om begreppet underhåll som handlar om 
att återställa ett objekts funktion och vidmakthålla dess egenskaper.   40

En restaurering innebär reflekterande byggnadsåtgärder medan en renovering 
innebär mindre byggnadsvårdsåtgärder. Restaurering används inom byggnadsvår-
den som en samlingsbeteckning för en kunskap om arkitekturhistoria, äldre tekni-
ker, lagstiftning, idébildning och byggprocesser för ombyggnad. Det är ett laddat 
kvalitetsbegrepp som innehåller olika värderingar. Bodin ger exempel på att det 
som på 1880-talet ansågs vara restaurering kunde sedan på 1890-talet anses vara 
vandalism. Med detta menar han att det finns ett tidsbundet kvalitetsbegrepp i 
själva ordet.  41

Att i en restaurering återställa en byggnad till sitt ursprungliga skick går att 
ifrågasätta menar Bodin eftersom en byggnad ofta består av flera ursprungliga la-
ger. Han frågar sig också varför man bara ska begränsa sig till ett ursprungligt ma-
terial och utseende och inte ursprunglig idé eller ursprunglig verkan.  Ett annat 42

begrepp som också används i liknande sammanhang är konservering, vilket inne-
bär att ”frysa” ett objekts skick och bevara det oförändrat för all tid.  43

Bodin menar att det kanske är säkrast att använda sig av det bredare begreppet 
ombyggnad vid stora projekt eftersom de kan innehålla flera olika åtgärder som 
till exempel restaurering, renovering, konservering, rekonstruktion, justering och 
sanering, bland annat. Dessa begrepp kan smälta samman och kan också vara ru-
brikord för varandra.  Uppsatsen har därför utgått utifrån Bodins redovisning av 44

begreppen och begreppet ombyggnation har därmed använts för projektet ef-
tersom det är det begrepp som stämmer bäst överens med vad som skett med 
byggnaden. Under ombyggnationen har flera åtgärder gjorts, bland annat restaure-
ring, renovering och konservering. Att använda olika begrepp för olika delar av 
ombyggnationen skulle bli allt för invecklat för denna uppsats. Därför används 
begreppet ombyggnation som förenklar det hela eftersom det kan syfta på flera 
olika åtgärder. 
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Tidigare forskning 

Det finns forskning som rör både autenticitetsbegreppet och Nationalmuseum, 
men någon vidare undersökning av autenticitetsbegreppet i samband med om-
byggnationen av Nationalmuseum har inte gjorts tidigare. Därmed hoppas jag att 
denna uppsats kan bidra med ny kunskap till fältet. Själva ombyggnationen finns 
redovisad, framför allt i den nyutgivna boken Nationalmuseum i nytt ljus. Boken 
är utgiven av Nationalmuseum och innehåller flera olika texter av sakkunniga för-
fattare som har stor kunskap om Nationalmuseums historia och/eller har varit med 
under projektets gång. Den ger en gedigen överblick över projektet och också mu-
seets historia. 

Det finns mycket forskning kring autenticitetsbegreppet inom många olika 
områden och utifrån många olika fall. Det är ett stort fält som kan handla om allt 
från enskilda föremål till hela städer. Det finns också internationell forskning som 
undersöker förändringen av ett enskilt museum och vad förändringen gör med 
platsens autenticitet. Det finns många fall där ett museum har blivit ett museum 
över sig själv samtidigt som det också är en lokal för att husera modern musei-
verksamhet. Ett exempel på detta är restaureringen av Louvren i Paris år 1989.  45

Byggnaden är från början ett slott men har under de sensate tvåhundra åren varit 
ett museum. Dock var det inte förrän år 1993 som hela byggnaden togs i bruk som 
museum.  År 1981 beslutade man att hela slottsbyggnaden skulle tillägnas muse46 -
et varpå det stora projektet ”Grand Louvre” drog igång. Under projektet såg man 
till att skapa en mer funktionell plats för museets verksamhet. Man ville bygga en 
reception och handikapp-anpassa hela museet. Det som väckte störst uppmärk-
samhet var den nya mottagningshallen som man lät bygga under marknivå på 
slottsgården. Över markytan kröns hallen av en jättelik glaspyramid som ritades 
av arkitekten I.M. Pei. Från början väckte ingreppet i den historiska gården kon-
trovers, men sedan kom arbetet att hyllas. I den nybyggda hallen gavs det förutom 
reception även plats för garderob, restauranger, affärer, auditorium och informa-
tionsdisk.   47

Mellan 1989 och 1993 utökades museets utrymmen ytterligare för att ge plats 
åt rulltrappor och hissar bland annat. Efter dessa stora projekt dubblerades muse-
ets utställningsyta.  På grund av att museet är inhyst i en mycket värdefull histo48 -
risk byggnad så var man tvungen att ta hänsyn till att bevara de historiska delarna 
samtidigt som man också var tvungen att anpassa byggnaden till dess moderna 
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verksamheter. År 2002 var det hela 5 700 000 besökare från hela världen som be-
sökte museet. Med ett sådant högt besökstryck krävs det modern teknik så att 
byggnaden klarar av alla besökare och så att besökarna kan vistas i byggnaden på 
ett bekvämt, säkert och smidigt sätt.  Den förändring som skett på platsen har 49

självfallet påverkat platsens ursprungliga autenticitet, både som slott och som mu-
seum innan de stora ombyggnationerna ägde rum, men dessa ombyggnationer har 
dock varit nödvändiga för att museet ska kunna driva sin verksamhet på bästa sätt. 
Ombyggnationerna har också bidragit med nya signaturelement som exempelvis 
den stora glaspyramiden som idag ses som en viktig och värdefull del i byggna-
dens arkitektur. Förändringarna som har gjorts har därmed blivit en del i den mo-
derna museibyggnadens autenticitet. 

Ett annat exempel på tidigare forskning som undersökt autenticitet i museum  
är boken Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och personmuseer av Stefan 
Bohman. Bohman är fil. dr i etnologi och docent i museivetenskap. Han skriver i 
sin bok om autenticitet i personmuseum, alltså museum som baseras på en avliden 
historisk person. Museet är oftast beläget i personens forna hem eller arbetsplats. 
Bohman ger ett exempel på ett personmuseum vars autenticitet bitvis kan ifråga-
sättas eftersom det renoverats under åren och därmed inte längre stämmer överens 
med hur platsen såg ut när personen levde. Detta personmuseum är kompositören 
Béla Bartóks (1881–1945) hem i Budapest som gjordes om till museum 100 år 
efter hans födelse. I och med att hemmet gjordes om till museum förändrades det 
delvis för att anpassas till museiverksamheten. År 2006 renoverades hemmet i och 
med att det var 125 år sedan kompositören föddes. Man ville med restaureringen 
skapa förutsättningar för att huset skulle kunna bevaras som minnesmärke för un-
gerskt musikliv och ungersk kultur.   50

Det fanns tre huvudsakliga mål för restaureringen, vilka var; att bevara hem-
met som det såg ut under Bartóks liv, att anpassa interiören så att man kunde ställa 
ut originalmöblerna för att på så vis framställa originalmiljön för besökarna och 
att förbättra konditionen på huset så att det skulle bli en värdig plats för Bartóks 
minne.  Dessa tre mål går dock bitvis emot varandra. Att både återställa hemmet 51

som det såg ut under Bartóks liv och samtidigt skapa en ny interiör anpassad till 
museiverksamheten är svårt att utföra samtidigt. Museets renovering resulterade i 
en nybyggd trappuppgång som gör att besökare lätt kan förflytta sig mellan vå-
ningsplanen i huset. Husets hall är också ombyggd till museientré. Dessa ingrepp 
är absolut nödvändiga för att kunna bedriva en museiverksamhet, men det var inte 
så det såg ut medan kompositören levde i hemmet. Dock behöver inte denna brist 
på autenticitet påverka besökarens upplevelse av museet negativt, det hjälper sna-
rare till att skapa en mer lättillgänglig museiupplevelse.   52
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Utifrån målet att man ville anpassa interiören för att kunna ställa ut original-
möblerna har rummet snarare blivit likt en utställning med ungerska allmogemöb-
ler och hantverk. Hemmet blir därmed inte särskilt likt det hem som kompositören 
levde i och därmed försämras autenticiteten ur ett utseendeperspektiv. Det är en-
dast arbetsrummet som påminner om hur det verkligen såg ut när det var Bartóks 
hem.  Utifrån dessa olika faktum får man ställa sig frågan om vad autenticitet 53

egentligen är och vad som anses viktigt. I det här fallet handlar det aningen om att 
se miljön som den såg ut år 1940 då Bartók senast levde där, att familjens möbler 
går att beskåda trots att alla inte stod framme i hemmet, att kunna se miljön som 
påverkade hans konstnärliga skapande eller att museet har en känsla av minnet av 
Bartók och miljön han levde i.   54

Dagens museer har ofta krav på sig att vara tillgängliga för alla människor, 
vilket gör autenticiteten ännu mer svår att bevara eftersom anpassning till exem-
pelvis rullstolsburna gör att trånga gångar måste breddas och andra rumsliga an-
passningar som förändrar originalutseendet. Dessa förändringar är dock mycket 
viktiga att göra för att museet ska vara tillgängligt för alla och för att alla männi-
skor ska känna sig välkomna.  

Det man helst vill efterlikna när det handlar om personmuseum är utseendet 
som rådde när personen levde och verkade på platsen. Det ska helst kännas som 
om personen precis har gått ut ur dörren. Det finns sådana personmuseer, till ex-
empel Carl Larsson-gården i Sundborn. Dessa museer kallar Bohman för nyckelo-
riginal. Personmuseer som rekonstrueras till viss grad där originalmöbler ställts ut 
i efterhand för att likna originalhemmet kallar han för rekonstruktion. I dessa per-
sonmuseer kan även möbler som inte tillhört personen ställas ut om originalmöb-
ler saknas. Dessa möbler är då istället från samma tid och påminner om de möbler 
som funnits i huset. Denna typ av rekonstruktion kallar Bohman för kopiering. De 
personmuseer som inte alls eftersträvar att se ut som originalhemmet utan som 
istället byggs upp med hjälp av montrar och tavelgallerier kallar han för utställ-
ningslokal.  Gränserna mellan dessa olika begrepp är flytande och många per55 -
sonmuseer är också en blandning av dem. Nyckeloriginal är det som enligt Boh-
man är mest eftersträvansvärt.   56

Det finns alltså olika grader av autenticitet. En utställningslokal har enligt 
Bohman lägst grad av autenticitet medan nyckeloriginal har högst grad. Utställ-
ningslokalen innehåller dock autentiska föremål som utförts av eller som har till-
hört personen. Dock är nyckeloriginal mest attraktivt eftersom det mesta man kan 
se i museet är original som också funnits på platsen under personens liv.  

Man kan dock fråga sig och också problematisera vad som ska räknas till en 
plats autenticitet. Renoveringen av Bartóks personmuseum år 2006 är faktiskt 
också en del av platsens historia. Det är inte autentiskt med tanke på hur huset såg 
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ut under hans liv, men det är fortfarande ett skede som inträffat under platsens 
historia. 

Att vilja bevara en historisk byggnad och samtidigt anpassa den för en mo-
dern verksamhet är inte något unikt, utan något som vi ser allt mer av runt om i 
världen. Olika fall har både diskuterats kring och forskats om. Därför knyter den-
na uppsats an till ett ämne som redan intresserat många forskare runt om i världen. 
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Nationalmuseum — från dåtid till nutid 

Nationalmuseum blir till 
Nationalmuseum stod klar för invigning första gången år 1866. Den tyske arkitek-
ten Friedrich August Stüler hade fått i uppdrag att uppföra det nya museet. Från 
början fanns det ett annat museum beläget i Stockholms slott, det så kallade 
Kongl. Museum som instiftades år 1792. Museets samling bestod av den redan 
avlidne Kung Gustav IIIs konstsamling.  I början av 1800-talet väcktes ett för57 -
slag om lokalbyte för museet i riksdagen eftersom museet led av platsbrist.  Det 58

började också talas om ett stort nationellt konstmuseum som skulle presentera 
Sverige som ett kulturland inför utländska besökare.  Man ville också göra kons59 -
ten tillgänglig för landets alla olika samhällsklasser och inte bara för samhällets 
övre skikt. Inträdet skulle därför vara gratis för alla.   60

År 1845 beslutade riksdagen att man skulle uppföra ett nytt museum, Natio-
nalmuseum. Till det nya museet kom det in förslag från arkitekter som ville skaffa 
sig äran att uppföra det. Det första förslaget kom från Fredrik Wilhelm Scholander 
(1816-1881). Han ville uppföra museet i norra delen av Kungsträdgården i Stock-
holm. Hans förslag på placering och utformningen av byggnaden väckte stark kri-
tik hos riksdagen dels eftersom att marken i Kungsträdgården var fuktig och lerig 
och därmed svår att bygga på, dels då hans byggnad endast var disponerad i två 
våningar, vilket skulle vara för litet för museet. Denna kritik ledde till att man be-
ställde nya ritningar av arkitekten vilka inte heller blev särskilt uppskattade av 
varken riksdagen eller opinionen. Till slut kunde man dock åtminstone komma 
överens om att placeringen för museet skulle bli Blasieholmen i Stockholm.  61

Scholanders förslag räckte inte hela vägen och efter att flera förslag presente-
rats av olika arkitekter utan att man hittade ett förslag som man kom överens om 
beslöt Kung Oskar I till slut att låta en utländsk auktoritet få granska alla inkomna 
förslag. Denna utländska auktoritet blev den ledande tyske arkitekten Friedrich 
August Stüler (1800-1865). Han höll i samma veva på att uppföra Neues Museum 
i Berlin. Han såg Scholanders förslag som det bästa alternativet men på oklara 
grunder kom Stülers roll sedan att förändras från att vara konsult till att bli arki-
tekt för byggnaden och år 1847 övergick arbetet med att uppföra Nationalmuseum 
till honom. Man såg det som ett tryggt val att anlita honom eftersom han både var 
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kompetent och redan hade erfarenhet av liknande projekt. Scholander fick trots 
förlusten av uppdraget ändå rita ett flertal interiörer till museet.   62

Det var byggledaren Johan af Kleen som ledde byggnadsprojektet. Han enga-
gerade Stüler för projektet och utgick från hans ritningar.  När själva byggnaden 63

stod klar var det en inredningskommitté som leddes av Gunnar Wennerberg som 
tog över arbetet med att färdigställa byggnaden efter af Kleen.  64

Den 15 juni 1866 öppnades museet för allmänheten med en tillfällig utställ-
ning som visade samtida nordisk konst. De permanenta utställningarna var inte 
riktigt färdiga än, utan kunde öppnas först sommaren 1867. Det var då inte endast 
statens konstsamlingar som huserade i museibyggnaden, utan också Kungliga 
Myntkabinettet, Livrustkammaren och Historiska museet.  65

Museets karaktär hade förändrats under de 20 år som det tog att bygga det. 
När byggnadsprogrammet skrevs år 1846 skulle museet utformas som ett natio-
nellt kulturhus, men vid öppningen hade det istället utformats till ett museum med 
fokus på bildkonst. Det var från början tänkt att Kungliga Biblioteket skulle huse-
ra i byggnaden, men så blev aldrig fallet. Dock fanns det inga resurser som gjorde 
det möjligt att ändra på interiören som från början hade anpassats för biblioteket. 
Nationalmuseum är ett exempel på en museibyggnad som varit och är föränderlig 
och som aldrig varit någonting statiskt.  66

Stüler var ansvarig arkitekt för byggnaden fram till år 1863 och två år efteråt 
dog han. Han fick därmed aldrig se det färdiga museet. Ansvaret för att slutföra 
inredningen av museet övergick då till Scholander igen. Han gav utställningssa-
larna en helt annan karaktär än vad Stüler hade tänkt.  Under Stülers tid var det 67

tänkt att entréplanet skulle inrymma Myntkabinettet, Antikvitetssamlingarna, Liv-
rustkammaren och Klädkammaren. Det mellersta våningsplanet skulle inrymma 
en hörsal och Kungliga Biblioteket och det översta våningsplanet skulle ägnas helt 
åt måleri och skulptur. Stüler la stor vikt vid att byggnaden skulle utgöra ett 
konstverk i sig och ge en värdig inramning åt samlingarna. Han la också stor vikt 
på färgsättning av salarnas väggar där det skulle vara stor kontrast mellan vägg-
partier, dörromfattningar och taklister. Detta kan man se exempel på i Stülers ori-
ginalritningar.     68

Stüler ville att samlingarna skulle ordnas så att de bildade en enhet med 
byggnaden. Han menade att överljus passade bäst för belysning av måleri i stort 
format och att sidoljus var bäst för att belysa måleri i mindre format. Färgsätt-
ningen som återges i Stülers ritningar visar en stor bredd, allt från rosa till gula, 
gröna och blåa kulörer till rödbruna.   69
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När Scholander fick i uppdrag att färdigställa museets interiörer hade det 
hunnit gå tjugo år sedan hans egna förslag på utformningen av museibyggnaden 
hade ratats. När han då återigen kommit i en position där han kunde styra utveck-
lingen av museets utformning gjorde han det både utifrån nya ideal och ett behov 
att hävda sig själv. Han kände ett agg mot Stüler som fått uppdraget istället för 
han själv och han ansåg att Stülers utformning av interiörerna med de färgspra-
kande väggarna tog för mycket fokus från konsten.  Han valde därmed att tona 70

ner färgerna för att på så vis ge besökaren möjlighet att betrakta konsten i bygg-
naden på ett, enligt honom, bättre sätt. En ytterligare faktor till att färgsättningen 
ändrades var också att man nu hade mer begränsade medel för utformningen. Man 
drog ner på dekormåleriet och de flesta väggarna målades i grågröna, rödbruna 
och bruna kulörer. Dessa kulörer har kunnat fastställas genom byggnadsantikva-
riska analyser av de ursprungliga färgskikten.  71

Idag är det egentligen endast trapphallen som fått förbli som Stüler ville ha 
det. Stüler hade även föreslagit väggmålningar i trapphallen som skulle avbilda 
landets historia, men av ekonomiska skäl dröjde det fram till slutet av 1890-talet 
innan väggmålningarna fullbordades.  Det blev då, år 1896, som Carl Larsson 72

målade freskerna i foajén.  År 1907–1908 sattes hans stora oljemålning på duk 73

Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 upp i övre trapphallen.  År 1915 tillkom 74

tillfälligt ännu en gigantisk oljemålning på duk, nämligen Midvinterblot som refu-
serades och togs ner igen eftersom den möttes av stark kritik. Det skulle dröja 
fram till 1992 innan verket hittade tillbaka till museet och sin ursprungliga plats 
och år 1997 köptes det in av Nationalmuseum.  75

Tidigare ombyggnationer 
Det var redan under slutet av färdigställandet av museet som man tog upp frågan 
kring att bygga om byggnaden på grund av platsbrist för uppvisande av samling-
arna. Livrustkammaren bytte till slut lokaler och år 1880 flyttade museet ut från 
Nationalmuseums lokaler.  Sedan flyttade även Historiska Museet och Myntka76 -
binettet ut år 1940.  År 1953 fick Nationalmuseum disponera hela byggnaden för 77

sig själv efter att de andra museerna bytt lokaler. I början på 1960-talet skapades 
ännu mer plats i och med att den östasiatiska samlingen flyttades till det som kom 
att bli Östasiatiska Museet och den moderna samlingen flyttades för att bli grun-
den till det nybildade Moderna Museet.   78
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I början av 1900-talet, innan Historiska Museet flyttade ut, skedde även en del 
andra förändringar. När Richard Bergh blev överintendent för museet år 1915 be-
stämde han bland annat att man på övre våningsplanet skulle hänga om bildkons-
ten och också öka insläppet av dagsljus genom att förstora lanterninerna, alltså 
glastaken. Han lät också ta ner väggar mellan några av de mindre rummen så att 
de bildade två större gallerier i norr och söder. Fönstren på sidorna sattes igen för 
att ersättas med överljus från nya lanterniner i taket. Han ville med detta göra ut-
ställningen mer överskådlig och också mer njutbar för museets besökare. Han lät 
också måla om trapphallen till en ljusblå kulör.  Den norra ljusgården gjordes om 79

till utställningssal för skulptur. Bergh hade också planer på en utbyggnad, men så 
blev aldrig fallet eftersom han hann dö innan planerna sattes i verket och också på 
grund av första världskrigets utbrott.   80

Under andra världskriget fokuserade man mycket på att säkerställa museet 
mot brand. År 1939 evakuerades museets mest värdefulla inventarier och källaren 
gjordes om till ett tillfälligt magasin som man sedan valde att behålla även efter 
kriget.  Innan dess, år 1931, hade man låtit installera ett modernt värme- och ven81 -
tilationssystem bakom murverket vilket gjorde att all teknik doldes för 
besökaren.  Det hade samma år också skett en annan revolutionerande förändring 82

i byggnaden, nämligen införandet av elektriskt ljus. Dessa lampor placerades över 
de inre glastaken i salarna med överljus. Man lade stort fokus på det elektriska 
ljusets färgtemperatur för att få det att efterlikna dagsljus. I och med detta kunde 
museet nu även hålla öppet under kvällstid. Detta ledde till slut också till att man 
valde att stänga ute dagsljuset och helt använda sig av elektriskt ljus, dels på 
grund av den rådande tidens teknikoptimism, dels på grund av den växande kun-
skapen kring hur dagsljuset kan skada konstverken.   83

År 1962 hade man byggt igen södra ljusgården för att ge plats åt hörsal, en 
utställningssal samt två magasinvåningar.  Hissar byggdes också under den här 84

perioden, en transporthiss och två personhissar som gick mellan alla plan.  År 85

1966 stod annexet klart i form av en flygel som går ut från huvudbyggnaden längs 
med kajen mittemot Skeppsholmen. Det var Per-Olof Olsson som var arkitekten.  
Annexet byggdes för att bland annat inrymma konservatorsateljéer.  Alla föränd86 -
ringar som gjordes under den här tiden gjordes för att lösa frågan kring platsbris-
ten som hade uppstått i och med att samlingarna växte. 

I övergången från 1970- till 1980-talet började man ställa högre krav på mu-
seets säkerhet, behov av publika utrymmen samt klimat. Byggnaden höll inte den 
moderna tidens krav vilket bland annat ledde till en klimatisering av hela det övre 
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våningsplanet.  Man satsade också på att rengöra dekormåleri i kupolvalven på 87

mellersta våningsplanet, som tidigare målats över med vit färg. Man ville under 
den här tiden värna om byggnadens ursprungliga kvaliteter och år 1972 öppnade 
man upp de fönster som hade satts igen under 1910-talet.   88

På 1990-talet gjordes det också en del ombyggnationer, bland annat byggdes 
det ett glastak över den norra ljusgården vilket gjorde det möjligt att inrätta restau-
rang där.  I och med en utställning, ”Den moderna formen” som hölls på det mel89 -
lersta våningsplanet år 1999, valde scenograferna att sätta igen alla fönster och 
också klä in alla pelare bakom vita träskivor. Det var endast taket som avslöjade i 
vilken byggnad man befann sig i.  Man ville också öka utställningsytan för kons90 -
ten vilket resulterade i att man till sist byggde för fönstren med vita väggar. Ett 
hopp var då att man skulle kunna visa fler verk ur samlingen, men eftersom man 
också ökade avståndet mellan verken blev det ingen ökning av antal utställda verk 
ändå.   91

Det kom sig sedan att en stor intern utredning år 2002 resulterade i en bok och 
en utställning vid namn Konst kräver rum. Denna utredning var den som gjorde 
det möjligt för dagens ombyggnation. Den gav en mer ingående förståelse för 
byggnadens ursprungliga kvaliteter.  Det var dåtidens överintendent Solfrid Sö92 -
derlind som såg till att realisera ombyggnationen. Man hade kommit fram till att 
byggnaden behövde genomgå en ombyggnation för att leva upp till de standarder 
som krävdes vad gällde klimat- och ljusreglering. De stora brister som fanns i 
magasinens och utställningssalarnas miljöer riskerade att skada samlingarna. Lä-
get var akut och regeringen var sedan lång tid informerad om problemet.   93

Dagens ombyggnation av Nationalmuseum 
Statens Fastighetsverk, SFV, äger och förvaltar museibyggnaden och Nationalmu-
seum är hyresgäst. Eftersom byggnaden är en ändamålsfastighet, alltså en bygg-
nad som uppförts för att vara ett museum, har det redan tidigt i projektet skapats 
ett nära samarbete mellan myndigheterna. De har båda sina specialistområden, 
SFV har specialistkompetens när det kommer till att vårda och förvalta och också 
utveckla kulturbyggnader och Nationalmuseum har specialistkompetens när det 
kommer till museets innehåll och kraven som ställs på samtida och också framtida 
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museiverksamheter.  Cecilia Brännvall som är projektchef vid SFV har varit pro94 -
jektledare för ombyggnationen.  95

Målet för projektet var ”att visa historiska samlingar av konst och design i en 
kulturhistorisk byggnad som uppfyller nutida krav och förväntningar på ett mo-
dernt museum”.  För att lyckas uppnå det uppsatta målet har hundratals specialis96 -
ter från olika fält fått arbeta tillsammans. De har fått arbeta fram lösningar som 
ämnar att bevara byggnadens 1800-talskaraktär samtidigt som den ska anpassas 
för vara ett nytt och modernt museum som fungerar med dagens verksamheter.  97

Att lyfta fram byggnadens kvaliteter för att använda dem som en tillgång i musei-
verksamheten har varit ett huvudfokus.   98

En av riktlinjerna för det nya Nationalmuseum var att man ville visa mer av 
samlingarna och också visa dem integrerade i varierande former, alltså till exem-
pel målningar tillsammans med skulptur eller designföremål. Man ville också göra 
samlingarna mer tillgängliga genom pedagogik och utställningsdesign. Att skapa 
bättre service var också en riktlinje eftersom det skulle göra att besökare vill åter-
komma och också stanna längre vid besöken.  Upp mot tre gånger så många sam99 -
lingsföremål visas nu i utställningarna jämfört med innan restaureringen och un-
gefär 75 procent av de utställda föremålen är konsthantverk.  100

År 2002 är det egentliga startskottet för projektet. Det var då utställningen 
Konst kräver rum och boken med samma namn kom till. Solfrid Söderlind blev 
överintendent år 2003 och hon hade stor drivkraft i projektet. År 2003 tog SFV 
tillsammans med Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetet fram ett vårdpro-
gram för museet, innehållande historik, värdebeskrivning och målsättning för den 
långsiktiga utvecklingen och vården av byggnaden. I vårdprogrammet står det 
bland annat att man ska prioritera publik användning och att tillägg som görs ska 
göras med samma material och kvalitet som ursprungligt finns i byggnaden och 
att installationer som görs ska döljas.  101

Våren 2008 fick SFV regeringsuppdraget att göra en ”förstudie för genomfö-
rande av en renovering och ombyggnad av Nationalmuseum” och våren år 2009 
kunde man presentera förstudien.  Förstudien innehöll en rapport och ritningar 102

från SFV samt visionen från Nationalmuseum själva. Studien resulterade i att det 
var möjligt att göra en renovering och ombyggnad som levde upp till de höga kra-
ven. Man föreslog bland annat att en ny teknikbyggnad skulle uppföras under jord 
och att en påbyggnad innehållande en ny stor hiss skulle byggas. I och med att 
förstudien släpptes hade Nationalmuseum också gjort en utställning vid namn 
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”Arbete pågår. Nationalmuseum i nytt ljus”, som var belägen i en av salarna på 
mellanvåningen där alla fönstren som tidigare var igensatta hade öppnats upp, vil-
ket lät solens ljus falla in på de utställda skulpturerna. Denna utställning gjorde 
man bland annat för att visa hur dagsljuset och nya ljuskällor kunde föras tillbaka 
in i utställningsrummen.  103

Förstudien fick hård kritik från regeringen. Lena Adelsohn Liljeroth som var 
dåvarande kulturminister var kritisk mot att museet skulle behöva vara stängt un-
der hela åtta år. Hon ansåg också att förslaget på en budget på 650 miljoner kronor  
var för dyrt. Regeringen ville därmed att förstudien skulle kompletteras med ett 
nytt förslag utan en separat teknikbyggnad för att på så vis kunna spara in på både 
tid och pengar. I augusti samma år kunde SFV presentera den nya analysen som 
pekade på att alla funktioner inte kunde få plats i byggnaden, men att man kunde 
förkorta stängningstiden till fem år.   104

Efter ett år fick SFV i uppdrag att utifrån de tidigare studierna upprätta ett 
byggnadsprogram. Hösten år 2011 kunde byggnadsprogrammet presenteras. Den 
totala projektkostnaden hade då höjts till 830 miljoner kronor på grund av ökade 
säkerhetskrav och brandskydd. På grund av detta valde man att dela in projektet i 
två etapper. Etapp 1 skulle endast lösa byggnadens problem och prioritera de pub-
lika delarna. I etapp 2 skulle man bygga en ny teknikbyggnad som skulle ge plats 
åt kontor och ateljéer och annexet skulle därmed rivas. Man kunde inte bereda 
plats för hörsal, men genomförandetiden hade man lyckats förkorta ytterligare. 
Solid Söderlind avgick som överintendent och efterträddes av Berndt Arell som 
var överintendent fram till slutet av år 2017.  Sedan efterträddes han av dagens 105

överintendent Susanna Pettersson.  106

År 2012 gav SFV riktlinjer för ombyggnationen där de uppmärksammade vik-
ten av att vidmakthålla och förtydliga byggnadens rumsliga och historiska kvalite-
ter. Tre kvaliteter har ansetts extra viktiga och skulle noga bevakas. Dessa var 1. 
Entrévåningens publiknära öppenhet, 2. Byggnadens nya inre överblickbara ljus 
och 3. Dagsljuset och utblickarna på det första utställningsplanet.  Projektet har 107

kallats för ”renovering och ombyggnad”, men skulle enligt SFV:s arkitekturspeci-
alist Anders Bodin lika gärna om inte hellre kallas för ”restaurering” utifrån de 
riktlinjer som gavs av SFV som beskrev projektets mål.  108

I februari år 2012 drog ettapp 1 igång. Annexet som var tänkt att rivas lät man 
behålla tills vidare. De andra planerade tillbyggnaderna i parken, till exempel ser-
vicebyggnaden, skulle utgå eftersom man nu ville att all verksamhet skulle rym-
mas i museibyggnaden och man ville också hålla sig till budgeten på 650 miljoner 
kronor.  Dock insåg man sedan att alla de funktioner som skulle behövas place109 -
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ras i byggnaden skulle kräva både brutala och dyra ingrepp. Därmed kom planer-
na på en servicebyggnad upp på bordet igen. Man lät till slut en del av annexet 
rivas för att låta den nya servicebyggnaden för in- och utlastning ta plats delvis på 
dess ställe.  Man ville inte ta upp allt för stora delar av parken där servicebygg110 -
naden skulle placeras, vilket ledde till att den yttersta delen av annexet revs för att 
möjliggöra att servicebyggnaden kunde placeras på en plats där det i ett senare 
skede enkelt kan byggas samman med en större och ny tillbyggnad.  111

Kostnaden för hela projektet som engagerade många myndigheter och exper-
ter landade till slut på 1,1 miljarder kronor. Kostnaden blev så pass mycket högre 
på grund av de omfattande säkerhetsarrangemangen och de särskilda lufthante-
ringssystemen som man inte hade möjlighet att kalkylera år 2011.  112

Nationalmuseum anses vara ett av Stülers bäst bevarade byggnader och när 
arkitektkontoren Wingårdhs och Wikerstål år 2012 fick det gemensamma uppdra-
get av SFV att planera ombyggnaden lade de stort fokus på att lyfta fram byggna-
dens ursprungliga kvaliteter.  Förutom arkitekternas nybyggda hisstorn och ser113 -
viecebyggnad finns ingen skarp gräns mellan byggnadens äldre och nya delar.  114

Alla byggnadens fasader har reparerats. Vittrad sten har bytts ut mot sten av 
samma sort och från samma plats som den ursprungliga stenen, nämligen Borg-
hamn. De nya stenarna är mer gråare än originalstenen, men de kommer att mörk-
na och bli gulare med åren.  115

Byggnadens planlösning har frilagts för att öka tillgängligheten, till exempel 
har den södra ljusgården öppnats upp igen efter att den år 1960 byggdes om till  
magasin, föreläsningssal och utställningssal.  Från början var ljusgårdarna me116 -
nade att ge ljus till byggnadens salar men när elektriciteten fördes in i byggnaden 
på 1930-talet försvann gårdarnas ursprungliga funktion varpå de gavs nya funk-
tioner. De båda ljusgårdarna har i och med ombyggnationen idag fått nya glastak 
som har utformats för att skapa en bra akustik i rummen. Takens utformning be-
står av en serie pyramidformer som vinklar bort ljudvågorna.  Det är hela 104 117

trianglar som bildar pyramiderna och som gör att ekot splittras ut mot väggarna 
som målats med akustikputs som absorberar ljudet.  118

På 1960-talet höjdes golvet i entréhallen som ligger mitt emellan ljusgårdarna 
för att vara i samma höjd som salarna runt om. Detta resulterade i att pelarna i en-
tréhallens proportioner förändrades så pass mycket att rummets hela karaktär av 
att likna en kyrkosal försvann. Under ombyggnationen har golvet sänkts för att 
möta ljusgårdarnas upphöjda golv.   119
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Hisstornet i den södra ljusgården innehåller både personhissar och en trans-
porthiss som kan rymma hela 97 personer. Det var ett stort funktionskrav i projek-
tet att uppföra nya hissar som klarar av tunga och stora konstverk som ska trans-
porteras genom byggnaden. Hisstornet är klätt i långa mässingsremsor som flätats 
ihop till flätverk på plats av tyska specialisthantverkare. Flätverket längst ned på 
andra sidan hissarna är monterade på portar som kan skjutas åt sidan för att visa 
filmer eller bilder. Bakom flätverket finns också en akustisk dämpning som till-
sammans med glastakets utformning och väggarnas akustikputs bidrar till att göra 
ljusgården lämplig för föredrag och andra liknande event.  Från början var det 120

tänkt att bygga hisstornet utanför huset för att på så vis inte skada byggnadens 
bjälklag. Detta skulle dock skapa allt för dåliga kopplingar inuti byggnaden vid 
förflyttning av konst, vilket resulterade i att man till slut valde att istället placera 
hisstornet i södra ljusgården, vilket inte heller skadat bjälklagen.  121

Servicebyggnaden ger tillsammans med annexet plats för stödfunktioner som 
avlastar huvudbyggnaden. Byggnadens fasad går i samma still som det nybyggda 
hisstornet med dess flätverk i mässing, men servicebyggnadens flätverk är istället 
hushöga betongelement. På taket växer sedum och det ska i framtiden också växa 
klätterväxter som får hela byggnaden att bli en spaljé.  122

De fönster som täcktes för i utställningssalarna under 1900-talet har också 
frigjorts igen så att besökarna kan se ut på den omkringliggande stadsmiljön. Det-
ta har också gjort att man ser in i utställningsrummen från utsidan, vilket skapar 
en mer inbjudande känsla. Besökarna kan också orientera sig i huset lättare när de 
kan se ut genom fönstren. Faktumet att dagsljus är skadligt för verken är fortfa-
rande ett faktum, vilket har resulterat i att man i projektet har använt sig av en ny-
utvecklad teknik med glasfönster som filtrerar bort den största delen av dagslju-
sets skadliga ultravioletta ljus.  Fönstren är också under soliga dagar täckta med 123

särskilda gardiner som skyddar konsten ännu mer men som också gör det möjligt 
att se ut genom fönstren eftersom de är så pass transparenta. Gardinerna styrs au-
tomatiskt via luxmätare och sänks ned vid höga luxvärden.   124

Innan ombyggnationen kunde upp till 1000 människor besöka museet samti-
digt. Efter ombyggnationen kan nu upp till 2000 människor vistas i byggnaden 
samtidigt.  Detta beror bland annat på det nya ventilationssystemet som gömts 125

bakom golv, väggar och tak. All luft kommer in i byggnaden via taket. På översta 
våningsplanet kommer luften in i salarna genom spalter som finns placerade där 
tak och väggar möts. På mellersta våningsplanet kommer luften ut via valvshjäs-
sornas takrosetter. 71 av de 349 takrosetter som finns i byggnaden är nyskapade 
kopior av originalen. Man gjorde dessa kopior för att kunna göra ingrepp i takro-
setterna för att på så vis kunna rymma och också gömma tekniken för ventilation 
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och sprinklersystem på ett smidigt sätt. Takrosetterna har också utrustats med kå-
por som ser till att luften som kommer ut sprids ut på bästa sätt och sprinklerhu-
vudena har tagit plats i mitten av takrosetterna.  126

Byggnadens alla golv monterades isär under ombyggnationen. Alla rum föru-
tom ljusgårdarna, entréhallen och trapphuset har träparkett. Stengolven gick att 
lägga tillbaka, men inte trägolven eftersom de både var spikade och limmade. 
Man lät dock behålla originalgolvet på två ställen eftersom mönstret i parketten 
var så unikt. Resterande golv revs och ersattes med nygjorda parkettgolv. Origi-
nalmönstren i parketten återskapades i de nya golven.  127

För att respektera den ursprungliga arkitekturen har man vid belysning av ut-
ställningarna valt att placera spotlights på så kallade strömskenor som monterats  
antingen högt upp i salarnas taklandskap eller mellan salarnas pelare. Detta för att 
påverka väggarna och taken med sina kulturhistoriska värden och intrycket av 
rummens arkitektur så lite som det går.  128

Under planeringen av ombyggnationen har man också beslutat att måla ut-
ställningssalarnas väggar i olika mättade färger som går i arkitekten Friedrich Au-
gust Stülers anda. I hans ritningar är utställningssalarnas väggar målade i olika 
klara färger. Man menade att dessa väggfärger är fördelaktigt för äldre måleri.  129

Det har varit många faktorer som påverkat färgvalet, men det har framförallt 
handlat om att skapa kontrastverkan mellan väggarna och konsten. En annan fak-
tor som har påverkat färgvalet är dagens belysningsteknik och den rådande ljus-
miljön som skapats efter ombyggnationen. Väggarnas färger ska fungera tillsam-
mans med den nya LED-belysningen som skiljer sig mycket från halogen och 
dagsljus beträffande färgåtergivning. Man har också valt färger utifrån en pedago-
gisk- och tillgänglighetsaspekt. Detta eftersom färger kan hjälpa till att vägleda 
besökaren och förtydliga utställningarnas teman.   130

Utställningssalarna delades in i två kategorier för att skapa en skillnad mellan 
byggnadsantikvariska intressen samt Nationalmuseums krav på att på egen hand 
kunna välja väggarnas färger som en del av salarnas utställningsdesign. Kategori 1 
innefattar salarna som har ett speciellt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde 
och där man vill värna och rekonstruera originalpaletten från Stüler och Scholan-
der. Den övre trapphallen och kupolsalen får här en särställning och också väggar 
i den nya restaurangen, på mellanvåningen och den övre våningen som har rekon-
struerats. Strömsalens blågrå färg som den fick vid ombyggnationen på 1920-talet 
har man också valt att bevara. Sessionssalen som representerar typisk svensk 
1920-talsklassicism har också bevarats.    131

Kategori 2 innefattar i stort sett alla övriga salar som Nationalmuseum använ-
der i sin verksamhet. Tillsammans med SFV har Nationalmuseum satt principer 
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för hur färgvalet för salarna i kategori 2 ska gå till. Nationalmuseum står för färg-
sättningen i dessa rum, men ska sträva efter målet att tillvarata och utveckla 
byggnadens unika kvaliteter. Därmed ska de respektera och också bli inspirerade 
av material och färgpaletten från 1800-talet men de ska samtidigt också välja fär-
ger som lyfter och förstärker upplevelsen av de utställda samlingarna.   132

Ett av de mindre kabinetten på översta våningen som rekonstruerades på 
1990-talet för att visa hur alla kabinett på den övre våningen såg ut vid öppningen 
år 1866 har bevarats under ombyggnationen. Alla kabinetten på översta våningen 
hade vid öppningen fått samma gestaltning och genom att bevara rekonstruktio-
nen kan besökaren få en bild av hur det såg ut vid öppningen. Man har idag valt 
att visa ikoner i kabinettet eftersom dess mörkgröna kulör lyfter ikonerna och då 
det uppstår en kontrast mellan väggarna och ikonernas färger i rött och guld.  133

Nya ytor har även gjorts tillgängliga efter att man har tagit bort kontor, maga-
sinutrymmen och verkstäder. Detta har man gjort för att byggnaden ska kunna an-
vändas på ett mer effektivt sätt. Man har också valt att återskapa ursprungsformen 
på vissa rum eftersom formerna också fungerar bra tillsammans med olika utställ-
ningskoncept.  Tidigare fanns caféet beläget i den norra skulpturgården, men nu 134

har skulpturgården återskapats till att vara just en skulpturgård och caféet/restau-
rangen har istället fått ta plats i den främre delen av museet där konserveringsav-
delningen tidigare låg.  135

Målen för ombyggnationen har enligt Nationalmuseum uppfyllts helt. Ett av 
dessa mål är museets nya klimatanläggning som har gjort det möjligt för att dub-
belt så många besökare kan vistats samtidigt i byggnaden samt att man kan visa 
upp olika sorters konstföremål tillsammans. Man menar att de nya fönsterglasen 
och det nya belysningssystemet gör att den ursprungliga arkitekturen framhävs på 
ett bättre sätt. Att dagsljuset sipprar in i rummen anser man också har förhöjt 
konstupplevelsen.    136

Museet erbjuder efter återinvigningen både ett antal olika tillfälliga utställ-
ningar samt fem olika samlingspresentationer. I dessa samlingspresentationer har 
fokus legat på att placera konstföremålen i sitt sammanhang. Detta sammanhang 
består av historisk kontext, samspelet med omvärlden och frågor om genus och 
sociala lager.   137

Projektdirektiv för ombyggnationen 
Den 12 oktober 2012 uppför Statens Fastighetsverks fastighetschef Lenka Medin 
ett projektdirektiv som beskriver projektet för ombyggnationens olika mål, till-
gångar och tidsplan. Projektdirektivet inleds med en beskrivning av projektets 
uppkomst och bakgrund. Mellan år 2008 och 2009 tog SFV fram en förstudie för 
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en kommande renovering av museibyggnaden på regeringens uppdrag. Uppdraget 
ämnade att anpassa byggnaden till de aktuella kraven som en museiverksamhet 
idag måste uppfylla. Regeringen gav år 2010 SFV i uppdrag att upprätta ett bygg-
nadsprogram för ombyggnaden, som skulle utgå från den förstudie som gjordes 
mellan år 2008-2009.  138

År 2011 kom uppdraget in till regeringen där man föreslog att projektet skulle 
delas upp i två etapper. Den första etappen innefattade huvudbyggnaden och den 
andra etappen innefattade en tillbyggnad som skulle uppföras för tekniska och öv-
riga verksamhetsanknutna rum, alltså en teknikbyggnad. Denna tillbyggnad skulle 
uppföras samtidigt som annexet var tänkt att rivas.  År 2012 tog regeringen be139 -
slutet att ge en kostnadsram till SFV för projektet och även uppdraget att leda pro-
jektet fram till och med bygghandling.  140

Projektdirektivet är ett styrande dokument som definierar projektets ramar, 
beskriver förutsättningarna och sammanfattar kraven och förväntningarna på re-
sultatet av projektet från projektägaren. Det syftar också till att skapa en tydlighet 
kring beslutsprocesserna.  I projektdirektivet står det att byggnaden måste ”ge141 -
nomgå en omfattande lokalomdisponering och renovering för att tillgodose mo-
derna verksamhets- och myndighetskrav”. Detta eftersom byggnaden inte håller 
den internationella standarden för klimat, säkerhet, arbetsmiljö, logistik och 
brandskydd.   142

Fastigheten och museiparken är klassade som statligt byggnadsminne och in-
går i Riksintresset för Stockholm innerstad. Museet ligger även inom ett fornmin-
nesområde som är skyddat enligt Kulturminneslagen.  Denna lag kallas idag för 143

Kulturmiljölagen.  Museibyggnaden är en ändamålsfastighet, vilket innebär att 144

den är uppförd för verksamheten som bedrivs i den. Hyresgästen är Myndigheten 
Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsudde och hyresgästen bedriver mu-
seiverksamhet i byggnaden. År 2012 tog verksamheten, utöver utställningssalarna, 
även plats i andra utrymmen som magasin, snickeri, konserveringsateljéer, kontor, 
hörsal, service, restaurang och teknikutrymmen, som alla behövs för att man ska 
kunna leva upp till uppdraget att förvalta och visa sina samlingar.  145

Varje år tar museet emot ungefär 400 000 besökare och vid jämförelse med 
andra internationella museer har man konstaterat att besökarantalet har ökat kraf-
tigt efter att de genomgått en ombyggnad. Detta faktum har även varit en för-
hoppning för Nationalmuseum. Man har därför satsat på att byggnaden ska kunna 
ta emot 2000 personer samtidigt och hela 4500 personer per dag.  146
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Man har genom detta stora projekt velat inom den ekonomiska ramen ”skapa 
en långsiktigt hållbar och välfungerande museibyggnad i enlighet med verksam-
hetens specificerade krav och definierade utvecklingsbehov”.  Kostnadsram för 147

hela projektet var från början 650 miljoner kronor enligt 2011 års kostnadsläge. 
Under hösten 2012 skulle en ny kostnadsram tas fram med uppdelning av relevan-
ta kalkylposter.  Senast den 15 augusti 2014 skulle SFV redovisa det slutgiltiga 148

arbetet med projekteringen för regeringen och i årskiftet 2016/2017 skulle projek-
tet vara färdigt.  149

SFV och Nationalmuseum har tillsammans kommit fram till några gemen-
samma ambitioner med projektet som har sammanfattats i projektets fem övergri-
pande mål:  

1. ”att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet 
för publik, samlingar och personal”  

2. ”att tillvarata och utveckla fastighetens kvaliteter”  
3. ”att maximera lokalutnyttjande för publika ändamål” 
4. ”att skapa förutsättningar för en långsiktig och ekonomiskt effektiv förvaltning av bygg-

naden” 
5. ”att skapa ett miljövänligt och grönt museum”   150

Vad dessa mål innebär beskrivs närmare i projektdirektivet. Mål 2 innebär till 
exempel att ”definiera och värna om arkitektoniska och kulturhistoriska värden”, 
” hitta en balans mellan bevarande och utveckling / tillägg”, ”välja material / lös-
ningar i paritet med byggnadens / lokalens dignitet” och ”värna om kvalité i utfö-
rande”.  Detta visar på att man velat bevara museets autenticitet i den mån det är 151

rimligt. Man har dock också behövt ta hänsyn till mål 1 och 3 som prioriterar mu-
seiverksamheten och att skapa flera publika ytor. 

Projektets hänsyn till kulturhistoria och arkitektur 
Den 29 oktober 2012 skapade SFV ett PM med rubriken ”Nationalmuseum på 
Blasieholmen. Kulturhistoria och arkitektur. Riktlinjer inför fortsatt arbete med 
ombyggnad och renovering”.  I PM:et ges först en kort beskrivning av byggna152 -
den. Det står bland annat att Nationalmuseum är ett byggnadsminne sedan år 1935 
och att byggnaden därmed ska utvecklas utifrån att kulturmiljön är unik och att 
kulturvärdena är en resurs. Man poängterar också museets öppna pelarstomme-
struktur som utförts utifrån den rationella klassicismens ideal och som förmodli-
gen är en av de bäst bevarade av sin sort i världen. Den enkla klarheten som präg-
lat byggnaden och dagsljusprincipen har påverkats genom åren eftersom byggna-
den genomgått olika tillbyggnader, ombyggnader och inbyggnader.  153
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Enligt PM:et har projektet presenterats i både förstudien och byggnadspro-
grammet på ett sätt som innehåller både värderingar samt viktiga kvalitativa ställ-
ningstaganden. Dessa värderingar och ställningstaganden skulle enligt riktlinjerna 
bevakas under hela projektet för att på så vis kunna säkerställa kvaliteten på slut-
resultatet. Dock kunde vissa prioriteringar komma att bli oundvikliga under pro-
jektets gång, men riktlinjerna var menade att fungera som stöd i projektet och vid 
olika prioriteringar.  154

Ombyggnationen var avsedd att anpassa byggnaden till att bli en plats för mu-
seets ändamål och verksamhet idag. De publika ytorna är menade att vara flexibla 
i och med att visningstekniken och pedagogiken kan förändras över tid. Stor hän-
syn skulle dessutom läggas på byggnadens ursprungliga arkitektur, dess tekniska 
grundförutsättningar samt dess kulturhistoriska värde. Därför skulle en så liten 
åverkan som möjligt göras på byggnaden och antikvarisk kompetens skulle alltid 
finnas med under viktiga ställningstaganden. De förändringar som gjordes skulle  
enligt dokumentet vara likvärdiga originalet.  Hela projektet utmärktes av en 155

hög arkitektonisk kvalitet vilket innebar en helhet bestående av kulturhistoriska, 
funktionella, tekniska, ekonomiska, miljömässiga, upplevelsebaserade och este-
tiska kvaliteter.  156

Projektet skulle komma att präglas av ett ”vidmakthållande” och ett ”förtydli-
gande” av de befintliga historiska och rumsliga kvaliteterna. Syftet var därmed 
främst att återföra dagsljusprincipen och de ursprungliga rumssekvenserna och  
även ljusgårdarna. Ett av de starkaste kraven på ombyggnationen var att skapa 
dagljusbelysta lokaler genom att förnya lanterninerna över ljusgårdarna och föns-
terkonstruktionerna i salarna. Nya material skulle väljas ut för att både ha en lång 
livslängd och också för att samspela med originalmaterialen.  157

De 72 intakta kupolvalven i taket på plan 4 är ur ett internationellt perspektiv 
en stor rumslig attraktion. Detta eftersom de både har ett stort arkitektoniskt samt 
byggnadshistoriskt värde. Genom deras form och uppbyggnad reflekteras ljuset, 
vilket skapar en lätthet som gör det enklare att rikta fokus mot konstverken. På 
grund av detta har taken haft en hög prioritet under projektet och de fick inte täc-
kas av installationer eller liknande. De installationer som har funnits där skulle 
flyttas under golven eller bakom väggarna. För att göra den förändringen behöv-
des ett nytt systemtänkande som krävde innovativa lösningar. Det skulle enligt 
dokumentet krävas både ekonomiska och antikvariska bedömningar om golven 
skulle läggas tillbaka som de var eller om de skulle läggas om på nytt vis.   158

Salarnas väggar var tvungna att präglas av enkelhet eftersom det förhöjer 
koncentrationen på konsten. Det är ett grundläggande funktionskrav och därmed 
skulle väggarnas funktionalitet överordnas de tekniska installationerna. Då Natio-
nalmuseum är en ändamålsfastighet låg stort fokus på byggnadens funktionalitet. 
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Detta innebar att man skulle vara tvungen att göra ingrepp i murverk, bjälklag och 
golv. Det skulle dock vara mycket viktigt att eftersträva så lite åverkan som möj-
ligt.  159

Alla bedömningar som skedde under projektets gång var tvunget att vila på 
fakta och utföras efter att noggranna studier gjorts kring de existerande förhållan-
dena. Projektet skiljde sig delvis från traditionell svensk restaureringsideologi. 
Detta eftersom byggnadens ändamål och dess rumsliga förhållanden gick före ori-
ginalmaterialet. Det eftersträvades en mer djup och historisk hänsyn till de rums-
liga förhållandena som hör samman med en historisk verkan och avsikt.   160

Alla förändringar som gjorts i en byggnad bär spår av den tid som förändring-
arna kom till i. De förändringar som har gjorts i Nationalmuseum idag under vår 
tid kommer enligt dokumentet att visa på vår tids förmåga att skilja på vad som är 
viktigt och mindre viktigt. Den förmåga som skulle användas i detta projekt var 
förmågan att lyfta fram det långsiktigt viktiga i bevarandet av Nationalmuseum 
som ett konstmuseum. De tillägg som gjordes under projektet är menade att se till 
att förstärka de rumsliga kvaliteterna. Konsten är det som besökaren främst ska 
komma ihåg och i andra hand kommer själva byggnaden.  Det är alltså de upp161 -
levelsebaserade aspekterna som har satts främst. I sista hand kom de insatser som 
gjorde mötet mellan konsten och byggnaden möjlig.  162
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Undersökning och analys av material 

Slutrapport för ombyggnationen 
I en slutrapport för projektet, färdigställd år 2018 av Johan Rittsél med hjälp av 
Fredrik Olsson och Lina Karlsson, som alla är byggnadsantikvarier vid AIX Arki-
tekter i Stockholm, presenteras resultatet av ombyggnationen.  Rapporten består 163

av en översiktlig beskrivning av hela ombyggnationen och vad som ur antikva-
riskt intresse kommit fram under arbetet.  I rapporten ges först en inledning till 164

vad som legat till grund för ombyggnationen och vad som skett under projektets 
gång. De skriver att syftet med ombyggnaden har varit att uppgradera den till mo-
dern utställningsstandard. Man har tagit hänsyn till det kulturhistoriska värdet av 
byggnaden och de ändringar som har gjorts har gjorts med tillstånd för ändringar 
som går emot byggnadens skyddsföreskrifter.  165

AIX Arkitekter har i uppdrag från SFV fått vara med som ”antikvarisk med-
verkan under ombyggnad”.  Under projektets gång har det hållits så kallade be166 -
varandemöten nästan varannan vecka. Totalt har det blivit 65 möten där Natio-
nalmuseum, arkitekter, projektledare, Skanska, samt antikvarier har deltagit. Mö-
tena har sedan följts av detaljundersökningar på plats i byggnaden. I projektet har 
man sett till att besluten från Riksantikvarieämbetet, RAÄ, följdes och att man 
dokumenterat de byggnadshistoriska detaljer som kom fram under arbetet.  167

I historiken kring byggnaden skriver de att det skett flera ombyggnationer av 
byggnaden, framförallt på 1910-, 1920- och 1960-talen. Dagens ombyggnation är 
dock den första där hela byggnaden går igenom en hel renovering och ombyggna-
tion. De skriver också att byggnaden blev statligt byggnadsminne år 1935.  Vid 168

öppnandet av museet år 1866 var byggnaden i stort sett helt publik. Med tiden 
blev allt fler publika rum omgjorda till tjänsterum eller magasin. Detta resulterade 
i att byggandes ursprungliga logistik förändrades. Man har också gjort restaure-
ringsåtgärder i byggnaden på 1970- och 1990-talet.  169

De antikvariska bedömningarna av resultatet av dagens ombyggnation sam-
manfattas i dokumentet och där skriver de att ombyggnationen utifrån byggnadens 
kulturhistoriska värde anses vara väl utförd. Projektet har präglats av att låta det 
ursprungliga 1866-års museet vara överordnad de senare förändringarna av bygg-
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naden. Detta menar man är förståeligt eftersom förändringarna som gjorts är så  
pass omfattande. Dock resulterar detta i att de delar från byggnadens yngre histo-
ria inte går att se på samma sätt som de gick innan ombyggnationen. Att lyfta 
fram ursprungsmuseet anser man har skapat en vacker och funktionell byggnad 
för dess ändamål. Idag är nästan alla rum åter igen publika.   170

De skriver att genom att man bland annat har byggt om källaren som förut var 
ekonomiutrymme till att idag ha en publik funktion som den aldrig haft tidigare så 
har dess karaktär av att vara ett ekonomiutrymme försvagats.  ”Försvagats” är 171

ett negativt laddat ord, så med detta verkar de syfta på just det autentiska källar-
rummet som idag fått en helt ny funktion, vilket ur ett autenticitetsbevarandesyfte 
blir en negativ förändring. 

De skriver att de upplevelsemässiga värdena har prioriterats högre än de 
byggnadsmässiga. Detta är något som också togs upp i PM:et där konsten lyftes 
fram som viktigare än själva byggnaden. Ett exempel på en byggnadsmässig del 
som ersatts av nytt material är byggnadens innanfönster som på grund av klimat 
och säkerhet har ersatts med nya fönster. Dessa fönster har grövre dimensioner i 
deras karmar och bågar, men det är inget man ansett kommer påverka helhetsupp-
levelsen av byggnadens rum. I och med att man har skapat profilerade trälister 
och ådringsmålat dem så smälter det nya materialet in bra i den ursprungliga inte-
riören.  172

I vissa fall har man under projektet frångått RAÄs lämnade tillstånd. Ett ex-
empel är kabinetten på plan 6 där väggarna täckts med utställningsväggar. Alla 
utställningssalar planerades att få utställningsväggar, alltså externa väggar som 
sätts ovanpå originalväggarna vilka möjliggör för museet att måla och spika hur 
de vill utan att behöva söka tillstånd hos RAÄ. Det visade sig dock att det var 
svårt att få det att se bra ut rent utseendemässigt, vilket gjorde att man beslutade 
att endast kabinetten på plan 6 skulle få utställningsväggar.   173

Det var tänkt att befintliga dörrfoder som fanns i kabinetten skulle demonteras 
och sedan monteras upp igen, men så blev inte fallet. Istället kasserades originalen 
och man monterade upp nya dörrfoder som hade samma profil som de ursprungli-
ga, ”trots flera påpekanden från medverkande antikvarie”.  Socklarna i kabinet174 -
ten behölls dock och finns kvar bakom de nya utställningsväggarna som fått nya 
socklar som påminner om de gamla.  Med detta verkar de mena att antikvarien 175

ifrågasatte utförandet, men att man inte tog hänsyn till detta. Någon vidare förkla-
ring ges inte i rapporten. Cecilia Brännvall som är projektchef har därför kontak-
tats för att ge svar på vad som skedde i det här fallet. I mailkonversation den 16 
maj 2019 skriver hon att ambitionen har varit att demontera och sedan återmonte-
ra samtliga dörrfoder, men då det visade sig att det blev kostsamt och då dörrfod-
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ren var svåra att demontera på ett bra sätt beslutade man att göra en avvikelse från 
det lämnade tillståndet. Antikvarien samtyckte dock inte i beslutet och tog upp det 
i rapporten, vilket är riktigt.  176

En av ansökningarna till RAÄ gällde att rekonstruera dekormålningarna i ta-
ket i Kupolsalen. Resultatet strider mot det lämnade tillståndet eftersom fler valv 
blev restaurerade än vad man ansökt om. Man ansökte om att endast rekonstruera 
målningarna i åtta av valven eftersom det saknades medel till att göra det i alla 
valv. De resterande fem valven skulle endast grundmålas för att rekonstrueras i 
framtiden. I slutändan blev dock samtliga valv rekonstruerade i och med att man 
fick en donation.  Ett av valven har dock endast gjorts ren från senare övermål177 -
ning för att man på så vis ska kunna skåda hur dekormåleriet såg ut innan det re-
staurerades. 

RAÄ har lämnat tillstånd för sexton ansökningar från SFV. Villkor för dessa 
tillstånd var att åtgärderna skulle ske under antikvarisk kontroll och om åtgärderna 
skulle komma att strida mot de givna tillstånden skulle de skickas till RAÄ för att 
prövas.  Då hela Stockholm innerstad enligt 3 kap. Miljöbalken (1998:808) ut178 -
gör ett samlat riksintresse eftersom det är landets politiska och också administrati-
va centrum sedan medeltiden, måste ansökningar vid förändring av dess byggna-
der lämnas till RAÄ. Den äldre delen av Nationalmuseum är enligt Stockholm 
stadsmuseums kulturhistoriska klassificering blåklassad.  Ett blåklassat bygg179 -
nadsminne är ett byggnadsminne av högsta klass. Klassificeringen innefattar be-
byggelser med särskilt högt kulturhistoriskt värde.  180

Rapporten ger sedan en detaljerad beskrivning av vilka val man gjort under 
projektet och vilka exakta ändringar som gjorts. Ett exempel på en av de föränd-
ringar som gjorts är att man i omfattande skala har bytt ut den sten i fasaden som 
blivit vittringsskadad. Den nya stenen som ersatte den skadade togs från Borg-
hamn som är samma ort som den ursprungliga stenen kommer från. Man har ock-
så konserverat huvudfasadens mittparti med alla dess utsmyckningar i form av 
reliefer och statyer.  181

Ett annat exempel på en av alla åtgärder som gjorts under projektet är att man 
rivit de skorstenar som tidigare fanns på taket vid de två ljusgårdarnas hörn. Skor-
stenarna var kopparklädda och hade profilerade krön. En av skorstenarna vid den 
södra ljusgården hade rivits sedan tidigare. Den norra ljusgården hade alla fyra 
kvar. Med största sannolikhet var dessa skorstenar autentiska från originalbygg-
naden. Detta antar man på grund av att det i Stülers ritningar finns med dekorativt 
utsmyckade skorstenar på samma placering. Dessa skorstenar var man tvungen att 
riva eftersom det skulle monteras nya glastak över ljusgårdarna.  Här ser man 182
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alltså exempel på när det autentiska har fått ge vika för det nya och mer funktio-
nella i ombyggnationen. En positiv sak är dock att AIX Arkitekter mätte upp skor-
stenarna och fotodokumenterade dem innan de revs.  Alltså finns någonting av 183

dem ändå fortfarande kvar. 
Under projektets början skapades ett dokument av antikvarien och projektled-

ningen, vilket fastställde vilka rum i byggnaden som hade ett känsligt ytskikt. 
Detta gjordes för att underlätta för entreprenören var denne var tvungen att vara 
särskilt försiktig. Det var SFVs kulturarvsexpert Elisabet Jermsten som samman-
ställde en matris för kunskap om färgsättningen. I dokumentet samlades all kun-
skap som redan fanns och som uppdagades under projektets gång.  184

AIX Arkitektkontor fick reda ut vad som skulle hända med de delar av den 
fasta inredningen som skulle tas bort. Eftersom RAÄ ställer krav på att alla ur-
sprungliga detaljer måste sparas upprättade AIX tillsammans med SFV återbruk-
ningslistor som listade vilka delar av byggnadens interiör som skulle återbrukas 
inom SFV. Delarna delades in i fem kategorier:  

1. Sparas på plats  
2. Sparas för gott i magasin  
3. Återbrukas inom SFV  
4. Säljas  
5. Kasseras   185

Man var tvungen att undersöka vad som var ursprungligt och inte för att kun-
na följa återbrukningslistorna på ett korrekt sätt. Alla dörrar och stuckrosetter in-
venterades samt fönster och övriga detaljer, fast i mindre omfattning, vilket ledde 
till en ökad kunskap om detaljerna. Kategorin ”Säljas” fick dock tas bort så små-
ningom eftersom det är svårt att sälja statlig egendom på ett lätt sätt.  186

Rapporten beskriver projektets omfattande konservatorsarbeten som främst 
har bestått av att göra rent de dekormålade taken. Den tar också upp de nya funk-
tionerna i byggnaden som till exempel källaren som gjorts publik och dit WC-
grupper, matsäcksrum och kapprum har flyttats. En annan stor förändring som 
gjorts är den nya ventilationsanläggningen och den nya klimatanläggningen. Des-
sa har gömts bakom väggar och under golv. Under ljusgårdarna har nya schakt 
och ventilationsrum skapats genom att marknivån har sprängts ned och golvet  har 
flyttats upp för att skapa plats för de nya installationerna.  187

Ett flertal stuckrosetter på plan 4 har tagits ned och ersatts med kopior som 
placerats på tilluftsdonets tallrikar. Dessa tallrikar har målats i samma kulör som 
den ursprungliga bottenkulören till originalrosetterna. Den krönande knoppen på 
stuckrosetterna har inte utförts på kopiorna eftersom den ersatts med ett hål där 
sprinklerhuvudet sticker ut.  188
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Loggian som utgör museets huvudentré har också byggts om. En hiss har 
bland annat tillkommit för att göra entrén mer tillgänglig. Golvet har också höjts 
för att få samma nivå som entrénallen. Det gamla golvet finns dock kvar till störs-
ta del under det nya. Dock är det gamla golvet inte originalgolv, utan kom till år 
1925 då man bytte ut det ursprungliga golvet.  189

År 1960 byggdes den södra ljusgården igen och blev auditorium, utställnings-
sal och magasin. Detta tillägg har i ombyggnationen tagits bort och ljusgården har 
öppnats upp igen. Trasiga väggar blottades och man hade två idéer kring hur ljus-
gården skulle renoveras. Ett av alternativen var att återställa listverk och andra 
detaljer på fasaden och det andra alternativet var att låta väggarna vara som de var 
i sitt trasiga tillstånd.  Det sistnämnda alternativet lockade till en början ef190 -
tersom man ansåg att det gav ett mycket starkt intryck med de trasiga och slitna 
väggarna. Man fick associationer till Neues Museum i Berlin där man blandat 
gammalt och nytt. Till slut valde man dock att återställa fasaden med dess detaljer 
eftersom att RAÄ krävde det. Det andra alternativet skulle inte passa ihop med 
byggnadens helhet där man utgått från dess ursprungsutseende år 1866.  191

Stendetaljerna på ljusgårdarnas fasader är gjorda av gips som målats illuso-
riskt för att efterlikna kalksten. Från början var även äkta kalksten och betong al-
ternativ på material, men till slut valde man gips. Längs med plan 6:s höjd finns 
en fris med löpande hundmotiv. Denna fris har funnits innan ljusgården byggdes 
om men den är skadad. Originalet finns kvar men är nu dold bakom kopian som 
idag pryder fasaden. Kopian är gjord i gips och målad i en rödbrun färg som ska 
efterlikna terrakotta.   192

Enligt prover kom man fram till att putsen som tidigare fanns på ljusgårdarnas 
fasader förmodligen var omålad och att putsen därmed själv gav en stenliknande 
färg till väggarna. Det var Wingårdhs och Wikerstål som kom fram till den kulör 
som idag täcker väggarna. Den gråaktiga färgen går bra ihop med gipsdetaljerna 
som efterliknar kalksten. Ljusgårdarna är utförda på liknande sätt och har samma 
kulörer. Inspirationen till ljusgårdarnas fasader kommer från ritningar av Stüler 
där fasaderna skulle ha utförts i sten på samma vis som byggnadens yttre fasader. 
Båda ljusgårdarna är målade med akustikputs.  Akustikputs är mycket passande 193

för dessa salar som rymmer många människor som skapar höga ljudvolymer och 
då den södra ljusgården också används som auditorium. 

Våningarnas golv är täckta med parkett. De ursprungliga golven demontera-
des och ersattes med ny parkett i samma parkettmönster eftersom installationer 
skulle gömmas under golvet. Innan ombyggnationen var golven i störst utsträck-
ning från 1970-talet med något förenklade parkettmönster från de ursprungliga 
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golven. Originalparkett fanns dock bevarade i tre av salarna, men de är idag göm-
da under nya parkettgolv. Delar av originalparketten finns dock att se på plan 5.  194

I vissa av salarna har originalkulören rekonstruerats. Tidigare rekonstruerade 
kulörer har korrigerats efter att originalytan tagits fram och man undersökt kulö-
ren längst in.  Färgsättningen kan idag delas upp i tre olika kategorier:  195

1. Rum som aningen bibehållit sin originalfärgsättning eller återfått den under  
ombyggnationen  
2. Rum som färgsatts av Nationalmuseum utifrån föremålen som ska visas upp i salarna  
3. Övriga rum som källare och ljusgårdar som arkitekterna har färgsatt  196

De flesta kulörerna är mycket färgstarka och de nya kulörerna har inte funnits 
i byggnaden tidigare, men man har inspirerats av historiska miljöer i färgvalet.  197

Det har gjorts en del fynd under ombyggnationen när bjälklagsfyllningen togs 
bort. Där hittade man en mängd föremål som i största del kommer från när museet 
byggdes på 1800-talet och då museet byggdes om på 1920-talet. Alla fynd som 
man hittade samlades på en hylla, men i de flesta fall märkte man tyvärr inte upp 
var i byggnaden fynden hittades.  198

Argument i slutrapporten 
Nedan listas argument från projektets slutrapport skriven av AIX Arkitekter. Slut-
rapporten har inte skrivits med syfte att bevisa att autenticiteten har bevarats, utan 
snarare för att presentera vad som gjorts under projektet. Att analysera rapporten 
genom en argumentationsanalys ger dock en tydlig bild över vad som verkligen 
gjorts i projektet. Analysen utgår från tesen att autenticiteten har bevarats och in-
nehåller utvalda argument från rapporten som ger exempel på åtgärder som både 
talar för och mot tesen. 

T: Autenticiteten har bevarats. 

P1: Man har tagit hänsyn till det kulturhistoriska värdet av byggnaden. 

P2: De ändringar som gjorts har gjorts med tillstånd för ändringar som går emot 
byggnadens skyddsföreskrifter.  

P3: Projektet har präglats av att låta det ursprungliga 1866-års museet vara över-
ordnad de senare förändringarna av byggnaden.  

P1P3: År 1866 var byggnaden i stort sett helt publik. Idag är nästan alla 
rum åter igen publika.  
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P2P3: År 1960 byggdes den södra ljusgården igen. Detta tillägg har i om-
byggnationen tagits bort och ljusgården har öppnats upp igen. 

P4: I och med att man skapat profilerade trälister och ådringsmålat dem så smälter 
det nya materialet i fönstrens karmar och bågar in bra i den ursprungliga interiö-
ren.  

P5: Socklarna i kabinetten behölls och finns kvar bakom de nya utställningsväg-
garna som fått nya socklar som påminner om de gamla. 

P6: Dekormålningarna i taket i Kupolsalen har rekonstruerats. 

P7: Den sten i fasaden som blivit vittringsskadad har i omfattande skala bytts ut. 
Den nya stenen som ersatte den skadade togs från samma ort som den ursprungli-
ga stenen kommer från. 

P8: RAÄ har ställt krav på att alla ursprungliga detaljer måste sparas 

P9: Enligt prover kom man fram till att putsen som tidigare fanns på ljusgårdarnas 
fasader förmodligen var omålad och gav en stenliknande färg till väggarna. Den 
kulör som idag täcker väggarna har en gråaktig kulör som går bra ihop med gips-
detaljerna som efterliknar kalksten.

P10: Inspirationen till ljusgårdarnas fasader kommer från ritningar av Stüler där 
fasaderna skulle ha utförts i sten på samma vis som byggnadens yttre fasader. 

C1: De delar från byggnadens yngre historia går inte att se på samma sätt som de 
kunde ses före ombyggnationen. 

C2: Genom att man bland annat har byggt om källaren som förut var ekonomiut-
rymme till att idag ha en publik funktion som den aldrig haft tidigare så har dess 
karaktär av att vara ett ekonomiutrymme försvagats. 

C3: De upplevelsemässiga värdena har prioriterats högre än de byggnadsmässiga. 

P1C3: En byggnadsmässig del som ersatts är byggnadens innanfönster 
som på grund av klimat och säkerhet ersatts med nya fönster.  

C4: De autentiska dörrfodren kasserades trots att de skulle bevaras och man mon-
terade upp nya dörrfoder som hade samma profil som de ursprungliga. Detta 
”trots flera påpekanden från medverkande antikvarie”. 
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C5: Man har rivit de skorstenar som tidigare fanns på taket vid de två ljusgårdar-
nas hörn. 

Analys av argumenten 
Det finns fler pro-argument än contra-argument i slutrapporten. Redan i och med 
detta faktum kan man ana att tesen kan accepteras i slutänden, men detta beror 
förstås på hur slagkraftiga contra-argumenten är. Det första pro-argumentet lyfter 
en mycket viktig sak, nämligen att man lagt stor vikt vid byggnadens kulturhisto-
riska värde (P1) och och vid ändringar har man sökt tillstånd (P2). Detta talar för 
att man inte hur lätt som helst kan göra en förändring i byggnaden som kan för-
svaga det kulturhistoriska värdet och därmed autenticiteten. 

I och med att man valt att utgå från det ursprungliga 1866-års museet framför 
senare förändringar (P3), där man bland annat återigen gjort museets rum publika 
(P1P3) och öppnat upp den södra ljusgården igen (P2P3), har den ursprungliga 
byggnadens autenticitet förstärkts. Detta innebär dock att autenticiteten för senare 
historiska förändringar i byggnaden har försvagats. Projektets huvudsyfte var 
dock att förstärka byggnadens ursprungliga kvaliteter och därmed går det att ar-
gumentera för att bevarandet av senare förändringar i byggnaden inte bidrar till att 
förstärka byggnadens autenticitet. 

I de fall då man använt sig av nytt material har man satsat på att återskapa det 
ursprungliga utseendet, vilket gjort att nya tillägg passat in i den autentiska miljön 
(P4). Autentiska delar har också bevarats men är inte alltid synliga. Socklarna i 
kabinetten är exempel på autentiska delar som bevarats men som inte är synliga. 
De har då gömts bakom väggarna som fått nya socklar som påminner om de gam-
la, vilket stärker den utseendemässiga autenticiteten (P5). Man har också satsat på 
att rekonstruera delar som inte har kvar sitt autentiska utseende. Dekormålningar-
na i Kupolsalen är exempel på detta (P6). I vissa fall har man också ersatt auten-
tiska delar med nya delar som härstammar från samma plats. Stenen i byggnadens 
fasad har hämtats från samma plats som den ursprungliga stenen, vilket talar för 
att man i materialsyfte samt utseendesyfte velat behålla autenticiteten (P7).   

Att Riksantikvarieämbetet ställt krav på att alla autentiska detaljer ska sparas 
(P8), talar också för att så är fallet. Man har också sett till att återskapa färgen på 
fasaderna i ljusgårdarna och hämtat inspiration från Stülers ritningar när man åter-
ställt dem (P9, P10). 

De contra-argument som talar mot tesen handlar mycket om byggnadens yng-
re historia och de byggnadsmässiga delarna. Om man skulle utgå från ett senare 
skede i byggnadens historia så har de delarnas autenticitet minskat i och med att 
de i stort sett tagits bort helt och hållet och inte längre går att se på samma sätt 
(C1). Källaren är också ett exempel på en del i byggnaden som har fått en ny 
funktion som den tidigare aldrig haft, vilket har försvagats dess ursprungliga ka-
raktär av att vara ett ekonomiutrymme (C2).  

Man skriver att de upplevelsemässiga värderna har prioriterats högre än de 
byggnadsmässiga (C3), vilket talar mot att autenticiteten ur ett utseendemässigt 
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och materialmässigt perspektiv har bevarats. Dock kan detta vara ett pro-argument 
om man endast ser till autenticiteten ur ett funktionsmässigt perspektiv. Ett exem-
pel på en byggnadsmässig del som tagits bort och ersatts är innanfönstren som  
ersatts med nya för att kunna leva upp till nya standarder vad gäller klimat och 
säkerhet (P1C3). I detta fall har man prioriterat moderna krav som gör det möjligt 
att utifrån dagens förhållanden kunna driva museets verksamhet. 

Ett ytterligare argument som talar mot att autenticiteten bevarats är att man 
gått emot bestämmelsen om att bevara de autentiska dörrfodren. Dessa kasserades 
och ersattes med nya med samma profil som de autentiska. Det som är oroväc-
kande är att detta gjordes ”trots flera påpekanden från medverkande 
antikvarie” (C4). Någon vidare förklaring till detta ges inte i rapporten, men efter 
mailkonversation med Cecilia Brännvall konstaterades det att ambitionen har varit 
att återmontera samtliga dörrfoder, men då det skulle kosta mycket och då dörr-
fodren var svåra att demontera gjordes en avvikelse från tillståndet, vilket antikva-
rien inte tyckte var ett bra beslut. Kvar är dock frågan varför man valde att kassera 
de autentiska istället för att spara dem. Kanske blev de så pass förstörda vid de-
monteringen att de inte var värda att spara. En annan autentisk del som man kas-
serat är takets skorstenar som fanns vid hörnen på ljusgårdarna (C5). De togs bort 
för att de nya glastaken skulle kunna monteras. Glastaken har varit en mycket vik-
tig del i att förbättra funktionen av ljusgårdarna eftersom de gör det möjligt att 
släppa in dagsljus och då deras utformning förbättrar akustiken i rummen. Skor-
stenarna har dock fotodokumenterats, så det går att finna information om dem, 
men i och med att de tagits bort från byggnaden så har det i viss mån sänkt bygg-
nadens autenticitet. 

Debatten i Svenska Dagbladet 
Efter öppningen av det nya Nationalmuseum uppstod det under hösten 2018 en 
debatt i Svenska Dagbladet (SvD). Debatten handlade om hur man valt att ta sig 
an detta projekt och vad det resulterat i. Vissa har ansett att byggnadens historia 
förvanskats medan andra menar att det är den historiska originalversionen av 
byggnaden som nu återigen går att se. Debatten fick i februari 2019 ytterligare ett 
inlägg av Tomas Lewan som knöt an till tidigare debattartiklar. Denna gång publi-
cerades dock artikeln inte i SvD utan istället i Tidskriften Arkitektur. 

30 oktober 2018 
Författaren och professorn i kulturvetenskap Thomas Steinfeld som också är med-
arbetare i SvD skrev den 30 oktober 2018 i sin debattartikel ”Nationalmuseum 
respektlöst renoverat – varför jublar alla?” att ”[r]estaureringen av Nationalmuse-
um präglas av ett högmod gentemot historien”.  Han tycker att det verkar som 199

 Steinfeld (2018-10-30).199

!  47



om en dyr inredningsarkitekt har fått helt fria händer av rika kunder som resulterat 
i ”ett nationalromantikens ’wonderland’”.   200

Han frågar sig varför alla hyllar restaureringen när historia har förvandlats till 
design.  Han refererar till en av de ansvariga arkitekterna Gert Wingårdhs liknel201 -
se mellan byggnaden och en fjäril som vaknat ur en dammig puppa. Steinfeld hål-
ler med om att rummen blivit mycket vackra, vackrare än han mindes dem. Trots 
förtjusningen över rummens skönhet väcktes ett obehag inom honom ju längre 
han gick i museet. Han frågar sig varför en restaurering som är ämnad att återska-
pa ett historiskt tillstånd som gått förlorat har blivit hyllat som något som aldrig 
har skådats innan. Han menar att en restaurering borde vara konservativ, rentav 
reaktionär medan arkitekterna under denna restaurering istället har skapat någon-
ting helt nytt.   202

Han skriver att Nationalmuseums historia idag uppfattas som något som inte 
borde ha fått tillåtas. 1900-talets förändring av museirummen, som var menad att 
skydda verken från dagsljuset, ses idag som ett misstag och som ett resultat av 
okunskap och brist på estetik.  Eftersom dagens restaurerings färggivning av 203

salarna baserats på Stülers ritningar, som aldrig realiserades fullt ut, frågar han sig 
om man ”verkligen [kan] restaurera en byggmästares fantasi istället för hans 
byggnad?”   204

Steinfeld förstår att det är mycket som behövts ändras på grund av att dagens 
museibesökare beter sig annorlunda än vad man gjorde tidigare och då man har 
behövt ge plats åt modern teknik. Arkitekternas smakfulla lösning på dessa behov 
tycker han är beundransvärd. Han undrar dock trots detta om man verkligen måste 
vara så pass överlägsen som liknelsen Wingårdh gjorde med fjärilen. Enligt Stein-
feld har varje sak sin tid och när den tiden passerat så är den för alltid över. Vackra 
ansikten får också rynkor eftersom tiden lämnar sina spår och detta anser han är 
en slags egen skönhet som berättar om ett liv. I och med den liknelsen ställer han 
sig frågan varför minnet av 1900-talets ombyggnationer blivit något som endast 
ska tas bort istället för något som kan reflekteras kring som ett försök att åtgärda 
ett stort problem.  205

Restaureringen av Nationalmuseum saknar enligt Steinfeld respekt för bygg-
nadens historia och framförallt för de mest problematiska delarna, vilka han inte 
tycker är de igensatta fönstren utan istället Carl Larssons fresker från 1896 före-
ställande Sverige som konstnation. Han frågar sig vad dessa fresker berättar om 
Sverige och om någon fortfarande tror på deras ideologi eller om någon någonsin 
trott på den. Han menar att denna framställning kanske också är ett misstag lik-
som många av dagens gärningar också kommer att betraktas som i framtiden.  206
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Han menar att restaureringen inte har givit några svar på dessa frågor ef-
tersom den inte verkar förhålla sig till begreppet tid. Tiden förvandlas istället till 
rum och skapar nationalromantikens ”wonderland”. Freskerna av Carl Larsson är 
lysande polerade vilket gör att de enligt honom liknar affischer, som en slags 
rumsdekor som saknar en historisk betydelse. Han frågar sig varför ingen har po-
ängterat att även de är utelämnade för slitage och förfall utifrån både ett materiellt 
och intellektuellt perspektiv. Utifrån detta ifrågasättande ställer han sin huvudfrå-
ga om varför alla jublar när historia har förvandlats till design. Det finns enligt 
honom ett högmod mot historien som inte alls är harmlöst.   207

2 november 2018 
Den 2 november 2018 ger arkitekterna Gert Wingårdh, Erik Wikerstål och 
Rasmus Wærn svar på tal till Steinfeld i debattartikeln ”Arkitekterna slår tillbaka: 
’Lyft blicken’”. I artikeln skriver de att ”[r]estaureringen av Nationalmuseum har 
varken gjort historien mindre närvarande eller mindre synlig”. De skriver att 
många av de insatser de gjort under restaureringen faktiskt har varit så pass reak-
tionära som Steinfeld efterfrågar. De menar att respektera alla de lager som har 
lagts ovanpå varandra sedan länge har varit en restaureringsideologisk grundsats, 
ända sedan konstkritikern John Ruskin beskrev värdet hos slitaget av de stenar 
som Venedig är byggd av. Detta skedde under samma tid som Stüler letade efter 
inspiration i samma stad inför arbetet att uppföra palatset vid Strömmen i Stock-
holm.  208

De håller med om att de har tagit bort många nödlösningar som gjorts i bygg-
naden men att detta inte gör att historien nödvändigtvis blivit mindre synlig eller 
närvarande. Trots den stora omfattningen av projektet så har resultaten ändå blivit 
mycket subtila så att få lägger märke till dem. Några exempel de ger på detta är 
den södra ljusgården som återskapats efter att ha byggts igen på 1960-talet. När 
man rensade utrymmet uppenbarade sig ”ett säreget collage av ursprung, rivning-
ar, hål och murrester”.  Utseendemässigt liknade det ett slags konceptkonstverk 209

som de lockades till att exponera, men det hade enligt dem verkligen varit ”en 
högmodig estetisering av historien” till skillnad från den rekonstruktion som de 
gjorde, vilken var mycket mer tillbakadragen. Att visa ljusgården som den såg ut 
vid utrensningen hade också varit ”mycket mer godtycklig än den historia de två 
tvillinggårdarna i dag bär fram”.  210

Deras andra exempel är övervåningens rumssekvenser som har återskapats 
under restaureringen. Dessa sviter bestående av olika kabinett och salar togs bort 
under 1910-talet för att istället ge plats åt stora gallerier. Man tog därmed också 
bort de utrymmen där tekniska installationer hade kunnat bevaras, vilket gjorde 
det nödvändigt att rekonstruera original-planlösningen för att skapa en plats för 
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tekniken. Spåren efter 1900-talets ombyggnationer är dock inte helt borttagna ef-
tersom man i taket fortfarande kan se en del av den gamla frisen som går igenom 
ett nyskapat valv.  211

Arkitekterna menar att de genom det här sättet har skapat ”en dialog med 
historien som går bortom patina och fragment”. Dagens Nationalmuseum visar 
lager av historia som aldrig har varit lika synliga tidigare. I källarplanet går det 
idag att se ursprunget till ornamenterade stenar som hade murats in i byggnadens 
grund. Förut var de gömda bakom färg och puts men idag är de synliga ”som en 
del i berättelsen om ett hus som nu går in i framtiden med en historia äldre än sig 
själv”.  212

I direkt samband med arkitekternas artikel svarar Steinfeld arkitekterna med 
ännu en artikel, ”Steinfeld svarar: Resultatet är en blindhet inför den egna histori-
en”. Han skriver om hur Nationalmuseum byggdes som ett monument som skulle 
symbolisera att Sverige var en del av de nationer som hade konstnärlig bildning 
och smak. Museet är därav både intressant i och med att den är ämnad att skapa en 
svensk nation och för att det har fortsatt fungera som en spegling över det svenska 
samhällets bild av sig självt.  213

Steinfeld menar därför att de ”nödlösningar” som gjorts i byggnaden, som till 
exempel när man täckte över fönstren för att skydda verken, också är betydelse-
fulla eftersom de berättar om den historia och den historiska konstens ställning i 
landet. Han skriver att begreppen ”renovering” och ”restaurering” båda två an-
vänts i media, vilket han anser är märkligt eftersom de har olika innebörder. Det 
finns enligt honom ett problem med denna renovering/restaurering utifrån hur 
man har redogjort museets historia och funktion. Genom att göra byggnadens alla 
olika historiska delar så pass subtila, svåra att upptäckta och lika vackra som de 
nya delarna så menar han att det förflutna och nationella projektet försvinner för 
att istället ge sken av en ”neutral nutid i gamla kostymer”.  214

För att motverka denna förvandling av historia till design menar han att man 
hade kunnat skapa en utställning som handlar om museets olika öden och med 
särskilt fokus på politiska beslut. Han kallar det ett misslyckande som har resulte-
rat i en blindhet mot den egna historien. Detta så kallade misslyckande menar han 
dock kanske inte ligger som ansvar hos arkitekterna utan kanske istället hos upp-
dragsgivaren.  215

19 november 2018 
Arkitekten och ledamoten i styrelsen för Blasieholmens vänner Kerstin Wes-
terlund Bjurström skriver den 19 november 2018 artikeln ”Fundamentalistiskt sätt 
att se på restaurering” där hon ger svar på tal till Steinfeld. Hon menar att Stein-
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feld har rätt i sitt uttalande om att förändringarna som skett tidigare i byggnaden 
speglar samhällsutvecklingen men att det trots det är både okunnigt och inskränkt 
av honom att påstå att svenska staten borde använda Nationalmuseum för att 
skildra ”den vandalisering av värdefulla äldre byggnader som med ny teknik och 
modernisering blev allt vanligare särskilt under 1900-talets andra hälft”.  216

Westerlund Bjurström menar att man vid restaureringsarbeten i Sverige sedan 
många år verkar för att bevara olika historiska epoker, men att detta inte får leda 
till ”ett okritiskt bevarande på helhetens bekostnad”.  Det ska alltid ske en ana217 -
lys av olika tiders bidrags historiska värde. Hon menar att trots att vissa av åtgär-
derna som utförts på Nationalmuseum under restaureringen kan ha raderat histo-
riska lämningar så skulle det varit kontraproduktivt om man inte satsat fullt ut på 
arkitekturen. Detta eftersom Nationalmuseum uppfördes som en monumental-
byggnad.  Hon frågar sig hur detta ”folkets palats” skulle kunna vara begripligt 218

för besökarna idag om fönstren fortfarande skulle vara övertäckta. Enligt henne 
finns det redan gott om exempel så det räcker på 1800-talsbyggnader som vanda-
liserats vid senare skeden.   219

Hon menar att Steinfelds fundamentalistiska synsätt skulle ha förhindrat oss 
från att uppleva Nationalmuseum som det var menat i sin forna glans. Det hade 
också gjort den stora satsningen på ombyggnationen obegriplig. Museet är ett be-
vis på 1850- och 60-talens satsning på allas rätt till bildning som också syntes i 
reformer av folkskolan.  220

Samma datum som Westerlund Bjurströms artikel publiceras ger Steinfeld 
svar på tal med sin artikel ”Folkbildning var inte huvudsaken för Nationalmuse-
um”. Han skriver att Westerlund Bjurström har tagit sig stora friheter när hon tol-
kat hans artikel. Han lyfter fram hur hon påstår att restaureringen gjorts för att 
visa museet i sin forna glans, medan han hade skrivit att museet blivit något som 
aldrig tidigare funnits och att det därmed inte resulterat i någon ”forna glans”.  

Han menar att han aldrig krävt att Nationalmuseum borde behållt alla tekniska 
improvisationer, utan istället har han argumenterat för att historien borde ha fått 
förbli synlig på något vis, som exempelvis en utställning om museets olika öden. 
Han menar att hennes liknelse med museets uppbyggnad och folkbildningsrörel-
sen inte är korrekt eftersom museet enligt honom är en produkt av ett borgerligt 
bildningsbegrepp som strävade efter nationalstatens härlighet.   221

Debattartikel av Tomas Lewan i Tidsskriften Arkitektur 
Efter Thomas Steinfelds senaste inlägg i debatten i SvD har debatten svalnat, men 
så sent som i februari 2019 gjordes ett nytt inlägg, fast denna gång i Tidskriften 
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Arkitektur nummer 2/2019 av Tomas Lewan. Han frågar sig hur mycket ny ”dold” 
teknik en kulturhistorisk byggnad egentligen klarar av och att han anser att det är 
mindre än vad Nationalmuseum fått under ombyggnationen. Han refererar till Ste-
infelds artiklar och menar att hans jämförelse med Carl Larssons fresker är ett re-
levant resonemang kring dess motiv och hur deras rengjorda yta gjort kulörerna 
grällare.   222

Han lyfter de alternativa lösningar som tagits fram under projektets allra förs-
ta början där det funnits möjligheter att dölja installationerna av ny teknik som 
hade varit mycket mer varsamma. Ett av de alternativen var en tillbyggnad där 
både teknik och andra funktioner kunde placeras. Han hänvisar till Köpenhamns 
Statens museum for kunst där tekniken placerats i en tillbyggnad, vilket han me-
nar också hade kunnat vara en lösning för Nationalmuseum. Den teknikbyggnad 
som planerades i början av projektet, men som aldrig realiserades, hade också 
möjliggjort en mer varsam placering av tekniken. Detta menar han är en viktig 
aspekt eftersom Nationalmuseum har ett högt värde med Stülers och Scholanders 
ursprungsarkitektur.    223

Det blev till slut en mindre tillbyggnad som är ämnad för inlastning. Den från 
början tilltänkta teknikbyggnaden var också menad att innehålla plats för inlast-
ning och också en stor hiss och samlingssal bland annat. Detta alternativ hade fri-
lagt den södra ljusgården där både hiss och auditorium finns idag. Tillbyggnaden 
hade kunnat minimera det behov av de utförda ingrepp som gjorts i museet för 
säkerhet och klimat.  

Han hänvisar också till Anders Bodins texter i Nationalmusem i nytt ljus där 
han skriver att det faktiskt går att acceptera ganska drastiska åtgärder i byggnaden 
trots att det har ett sådant pass högt värde. Detta eftersom själva verksamheten 
givits hög prioritet i det beslutande vårdprogrammet från SFV och RAÄ. I pro-
grammet understryks också att nya installationer bör döljas, vilket ligger till grund 
för resultatet av ombyggnationen.   224

Argument i debatten 
Nedan kommer argument listas från Thomas Steinfelds, arkitekternas och Kerstin 
Westerlund Bjurströms debattartiklar i SvD samt Tomas Lewans debattartikel i 
Tidskriften Arkitektur. De argument som analyseras är ett resultat av urval. Argu-
mentationsanalysen utgår från tesen att autenticiteten inte har bevarats under om-
byggnationen. Detta eftersom debatten tar vid i Steinfelds artiklar där argumenten 
pekar mot att autenticiteten inte har bevarats. De argument som talar för tesen 
kommer från Steinfelds debattartiklar och Lewans debattartikel och de argument 
som talar mot tesen kommer från arkitekternas och Westerlund Bjurströms de-
battartiklar. Steinfelds argument markeras med ”(S)”, Lewans argument markeras 
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med ”(L)”, arkitekternas argument markeras med ”(A)” och Westerlund Bjur-
ströms argument markeras med ”(WB)”. 

T: Autenticiteten har inte bevarats. 

P1: Restaurering borde vara konservativ och reaktionär medan arkitekterna under 
denna restaurering istället har skapat någonting helt nytt. (S) 

C1P1: Steinfelds fundamentalistiska synsätt skulle ha förhindrat oss från 
att uppleva Nationalmuseum som det var menat i sin forna glans. (WB) 

P2: Dagens restaurerings färggivning av salarna baseras på Stülers ritningar som 
aldrig realiserades. Kan man restaurera en byggmästares fantasi istället för hans 
byggnad? (S) 

P3: Varför har minnet av 1900-talets ombyggnationer blivit något som endast ska 
tas bort istället för något som kan reflekteras kring som ett försök att åtgärda ett 
stort problem? (S) 

C1P3: 1900-talets ombyggnationer är inte helt borttagna eftersom man i 
taket fortfarande kan se en del av den gamla frisen som går igenom ett 
nyskapat valv. (A) 

P4: Carl Larssons fresker berättar om Sverige som konstnation. Tror någon på de-
ras ideologi idag? Har någon någonsin trott på den? Denna framställning kanske 
också är ett misstag? (S) 

P5: ”Nödlösningar” som gjorts i byggnaden, som till exempel när man täckte över 
fönstren för att skydda verken är också betydelsefulla eftersom de berättar om den 
historia och den historiska konstens ställning i landet. (S) 

C1P5: Trots att vissa av åtgärderna som utförts på Nationalmuseum under 
restaureringen kan ha raderat historiska lämningar så skulle det varit 
kontraproduktivt om man inte satsat fullt ut på arkitekturen. (WB) 

C2P5: Hur skulle detta ”folkets palats” vara begripligt för besökarna idag 
om fönstren fortfarande skulle vara övertäckta. Det finns redan gott om 
exempel så det räcker på 1800-talsbyggnader som vandaliserats vid sena-
re skeden. (WB) 

P6: Genom att göra byggnadens alla olika historiska delar så pass subtila, svåra 
att upptäckta och lika vackra som de nya delarna försvinner det förflutna och na-
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tionella projektet för att istället ge sken av en ”neutral nutid i gamla kostymer”. 
(S) 

P7: Nationalmuseum måste inte behålla alla tekniska improvisationer, men histo-
rien borde ha fått förbli synlig på något vis, som exempelvis genom en utställning 
om museets olika öden. (S) 

P8: Tillbyggnaden hade kunnat minimera de utförda ingrepp som gjorts i museet 
för säkerhet och klimat. (L) 

P1P8: Den från början tilltänkta teknikbyggnaden hade frilagt den södra 
ljusgården där både hiss och auditorium finns idag. (L) 

C1: Resultaten har trots projektets stora omfattning blivit mycket subtila så att få 
lägger märke till dem. (A) 

C2: Övervåningens rumssekvenser som gjordes om på 1910-talet har återskapats 
till sina ursprungliga utformningar under restaureringen. (A) 

C3: Dagens Nationalmuseum visar lager av historia som aldrig har varit lika syn-
liga tidigare. I källarplanet går det idag att se ursprunget till ornamenterade stenar 
som hade murats in i byggnadens grund. Förut var de gömda bakom färg och puts 
men idag är de synliga. (A) 

Analys av argumenten 
Thomas Steinfeld menar att en restaurering bör vara konservativ ock reaktionär, 
vilket detta arbete inte utgått från. Han menar att arkitekterna istället har skapat 
någonting helt nytt (P1). Enligt Anders Bodin handlar restaurering om att återstäl-
la ett objekts skick så att det i utseende och material motsvarar det ursprungliga 
skicket och att renovering syftar på att återställa ett objektet till ett skick som ur 
en funktionssynpunkt kan jämföras med något nytt. Det som skett på Nationalmu-
seum under ombyggnationen är en blandning av flera åtgärder, bland annat restau-
rering och renovering. Det arkitekterna gjort är också en blandning av dessa åt-
gärder. De har dels utgått från originalritningar och dels tillfört nya delar som för-
bättrat byggnadens funktion. Därmed tappar Steinfelds argument relevans ef-
tersom projektet inte endast varit en restaurering. Detta är dock något som Stein-
feld själv ifrågasatt i och med att han tar upp medias användande av ”renovering” 
och ”restaurering”, vilket han anser är märkligt eftersom de betyder olika saker. 

Något som däremot är intressant att fundera över är det som Bodin också 
skriver om, nämligen att en restaurering som ämnar att återställa en byggnad till 
sitt ursprungliga skick går att ifrågasätta eftersom en byggnad ofta består av flera 
ursprungliga lager. Det Steinfeld lyfter fram i sin debattartikel är att de yngre de-
larna av byggnaden också har ett historiskt värde som borde respekteras lika myc-
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ket som de äldre delarna. Detta har han egentligen helt rätt i, det beror på vilken 
autenticitet man är ute efter. Eftersom man i detta projekt från början valt att in-
spireras av Stülers ritningar och hur museet såg ut när det stod klart år 1866 så 
tappar dock argumentet relevans i detta avseende, men hade det handlat om bygg-
nadens hela historia fram till idag så skulle argumentet vara högst relevant. Det är 
nog en smakfråga i grund och botten. Det en person anser är viktigt att bevara an-
ser en annan inte lika är viktigt att bevara. 

Kerstin Westerlund Bjurström ifrågasätter Steinfelds fundamentalistiska syn-
sätt och menar att om man hade utgått från hans vision så hade man inte kunnat 
uppleva Nationalmuseum som det var menat i sin forna glans (C1P1). I och med 
att man i projektet menat att utgå från museet år 1866, så har hon helt rätt i sitt 
argument. Hade man låtit senare förändringar få vara kvar i museet så hade det 
varit svårt att uppleva museet som det var menat från början. 

Steinfeld menar att man i projektet utgått från en färggivning baserat på Stü-
lers ritningar som aldrig realiserades. Han frågar sig därmed om man kan restaure-
ra en fantasi istället för själva byggnaden (P2). Utifrån detta argument kan man 
fundera över vad man egentligen menat att åstadkomma i projektet. Att restaurera 
något som aldrig existerat går inte, så i den aspekten har Steinfeld rätt, men i och 
med att projektet inte endast är en restaurering utan också en renovering bland 
annat, så har det aldrig varit meningen att restaurera färgsättningen. Man har istäl-
let valt nya färger på väggarna men tagit inspiration från Stülers ritningar. Alltså 
tappar även detta argument relevans. 

Steinfeld frågar sig varför minnet av 1900-talets ombyggnationer ska tas bort 
istället för att bevaras och reflekteras kring som ett försök att åtgärda ett stort pro-
blem (P3). Detta är en viktig aspekt eftersom 1900-talets ombyggnationer också 
är en del av byggnadens historia. Dock konkurrerar denna aspekt med återställan-
det av det ursprungliga museet. Det finns mängder av fotodokumentation från 
1900-talets museum, vilket gör det möjligt att studera de förändringar som gjor-
des. Arkitekterna menar också att det faktiskt går att se delar av 1900-talets om-
byggnationer, till exempel i ett av taken där man fortfarande kan se en del av den 
gamla frisen som går igenom ett nyskapat valv (C1P3). 

Att utgå från Carl Larssons fresker och jämföra deras avbildning av Sverige 
som konstnation, vilket egentligen inte är en ”korrekt” avbildning, med 1900-ta-
lets ombyggnation och fråga om inte de också borde tas bort eftersom deras fram-
ställning kanske också är ett misstag (P4) är ett irrelevant argument i denna kon-
text. Steinfeld menar alltså att i och med att freskerna inte ger en helt sanningsen-
lig avbildning av Sverige som konstnation så kan de jämföras med tilläggen som 
gjordes i byggnaden på 1900-talet. Carl Larssons fresker är ett annat område, 
nämligen konstverk. De är inte en byggnadsmässig del som bidrar till byggnadens 
funktion. Att jämföra två helt olika områden med varandra på det sättet gör att ar-
gumentet tappar relevans. Freskerna är en historisk del av byggnaden även om de 
tillkom efter öppnandet av museet. De ersatte aldrig något annat, utan var hela 
tiden planerade att utföras. Att lyfta fram Sverige som konstnation var en stor del 
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av poängen med att ens uppföra museet och därav är bevarandet freskerna av allra 
största relevans. Någon som däremot är beredd att hålla med Thomas Steinfeld 
här är Tomas Lewan som i sin debattartikel skriver att hans jämförelse med fres-
kerna är relevant. 

Argumentet om att de ”nödlösningar” som gjorts, till exempel att bygga för 
fönstren, också är betydelsefulla eftersom de berättar om den historia och den hi-
storiska konstens ställning i landet (P5), hör ihop med argumentet om att 1900-
talsmuseet också borde bevarats (P3). Återigen har bevarandet av 1900-talsmuseet 
aldrig varit poängen med ombyggnationen, men självklart finns det en poäng med 
att ta hänsyn till flera delar av en byggnads historia. Westerlund Bjurström menar 
dock att trots att vissa av åtgärderna som utförts under restaureringen kan ha rade-
rat historiska lämningar så skulle det varit kontraproduktivt om man inte satsat 
fullt ut på arkitekturen (C1P5). Hon frågar sig också hur detta ”folkets palats” 
skulle vara begripligt för besökarna idag om fönstren fortfarande skulle vara över-
täckta och menar att det redan finns gott om exempel på 1800-talsbyggnader som 
vandaliserats vid senare skeden (C2P5). Dessa motargument är relevanta i och 
med att det är den autentiska byggnaden från år 1866 som man utgått från i pro-
jektet. 

Genom att man under ombyggnationen gjort byggnadens olika historiska de-
lar så pass subtila, svåra att upptäckta och lika vackra som de nya delarna menar 
Steinfeld att det förflutna och det nationella projektet försvinner för att istället ge 
sken av en ”neutral nutid i gamla kostymer” (P6). Detta är ett normativt argument 
som handlar om smak. Utifrån vad som i uppsatsen presenterats under rubriken 
”Restaureringsideologier genom historien” har smak kring hur en restaurering bör 
gå till varierat i historien. Morris och Ruskin menade på 1800-talet att dåliga re-
staureringsförsök skulle tas bort och att restaureringar som krävde att delar av 
byggnaden ersattes med nya delar vars material stack ut från den resterande origi-
nalstrukturen genom sin textur eller färg förstörde den estetiska enheten. Därmed 
menade de att också byggnadens antika aura försvann. Detta ledde till att man 
började göra de restaurerade delarna allt mer lik originalstrukturen så att de istäl-
let skulle smälta in i helheten och alltså bli mer subtila.  

Exemplet kring freskerna av Giotto di Bondone föreställande Franciskus visar 
också på hur man sett på hur en restaurering bör göras har förändrats. Från att 
måla tillbaka delar av fresken till att ta bort dem eftersom de sågs som förfalsk-
ningar till att återigen måla tillbaka delar för att återställa deras ursprungliga bety-
delse. Något som arkitekterna gjort är att se till att helt nya tillägg verkligen stic-
ker ut, till exempel hisstornet med sin moderna utformning. Genom att hisstornet 
har fått ett helt säreget utseende förstår besökaren att detta är ett nytt tillägg som 
inte är en del av den autentiska byggnaden. Hisstornet skulle också kunna tas bort 
utan att skada den ursprungliga byggnaden. Hade hisstornet gömts bakom grå-
putsade fasader istället för att lyftas fram på detta sätt hade besökaren lätt kunnat 
tro att väggarna kring hissen alltid funnits där. Det finns egentligen inget rätt eller 
fel kring hur man löser utformningen av nytillägg, men kanske är det ur en auten-
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tisk synvinkel bäst att markera delar som inte är en del av den autentiska byggna-
den. 

Steinfelds argument om att Nationalmuseum inte måste behålla alla tekniska 
improvisationer, men att historien borde ha fått förbli synlig exempelvis genom en 
utställning om museets olika öden (P7) skulle vara ett hållbart argument om man 
saknade vetskap om Nationalmuseums alla utställningar. Att visa hur museet tidi-
gare sett ut bidrar till att besökaren får en större kunskap om byggnadens historia 
och varför det ser ut som det gör idag. Genom att besöka Nationalmuseum får 
man dock bevis på att det faktiskt finns en utställning om museets historia vid 
namn ”Om Nationalmuseum”. Detta faktum gör att argumentet får mycket låg 
hållbarhet. I själva debatten lyfts dock inte detta faktum, men vi kan konstatera att 
hans påstående om att det saknas en sådan utställning inte stämmer. Man kan frå-
ga sig varför han påstår detta. Kanske har han missat att utställningen finns eller 
så har han förväntat sig en annan slags utställning. Den utställning som finns på 
plats består framförallt av datorskärmar med bilder föreställande ritningar och fo-
ton på hur museet såg ut förr i tiden samt foton från ombyggnationen. Det finns 
också takrosetter att studera på nära håll. Utställningen bygger på boken Natio-
nalmuseum i nytt ljus som skrevs i samband med ombyggnationen och som går att 
bläddra i på plats eller köpa med sig hem i butiken. Det skulle kunna varit önsk-
värt att ha gjort en större utställning med fler föremål, men boken och utställning-
en ger ändå en mycket bred bild över museets historia, bara man tar sig tid att läsa 
i boken eller sätta sig vid bildskärmarna och ta på sig hörlurarna. 

Lewans tillägg i debatten tillför en viktig aspekt, nämligen den från början 
tilltänkta tillbyggnaden som aldrig realiserades som den var tänkt. Tillbyggnaden 
hade kunnat minimera de utförda ingrepp som gjorts i museet för säkerhet och 
klimat (P8). Detta hade kanske varit att föredra eftersom ingreppen  för de teknis-
ka installationerna krävt att vissa autentiska delar i byggnaden behövt kasseras 
och ersättas. Man kan också fråga sig vad dessa inbyggda installationer kan ställa 
till med för problem när man i framtiden kanske kan komma att behöva reparera 
tekniken. Teknik föråldras och därmed finns det en stor risk att ingrepp kan behö-
vas göras i framtiden och frågan är då hur man ska nå tekniken utan att förstöra 
golv och väggar. Kanske finns det redan en plan för hur detta kan lösas i framti-
den, men någon sådan plan har inte presenterats i källorna för denna uppsats.  

Lewan skriver också att den från början tilltänkta teknikbyggnaden hade fri-
lagt den södra ljusgården där hissen och auditorium finns idag (P1P8). Hade man 
haft möjlighet att realisera teknikbyggnaden så hade dock den södra ljusgården 
blivit ännu mer lik sitt original. Detta eftersom hissen och auditoriet då inte hade 
placerats där, vilket hade gjort ljusgården mer autentisk. Detta är ett mycket rele-
vant argument för bevarandet av byggnadens autenticitet. Tanken var från början 
att hisstornet skulle placeras utanför museet och också den tilltänkta teknikbygg-
naden som hade givit plats för bland annat auditorium. Frågan kring transport av 
konst i byggnaden och kostnadsramen för projektet kom dock i vägen och satte 
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käppar i hjulet för den ursprungliga idén, vilket ledde till att hisstornet placerades 
där det är idag och att ljusgården också kom att användas som auditorium. 

Arkitekterna menar att resultaten av åtgärderna i ombyggnationen har trots 
projektets stora omfattning blivit mycket subtila så att få lägger märke till dem 
(C1). Detta menade Steinfeld inte är att föredra eftersom det gör att historien för-
svinner in tillsammans med de nya tilläggen. Detta är en viktig aspekt eftersom 
nya tillägg som inte är autentiska men som smälter in i de autentiska delarna kan 
ge ett falskt intryck av en autentisk helhet. Frågan är här vilken autenticitet som är 
viktigast. Är det materialet eller utseendet? Genom att göra tilläggen subtila ska-
pas en mer begriplig helhet för betraktaren, vilket kanske är att föredra, men den-
na helhet är inte helt autentisk. Kanske är den bästa lösningen för denna proble-
matik att tillgängliggöra material som visar på hur det såg ut innan tilläggen kom 
till. Detta är dock något som Nationalmuseum redan gjort genom den nyutgivna 
boken samt utställningen om museets historia. 

Arkitekterna påpekar att övervåningens rumssekvenser som gjordes om på 
1910-talet har återskapats till sina ursprungliga utformningar under restaureringen 
(C2), vilket talar för att det ursprungliga museets autenticitet ur ett utseendemäs-
sigt synsätt förstärkts genom förändringen. De skriver också att dagens National-
museum visar lager av historia som aldrig har varit lika synliga tidigare, till ex-
empel de ornamenterade stenarna på källarplanet som tidigare hade murats in i 
byggnadens grund (C3). Dessa contra-argument är också relevanta i frågan om att 
den ursprungliga byggnadens autenticitet har förstärkts. 

Intervju och mailkonversationer 

Intervju med Helena Kåberg 
Helena Kåberg är intendent och projektledare för Nationalmuseums samlingspre-
sentationer. Hon ingår också i Nationalmuseums renoveringsgrupp som är en 
grupp som fungerar som länk mellan Nationalmuseum och SFV. 

Vid intervju på Nationalmuseum den 8 mars 2019 berättade hon att hon har 
arbetat med renoveringen under de senaste 10 åren. Hon började med att berätta 
om projektets konstellation. Fastigheten ägs och förvaltas av SFV och National-
museum är hyresgäst. Byggnaden är museets arbetsredskap och Nationalmuseum 
är därmed kravställare vad gäller funktion och verksamhet och har därför samar-
betat nära med SFV under projektet.  225

Det har funnits olika projektgrupper under projektets gång. Museet har haft 
många krav, till exempel hur man ska placera elektriciteten i rummen, hur trans-
porterna av konst ska kunna ske i byggnaden, hur klimatet ska anpassas och kra-
ven på ljusnivåer i utställningssalarna. Konservatorer har också varit delaktiga i 
projektet. Man har också ställt krav på funktioner som behövs för museets verk-
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samhet. SFV har sedan anlitat arkitektkontoren Wingårdhs och Wikerstål som i sin 
tur fått sina krav från SFV. Wingårdhs och Wikerstål har sedan lett byggnadspro-
jektet i olika konstellationer. De har varit som ett paraply som anlitat olika specia-
lister inom olika delar av byggnadsprojektet, till exempel för ventilation.   226

Vid fråga om man använt sig av ordet autenticitet i arbetet med restaureringen 
svarar Kåberg att olika personer definierar autenticitet på olika sätt. De har själva 
aldrig använt sig av ordet autenticitet i sina diskussioner. Det fanns många skäl till 
att de aldrig har använt sig av det och ett av dessa var att det inte var funktionellt i 
deras begreppsapparat. Däremot har mycket fokus legat på att bevara Nationalmu-
seum som kulturarv. Hon menar att man måste respektera kulturarvet men att det i 
deras fall också måste gå att använda och bruka byggnaden och även få den att 
kännas intressant för dess brukare.   227

Det är SFV som har ansvaret för att bevara och utveckla kulturmiljöer och i 
detta nära samarbete med Nationalmuseum har både SFV och Nationalmuseum 
från början varit tydliga med att man ville visa byggnaden med mer respekt än 
vad man gjorde under 1900-talet då man målade om väggarna och täckte för 
fönstren, vilket var en åtgärd som gjordes utifrån den tidens ideal.  228

Under projektet har SFV haft en byggnadsantikvarisk synvinkel för att re-
spektera byggnaden. En av åtgärderna har då varit att öppna upp de övertäckta 
fönstren, vilket de också ser en annan poäng med, nämligen att museibesöket blir 
mer behagligt och besökarna då lättare kan orientera sig i byggnaden. Det blir 
också mer dynamiskt och man kan genom fönstren se vad som händer i byggna-
dens andra delar.   229

År 2009 gjorde Nationalmuseum en utställning om det kommande projektet 
med idéer kring hur museet skulle kunna byggas om. Utställningen hette ”Arbete 
pågår: Museum i nytt ljus” och öppnade i samband med att förstudien för om-
byggnaden släpptes. Under utställningen, som var belägen i en av utställningssa-
larna, hade Kåberg låtit sätta upp en kamera som var femtonde minut tog ett foto 
för att dokumentera hur solljuset rörde sig i rummet. Dagsljuset är inte statiskt 
som det ljus från salarnas belysning är. Statiskt ljus var idealet för Nationalmuse-
um förut, men inte längre. Då fönstren inte hade något skyddande filter i sig på 
den tiden så var det endast skulpturer i utställningen eftersom de tål dagsljuset.  230

I förstudien gjordes en omvärldsanalys där man undersökte hur man gjort vid 
ombyggnationer på andra museer i världen. Målet med undersökningen var att se 
bland annat hur man kunde lösa frågan med dagsljuset på bästa sätt, hur man kun-
de blanda konstarter och vilken belysning man skulle ha i utställningssalarna. Det 
stod mellan LED-belysning och hallogen. I undersökningen samarbetade man 
också med Getty Conservation Institute.   231
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Nationalmuseum gör publika undersökningar. Det ska man också göra under 
våren i och med återinvigningen av museet. Ett sådant stort projekt som detta 
måste enligt Kåberg utvärderas på något sätt. Det är många som hör av sig med 
åsikter, både media och privatpersoner. Det som lyfts i media är en åsikt, men inte 
nödvändigtvis den åsikt som alla har och därför behöver det göras en bredare un-
dersökning kring upplevelsen av det nyöppnade museet.  232

Vid fråga om hur Kåberg ser på restaureringen nu några månader efter återin-
vigningen svarar hon att de nu håller på att undersöka vad som behövs göras, till 
exempel vilken utställd konst som ska bytas ut och vilka rutiner som ska förbätt-
ras. Hon menar att de kan bli bättre på att förklara utåt vad de gör och vilka 
konstverk som flyttas i utställningarna. Något som hon anser är ledsamt är att en 
del av museets besökare inte vill använda museets app. Många gör det, men inte 
alla.   233

Vid fråga om hur hon ser på debatten i SvD och Steinfelds artikel där han 
hävdar att restaureringen av Nationalmuseum präglas av ett högmod gentemot 
historien och att det borde finnas en utställning om byggnadens olika öden påpe-
kar hon, som tidigare nämnts, att det faktiskt finns en utställning om museets 
historia. Utställningen ”Om Nationalmuseum” visar bilder på datorskärmar före-
ställande Stülers ritningar, foton från 1800- och 1900-talets museum samt foton 
och ritningar från ombyggnationen. Utställningen bygger på boken Nationalmu-
seum i nytt ljus som gjordes som en dokumentation av hela projektet och hur mu-
seet såg ut innan. SFV kommer också ge ut en egen bok om projektet.   234

Kåberg har jobbat med Nationalmuseums bok i 5-6 år och har tillsammans 
med sina kollegor funderat över vad Steinfeld egentligen menar eftersom hans 
argument om att det borde finnas en utställning om museets öden inte stämmer 
eftersom det faktiskt finns en sådan utställning. Denna utställning har funnits med 
i beräkningarna sedan dag ett.  235

Hon menar att det aldrig varit meningen att återskapa museet till ett tidigare 
stadium. Meningen har varit att värna om byggnadens unika kvaliteter. Den färg-
sättning som realiserades vid invigningen av Nationalmuseum år 1866 är egentli-
gen ”program 2” och den första förändringen som ursprungsbyggnaden gick ige-
nom. Man har sedan dess målat om väggarna ett flertal gånger genom åren. Kå-
berg menar därför att det är en myt att museet är någonting statiskt som visar sitt 
rätta jag om man bara skrapar på väggen och hittar originalkulören.  236

Nationalmuseum måste få bestämma färgsättningen i utställningssalarna ef-
tersom det är deras specialitet och eftersom färgsättningens påverkan på konsten  
och museiupplevelsen är en del av byggnadens funktion. Det är inte molekylerna i 
byggnadens material som de ämnar att bevara, utan byggnadens ändamål.  237
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Det mindre kabinettet på översta våningen som rekonstruerades på 1990-talet, 
för att visa hur alla kabinett på den övre våningen såg ut vid öppningen år 1866, 
har bevarats vid ombyggnationen. Alla de mindre kabinetten var färgsatta med 
samma kulör, det hade dock inte gått att behålla originalfärgsättningen i alla rum 
eftersom kulören inte fungerar med all konst. För att göra det enklare att måla om 
i rummen har man satt upp väggskivor som gör att de kan måla och skruva i väg-
garna hur de vill utan att behöva söka om tillstånd varje gång. Dörrarna till salarna 
är exakta kopior av originaldörrarna och man har också installerat diskreta auto-
matiska dörrar som ska se till att rummen får behålla sitt rätta klimat.  238

Vid frågan om vilket begrepp som Kåberg använder sig av, restaurering eller 
renovering, svarar hon att olika fack använder olika begrepp beroende på vad de 
håller på med. Hon själv menar att de på Nationalmuseum har använt sig av be-
greppet renovering under projektet. SFV har däremot delvis använt sig av begrep-
pet restaurering i vissa delar av projektet. Målet för alla har dock alltid varit att 
respektera byggnaden istället för att låtsas att det är en vit kub som man gjorde på 
1900-talet. För att kunna bygga ett modernt museum behövs modern teknik. Delar 
av museets samling hade säkert varit fantastisk i en autentisk miljö, alltså så som 
salarna såg ut vid öppnandet av museet, men vissa delar av samlingen skulle inte 
alls passa i den miljön. Museet har i uppdrag att vara tillgänglig för alla och bygga 
kunskap om hur museet förändrats genom åren. SFV har sitt uppdrag och det har 
därför varit mycket viktigt att alla har samarbetat så pass bra som man har gjort 
under det här projektet.  239

Mailkonversation med Rasmus Wærn 
Rasmus Wærn är arkitekt på Wingårdhs och har varit med i ombyggnationen av 
Nationalmuseum. I mailkonversation den 28 februari 2019 skriver han att autenti-
citetsbegreppet var mycket viktigt redan från projektets start.  De var hela tiden 240

medvetna om att byggnaden trots sina dramatiska ombyggnationer vart femtionde 
år hörde till Stülers mest välbevarade. Utgångspunkten att byggnaden skulle återfå 
sina ursprungliga värden formulerades dock inte av arkitekterna, utan i den för-
studie som låg till grund för ombyggnationen. I den bestämdes det bland annat att 
den södra ljusgården skulle återtas och att fönstren skulle rehabiliteras. Allt detta 
handlade enligt Wærn i grunden om att tillmäta arkitekturens autenticitet ett egen-
värde. Interiörernas arkitektoniska kvaliteter, vilka steg för steg devalverats, var 
viktigare än devalveringens historia. Därför återskapades den södra ljusgårdens 
väggar till sin ursprungliga skepnad, i stället för att monumentalisera en ombygg-
nad vars poäng till del var att den var just reversibel.  241

Vid fråga om hur han ser på restaureringen nu några månader efter återinvig-
ningen och om det finns något han anser hade kunnat göras annorlunda svarar han 
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att det inte har funnits någon ”eftertankens kranka blekhet”, men att det naturligt-
vis finns flera saker som de gärna sett hade varit möjligt att göra på andra sätt. 
Uppdraget var dock inte enbart att nå de uppställda målen, utan även att göra det 
inom utsatt tid och budget. Det lyckades och därför finns det inget de önskar hade 
gjorts annorlunda.  242

Vid fråga om det togs några beslut under arbetets gång som kan ha påverkat 
hur museets autenticitet har bevarats svarar Wærn att han tyvärr inte har någon 
möjlighet att kommentera beslut som togs under arbetets gång, men en känd för-
ändring som skedde under processen var omvärderingen av ventilationssystemen. 
Förstudien, som lutade sig mot principen om synliga och reversibla tillägg, öpp-
nade för synliga luftkanaler i rummen, något alla parter insåg det orimliga i. Att 
förpassa alla installationer till husets dolda utrymmen var ombyggnadens viktigas-
te bedrift. Det beskriver ett förhållningssätt till arkitekturens autenticitet.  243

Wærn menar att projektet initierades som en renovering, men utvecklade sig 
mot restaurering. Att öppna upp för fönstren igen i interiörerna och att återskapa 
den södra ljusgården samt rum som tidigare var avklippta av mellanbjälklag bör 
enligt honom betecknas som restaureringsinsatser, medan de osynliga åtgärderna 
som gjordes för att göra mellanplanet tillgängligt för konst och källaren för besö-
kare skulle kunna kallas renoveringar. Helheten prioriterades eftersom målet var 
att skapa rum för konst.  244

Mailkonversation med Cecilia Brännvall 
Cecilia Brännvall är projektchef vid SFV och för ombyggnationen av National-
museum. Vid mailkonversation den 4 mars 2019 skriver hon att det i ett projekt 
som tagit tio år från de första utredningarna till öppnandet och som tagit ca 1,3 
miljoner arbetstimmar att genomföra självklart finns anledning att utvärdera pro-
cess och resultat för att förbättra arbetsmetoder med mera.  Det ligger enligt 245

henne i projektets metodik att göra erfarenhetsåterföringar. Överlag är SFV nöjda 
med projektet och hur det genomförts, även om det kommer att ta något år innan 
man har sett hur anläggningen fungerar utifrån alla årstider och med ett stort be-
sökstryck. Först då kan man verkligen utvärdera resultatet i sin helhet. Projektet 
har en hög komplexitet, vilket innebär att det är väldigt många parametrar som 
ska fungera.  246

Vid fråga om det togs några beslut under arbetets gång som kan ha påverkat 
hur museets autenticitet har bevarats svarar Brännvall att ett projekt av denna om-
fattning och komplexitet innefattar tusentals val som alla har sina konsekvenser. 
Samtliga installationer som gjorts tidigare i byggnaden är utbytta och golvnivåer i 
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källare och på bottenplanet har ändrats. Alla ytor och byggnadsdelar har rengjorts, 
rustats och målats om och ibland har även delar bytts ut eller kompletterats.   247

Ett av strategivalen som gjordes under projektet var att, i möjligaste mån, döl-
ja installationerna. Detta gjordes för att göra det möjligt att uppleva de ursprungli-
ga rummen på bästa sätt. Samtidigt innebar det att vissa ingrepp fick göras i golv 
och väggar. Stora insatser gjordes parallellt med att konservera arkitekturbundet 
måleri, framförallt i tak och valv. Man lagade fasaden med sten från det ursprung-
liga stenbrottet och såg till att bevara så mycket som möjligt av stomme, valv, äld-
re måleri och snickerier. Att rengöra en yta påverkar dock patinan och på så sätt 
menar Brännvall att man kan säga att alla val att på något sätt fysiskt påverkat 
byggnaden och därmed också autenticiteten.  248

Brännvall skriver att SFV satte upp fem huvudmål för att uppnå lagkrav samt 
museets, uppdragets och SFVs egna kravställningar. Dessa kravställningar presen-
terades i projektdirektivet. I projektet har man försökt att nå dessa mål på ett sätt 
som ska bevara och stärka byggnads- och upplevelsevärden. SFV har därför haft 
ett vårdprogram och skyddsföreskrifter att förhålla sig till. Brännvall menar att 
man måste göra ständiga avvägningar mellan värdet av det man tar bort och bety-
delsen av det man möjliggör. Hon poängterar att det aldrig är enkla eller entydiga 
val och att varje projekt innebär unika bedömningar. Bevarandemål kan vara mot-
stridiga, på samma sätt som lagkrav på till exempel utrymning och tillgänglighet. 
Valen involverar ett stort antal specialister och myndigheter. Att byggnaden även i 
fortsättningen ska kunna användas av Nationalmuseum har också varit en given 
förutsättning. Museets behov av utveckling av lokaler som uppfyller moderna 
krav har därför varit i stort fokus. I detta har Riksantikvarieämbetet, RAÄ, som är 
tillsynsmyndigheten, Nationalmuseum och SFV varit överens. Brännvall menar 
dock att det är viktigt att det finns en levande diskussion om resultatet eftersom 
projektet är omfattande och kommer att ha stor påverkan en lång tid framöver.  249

SFV har valt att kalla projektet för ”Nationalmuseum — renovering och om-
byggnad”. Detta eftersom att projektet innehåller såväl återställandearbeten, beva-
rande som nytillskott. En stor del av projektet har handlat om tekniska installatio-
ner och möjlighet att bland annat skapa ett bra museiklimat. Därför menar Bränn-
vall att renovering och ombyggnad kanske är mer korrekt än restaurering, som av 
många uppfattas vara mer renodlat återställande, men vill man använda det är det 
inte heller fel.  250

Argument i intervju och mailkonversationer 
Nedan kommer utvalda argument att listas från intervjun med Helena Kåberg och 
mailkonversationerna med Rasmus Wærn och Cecilia Brännvall. Argumentations-
analysen utgår från tesen att autenticiteten har bevarats. Argument från Kåberg 
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markeras med ”(K)”, argument från Wærn markeras med ”(W)” och argument 
från Brännvall markeras med ”(B)”. 

T: Autenticiteten har bevarats. 

P1: Stort fokus har legat på att bevara Nationalmuseum som kulturarv. (K) 

P2: Under projektet har SFV haft en byggnadsantikvarisk synvinkel för att re-
spektera byggnaden. (K) 

P1P2: En av åtgärderna har varit att öppna upp de övertäckta fönstren. 
(K) 

P3: Det finns en utställning om museets historia, ”Om Nationalmuseum”, som 
visar bilder på datorskärmar föreställande Stülers ritningar, foton från 1800- och 
1900-talets museum samt foton och ritningar från ombyggnationen. (K)  
 
P4: Det har aldrig varit meningen att återskapa museet till ett tidigare stadium. 
Meningen har varit att värna om byggnadens unika kvaliteter. (K)  
 
P5: Det är inte molekylerna i byggnadens material som man ämnat bevara, utan 
istället byggnadens ändamål. (K)  
 
P6: I ett av de mindre kabinetten på översta våningen har man valt att behålla den 
rekonstruktion från 1990-talet som visade hur alla kabinetten på övre våningen 
var färgsatta. (K)  
 
P7: Dörrarna till salarna är exakta kopior av originaldörrarna. (K) 

P8: Autenticitetsbegreppet var mycket viktigt redan från projektets start. (W)  
 
P9: Alla åtgärder handlade i grunden om att tillmäta arkitekturens autenticitet ett 
egenvärde. (W) 

P10: Interiörernas arkitektoniska kvaliteter, vilka steg för steg devalverats, var 
viktigare än devalveringens historia. (W)  
 
P11: Att förpassa alla installationer till husets dolda utrymmen var ombyggnadens 
viktigaste bedrift. Det beskriver ett förhållningssätt till arkitekturens autenticitet. 
(W). Ett av strategivalen som gjordes under projektet var att, i möjligaste mån, 
dölja installationer för att göra det möjligt att uppleva de ursprungliga rummen på 
bästa sätt. (B)  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P12: Stora insatser gjordes för att konservera arkitekturbundet måleri, framförallt 
i tak och valv. (B) 

P13: SFV har haft ett vårdprogram och skyddsföreskrifter att förhålla sig till. (B) 

C1: Att rengöra en yta påverkar patinan och därmed kan man säga att alla val på 
något sätt fysiskt påverkat byggnaden och därmed också autenticiteten. (B)

Analys av argumenten 
Det finns endast ett contra-argument från intervjun och mailkonverastionerna. Vid 
intervju med någon som varit delaktig i projektet och som varit en av de ledande 
inom det finns det så klart risk för partiskhet. Detta är något som måste tas i be-
aktning vid analys av argument från inblandade i projektet. Dock framgår det i 
analysen att vissa av pro-argumenten också skulle kunna ses som contra-argument 
beroende på vilken autenticitet man är ute efter. 

Helena Kåbergs första argument att stort fokus har legat på att bevara Natio-
nalmuseum som kulturarv (P1) talar för att man prioriterat att bevara byggnadens 
autenticitet. Att man också har haft en byggnadsantikvarisk synvinkel för att re-
spektera byggnaden (P2) talar ännu mer för att bevarandet av autenticiteten har 
legat i fokus. Man har bland annat valt att öppna upp fönstren (P1P2) för att återgå 
till hur byggnaden såg ut under andra halvan av 1800-talet. 

Kåberg poängterar att det faktiskt finns en utställning om museets historia 
(P3), vilket ger svar på tal till Thomas Steinfeld som efterfrågade en utställning 
om museets olika öden. Hon menar också att det aldrig har varit meningen att 
återskapa museet till ett tidigare stadium, utan endast att värna om byggnadens 
unika kvaliteter (P4). Detta argument visar på att man följt planerna och att det 
aldrig varit meningen att skapa en exakt likadan version av museet när det var ny-
öppnat. Argumentet skulle också kunna vara ett contra-argument eftersom man då 
inte menat att återställa museet till ett tidigare stadium. I och med att man idag 
driver en verksamhet anpassad till dagens förutsättningar skulle det vara svårt att 
återställa byggnaden till sitt ursprungsstadium. Detta eftersom det från början inte 
fanns samma tekniska förutsättningar i byggnaden som exempelvis hissar eller 
elektriskt ljus. Skulle det ursprungliga museet återställas helt skulle den inte vara 
funktionell för ett modernt fungerande museum. 

Det är just byggnadens ändamål som man ämnat att bevara i projektet och inte 
materialets molekyler (P5) Detta argument skulle också kunna vara ett contra-ar-
gument i ett material- och utseendeperspektiv i och med att det ursprungliga mate-
rialet och utseendet delvis tas bort. Åter igen kommer frågan upp om vilken sorts 
autenticitet som verkligen är viktig att bevara.  

Ett av de mindre kabinetten på översta våningen har fått behålla den rekon-
struktion från 1990-talet som visade hur alla kabinetten på övre våningen var färg-
satta (P6), vilket lämnar spår av tidigare rekonstruktioner i byggnaden, men också 
hur det såg ut vid invigningen år 1866. Ett annat exempel på att man valt att beva-
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ra det autentiska utseendet men bytt ut materialet är dörrarna till salarna som är 
exakta kopior av originaldörrarna (P7). 

Rasmus Wærn menar att autenticitetsbegreppet varit mycket viktigt redan från 
projektets start (P8), vilket är ett argument som bådar gott för tesen. Han menar 
också att alla åtgärder i grunden handlade om att tillmäta arkitekturens autenticitet 
ett egenvärde (P9). Här har man alltså velat ta vara på byggnadens autentiska arki-
tektur, och därmed dess utseende och material.  

Arkitekterna såg interiörernas arkitektoniska kvaliteter, vilka steg för steg de-
valverats, som viktigare än devalveringens historia (P10). De menar alltså att 
byggnadens autentiska arkitektur står överordnad de senare tilläggen som till-
kommit under byggnadens historia. Man ville helt enkelt återgå till hur byggnaden 
var tänkt från början, vilket är ett argument som också talar för tesen. Man valde 
därför också att gömma alla tekniska installationer bakom väggar och golv för att 
på så vis respektera arkitekturens autenticitet (P11). Cecilia Brännvall poängterar 
också att man i möjligaste mån valt att dölja installationer för att göra det möjligt 
att uppleva de ursprungliga rummen på bästa sätt (P11). Detta är också ett argu-
ment som talar för att byggnadens autenticitet har bevarats ur ett utseendeperspek-
tiv. Frågan är dock vad som händer om man någon gång måste reparera de teknis-
ka installationerna. Måste man då bryta upp golvet och väggarna för att nå dem 
och vad händer isåfall med bevarandet av byggnadens autenticitet? Tomas Lewans 
påpekande om att en teknikbyggnad hade varit att föredra kanske är ett mycket 
relevant argument för bevarandet av byggnadens autenticitet.  

En annan del av de åtgärder som gjorts för att stärka byggnadens autenticitet 
är att man gjort stora insatser för att konservera arkitekturbundet måleri i tak och 
valv (P12). SFV har också haft ett vårdprogram och skyddsföreskrifter att förhålla 
sig till (P13), vilket också talar för att autenticiteten har bevarats. 

Brännvall menar dock att allt som gjorts under dessa åtgärder givetvis också 
har påverkat byggnaden fysiskt på ett eller annat sätt och därmed även autenticite-
ten (C1). Detta är en viktig poäng. Sitter autenticiteten i åldern eller i utseendet? 
En byggnad som är runt 150 år gammal kanske också borde se ut att vara så pass 
gammal för att anses autentisk? Eller är det viktiga hur byggnaden såg ut från bör-
jan och att det är i dess utseende som autenticiteten sitter och att man därmed bör 
underhålla materialet så att det liknar originalet? 

Sammanfattande analys 
För att sammanfatta analysen sammanställs de viktigaste aspekterna i argumenten 
utifrån om de talar för att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats. Det hand-
lar inte om antal pro-argument eller contra-argument eftersom tesen har skiftat 
från att autenticiteten har bevarats till att den inte har bevarats.  
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Autenticiteten har inte bevarats 
Av argumenten som talade för att autenticiteten inte har bevarats fanns det vissa 
argument som hade låg beviskraft, vilket innebär att de antingen hade låg hållbar-
het eller relevans. Dessa argument är pro-argumenten P1, P2, P4 och P7 i argu-
menteationsanalysen av debatten i SvD. Argumenten med hög beviskraft som ta-
lar för att autenticiteten inte har bevarats framhåller framförallt att byggnadens 
yngre historia inte har bevarats, trots att den också har ett värde. Om man skulle 
utgå från byggnadens senare historia skulle de delarnas autenticitet minskat då de 
i de flesta fall tagits bort och därmed inte längre går att se.  

En annan aspekt som talar för att den byggnadsmässiga autenticiteten inte har 
bevarats är att man har prioriterat de upplevelsemässiga värdena före de bygg-
nadsmässiga. Ur ett funktionsmässigt perspektiv kan detta dock ses som ett argu-
ment som talar för att autenticiteten har bevarats. Att man valt att kassera de au-
tentiska dörrfodren, trots påpekande från medverkande antikvarie, för att på så vis 
göra det möjligt att installera yttre väggar för att förenkla verksamheten att hänga 
konst och måla om väggarna är ett av de argument som talar mot att autenticiteten 
har bevarats ur ett material- och utseendeperspektiv. De nya dörrfodren hade 
samma profil som de autentiska, men det står inget om att de var exakta kopior. 

Att de nya tilläggen som gjorts under ombyggnationen är så pass subtila att få 
lägger märke till dem kan enligt Steinfeld göra så att det förflutna och det natio-
nella projektet försvinner. Detta argument beror på smak, men i projektet med 
ombyggnationen finns det både subtila tillägg och tillägg som verkligen sticker ut, 
bland annat hisstornet. Ett viktigt argument för tesen att autenticiteten inte har be-
varats är att den tilltänkta teknikbyggnaden aldrig blev av. Detta har resulterat i att 
tekniska installationer har behövts gömmas bakom väggar, tak och golv, vilket 
eventuellt kan skapa problem i framtiden om man måste åtgärda installationerna 
på något vis.  

Att hisstornet har placerats i den södra ljusgården bidrar också till att ljusgår-
dens autenticitet har försämras. Dock påverkar hisstornet inte ursprungsbyggna-
den, vilket talar för att ljusgårdens autenticitet skulle kunna förstärkas genom att 
man kan ta bort hisstornet om man verkligen skulle vilja det. Då skulle dock pro-
blematiken kring förflyttning av konst i byggnaden återigen uppstå. Hisstornet har 
också anpassats till ljusgården på ett vackert vis som verkar uppskattas av museets 
besökare av vad man kan avläsa från sociala medier och besökares beundran på 
plats i museet. 

Genom att förstärka byggnadens ursprungliga kvaliteter och därmed öka dess 
autenticitet försvagas autenticiteten för byggnadens yngre historia. Argumentet att 
det just är byggnadens ändamål som man ämnat att bevara i projektet och inte ma-
terialets molekyler, talar för att byggnadens autenticitet ur ett material- och utse-
endeperspektiv har försvagats.
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Autenticiteten har bevarats 
Argumenten med hög beviskraft som talar för att autenticiteten har bevarats fram-
håller att man lagt stort fokus på bevarandet av byggnadens kulturhistoriska vär-
de. Om man har velat göra ändringar som kunnat påverka det värdet har man sökt 
tillstånd för det. Man har haft en byggnadsantikvarisk synvinkel med i projektet 
för att på så vis respektera den autentiska byggnaden. 

Genom att man valt att utgå från byggnadens ursprungliga kvaliteter har ori-
ginalbyggnadens autenticitet förstärkts. När man använt sig av nytt material har 
man satsat på att återskapa det ursprungliga utseendet för att få det nya materialet 
att passa in i miljön. De åtgärder som gjorts har blivit mycket subtila, vilket gör 
att få lägger märke till dem. Eftersom tilläggen är svåra att upptäcka skapas en 
mer begriplig helhet för betraktaren, vilket stärker byggnadens utseendemässiga 
autenticitet. Genom att redovisa vad som skett med byggnaden under ombyggna-
tionen i den nyutgivna boken och i utställningen om museets historia ges en trans-
parent bild till betraktaren som ökar dennes kunskap om byggnadens historia. 

I projektet har man öppnat upp de övertäckta fönstren igen och öppnat upp 
publika ytor som tidigare varit otillgängliga för allmänheten men som början var 
öppna. Det är byggnadens ändamål och funktion som man ämnat bevara och för 
att göra det har man behövt anpassa byggnaden till en modern museiverksamhet 
som fungerar för dagens behov. I möjligaste mån har man dolt nya tekniska instal-
lationer för att låta besökaren kunna uppleva rummen som de såg ut från början. 

Sex av argumenten med hög beviskraft som talar för att autenticiteten har be-
varats påminner mycket om varandra. Detta gäller tre argument från slutrapporten, 
P1, P2, och P3 som i princip betyder samma sak som tre argument i intervjun och 
mailkonversationerna, P1, P14 och P10. Detta pekar på att informatörerna från 
intervjun och mailkonversationerna poängterar liknande aspekter som slutrappor-
ten också poängterar, vilket dels visar på att de är samstämmiga, dels på att dessa 
tre argument är särskilt viktiga.  
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Figur 1: Tabell över argument från slutrapporten och intervjun/mailkonversationerna som har 
samma innebörd. 

Av analysen att döma återkommer frågan om vad som egentligen är viktigt 
när det handlar om autenticitet. Detta är en fråga som denna uppsats inte kan svara 
på eftersom det beror på kontexten och också smak. Det som en person anser vik-
tigt kanske inte anses lika viktigt av en annan. En tidsperiod kan anses som vikti-
gare att bevara autenticiteten hos än en annan tidsperiod. Detta är något som var 
och en får ta ställning till. Vid ställningstaganden vid exempelvis ombyggnationer 
av byggnader får man komma fram till en överenskommelse om vilken autentici-
tet som är viktigast att bevara i den givna kontexten. Detta eftersom man inte all-
tid kan bevara exakt alla egenskaper som stärker alla olika sorters autenticitet. Vill 
man bevara en byggnads autentiska material och utseende kanske det går i strid 
med byggnadens funktion och vice versa. Det måste alltså ske ett övervägande vid 
varje enskilt fall, vilket man har gjort i fallet med ombyggnationen av National-
museum. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur innebörden av autenticitet 
har framställts i slutrapporten för ombyggnationen av Nationalmuseum och hur 
innebörden av autenticitet har använts som argument i debatten om det nya Natio-
nalmuseum i Svenska Dagbladet (SvD) samt av personer som har arbetat med 
ombyggnationen av museet.  

Den huvudsakliga frågeställningen för undersökningen har varit; ”Hur har 
innebörden av autenticitet framställts i slutrapporten, debatten och av personer 
som arbetat med ombyggnationen av Nationalmuseum?”. Denna huvudfrågeställ-
ning har delats upp i tre delfrågor; ”Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet 
använts som argument för att styrka att autenticiteten har bevarats eller inte beva-
rats i projektets slutrapport?”, ”Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet an-
vänts som argument för att styrka att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats 
av debattörerna i SvD?” och ”Hur har innebörden av autenticitetsbegreppet an-
vänts som argument för att styrka att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats 
av inblandade i projektet?”. Dessa tre frågeställningar har besvarats under uppsat-
sens gång och sammanfattas här nedan. 

Slutrapportens argument talar främst för att autenticiteten har bevarats. Argu-
menten lyfter fram att man har lagt stort fokus på byggnadens kulturhistoriska 
värde och att projektet har präglats av att man låtit museet från år 1866 varit över-
ordnad senare förändringar. Det finns endast ett fåtal contra-argument som talar 
för att autenticiteten inte har bevarats, ett exempel på ett sådant argument är att de 
upplevelsemässiga värdena har prioriterats högre än de byggnadsmässiga. De de-
lar från byggnadens yngre historia går inte att se på samma sätt som de gick innan 
ombyggnationen, vilket både kan tala för och emot att autenticiteten har bevarats. 
Det beror helt enkelt på vilken autenticitet man ämnar bevara. 

I debatten råder det i argumenten mer delade meningar om autenticiteten har 
bevarats eller inte. Argumenten som talar för att autenticiteten inte har bevarats 
lyfter framförallt fram byggnadens ombyggnationer från 1900-talet som tagits 
bort under dagens ombyggnation, vilket har försvagat byggnadens yngre historias 
autenticitet. Den tilltänkta teknikbyggnaden är också ett av de starkare argumen-
ten som talar för att autenticiteten inte har bevarats eftersom den hade kunnat mi-
nimera ingreppen för säkerhet och klimat som utförts i byggnaden. De argument 
som talar för att autenticiteten har bevarats lyfter särskilt fram faktumet att man 
nu efter ombyggnationen kan uppleva byggnaden på ett sätt som är mer likt det 
ursprungliga originalet. Att det hade varit kontraproduktivt att inte satsa fullt ut på 
arkitekturen lyfts också fram som ett argument, samt att man nu faktiskt kan se 
delar av byggnaden som man tidigare inte har kunnat. 
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I intervjun och mailkonversationerna pekar alla utvalda argument utom ett 
mot att autenticiteten har bevarats. Det argument som talar för att autenticiteten 
inte har bevarats är att när ytor har rengjorts i byggnaden så har deras patina på-
verkats, vilket i sin tur också har påverkat dess autenticitet. De argument som talar 
för att autenticiteten har bevarats menar framförallt att det har lagts stor vikt vid 
att bevara Nationalmuseum som kulturarv. Argumenten lyfter också fram att det 
faktiskt finns en utställning om museets historia som visar vilka förändringar som 
har skett i byggnaden under åren. Att dölja alla installationer för att göra det möj-
ligt att uppleva de ursprungliga rummen på bästa sätt har också varit ett av argu-
menten som talar för att autenticiteten har bevarats. 

Uppsatsens undersökning och analys visar på att uppfattningen om autentici-
tet skiljer sig mellan olika personer och i olika kontexter. Det handlar hela tiden 
om vilken slags autenticitet man är ute efter att bevara; material, utseende, funk-
tion eller idé. Uppsatsen har inte ämnat att svara på vad som är autentiskt utan har 
istället ämnat att undersöka hur man i fallet med ombyggnationen av Nationalmu-
seum har argumenterat för att autenticiteten har bevarats eller inte bevarats. 

Undersökningen kan fastställa att det finns olika värden att prioritera när det 
kommer till autenticitetsbegreppet. Enligt David Lowenthal är det i de samtida 
åsikternas bild av hur ett objekt borde sett ut en gång i tiden som autenticiteten 
ligger. Det är alltså enligt honom ett immateriellt begrepp eftersom det då endast 
existerar i en föreställning om något. Det är människors föreställning om historien 
som skapar en känsla av autenticitet, trots att denna känsla kanske inte stämmer 
överens med verkligheten. Autenticitet beror enligt Lowenthal också på historiska 
fakta.  Om det genom exempelvis skrifter eller fotografier går att bevisa hur ett 251

föremål en gång såg ut, vad det bestod av eller hur det fungerade kan dess grad av 
autenticitet lättare bestämmas. Finns det historiska fakta bör dessa överordnas en 
föreställning om föremålets ursprung.  

Autenticitetens värde går också att ifrågasätta utifrån Cornelius Holtorfs kri-
tiska syn på dagens bevarandeideologi. Holtorf ser det som någonting fundamen-
talistiskt och att människor idag är som besatta av att bevara det förgångna. Han 
har en intressant fundering kring om människor i framtiden kommer minnas histo-
rien som vi idag gör allt vi kan för att bevara eller om det endast är våra konserve-
ringstekniker som blir bevarade. Holtorf frågar sig vad som är viktigast, att bevara 
historiska objekt eller att ha en levande kultur. Han menar att historien handlar om 
förändring och att det inte är något stillastående. Genom att konservera historiska 
föremål och stoppa människors användande av dem berövar man dem också på 
deras engagemang med historien. Att ett objekt förstörs eller förfaller är enligt ho-
nom också en del av dess historia.   252

Om man applicerar Holtorfs synsätt på ombyggnationen av Nationalmuseum 
kan man förstå det hela från två olika perspektiv. Antingen har denna ombyggna-
tion med dess åtgärder som raderat tidigare ombyggnationer resulterat i ett enga-

 Bohman (2010), s. 40–41.251

 Holtorf (2006), s. 102, 104, 106-107.252
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gemang med historien och ett bevis på en levande kultur som brukar det historiska 
föremålet, alltså byggnaden, eller så har ombyggnationen resulterat i att man rade-
rat engagemanget med byggnaden, alltså de tidigare ombyggnationerna. Att återta 
byggnadens ursprungliga kvaliteter kan jämföras med en slags konservering av 
historien, vilket enligt Holtorf kan liknas med förstörelse. Det beror helt enkelt på 
vad man anser är det historiska med byggnaden, dess första utseende eller dess 
senare utseenden och vilka av dessa man anser är viktigast att bevara. 

Enligt Naradokumentet från 1994 fastställs det att ett kulturarvs värde och 
autenticitet bör värderas utifrån den kulturella kontexten som det befinner sig i.  253

Utifrån fallet Nationalmuseum kan man konstatera att den kulturella kontexten, 
alltså behovet av ett modernt museum som är anpassat för dagens verksamheter, 
har spelat stor roll för projektet. Här har man lagt stort värde vid att kunna åter-
skapa museets funktion som inte längre var funktionell utifrån dagens behov. 
Skulle man ha låtit museet vara som det var innan ombyggnationen för all framtid 
skulle det till slut inte gå att bedriva verksamheten i byggnaden och då skulle hela 
dess funktion gå förlorad. Om den autentiska funktionen skulle försvinna skulle 
man också kunna fråga sig vad som händer med det autentiska utseendet och det 
autentiska materialet. Kanske skulle byggnaden användas av en annan hyresgäst 
som skulle göra om byggnaden till något helt annat som då skulle påverka dess 
utseende och material drastiskt.  

Camillo Boito menade att man ibland måste tillföra nytt material vid återska-
pandet av platser för att på så sätt kunna återskapa platsens helhet. Han menade att 
det dock gällde att dessa nya material inte var exakt likadana som det autentiska 
materialet eftersom det inte skulle ge en ärlig bild av vad som är autentiskt eller 
inte. Alla nytillägg måste kunna gå att upptäckas.  Detta synsätt kan man koppla 254

ihop med hur arkitekterna valt att utforma det nya hisstornet i byggnaden. Man 
har låtit hisstornets material sticka ut från de gråputsade väggarna i ljusgården för 
att på så vis markera vad som är nytt. På andra platser har man dock gjort mycket 
mer subtila förändringar som inte går att lägga märke till lika lätt.  

Detta subtila tillvägagångssätt talar emot Boitos synsätt, men det talar däre-
mot för det synsätt som man hade på 1970-talet när man restaurerade Giotto di 
Bondones fresker föreställande Franciskus. Under den restaureringen var det det 
estetiska som stod i fokus och att återskapa en ursprunglig betydelse.  Det talar 255

också för Morris och Ruskins synsätt som hävdade att nya delar i en byggnad som 
utseendemässigt skiljer sig från byggnadens resterande material förstör den este-
tiska enheten och också byggnadens antika aura och att restaurerade delar bör vara 
lik originalstrukturen så att de smälter in i helheten.  256

Enligt Randolph Starn är den viktigaste betydelsen av autenticitet att bevara  
och också lyfta fram människors kollektiva minnen. Immateriella kulturarv kan 

 The Getty Conservation Institutes webbplats > Publications & Resources > Links to Cultural Heri253 -
tage Policy Documents > The Nara Document on Authenticity (1994).

 Starn (2002), s. 6.254

 Lowenthal (2015), s. 468.255

 Lowenthal (2015), s. 468.256
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vara just kollektiva minnen. Dessa kollektiva minnen kan sedan aktiveras genom 
materiella objekt. Dessa minnen och betydelsen av dem kan dock variera mellan 
olika kulturer som samexisterar i samhället.  Det kan vi se exempel på i denna 257

uppsats i och med att Thomas Steinfeld har en annan uppfattning om vad som är 
viktigt att bevara i Nationalmuseums byggnad än vad inblandade i projektet har.

Under projektet har det funnits fem huvudmål för vad ombyggnationen ska 
resultera i. Dessa fem huvudmål var: 

1. ”att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet 
för publik, samlingar och personal”  

2. ”att tillvarata och utveckla fastighetens kvaliteter”  
3. ”att maximera lokalutnyttjande för publika ändamål” 
4. ”att skapa förutsättningar för en långsiktig och ekonomiskt effektiv förvaltning av bygg-

naden” 
5. ”att skapa ett miljövänligt och grönt museum”  258

Utifrån undersökningen som har fördjupat sig kring frågor som rör mål 1, 2 
och 3 går det att konstatera att alla tre mål tycks ha uppnåtts. Frågor som rör mål 4 
och 5 har inte tagits upp närmare i uppsatsen, men att införa LED-belysning i 
byggnaden är åtminstone en del i att skapa förutsättningar för en ekonomiskt ef-
fektiv förvaltning av byggnaden och också att skapa ett miljövänligt museum.  

Den 10 april 2019 skriver Nationalmuseum på sin Facebooksida att de slagit 
publikrekord på fler än en halv miljon besökare på fem månader.  Detta besked 259

borde vara glädjande utifrån mål 4, men det har dock visat sig att Nationalmuse-
um nu har hamnat i en dålig ekonomisk situation. Enligt Dagens Nyheters artikel 
”Nationalmuseum efter budgetbesked: ’Verksamheten är hotad’” från den 10 april 
2019 framgår det att de har ett underskott på 40 miljoner kronor och att konse-
kvenserna är allvarliga. I artikeln står det att överintendent Susanna Petterson ar-
betar med en krisplan och att ett alternativ är att införa betald entré. Detta beror på 
sänkt vårbudget från regeringen.  Det är ett oroande besked eftersom det i och 260

med detta verkar som att regeringen inte värnar tillräckligt mycket om att det ny-
öppnade museet ska kunna gå runt ekonomiskt, vilket talar emot att mål 4 ska 
kunna uppnås. 

Utifrån de första tre målen kan man konstatera att man har anpassat byggna-
den för dagens publik och verksamheter genom att man bland annat har infört nya 
hissar, målat om väggarna för att förstärka pedagogiken och satt upp externa väg-
gar för att kunna hänga om konsten på ett enklare sätt. Dessa faktorer talar för att 
mål 1 har uppnåtts.  

Man har också återtagit byggnadens autentiska kvaliteter. Detta till exempel 
genom att man valt att öppna upp de igensatta fönstren för att åter igen släppa in 
dagsljuset. Man har också valt att öppna upp den södra ljusgården igen för att 

 Starn (2002), s. 10.257

 Medin, Lenka (2012-10-12), s. 6.258
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återskapa de båda ljusgårdarna och man har även färgsatt utställningsväggarna 
med inspiration från Stülers originalritningar. Dessa faktorer talar för att mål 2 har 
uppnåtts. Dock kan man utifrån en autenticitetssynvinkel fråga sig vilken palett 
som är den mest autentiska, den som finns i Stülers ritningar eller den som Scho-
lander lät komponera vid öppningen av museet år 1866. De i projektet har priori-
terat Stülers palett och inspirerats av den eftersom den innehåller de ursprungliga 
färgerna som var tänkta att färdigställa byggnaden. Dessutom fungerar de färggla-
da kulörerna mycket bra ihop med museets verksamhet att visa upp konst i och 
med att de genom kontrastverkan kan lyfta konsten och då de också har en peda-
gogisk funktion som hjälper besökaren att orientera sig i byggnaden. Något som 
dock kan tala emot att mål 2 har uppnåtts helt och hållet och att byggnadens au-
tenticitet ur ett material- och utseendeperspektiv har bevarats är faktumet att de 
upplevelsebaserade aspekterna har prioriterats högre än själva byggnaden. 

Mål 3 tycks ha uppnåtts i och med att man har låtit öppna upp tidigare stängda 
utrymmen för publiken, som till exempel konservatorsateljéerna som nu fått ge 
plats för restaurangen. Källarutrymmet som tidigare var ett ekonomiutrymme har 
också öppnats upp för allmänheten för att på så vis ge plats åt kapprum, WC-
grupper och matsäcksrum. I och med att byggnaden i stort sett var helt publik från 
början talar mål 3 också för att byggnadens autenticitet har förstärkts. Dock är det 
vissa rum som nu blivit publika som aldrig tidigare har varit det, till exempel käl-
larutrymmet, vilket talar för en delvis sänkt autenticitet. Återigen handlar det om 
vilka värden man väljer att prioritera för att förstärka autenticiteten.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att autenticitetsbegreppet är ett 
mycket komplext begrepp. Ett tings autenticitet går att argumentera för eller emot 
utifrån många olika aspekter och perspektiv. Det gäller helt enkelt att från fall till 
fall prioritera vilka delar som ur ett autenticitetsperspektiv anses viktigast att be-
vara. Vissa autentiska delar kommer ibland behöva ge vika för att till exempel 
förbättra en funktion eller skapa nya förutsättningar som bidrar till andra viktiga 
värden som kanske prioriteras högre än de autentiska delarna. Det kommer alltid 
finnas de som anser att historiska delar inte respekteras tillräckligt mycket medan 
andra anser att man är för bakåtsträvande och istället borde satsa ännu mer på 
moderna lösningar. Vid ombyggnationer är det viktigt att kommunicera med 
publiken och förklara varför beslut har tagits och hur man valt att prioritera för att 
på så vis skapa transparens. Detta är något Nationalmuseum tycks ha gjort, bland 
annat genom boken Nationalmuseum i nytt ljus. Det finns självfallet alltid perso-
ner som inte håller med om vissa beslut som tagits, men det kommer aldrig gå att 
tillfredsställa alla. Genom att i projekten både föra dialog med publiken och arbeta 
med experter inom området borde man dock kunna känna sig trygg i att de beslut 
som har tagits har fattats av personer med stor kunskap och erfarenhet inom om-
rådet. När en byggnad dessutom skyddas av skyddsföreskrifter och kulturhistoris-
ka klassificeringar borde man också kunna känna sig trygg i att det inte kommer 
gå att göra alltför extrema förändringar som skulle kunna förvanska byggnaden 
och därmed dess autenticitet. 
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