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Kapitel 1 

Inledning 

Syfte och frågeställning 
Ambitionen med denna uppsats är att visa på likheter och skillnader mellan 
privata och offentligt finansierade museer. Min huvudtes under arbetet har 
varit att de privata museerna har ett ambivalent förhållningsätt till den 
professionella museisfären. Denna kluvna hållning utgörs av att privata museer 
både ser sig som ett alternativ eller komplement till offentliga museer, 
samtidigt som de strävar efter deras erkännande genom att imitera vad de ser 
som en museal norm. Det är detta som jag i uppsatsen försöker bevisa. Jag vill 
också ta reda på vad för drivkraft upphovsmännen har, och vad de upplever 
som viktigt för just deras museum. För att nå ett svar på min huvudtes har jag 
utformat följande frågeställningar: 
 

1: Vad är det för aspekter som kan spela in i konstituerandet av 
ett privat museum? 
2: Hur ser de privata museerna på sin verksamhet, och hur tror de 
att den kan komma att utvecklas? 
3: Vilka typer av verksamhet bedrivs på privata museer? 
4: Vad finns det för likheter och skillnader mellan privata museer 
och offentligt finansierade museer? 

 
Idén till uppsatsens ämne fick jag under min praktik på Stockholm 
stadsmuseum, där jag fått i uppgift att inventera bensinanläggningarna i 
Stockholm innerstad på grund av mitt motorintresse. Under arbetet med min 
uppgift började jag betrakta bensinanläggningar ur ett mer museologiskt 
perspektiv. Med tiden har ett flertal bensinstationer blivit rekonstruerade och 
drivs ideellt som privata museer. Sedan tidigare visste jag att 
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bensinstationsnostalgia länge varit vanligt i motorkretsar1 och jag funderade på 
vad som gör att man vill musealisera detta intresse. 
 Ofta tycks det vara ett entusiasmerat samlande som föregått 
musealiseringen och ett nostalgiskt skimmer som genomsyrat det hela. 
Efterhand breddades bilden och ett privat museisverige började framträda som 
för mig varit till stor del okänt. 

Metod, material och urval 
För en större allmänhet är begreppet ”museum” liktydigt med en offentlig 
institution. Även de professionellt anställda i museisverige ser det museala 
landskapet som ett antal offentligt finansierade institutioner där yrkesaktörerna 
genom sin expertis besitter ett tolkningsföreträde. 

Vid en närmare studie framträder istället ett brett spektrum av privat 
finansierade museer med anspråk på att även de skall räknas in i en 
professionell museifamilj. En föresats som gör att bilden inte blir lika självklar 
och enkel. 

Inom den privata museisfären finns alla typer och storlekar av museer, från 
det världsberömda konstmuseet Guggenheim till privatpersoner som bygger 
upp ett museum hemma i garaget. För att göra uppgiften hanterlig, och 
exemplen jämförbara, har jag koncentrerat mig på museer som skapats av 
individuella ”eldsjälar”. Jag har bara fokuserat på lyckade exempel i den 
mening att alla de museer jag undersökt faktiskt finns, är öppna, och har 
tillräckligt många besökare för att kunna fortsätta verksamheten år från år. 

Begreppen ”privat museum” och ”ideellt museum”, är i denna uppsats 
likvärdiga, och används synonymt. Begreppen anger enbart en utsaga om 
ägarförhållanden och skall inte ses som sammankopplade med en diskussion 
om ekonomisk bärkraft, eller kommersiella intressen i förhållande till ideellt 
arbete. Hur jag för uppsatsens diskussion definierar begreppen privat museum 
och offentligt museum, står att läsa nedan. 

Att privata museer ofta skapas och drivs av entusiaster har jag låtit vara en 
av utgångspunkterna i avgränsningen av vilka museer jag skall analysera. För 
att komma bortom ett sådant ganska allmänt uttalande har jag analyserat den 
materialiserade entusiasmen med hjälp av en tematisering, och provar min 

                                                 
1 Motorhobbyn är något som jag har mångårig erfarenhet ifrån, och där har sedan länge förekommit ett 
nostalgiskt förhållningssätt till äldre bensinbolag såsom Gulf, Koppartrans, IC, BP, Esso m.fl. 
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huvudtes genom dessa för att styrka min argumentation. Tematiseringen blir 
därmed mina analytiska ingångar till att uppnå uppsatsens syfte.2 

De huvudsakliga teman som jag valt att diskutera och basera min 
diskussion på är:  

Professionalism, där jag diskuterar professionellt utbildad 
museipersonal kontra amatörer. Jag vill försöka visa skillnader 
och likheter; fördelar och nackdelar. 

Samlande, är ett tema för en analys om hur samlare kan 
förhålla sig till sina samlingar, och vad upphovet till att de börjar 
samla kan vara. 

Minne och nostalgi, är ett viktigt tema där jag vill diskutera 
vilken roll nostalgin kan spela för privata museers verksamhet, 
och hur den kan uttryckas. 

Museiverksamhet som ett kulturellt fält, för att undersöka 
vad som påverkar och därigenom formar privata museers 
verksamhet. 

Forskningsöversikt 
Genom att utgå från dessa teman kan jag få svar på uppsatsens frågeställningar 
och visa på viktiga skillnader och likheter mellan privata och offentliga 
museer. De öppnar således för diskussioner där det empiriska materialet 
problematiseras, bland annat med hjälp av museologiska teoribildningar. En 
stor del av den teori jag använder mig av kommer därmed att behandlas i 
samband med den löpande diskussionen. Här skall dock inledningsvis 
huvuddragen anges i de teoretiska perspektiv jag litar till. 

Litteraturen som jag i huvudsak baserar diskussionen på är den forskning 
som bedrivits av bland andra Susan Pearce3, Tony Bennett4 och Lennart 
Palmqvist & Stefan Bohman5 om museets historia och struktur, och betydelsen 
av föremål. Jag använder denna diskussion som ett verktyg och en 
utgångspunkt för att försöka arbeta fram en egen diskussion om vad privata 
museer är ett uttryck för. 

Den internationella museologiska forskningen präglas idag av flera 
forskningsinriktningar, där man kan tala om tre huvudsakliga. Den första 

                                                 
2 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 1982, Kulturanalys. De teman som nedan presenteras är mina egna, men 
utformade efter metoden som presenteras i Kulturanalys. 
3 Pearce, Susan M, 1995, On Collecting, an investigation into collecting in the European tradition. 
4 Bennett, Tony, 1995, The Birth of the Museum. 
5 Palmqvist, Lennart & Bohman, Stefan, 1997, Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi. 
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utgörs av en teoretisk inriktad forskning som ser museer som en förmedlande 
enhet, en samhällelig uttrycksform som kan skapa opinion. I denna forskning 
vill man också undersöka vad föremål kan berätta och hur man då kan bruka 
dem. 

Sedan finns det en etisk/kritisk inriktning som studerar museet som 
institution i samhället; vem som har rätt att bruka samlingar, och därmed 
besitter ett tolkningsföreträde. Som benämningen antyder, är det en etisk 
diskussion om museer ur ett kritiskt perspektiv. Denna inriktning är präglad av 
den franske sociologen Pierre Bourdieu och hans kritiska forskning om museer. 

Den tredje inriktningen har ett mer pragmatisk förhållningssätt till 
museiverksamheten, och inriktar sig mer på det praktiska arbetet; som 
verksamhetsdelar och föremålshantering. 

De som påverkade utformningen av det svenska museilandskapet var 
museimän som Sten Rentzhog och Erik Hofrén. Det var bland andra de som låg 
bakom den stora övergripande förändring av museiväsendet i Sverige som tog 
sin början i mitten av 1960-talet. Denna tidsperiod har de nu fått distans till och 
detta är något som diskuteras i ett antal artiklar i en festskrift till Erik Hofrén.6 
Kulturutredningen och Museiutredningens slutbetänkande redogör också för 
denna period av museernas utveckling i Sverige som även påverkat den privata 
museisfären.7 Dessa verk använder jag som referensmaterial för min egen 
diskussion. 

Till uppsatsens diskussion om nostalgi använder jag ett verk som 
behandlar förståelsen av begreppet genom historien.8 Det är inte heller någon 
teori om nostalgi, men en redogörelse för teoretiska synsätt på nostalgi, och det 
är detta som jag har låtit mig inspireras av. 

Det kan vara problematiskt att finna litteratur som enbart diskuterar vad 
nostalgi är idag, men jag anser att det är av stor vikt att diskutera nostalgi som 
ett eget tema för uppsatsen. Detta för att flera av de museer jag använder i 
uppsatsens diskussion uttrycker att de använder nostalgi som ett viktigt inslag i 
sin verksamhet. Utöver detta har jag upptäckt att samtliga av dessa museer 
förhåller sig till nostalgi på ett eller annat sätt, vilket diskuteras nedan.9 Det 
verk som används för diskussionen anser jag förmedlar en tillräckligt kritisk 

                                                 
6 Hamrin, Örjan (et al.), 1996, Museet som makt och motstånd, festskrift till Erik Hofrén 10 april 1996. 
7 SOU 1994:51, Minne och bildning, museiutredningens betänkande. 
8 Johannisson, Karin, 2001, Nostalgia. 
9 Se: Bilder av tid. 
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och samlad bild av hur man betraktat nostalgi. En diskussion kring begreppet 
nostalgi förs i avsnittet: Bilder av tid. 

Metod, material och avgränsning 
För att uppnå en viss bredd på materialet valde jag ut sex privata museer 

efter vissa betingelser. Jag sökte ett material som innefattade både större och 
mindre museer; tekniska museer, kulturhistoriska etnografiskt inriktade 
museer, och nostalgiskt baserade museer där ambitionen är att få besökaren att 
känna igen sig. Eftersträvansvärt var också att de inbördes skilde sig åt 
beträffande samlingar och utställningar. De skulle även drivas av 
privatpersoner och inte av någon förening eller stiftelse. 

Analysen baseras på sex semistrukturerade intervjuer, och studier av 
museernas respektive hemsida. Under intervjuerna fick ägarna berätta fritt efter 
att jag ställt en inledande fråga. Intervjuerna kretsade kring museets 
tillkomsthistoria och hur det är att driva ett privat museum. Eftersom det är 
offentliga inrättningar det rör sig om har det heller inte varit nödvändigt att 
fingera namn och platser. Det är också värt att påpeka att alla sex museerna 
fanns tillgängliga via internet.10 På hemsidorna redogjordes för verksamheten 
och det presenterades bilder från utställningarna. Smålands bil, musik och 
leksaksmuseum och Leksakspalatset hade även musik till sina respektive 
hemsidor. Mycket av det ägarna berättade för mig var sådant som i stora drag 
också framkom av hemsidorna eller av de broschyrer som skickades till mig. 
Uppsatsen får ses som gällande för ett begränsat antal museer, och slutsatserna 
som kvalificerade gissningar. 

I det följande presenterar jag huvuddragen av vad som diskuterades under 
intervjuerna. Respektive samtal varade omkring 20 minuter och frågor som jag 
tog upp var: 

 
Själva museibyggnaden, hur den ser ut och är placerad i 

landskapet. Hur lokalerna är beskaffade och disponerade, och om 
de haft några förebilder i utformningen av museet. Jag frågade 
också om skyltning och marknadsföring. 

                                                 
10 Djusa indianmuseum: www.djusaindianmuseum.com 
Johanna-museet: http://w1.411.telia.com/~u41106646 
Leksakspalatset: www.realtimemusic.se/leksakspalatset 
Lidéns samlingsmuseum: http://hem.spray.se/bo.liden/lidens.samlingsmuseum.html 
Smålands bil, musik och leksaksmuseum: www.algonet.se/~fyratorn/museum 
Teknik på farfars tid: www.algonet.se/~arneg/motormuseum/tpft 
Datum för samtliga adresser 2002-06-18. 
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Museets samlingar var något självklart att ta upp. Samtalet 
kretsade kring samlingarnas storlek, vad de består av, och – en 
viktig aspekt – vem som byggt upp samlingarna, när, hur och 
varför. Detta för att få en uppfattning om det var ägarna själva 
som byggt upp samlingarna, och sedan format ett museum kring 
dem, eller om det gått till på annat sätt. Jag avslutade med att 
fråga om eventuella förebilder. 

När vi avklarat dessa ämnen gick vi vidare till att tala om 
utställningar. Jag frågade om utställningsytorna, hur de är 
uppbyggda. Hur de ser på användning av glasmontrar, vad de 
ställer ut, förklarande skyltar etc. Vi talade om ifall de hade fasta 
och/eller tillfälliga utställningar. Viktigt att också fråga om var 
vilket utrymme ägarna ger föremålen. Eventuella förebilder var 
även av betydelse i detta fallet. 

Avslutningsvis talade vi om den löpande verksamheten, vad 
de vill med sitt museum; det vill säga det praktiska museiarbetet. 
Jag frågade om hur länge museet funnits, vad som ledde fram till 
skapandet av det, och om ägarens bakgrund. Sedan fortsatte jag 
med synen på framtiden, samarbetspartners, sponsring och 
förebilder. Vi talade om synen på andra museer och 
professionalism, och om de ville förmedla något med sina 
utställningar. Alla var tillmötesgående och berättade 
öppenhjärtligt om sin verksamhet. 

Källmaterial 
De sex museerna som varit undersökningen empiriska material presenterar jag 
nu här i korthet för att sedan återkomma till dem fortsättningsvis i uppsatsen. 

Djusa indianmuseum, Djusa, Dalarna. Museet visar Nordamerikas 
prärieindianers kultur, och vill därigenom öka kunskapen och förståelsen för 
deras situation under historien fram till idag. De vill ge en motbild till den 
stereotypa bild av indianer som länge präglat film och böcker och därigenom 
påverkat en allmän uppfattning om indiansk kultur. 

Museet ligger i en avstyckad bondgård med utställningsytor på 400 
kvadratmeter, och de har föreläsningsrum och grupprum. Ägaren 
förvärvsarbetar deltid och åker ibland ut och håller föreläsningar om indianer. 



 8 

Till museet är entréavgiften 30 kronor, och det finns även museishop och 
servering.11 

Lidéns samlingsmuseum, Ängalag, Skåne, visar en samling av främst 
kaffekoppar men även andra föremål som grytlappar, kaffekannor, kyrkokort 
och vykort. Samlingen byggde en av ägarnas moder upp, med en önskan om att 
efter sin död skulle samlingen komma till användning i någon form; gärna i ett 
museum. Paret som driver museet letade ett lämpligt hus att etablera det i, och 
fann en äldre byggnad där det tidigare varit lanthandel som hade lämpliga ytor 
för utställningar och inte några trösklar för rullstolsburna och gamla. De 
presenterar museet som ”det udda museet för nostalgikern”.12 

Johanna-museet, även det i Skåne, närmare bestämt i Sandåkra, Skurup. 
Det beskrivs som ett tekniskt och allmänt museum, och det största enskilda 
museet i Skåne. De har i museet byggt upp miljöer som föreställer 
handelsbodar och verkstäder. De producerar även utställningar om särskilda 
personer med skånsk anknytning. Museet har vid ett flertal tillfällen lånat ut 
föremål till film- och tv-produktioner. Samtliga föremål som museet äger är 
renoverade och fungerar, och ägaren anser att när det gäller bevarande av 
föremål är det inte deras museums sak. Johanna-museet samarbetar i tekniska 
frågor med Malmö museer och Tekniska museet i Stockholm. 

Till museet hör en shop där man säljer föremål med någon anknytning till 
museets profil, såsom leksaksveteranbilar och plåtburkar med gammalt 
utseende. Hela museets idé är igenkännandet, och det kallas också ”minnenas 
museum”. Det finns en servering med eget bageri som säljer färska bakverk där 
spettekaka är en av specialiteterna.13 

Teknik på farfars tid, Helsingborg, Skåne, har som museum funnits i 30 
år och visar teknikhistoria bland mycket annat. Museet är förlagt på regementet 
K2:s gamla mark som ägaren köpt, och på området finns bland annat en 600 
kvadratmeter stor plåthall till utställningarna. Årligen lyfter ägaren fram en sak 
litet extra och gör en särskild utställning om det. I en artikel ur Samlarnytt14 
verkar det som att museet har allt och lite till i sina samlingar, och meningen 
med utställningarna är att besökarna skall känna igen sig. Föremålen i 

                                                 
11 Djusa indianmuseum har stängt under 2003, men kommer att öppna åter. Orsaken är att de haft tankar 
om att lägga ned verksamheten, men har dock beslutat sig för att omstarta. www.djusaindianmuseum.com 
datum: 2003-05-22 
12 Lidéns samlingsmuseum: http://hem.spray.se/bo.liden/lidens.samlingsmuseum.html 2002-06-18 
13 Museet har skaffat en ny hemsida, men vad som där framkommer påverkar inte vad uppsatsen visar. 
www.johannamuseet.se datum: 2003-05-22 
14 Rundström, Rolf, 2001, ”Teknik från farfars tid”, Samlarnytt, nr. 7, s. 12-15. 
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utställningarna ligger inte i glasmontrar och kan och får vidröras, dock är de 
fastbundna.  

Entrén till museet är 40 kronor för vuxna och 10 för barn. Guidning genom 
utställningarna kan besökarna också få. Till verksamheten hör en cafeteria och 
museishop med försäljning av föremål ur samlingarna som blivit över eller är 
dubbletter. Museet har inga samarbetspartners och inga speciella 
framtidsplaner, utan det är mera att man ”kör på” och bättrar på utställningarna 
och samlingarna vart efter. 

Smålands bil, musik och leksaksmuseum ligger i Hjortsjö en kilometer 
från Rydaholm. Ägaren började med att visa sin samling av bilar men utökade 
efterhand med musikinstrument och leksaker, enkom för att locka flera 
besökare. På museet finns museala affärer uppbyggda som lanthandel och 
skoaffär. Det finns också en avdelning med allmogeföremål. År 1985 började 
ägaren bygga upp museet som idag efter flera ombyggnader är på 1500 
kvadratmeter. Museet har ungefär 15000 besökare årligen varav en stor del 
utgörs av pensionärsresor. Under 2001 kom det 118 bussar. Entrén till museet 
är 50 kronor för vuxen och 20 kronor för barn, och ett grupperbjudande på 250 
kronor. 

Syftet med museet är att det skall vara ett museum för hela familjen, att det 
skall finnas något för alla. Till museet hör även två museishopar. Ägaren håller 
guidade turer för besökarna där han demonstrerar en del av föremålen, till 
exempel genom att spela på en del musikinstrument. Den populäraste 
avdelningen är den för musik, efter ett minskat intresse för bilarna. Av de 
museer jag varit i kontakt med är detta det enda där ägaren kunde försörja sig 
på verksamheten. 

Leksakspalatset, Stockholm, är det enda museum jag besökt av dessa sex. 
Det startade 1999 under namnet Stockholms miniatyrmuseum. Museet kallas 
för ett familjemuseum och är uppbyggt kring två separata samlingar som 
ägarna haft var för sig sedan tidigare. Museets samlingar är något de hela tiden 
kompletterar och utökar. De förvärvar nya leksaksfigurer som kommit ut på 
marknaden och strävar efter så kompletta serier som möjligt. Museet har flertal 
samarbetspartners som skänker dem föremål, vilket även är en strategi att 
kunna hålla sig aktuella. De visar leksaker i uppbyggda miljöer där figurerna 
delats in efter vad de föreställer. Det vill säga att om det är till exempel en 
riddare så placeras den med andra leksaksriddare oavsett storlek, fabrikat eller 
tillverkningsår. Genom utgå från själva leken i utställningarna vill museet nå 
över generationsgränser, och ser sig mera som upplevelsemuseum, än ett 
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föremålsmuseum. För besökarna har museet även cafeteria, shop och 
lekavdelning.15 

                                                 
15 Under arbetet med uppsatsen har museet bytt namn till Museet Leksaksland, men detta har inte 
påverkat hemsidans värde som källa. www.leksaksland.se datum: 2003-05-22 
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Kapitel 2 

Rätten att kalla sig museum 
Det kan vara lämpligt att inleda denna diskussion med hur museal verksamhet 
kan definieras. I museiutredningens betänkande16 utreds detta och det får bli 
språngbräda för kapitlets diskussion.  

Enligt utredningen definierar allmänheten och den organiserade 
museivärlden museum på olika sätt.17 Nedan presenterar jag två definitioner. 
ICOM:s18 definition, och den definition som regeringen efter museiutredningen 
fastställde 1996. 

ICOM:s definition lyder som följande: 
 

Ett museum är en icke vinstgivande permanent organisation som tjänar 

samhällets utveckling och är öppet för allmänheten, och som förvärvar, 

konserverar, undersöker, förmedlar och visar, i syfte att bibringa kunskap, 

bildning och glädje, fysiska vittnesbörd om människan [och] hennes miljö19 

 
Den av regeringen fastställda definitionen bygger på denna, men är något 
annorlunda utformad och lyder: 

 
Med museum avses en institution som bevarar materiella vittnesbörd och 

dokumentation om det kulturella arvet och om människan och hennes miljö, 

historia och utveckling. Genom förvärv och bevarande, forskning och 

dokumentation, förmedling och undervisning skall förståelsen av det kulturella 

arvet främjas och kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag 

fördjupas20 

 

                                                 
16 SOU 1994:51, Minne och bildning, museiutredningens betänkande. 
17 SOU 1994:51, s. 26 f. 
18 International Council of Museums (ICOM). 
19 SOU 1994:51, s. 27. 
20 Ibid. 
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Ett museum är en minnesproducent i en värld som hela tiden producerar 
minnen. Allt producerar minnen, men sådant som är eller anses som särskilt 
talande väljs ut och samlas på ett ställe och får bli berättelsen om ett kollektivt 
minne.21 Samlingar som ska representera ett kollektivt minne kan betraktas på 
olika sätt och brukas därefter. En samlings föremål kan med andra ord ses som 
en betydande del i en forskningskontext eller blott vara kuriosa för ägarnas 
eller besökarnas egna förtjusning. Mellan museer (i det här fallet privata och 
offentliga) verkar bruket av föremål ge upphov till en kamp om en rätt att 
hävda sanningen.22 Detta kan exemplifieras av att de offentliga museerna 
tillskriver sig själva ett tolkningsföreträde som har uppkomst i att det är de som 
har tillgång till expertis och har en lång tradition av professionell hantering av 
museisamlingar, och hur den privata museisfären använder föremålen på ett 
annat sätt än den offentliga. 23 

Behovet av en klar definition kommer till en del av att kunna avgöra vilka 
som skall få rätt till statligt stöd, och därigenom erhålla status av museum. 
Detta är något som skiftar mellan olika länder. I svenska förhållanden gäller 
det inte entydigt, om man tar kommunala museer som exempel. Men något 
som är viktigt att framhäva ur ett svenskt perspektiv är att det därmed gick att 
dra en skiljelinje mellan professionella museer – museer med professionell 
personal, och de ofta ideellt drivna hembygdsmuseerna.24 Den organiserade 
museivärldens definition blir sålunda en maktfaktor och får med det funktionen 
att skydda personal och sin egen verksamhet, likväl som att museilandskapet 
vid behov kan gallras ur.25 

Fördelningen av medel verkar även framkalla en del konflikter. Det blir 
helt enkelt ett verktyg att sålla bland dessa enheter som kallar sig museum. En 
konsekvens är att det hjälper till att forma de privata museernas självbild. 
Samtliga av de ideella museer som jag talade med framhöll att de inte erhöll 
någon form av bidrag överhuvudtaget, utan att hela finansieringen var med 
privata medel. Det gick att märka en stolthet över att vara oberoende och stå på 
egna ben. Det finns således en klar och grundläggande skiljelinje mellan 
offentligt finansierade- och privata museer vad beträffar finansieringen. 

Det har med tiden höjts röster för ökade krav på de museianställdas 
utbildning för att få en mer professionell styrning av museerna. Mycket för att 

                                                 
21 Jfr: SOU 1994:51, s. 29f. 
22 Se: Ågren, Per-Uno, 1996, ”Museet som makt och motstånd”, s.1. 
23 Jfr: Ågren, Per-Uno, 1994, ”Om museers samhällsuppdrag”, s. 12. 
24 Björkroth, Maria, 1996, s. 115 f. ”Hembygdens museer – bland andra museer”, s. 115 f. 
25 Ågren, 1994, s. 7. 
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kunna tillgodose verksamhetsmålen: samla, vårda, visa, och i vissa fall forska, 
men också för att garantera en kvalitet för museernas besökare. Eller som den 
holländske museologen Peter van Mensch uttrycker: 

 
Most authors writing on this subjekt refer to the work of sociologists on 

professionalisation. Many different definitions have been proposed and 

consequently many different criteria are used to conclude whether museum 

work is to be considered a profession rather than a mere occupation.26 

 
I engelskan talar man om profession och occupation, och några riktigt bra 
översättningar till dessa är svåra att finna.27 Engelskans profession, ser jag som 
en arbetsuppgift med krav på museologisk kompetens. Det andra engelska 
ordet: occupation vill jag i detta fall benämna med den svenska motsvarigheten 
sysselsättning. 

Vad jag menar är att museiarbete går att betrakta endera som 
sysselsättning, eller en profession som kräver särskild kompetens genom högre 
utbildning (dvs. en museologisk yrkesprofession). Som jag ser det upplever 
ägarna till de privata museerna sig själva som museimän, och borde då mera 
betrakta arbetsuppgifterna på ett museum som ett yrke där man kan arbeta sig 
upp till en nödvändig kompetens. Objektivt sett strävar såväl privat som 
offentlig verksamhet efter ett kvalitetsmål och detta återspeglas i museernas 
verksamhet. Frågeställningen kan upplevas enkel men är av stor vikt när det 
kommer till att klassificera museala verksamheter.28 

Bland privata museer betraktas professionalism utifrån en personlig 
uppfattning om sin verksamhet, än om ICOM:s definition uppfylls eller inte 
(alltså om man är nöjd med sin verksamhet, vilket kan iakttagas hos flera av 
dem). Av betydelse är ju också den grad av institutionalisering museet 
genomgått. Förtydligat är de offentligt finansierade museerna institutioner i en 
helt annan mening än exempelvis hembygdsmuseer, som mera kan liknas vid 
föreningsliv. Museerna i denna undersökning vill jag placera på en glidande 
skala. Lidéns samlingsmuseum drivs av ett par som har museet i samma 
byggnad som de bor. Johanna-museet är det som ligger närmast en institution, 
                                                 
26 Mensch, Peter van (ed.), 1989, “Museumwork as a profession”, s. 11 f. 
27 Att jag här diskuterar engelska begrepp har sin förklaring i att jag stöder diskussionen på den 
engelskspråkiga antologin: Professionalising the Muses, (1989). 
28 Se: SOU 1994:51 s. 29 ff. För att förtydliga problemet kan jag hänvisa till vad som sägs i 
museiutredningen, vilket är att det i Sverige finns fler museer än vad det ofta anses. Utredningen borde då 
avse att klassificera även mindre privata museer som museum, men att det faktiskt strider mot 
regeringens definition av museal verksamhet. 
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men ändå långt ifrån ifall det jämförs med ett länsmuseums organisation. 
Snarare skall Johanna-museet betraktas som ett företag i sin organisatoriska 
uppbyggnad. Museet har exempelvis en styrelse för museets verksamhet, och 
till detta har det knutits en vänförening. Detta har förvisso offentliga museer 
också, men Johanna-museet vill genom att anordna olika evenemang få ett 
ökat besöksunderlag och därmed nå en större avkastning. 

Skillnaderna i verksamhetsmålen mellan ett offentligt museum och ett 
privat drivet museum verkar skapa en starkare självbild hos det privata, i 
synnerhet som det arbetas för en ökad professionell hantering av museala 
arbetsuppgifter. Orsaken till den skilda förståelsen av museal verksamhet kan 
ligga i deras grundläggande förutsättningar. 

   För att utveckla diskussionen kan man utgå från museernas 
grundläggande funktion, samla, vårda, visa och forska, med ett fokus på visa. 
På ett länsmuseum är den publika avdelningen en del av verksamhetens helhet, 
medan på ett mindre, privat museum är det den huvudsakliga. Förståelsen av 
utställningen som medium syns i sättet att bruka samlingarna på privata 
museer, ofta med en uppfattning att det är museologiskt riktigt. 

De sex privata museer jag använt för uppsatsen nämnde samtliga att de 
lade stor vikt vid de omedelbara reaktioner de fick när besökarna mötte 
museernas utställningar. I flera fall påverkade detta vad museet skulle komma 
att producera utställningar om. Ägaren till Teknik på farfars tid vittnade om de 
positiva reaktioner han fått, och han berättade hur besökare fick något drömskt 
i blicken när de lade handen på en unikabox monterad på en moped. Ett 
positivt nostalgiskt igenkännande är museets syfte och funktionen blir att 
tillfredställa besökarnas behov av igenkännande och förtjusning.29 

Här visar min diskussion att de offentligt finansierade museerna kontra de 
privata har olika förutsättningar och pedagogiska ambitioner. Både museet 
Teknik på farfars tid och Johanna-museet har i sina utställningar uppbyggda 
smedjemiljöer. Ur industrihistorisk synvinkel är de felaktiga att döma av bilder 
från interiörerna. Men ur en ”museihistorisk” aspekt följer de sin mall. Ena 
smedjan är försedd med en mängd skyltar som jag tvivlar på skulle ha funnits i 
samma utsträckning i en autentisk äldre smedja/verkstad. Liknande är det med 
antalet verktyg. Det tycks mera ha varit föremålets anknytning till 
verkstadsmiljöer som fått avgöra när man valt ut dem. 

                                                 
29 Se: Lundberg, Bengt, 1996, ”Museernas maktspråk”. 
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Bilderna av Johanna-museets utställningar visar föremål upphängda i 
symmetriska mönster. En bild av den uppbyggda handelsboden från Teknik på 
farfars tid är helt belamrad med föremål som antagligen inte motsvarar en sann 
bild. Båda museerna verkar också förtjusta i äldre skyltar av olika slag, mest 
emaljskyltar från olika firmor och reklamskyltar för olika produkter.30 

Trots att en del privata museer uttrycker en pedagogisk ambition och har 
klara visioner om utformningen av utställningarna är det tydligt att de följer en 
äldre förlegad utställningsform, och därmed en förlegad pedagogik. Det går 
inte att missta sig på entusiasmen som dominerar deras verksamheter, men de 
är här mera att betrakta som entreprenörer än museimän. 

Här går återigen att konstatera den ambivalenta hållningen som finns till 
den professionella museisfären. I brist på erkännande söker de en egen form, 
ett eget fält, för att där kunna verka som ett riktigt erkänt museum. Detta går att 
se i den kritik ägarna till de privata museerna framförde mot offentliga museers 
utställningar som beskrevs som dammiga och tråkiga med sina eviga 
glasmontrar, trots att de privata museerna gärna skulle erkännas av de 
offentliga. 

Vid mitt besök på Leksakspalatset där jag studerade utställningarna blev 
mitt intryck, utifrån ett professionellt museologiskt perspektiv, att de 
uppbyggda miljöerna bestod i en stor blandning av leksaksfigurer. Det verkade 
som de något på måfå blivit utplacerade i sina miljöer. Förklaringen fick jag 
efter frågor om vad ägarna ville visa med utställningarna och hur de tänkt. 
Ägaren berättade att de mera vill vara ett upplevelsemuseum än ett 
samlingsmuseum. Han sade att tanken bakom utställningarna var att visa själva 
leken, det vill säga hur man kan leka med de utställda föremålen. Efter denna 
princip hade de även klassificerat föremålen. De hade inte delat in leksakerna 
efter exempelvis fabrikat eller tillverkningsår, utan deras filosofi var att en bil 
är en bil och en cowboy är en cowboy. En sådan inställning skulle kunna 
underlätta ett kreativt museiarbete och generera utställningar som känns 
levande. En kritisk granskning av utställningen visar istället att de uppbyggda 
miljöerna förmedlade en känsla av en mer konventionell utställning. Många 
föremål av samma typ stod tätt uppradade på hyllor, såsom actionfigurer, 
souvenirdockor och ”Happy meal figurer”.31 Samlingen av Happy meal-figurer 

                                                 
30 Johanna-museet: http://w1.411.telia.com/~u41106646 datum: 2002-06-18 
 Teknik på farfars tid: www.algonet.se/~arneg/motormuseum/tpft datum: 2002-06-18 
 Jämför med bilder i: Arcadius, Kerstin, 1997, Museum på svenska. Länsmuseerna och kulturhistorien, 
s. 151 ff. 
31 Leksakspalatset: http://www.leksakspalatset.se/page07c.htm datum: 2002-06-18 
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var nära nog komplett, vilket framhävs på museets hemsida.32 Men det är lätt 
att vara kritisk, så det krävs att tilläggas att utställningarna förändras 
kontinuerligt och byggs hela tiden på. Kritiken ligger i att min upplevelse av 
utställningarna som besökare blev en annan än vad som var tänkt. 

I äldre tiders museiutställningar var idealet att de skulle visa ett stort antal 
föremål, inte bara för att visa en stor och vältäckande samling; utan det fanns 
en typologisk orienterad ambition också. Inspirationen kom från 
naturvetenskapen via arkeologin.33 Detta mera typologiska tänkande och en stor 
mängd utställda föremål präglar de privata museer som jag har varit i kontakt 
med. I första hand visas helst alla föremål ur museets samlingar, i andra hand 
kommer ett mer systematiserat och pedagogiskt ordnande. 

Att producera bra utställningar är heller inte problemfritt för de offentligt 
finansierade museerna. Även där kan utställningsproducenten projicera sig 
själv i dess utformning. Projiceringen ligger i att det är utställningsproducenten 
som väljer ut vilka fakta som ska presenteras, vilka föremål som skall visas, 
fotografier och så vidare. Utställningsproducenten Clara Åhlvik34 säger till 
exempel att ju mer man lär sig om sig själv och sin egen historia kan man skilja 
på vad som är en själv och vad som är hos andra. Hon kan upptäcka åtskilliga 
projiceringar i utställningar: fadersuppror, moderslängtan, trygghetsbehov och 
konflikträdsla. Hon ger exempel på ”Den Kämpande Arbetaren, Den Goda 
Bondefamiljen Som Leker Mamma Pappa Barn, Den Lyckliga 
Fiskaren/Hantverkaren/Samen/Med Flera, Den Dumma Industrialismen och 
inte att förglömma Naturen Som Det Alltid Är Synd Om”.35 

Ett sätt att undvika projiceringar är att just utforma föremålsrika och 
estetiska utställningar, en lösning flera privata museer valt. Dessa tenderar 
dock att inte bli så givande; varken ur en kunskaps- eller känsloaspekt. En bra 
utställning bör istället ha en balans där man kan ha friheten att leka, 
dramatisera och levandegöra; men att besökaren själv också skall kunna ta 
ställning. Detta ställningstagande från besökarnas sida är något som Djusa 
indianmuseum försöker uppnå då de genom sina utställningar vill förmedla en 
korrekt bild av prärieindianernas liv. Vad som ändå är tydligt vid en studie av 
hemsidan är en klar projicering av ägarens egen bild av indianernas situation, 
vilket då bekräftar Åhlvik.36 

                                                 
32 Leksakspalatset: http://www.leksakspalatset.se/page07.htm datum: 2002-06-18 
33 Arcadius, 1997, s. 154. 
34 Åhlvik, Clara, 1996, ”Rätten till en alldeles egen ram”, s.105f. 
35 Åhlvik, 1996, s. 106. 
36 Djusa indianmuseum: www.djusaindianmuseum.com datum: 2002-06-18 
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Privat uppbyggda utställningar har i sina föremålsrika utställningar i så fall 
en lägre grad av projicering; men eftersom det i högre grad är ägaren själv som 
bestämmer vad som skall ställas ut är det tänkbart att de ändå präglas av en hög 
personlig påverkan. 

Flera av de privatägda museerna i denna undersökning ansåg att offentliga 
museer var tråkiga, sterila och tröga och att det överlag är för få förändringar i 
utställningarna. Denna kritik är befogad, men det är viktigt att ha i åtanke att 
privata museer har en mindre organisation och ett mer direkt förhållande till 
sina samlingar då det förhållandevis ofta är museets ägare som från början 
byggt upp samlingen eller som förvaltar den.37 

Det är nödvändigt att påpeka att av mina sex utvalda museer var tre av dem 
museer med teknisk inriktning. Ägaren till Teknik på farfars tid poängterade 
det stora intresset hos besökarna för samlingen av mopeder. En kritik ägaren 
framförde var att bland andra länsmuseerna inte har satsat tillräckligt på 
teknikhistoria och antagligen inte ens har en moped i sina samlingar. Ägaren 
ansåg också att statliga museer skulle bli bättre ifall de blev mer populistiska, 
men att de ofta saknar eldsjälen. 

Kritiken gäller alltså en försummad teknikhistorisk insamling från de 
offentliga museernas sida, som underförstått säger att det privata museet har 
något att tillföra det materiella minnet som ett offentligt museum saknar, med 
eller utan tolkningsföreträde. 

Jag kan till det här säga att de väl kan inneha en större ansamling föremål 
av en viss art, men att de saknar kunskapen att professionellt hantera dem. Vad 
som kan finnas är en detalj- och teknisk kännedom om föremålen, vilket kan 
uttryckas i att Johanna-museet har ett samarbete med Malmö museer och 
Tekniska museet i Stockholm. 

Samlare, samlingar och offentlighet 
Med hjälp av detta tema skall jag prova vad samlande kan ha för betydelse när 
ett museum skapas, och på vilka sätt en samling kan brukas. 

Generellt baseras museer på en större samling som uppstått genom 
donationer och museets aktiva samlande. Vad är det då för mekanismer bakom 
samlande som handling? Hur ter sig samlandets logik? Ingår det i samlingens 
idé att transformeras till en museal kontext, eller är samlingen primärt en 

                                                 
37 Jfr: Varine, Hugues de, 1996, ”Lokalmuseet som process”, s. 63. 
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anhopning av föremål som i sig självt uppfyller ett egenvärde, för att mera 
placeras i ett museum om så blir fallet? 

De sex museerna i den här undersökningen bygger alla på exponering av 
samlingar. Samlingen är ju som oftast basen i en museiverksamhet och det är 
gällande oavsett om det handlar om offentliga eller privata museer. Vad jag 
skall diskutera i detta avsnitt är hur, och varför en samling uppkommer. 

De offentligt finansierade museerna bygger ofta på en samling som 
institutionaliserats i exempelvis ett länsmuseum men som från början var 
uppbyggd av någon hembygdsförening. De ideella museerna är även de 
uppbyggda kring samlingar, men som med tiden (i flera fall, enligt ägarna) mer 
eller mindre krävde sitt museum. Men det finns även ett annat scenario där det 
primärt uppstår en idé om ett museum, och det sekundärt krävs att skaffa 
material till detta, museets fysiska förutsättning, det vill säga att man börjar 
samla. 

I Samlarnytt står följande om avsikten att skapa ett museum: 
 

Styrelsen för hembygdsgården har efter förslag från undertecknad 

Nordstjärnemedlem beslutat att bygga upp ett permanent kaffemuseum med: 

*Historik 

*Gammalutrustning inkl. reklamskyltar mm. *Kaffekoppar *Kaffekannor 

*Kaffekvarnar *Kaffeburkar *Gräddkannor *Sockerskålar *Kaffekokare 

*Termosar 

Planerat kaffemuseum kommer att byggas upp under denna sommar t.o.m 

våren 1999. Uppbyggandet av museet bygger i första hand på skänkta föremål 

från såväl företag som privatpersoner. Så bästa samlare här har Ni möjlighet 

att skänka enstaka föremål eller hela samlingar till Ransäters blivande 

kaffemuseum.38 

 
 

Detta är ett exempel på vad jag nämnde ovan. Idén om ett museum finns och 
beslutet att det skall skapas är fattat. Då återstår egentligen att skaffa en 
samling till museet. 

Då man börjar att samla är det process och en handling, en konkretisering 
och upphöjande av en materiell kultur. Men vad kan i så fall betraktas som 
samlande, och hur ska man avgöra i vilket skede man kan kalla något en 

                                                 
38 Eliasson, Kjell, 1998, ”Ransäters Kaffemuseum”, Samlarnytt, nr: 6, s. 6. 
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samling? Räcker det med att någon kallar det för samling? Eftersom en 
samling alltid börjar utan några föremål överhuvudtaget är det den 
ursprungliga intentionen som vi ska söka efter och utgå ifrån. För att behandla 
samlande som begrepp, börjar jag med att betrakta en samling som ordnade 
föremål efter en särskild princip; ett antal objekt som förts samman efter en 
persons eller grupps intention. Det är alltså frågan om vårt förhållande till en 
materiell kultur där de insamlade föremålen ska representera och även 
förkroppsliga en mänsklig erfarenhet. Detta behandlas utförligt av Susan 
Pearce i verket On Collecting.39 För att förtydliga det hela och föra det närmare 
ämnet för min diskussion, kan jag hämta ett tydligt exempel från Smålands bil, 
musik och leksaksmuseum, på vars hemsida står att läsa: 

 
Ingemar Ahlqvist (ägaren) hade en dröm som barn. Hans familj hade ingen bil 

så Ingemar bestämde sig för att han skulle ha många bilar när han blev stor. 

Nu har han förverkligat sin dröm. Nu har han en massa bilar, och exlusiva 

[sic] sådana som ex. Rolls Royce, Jaguar, Bentley, Bugatti, Morgan, Ferrari, 

Porsche och många fler. Han har även tusentals leksaker i alla former.40 

 
Detta visar ett annat sätt, ett annat syfte bakom skapandet av ett museum än i 
fallet med kaffemuseet. Museets hemsida vill till besökare förmedla en 
bakgrund till varför processen till bildandet av deras museum började, genom 
att här ge en bild av varför museets samling började att samlas in. De vill här 
på hemsidan förmedla det känslomässiga värdet i samlingen. 

Något som är slående i samlarsammanhang är det speciella föremålet, det 
unika, det fantastiska. Ibland visas det gärna att ”man förr också kunde”; att då 
behärskades en teknik som idag lätt kan tros vara något som kom betydligt 
senare.41 Om det inte går få tag på detta fantastiska föremål, kanske det ändå är 
möjligt att bygga upp en fantastisk samling. Eller utopin; en komplett 
fantastisk samling av fantastiska föremål. Det som jag i detta stycke tagit upp 
kan iakttas på det sätt Teknik på farfars tid framställer sig i ett 
informationsblad. Hos dem kan besökare se ”legendariska prylar!” och 
”föregångare till våra tiders dagliga tjänare”. Bilderna på bladet visar 
tvättmaskiner, symaskiner och dammsugare; radioteknik, olika typer av 

                                                 
39 Se: Pearce, 1995, s. 20-27. 
40 Smålands bil, musik och leksaksmuseum: www.algonet.se/~fyratorn/museum datum: 2002-06.18 
41 Se: Bohman, 1997, 98 f. 
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belysning och uppvärmning. I samlingarna finns det också ett värmeskåp som 
enligt skribenten i Samlarnytt är unikt, och i artikeln beskrivs mötet med det: 

 
Och inte långt från smedjan stod någonting som såg ut som en gammaldags 

varmvattenradiator. Det enda som skiljde den från en vanlig radiator var en 

skåplucka på framsidan. 

- Här ställde man mat för varmhållning, berättar Bengt med illa dold stolthet. 

Den radiatorn var tillverkad på Husqvarnafabriken och från fabriksmuseet har 

man ett väldigt gott öga till det värmeskåpet. För det enda kända exemplaret 

finns hos Hedi och Bengt på ”Teknik från farfars tid” [sic] och saknas således 

på museet i Husqvarna… Inte underligt att Bengt såg så belåten ut.42 

 
Här är det alltså frågan om att ha lyckats erövra det unika föremålet, som till 
och med gått förbi fabrikens eget museum. Men jag vill återknyta till det ovan, 
att med tiden skapa en samling som motsvarar samlarens egna föreställningar, 
samlaren måste i ett första steg finna något att samla, eller kanske rentav 
förverkliga en dröm.43 

Hur hanteras sedan de insamlade föremålen? I en vetenskaplig kontext 
delas de in efter vedertagna klassificeringssystem (ex. för museer utvecklade 
OUTLINE eller SOFIE), medan privatsamlaren kan klassificera föremålen 
efter eget huvud.44 Detta är en viktig skillnad i förutsättningarna i hanteringen 
av samlingar, beroende på om de tillhör ett offentligt museum eller ett privat 
museum. 

En problematik i samlarsammanhang är affektionen ägaren kan känna till 
sin samling. Ett känslomässigt band som kan generera en ängslan över att 
någon gång skiljas åt, och då inte ha kontroll över samlingens varande. En 
rimlig filosofisk fråga är då vem som kontrollerar vem; föremålen eller 
samlaren? 

Genom att donera sin samling till ett museum har samlaren tillgripit en 
åtgärd mot att samlingen riskerar spridas för vinden. En placering på ett 
museum blir den bästa slutliga förvaringen för samlingen; museet har fått en 
funktion och status som föremålens trygga hamn. Om samlingen ställs ut blir 
det även ett erkännande av samlingen, och i förlängningen av samlaren själv. 
En genväg för samlaren att uppnå detta blir att musealisera sin egen samling 

                                                 
42 Rundström, 2001, s. 14. 
43 Jfr: Bourdieu, Pierre, 1991, Kultur och kritik, Anföranden av Pierre Bourdieu, s. 181. 
44 Walker, Julian, 1997, ”Afterword: acquisition, envy and the museum visitor”, s. 260. 
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för att säkra dess existens.45 Samlaren erhåller då makt över sina föremål, sin 
samling; och i förlängningen makt över sitt museum. Flera av de privata 
museer jag använt för denna undersökning följer flera denna logik. Lidéns 
samlingsmuseum byggdes upp kring en befintlig samling. Grundaren till 
Johanna-museet hade under 50- och 60-talet byggt upp en stor samling som 
med tiden krävde ett museum. Samlingen får ägaren att utföra en handling, en 
åtgärd för att föremålen inte skall skingras. 

Ett annat sätt att betrakta samlande är som en form av konsumtion. 
Samlaren konsumerar det begärliga, de åtråvärda föremålen. De insamlade 
(infångade) objekten försvinner inte i denna konsumtion rent fysiskt, men de 
försvinner från den öppna marknaden; de upphör att cirkulera. Samlaren 
konsumerar således cirkulerande föremål, och placerar dem (efter infångandet) 
i sin samling som en fast punkt. Samlaren har i det skedet än mer kompletterat 
sin samling, och räddat föremål som samlaren bedömer hör ihop. Den tryggaste 
förvaringen för de infångade föremålen och för att undvika att de på nytt 
hamnar i marknadens virvel är en slutlig och skyddad placering i ett museums 
samlingar. 

Samlande är många gånger en organiserad besatthet som kan uttryckas i en 
jakt, eller ett begär efter den kompletta samlingen.46 Meningen ligger inte 
nödvändigtvis i summan av insamlade objekt, utan betydelsen samlaren 
tillskrivit dem. Avgörande är avsikten med samlingens uppkomst. Skall den 
väcka förtjusning, bräcka grannen eller vara en del av kulturarvet. Där finns det 
en uppenbar skillnad mellan museiföremål och samlarföremål. Vad jag tänker 
på är den insamling som pågår idag på museerna och hur den sett ut historiskt, 
men det är värt att påpeka att flera museers samlingar från början var privata 
sådana. För uppsatsens diskussion skulle vi kunna tala om den skilda synen på 
föremål i en samlar- eller museikontext, närmare bestämt vad man ser som 
attraktivt eller skräp. 

En samlare åtrår föremål som av olika skäl är attraktiva. Det kan vara en 
kaffekopp, en grammofonskiva med ett speciellt serienummer, eller en 
silverbägare. Jag bortser här från ett möjligt ekonomiskt värde då det 
avgörande lika gärna kan vara samlarens känsla för objektet; vilket innebär att 
samlaren kan förvandla något som betraktas som skräp till något viktigt och 
åtråvärt.47 

                                                 
45 Jfr: Walker, 1997, s. 256. 
46 Se: Pearce, 1995, s. 11 & 20 ff. 
47 Se: Thomson, Michael, 1994, “The filth in the way”. 
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Ett offentligt museum har ett annat syfte med sin insamling som kommer 
av att kunskapsmålen skiljer sig från de flesta privata museer. Ett undantag 
bland de sex museerna som använts i den här undersökningen är Djusa 
indianmuseum, som har en uttalad folkbildningsambition. I offentliga museer 
skall föremålen vara en del av kulturella arv för framtiden. De skall 
representera en historia, bilda en allmänhet, och i magasinet finnas till hands 
för att svara på forskares frågeställningar. Då är det heller inget hinder (närapå 
en fördel) att samla in vad som betraktas som skräp. Men frågan är om det 
insamlades status förhöjs när det hamnar i samlingarna? Det gör det, eftersom 
det är material för forskning, och att det med tiden automatiskt erhåller en viss 
status.48 

Skillnader i samlingars uppbyggnad och hur föremål får en annan status 
kan exemplifieras med att Lidéns samlingsmuseum har samlingar som bildar 
symmetriska tal; såsom 3333 kaffekoppar eller 2222 sockerförpackningar. 
Leksakspalatset har i stället en strävan att uppnå kompletta samlingar och 
samlar kontinuerligt in föremål. Dessa två kan man jämföra. Leksakspalatsets 
samling blir inte komplett förrän alla föremålen har kommit i deras ägo. 
Medan Lidéns samlingsmuseum har en komplett samling i och med att ett visst 
antal är uppnått. Det vill säga att föremålet erhåller sin status i och med att det 
är en del av ett symmetriskt tal och det brukas även i egenskap av att ingå i 
detta symmetriska tal förutom att det används i utställningar som ett 
representerande ting i sig. 

Ägaren till Teknik på farfars tid berättade att samlingarna växt till den grad 
att han inte visste var han skulle göra med dem. Ett problem som med tiden 
ledde fram till att museet skapades. Samlingarna fick en annan betydelse. De 
skrymmande samlingarna hade övergått från att vara en belastning till att vara 
en resurs. Att ägaren inte slängde alltihop vittnar om känslomässiga band till 
sin samling. 

Som delförklaring betraktar jag uppkomsten av privata museer som sista 
fasen i en process; mental som praktisk.49 Denna process börjar med att bygga 
upp en materiell samling; en illustration av en samlandets tanke. Vidare i 
processen är att konstatera samlingen; att anse den som tillräcklig, eller kanske 
fulländad; den för samlare skrämmande utopin. Samlingen och museet har 
blivit samlarens sanna hem, samlarens ansikte. 

                                                 
48 Jfr: Bohman, Stefan & Lindvall, Karin, 1997, ”Museerna i samhället och samhället i museerna. En 
positionsangivelse”, s. 82 f. 
49 Jfr: Pearce, 1995, s. 11. 
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Här kan iakttagas en distinktion mellan privata och offentliga museer. En 
viktig skillnad är funktionen och syftet med samlingen och på vad sätt ägarna 
förhåller sig till föremålen. Vad jag menar är att det ofta är ägaren till museet 
som själv byggt upp samlingarna och därmed har ett direkt förhållande till 
dem, medan på ett offentligt museum dominerar ett distanserat professionellt 
förhållningssätt. En viktig aspekt är att föremålen ett offentligt museum samlar 
in tillhör museet, och i förlängningen allmännyttan. I privata sammanhang 
handlar det om ett personligt ägande av föremålen än förvaltning av samhällets 
materiella minne. Men det som kanske är mest påtagligt vid en jämförelse av 
privata och professionella museer är att det förstnämnda samlar för samlingen i 
sig, för att fylla den med åtråvärda föremål. Det offentligt finansierade museet 
samlar för att det ska ingå i, och vara en representant för, ett kulturarv. Jag vill 
då kalla det för att privata museer mera förvarar föremålen, medan 
professionella museer förvaltar dem. 

Bilder av tid 
Under de första kontakterna med ideella museer slogs jag av den viktiga roll 
nostalgin spelade för verksamheten. Det skulle visa sig att nostalgi i flera fall 
är ett verktyg till att få besökarna att känna igen sig, och jag skall i avsnittet 
nedan visa exempel på en sådan medveten användning av nostalgi, men också 
på vad som först tycks vara nostalgi, i själva verket är romantisering. Jag 
kommer att begagna dessa två begrepp, och för diskussionens fortlöpande är 
det nödvändigt att precisera vad jag lägger för betydelse i dem. Begreppen 
används för att tydliggöra skillnader i förhållningssättet till historia bland 
privata museer. Detta för att sedan jämföra med professionella museers 
historiesyn. 

Nostalgi är ett sinnligt förhållningssätt till något självupplevt – det vill 
säga känslomässiga minnen. Dessa minnen är oordnade och subjektivt utvalda, 
och kan uttryckas i en kulturpessimism, identitetssökande och en misstro inför 
framtiden.50 

Romantiserande är ett känslomässigt förhållningssätt till något som inte är 
självupplevt. Därför går romantiserande utöver den givna verkligheten 

                                                 
50 Idéhistorikern Karin Johannisson (2001) presenterar i sin bok olika perspektiv på vad nostalgi varit för 
människor genom tiderna. Jag använder här hennes redogörelse för en modern förståelse av nostalgi. Hon 
presenterar ett resonemang som jag blir inspirerad av och använder i uppsatsens diskussion. 
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eftersom det handlar om en subjektiv fantasi och inte ett minne, men det kan 
föda en föreställning om att vara sakligt.51 

Diskussionen inleder jag med ett citat hämtat från Samlarnytt för att 
exemplifiera en modern förståelse av begreppet nostalgi. I citatet beskrivs ett 
möte med föremålen i utställningarna på Teknik på farfars tid: 

 
Det går inte att missa museet. Hela gräsplanen framför museibyggnaden är 

fylld med gamla lantbruksmaskiner från farfars tid. Vart jag än såg, så 

vaknade minnesbilder från min egen barn- och ungdomstid. […] Och på 

museigården gick jag omkring, fylld av mina minnen, och klappade gamla 

plogar, harvar, vältar, såmaskiner och alla andra maskiner och redskap som jag 

själv en gång kört eller använt. […] Och i museismedjan finns också en 

motordriven centralaxel, med remskivor till alla de maskiner som användes i 

smedjan. Precis som jag själv mindes det, när jag var med farfar till 

hovslagaren i min barndoms bysmedja.52 

 
En beskrivning av ett minne som väcks till liv; ett minne som framkallar en 
känsla. Eller kan det vara en känsla, en fysisk beröring av föremålen, som 
framkallar ett minne, eller tolkningen av ett minne? Klart är att skribenten har 
personliga minnen från en sådan verkstad som museet vill visa, och det påstås 
också i citatet ovan att det var precis som skribenten själv mindes det. Detta 
kan inte stämma, dels att döma av bilder jag sett från utställningen, och att det 
inte är skribentens barndoms bysmedja. Min tolkning är att smedjan skall ses 
som ett tecken för en nostalgisk bild av en äldre smedjemiljö och att Teknik på 
farfars tid uppnått sitt syfte med utställningen – igenkännandet. Nostalgin 
förvandlar här historien, eller de historiska föremålen till ett objekt 
(incitament) för känslokonsumtion. Den uppbyggda smedjemiljön blir en 
minnesplats och väcker skribentens oordnade minnen.53 Föremålens väsen 
väcker skribentens (brukarens) känslor oberoende av om deras individuella 
historia stämmer överens rent faktiskt. Föremålen i en nostalgisk kontext 
laddas med känsloväckande potential. Förvisso kan det nostalgiska värdet hos 
ett föremål variera beroende på vem som möter dess berättelse. Men hur kan då 
nostalgi uppstå i förhållandet till föremål? 

                                                 
51 Jfr: Larmore, Charles, 1996, The Romantic Legacy, s. 14. 
52 Rundström, 2001, s. 12 ff. 
53 Se: Johannisson, 2001, s. 154. 
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Nostalgi kan inte uppstå utan att en företeelse eller tidsepok övergått i 
något annat, det vill säga att det skett en förändring. Det försvunna, nu 
tillhörande det förflutna, omvärderas av en allmänhet och valda delar väljs ut 
och anpassas efter dagens förhållanden.54 

Nostalgi skall ses som något individuellt; en egen form av 
modernitetskritik. Att det mera handlar om minne, det subjektiva känslosamma 
minnet, än ett socialt fenomen.55 I förlängningen blir nostalgi ett sätt att 
synliggöra känslor; och då tror jag att vi börjar närma oss en tänkbar 
delförklaring till uppkomsten av ideella museer. Museet Teknik på farfars tid 
talar på hemsidan och i sitt informationsblad till besökarnas nostalgiska känslor 
(bara namnet på museet andas nostalgi). Besökarna kan komma dit och se 
”prylar till 1000 – upplev Gamla Tider”, och att de kan uppleva en tidsenlig 
lanthandel och bysmedja. 

I detta läge är det angeläget att skilja på två saker. Den nostalgiskt 
utformade utställningen, och den nostalgiska besökaren. Det ena förutsätter 
inte det andra, och här finns ett gemensamhetsdrag mellan privata och 
offentliga museer. En besökare kan bli nostalgisk oavsett om det är syftet med 
utställningen (som Teknik på farfars tid), eller om det är en professionellt 
uppbyggd utställning där historien behandlas vetenskapligt. Besökarens 
nostalgiska reaktion är ett mål för en del privata museer, men för det offentliga 
strider det mot folkbildningsambitionen. Att en kritiskt uppbyggd utställning 
kan upplevas på ett sätt som inte var tänkt beror på att nostalgi och 
romantisering är illusioner; subjektivt skapade eller omformade bilder av 
historiska fakta.56 Något kroppsligt och sinnligt som söker ett jag, en kanal att 
uttrycka sig. 

På Djusa indianmuseum uttryckte ägaren att nostalgi var något de med 
kraft försökte undvika i syfte att göra upp med den stereotypa bilden av 
Nordamerikas indianer. Genom att museet vill förmedla en saklig bild av 
prärieindianernas kultur vänder de sig främst till vuxna och ungdomar. Det har 
inträffat att besökare uttryckt besvikelse över att det inte var mera som en 
äventyrsby. Anledningen till det trodde ägaren berodde på att många av 
besökarna hade lekt indian som barn och hade kvar en sådan bild av indiansk 
kultur. Då finns det en nostalgisk förväntan hos besökarna att få sitt väckta 

                                                 
54 Ett tydligt exempel är den nostalgiska hållning som många har till numer försvunna äldre ”anrika”  
bensinbolag, och det stora antal bensinanläggningar som de hade utefter vägarna. 
55 Johannisson, 2001, s. 153 
56 Jfr: Johannisson, 2001, 155 f. & Larmore, 1996, s. 14. 
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minne illustrerat eller förkroppsligat. Vad gäller museets pedagogiska 
ståndpunkt är det inte något hinder att seriöst behandla en kultur fastän den 
riktar sig till barn med tanke på museipedagogernas arbete på offentliga 
museer. 

Vid en studie av museets hemsida blir det första intrycket att det är en 
ambitiös hemsida som strävar efter att göra en saklig presentation av de 
nordamerikanska indianernas kultur. Med en kritisk granskning av hemsidan 
framkommer en försvarshållning mot angrepp som hotar indianernas 
ursprungliga arv och religösa ritualer. Ett citat hämtat från hemsidan är en 
kommentar på en diskussion om hur de nordamerikanska indianernas religion 
och ceremonier utnyttjas och missbrukas:57 

 
Vi på Djusa Indianmuseum håller helt med om detta. Vi vet att detta 

förekommer även i Sverige, men låt indianerna behålla sina egna ceremonier. 

De vita har tagit mycket redan nu från Indianerna, vi behöver inte ta deras 

ceremonier.58 

 
Ett annat citat skildrar ett besök ägaren gjorde vid Wounded Knee och som 
beskriver de känslor som väcks av platsen: 

 
Några bilder från min senaste resa till USA. Från att ha sett Wounded Knee 

när det har varit 30 grader varm [sic] var det en viss känsla att se det när det 

var snö och minusgrader med tanke på att massakern ägde rum i kyla och snö 

1890. Stoneville Saloons annonsering är ärlig – Cheap Drinks – Lousy Food59 

 
Om jag följer Karin Johannissons definition av en modern förståelse av 
nostalgi och fokuserar på begreppen kulturpessimism och framtidsrädsla, 
uttrycker Djusa indianmuseum nostalgi genom att föra fram den orättvisa 
behandling indianerna har fått utstå (e.g. att deras religion och ceremonier 
exploateras). Men det som uttrycks i citaten kan istället betraktas på ett annat 
sätt. 

Det finns i citaten en romantiserande hållning till indianernas egen kultur, 
hur den förstörts av det modernas påverkan, och om de bara kunde hitta 
tillbaka till det ursprungliga skulle det bli bättre (något tillspetsat). Vad som 

                                                 
57 Perrot, Paul N, 1997, ”Museum ethics and collecting principles”. 
58 Jfr: Johannisson, 2001, s. 155 f. 
59 Djusa indianmusem: www.djusaindianmuseum.com datum: 2002-06-18. 
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kommer fram på hemsidan kan betecknas som först en nedgångsberättelse, 
men med hopp om bättre tider. Men i själva verket är det en romantisering av 
indianernas liv i ett utifrånperspektiv. 

Den historiska händelse som inträffade på platsen Wounded Knee kan 
ägaren till Djusa inte ha något personligt minne av, och då är det inte heller 
nostalgi. Eftersom det istället rör sig om romantisering finns där också ett 
objekt att romantisera kring (en verklighet som i detta fallet är indianernas 
livssituation och den fysiska platsen Wounded Knee där en folkmord ägde 
rum) men där uppfattningen går utöver det givna. Hur förhåller sig då 
begreppet nostalgi till romantisering? 

I en nostalgisk känsla är man medveten om att det egentligen är en illusion, 
men en romantisering har inte samma grad av reflexiv distans.60 En person som 
romantiserar en historisk epok kan ha föreställningen om att vara saklig och 
seriös, men kan egentligen måla upp en omedvetet onyanserad bild. Jag tror att 
det kan vara frågan om en överfokusering på ett objekt där intresset och 
välviljan övergår i en onyanserad eller även felaktig uppfattning. En 
uppfattning som går utöver en given verklighet eftersom det inte är frågan om 
något minne. En nostalgisk upplevelse är frågan om oordnade subjektivt 
utvalda minnen och kan då inte vara verkligt i ett nu. 

De museala fälten 
I detta avsnitt skall jag diskutera på vilka sätt privata museer kan förhålla sig 
till ett musealt fält, och huvudfrågan är här: varför är det så viktigt för privata 
museer att bli erkända? Jag skall i mitt sökande efter ett svar på det ovan visa 
några tänkbara strategier som ägarna till privata museer väljer för att 
manövrera på fältet där det finns något de eftertraktar. 

Inspirerad av Pierre Bourdieus begreppsvärld skall jag försöka förstå 
museets egen konstitution i relation till förståelsen av ett musealt kanon. En 
utgångspunkt för den fortsatta diskussionen är ett musealt kanon där ett 
museum skall bestå av ett antal lokaler där besökarna förväntas röra sig efter 
ett visst mönster (följ pilarna i den kronologiska utställningen). Ett privat 
museum betraktar jag här som en kombination av museet som rum, ägarnas 
visioner och kulturella kapital. En berättigad fråga är hur de privata museerna 
förhåller sig till föreställningen av museum? För att stärka min frågeställning 

                                                 
60 Se: Johannisson, 2001, s. 155 f. 
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kan jag här citera Donald Broady som i sin redogörelse för Bourdieus 
fältbegrepp presenterar en ”minidefinition”: 

 
med socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt61 

 
I en jämförelse mellan professionella och privata museer blir ett nyckelord 
tolkningsföreträde, som i fältet är en del av yrkesaktörernas kulturella kapital. 

Ägare till ideella museer har ett svagare kapital i jämförelse med offentligt 
finansierade museer, men en hög grad av kulturellt kapital genom sin tillgång 
på föremål.62 Tydligen föder detta en strävan att erkännas de kapital som 
professionella museer besitter. Genom att tillskrivas samma kapital som de 
offentligt finansierade museerna kan privata museer nå sitt slutmål; att bli ett 
riktigt erkänt museum som i praktiken innebär att de får tolkningsföreträde. 
Men det finns andra strategier de privata museerna kan välja för att skaffa sig 
inflytande på fältet. 

Jag har blivit uppmärksam på att det pågår konstituering av ett eget 
symboliskt kapital inom en privat museisfär som kan framkalla ett musealt 
delfält. Uttryck för att det förhåller sig så är att samtliga av de sex privata 
museer som jag använt för uppsatsen tydligt framhöll att de byggt upp och 
klarade verksamheten helt utan statliga bidrag. Det fanns även en uttalad 
efterfrågan på ett mer organiserat samarbete mellan såväl privata som 
offentliga museer.63 

De ideella museerna vill ingå i det museala fält där de professionella 
museerna är de dominerande, men de släpps inte in. En konsekvens kan bli att 
den privata museisfären (i brist på erkännande) börjar forma ett eget musealt 
fält, men i påverkan av det förra. Utifrån sin förståelse av ett musealt kanon 
imiterar de ideella museerna de offentliga, men påpekar att de är självständiga i 
att de inte tar emot några bidrag och att de mera ger vad besökarna vill ha. 
Denna ambivalenta och imiterande hållning är något som blir tydligt vid en 

                                                 
61 Broady, Donald, 1990, Sociologi och epistemologi, s. 270. 
62 Symboliskt kapital är vad en grupp känner igen som värdefullt och då tillskrivs ett värde. Kulturellt 
kapital är symboliska tillgångar som lagrats eller omvandlats till ett mer konkret uttryck, som till exempel 
att vara bevandrad inom litteratur eller konst. Socialt kapital är den inneboende resursen i individens 
sociala nätverk. 
63 Ägare till andra privata museer har besökt Johanna-museet för att studera varför de har lyckats. Detta 
berättade ägaren för mig under telefonintervjun. 
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jämförande studie mellan museet som utformad plats och ägaren som visionär 
person, och jag skall nedan ge ett exempel. 

Ägaren till Leksakspalatset hade en uttalad vision om en pedagogik där 
leken blir central som museets huvudsakliga tema. Här träder yrkespersonen 
fram med en vilja att manövrera på fältet genom ett klart pedagogiskt budskap, 
som sedan inte stämmer överens med museet som plats. 

Leksakspalatsets materiella uttryck vittnar om en klar påverkan av ett äldre 
musealt kanon med glasmontrar och uppradade föremål. Det finns också en 
vilja att styra besökarna genom utställningarna med hjälp av skyltar och pilar, 
säkerligen i all välvilja. Men här uppstår det ändå en tydlig diskrepans mellan 
ägaren och själva museet. 

Museerna som använts i denna undersökning betraktar alla sig som 
MUSEUM, men vägen till denna ståndpunkt skiljer dem åt och de har valt 
olika strategier att försöka vinna erkännande. 

Teknik på farfars tid har en mer konservativ strategi där ett stort antal 
exponerade föremål får representera sig själva. 

Djusa indianmuseum har i sitt sätt att manövrera på fältet valt en politisk-
radikal strategi, där ambitionen är att följa en seriös linje genom att kämpa för 
prärieindianernas sak och få besökarna att ta lärdom av detta. Den seriösa 
framtoningen vill museet förstärka genom att samarbeta med Etnografiska 
museet i Stockholm.64 I åtanke skall man då ha den kritik ägaren framförde om 
att de inte hade några förebilder förutom dåliga, som tydligt visar denna 
dubbelhet privata museer har till offentliga. 

Leksakspalatset söker erkännande när de på sin hemsida framhäver att de 
vunnit institutionellt medlemskap i Svenska museiföreningen.65 Därigenom kan 
de manövrera på de offentliga museernas fält och i detta exempel blir 
ambivalensen mellan privata och professionella museer som tydligast då det 
här är ömsesidigt. 

För att erhålla institutionellt medlemskap i Svenska museiföreningen skall 
man som museum uppfylla uppställda kriterier, och det gör inte 
Leksakspalatset om jag hårddrar det. På Svenska museiföreningens hemsida 
finns stadgarna för medlemskap som lyder: 

 
Institutionellt medlemskap är öppet för svenska museer eller motsvarande 

institutioner. 

                                                 
64 Djusa indianmuseum: www.djusaindianmuseum.com datum: 2002-06-18 
65 Leksakspalatset: www.realtimemusic.se/leksakspalatset datum: 2002-06-18 
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Med museum avses en institution som bevarar materiella vittnesbörd och 

dokumentation om människan och naturen och deras historia och utveckling. 

Genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, 

kunskapsförmedling och undervisning skall förståelsen av det kulturella arvet 

främjas och kunskaperna om människans och naturens situation idag 

fördjupas. 

[…] 

Verksamheten skall vara organiserad så att offentlig insyn är möjlig. 

Verksamheten skall ha permanent karaktär och vara tillgänglig för allmänhet 

och forskning. 

Arbetet skall ledas av personer som har museiutbildning eller 

motsvarande kompetens inom verksamhetsområdet. 

[…] 

Samlingar i enskilda personers ägo eller med kommersiell verksamhet 

som huvudsyfte kan ej vinna medlemskap.66 

 
Att leksakspalatset valts in i svenska museiföreningen trots att de inte 
motsvarar alla kriterier visar på en pågående demokratiseringsprocess och 
faktiskt en kluvenhet inför privata museer från offentligt håll också. Men i 
detta exempel står det klart att Leksakspalatset satsar helhjärtat att bli som den 
offentliga museisfären, i jämförelse med Teknik på farfars tid som hellre ser 
sig som ett alternativ. 

Jag har i detta avsnitt försökt analysera olika strategier de privata museerna 
valt för att manövrera på de museala fälten, och påvisat en strävan att erkännas 
på de professionella museernas fält att och bristen på erkännande kan framkalla 
ett eget delfält för privata museer. Det är också i detta avsnitt det ambivalenta 
förhållningssättet privata museer har gentemot de offentliga blir som tydligast. 

                                                 
66 Svenska museiföreningen: http://www.museif.a.se/index2.html datum: 2003-05-15 
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Kapitel 3 

Lusten att visa föremål 
Ett delmål för museer är själva synliggörandet av dess samlingar, och metoden 
för detta är utställningsmediet. Redan här går att se viktiga skillnader mellan 
museers bruk av utställningsmediet, alltså utställningarnas syfte och funktion.67 
Samma är det med utställningarnas utseende, som genom åren har växlat efter 
skiftande ideal.68 

Utställningen är en berättelse som dess producent kan bruka för att 
förverkliga sitt mål – att producera kunskap. För att nå dit kan man gå olika 
vägar och jag skall här analysera vad som kan skilja mellan de privata 
museerna och de offentliga. 

Det finns en sak som förenar alla former av museer, och allt som kallar sig 
för museum (utom möjligen rena landskap), det är bruket av föremål. Men är 
förståelsen av föremål detsamma mellan museerna? Finns bara ett 
användningsområde? Svaret är att förståelsen av föremålen konstitueras vid 
varje tillfälle, inom varje institution.69 Ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
kanske det till och med går att betrakta föremålet som ”tomt” innan det 
upptäcks (efter att det först blivit attraktivt)70 och placeras i en kontext där det 
tolkas och börjar brukas. Därefter uppstår föremålets betydelse efter det 
sammanhang det placerats i. Föremålet appliceras till ett antal påståenden som 
den som vill visa det finner är av vikt och ”fylls” med mening. Med andra ord 
är det diskursen kring föremålet som skapar föremålets betydelse. 

Viktigt i ett sådant sammanhang är föremålets skick. Där tänker jag 
närmast på skillnaderna mellan privata museer och offentliga museers syn på 
att renovera eller konservera föremål. Skall föremålet brukas praktiskt av 

                                                 
67 Se: Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, 1998, Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage, s. 
131 – 138. 
68 Se: Persson, Eva, 1994, Utställningsform. I kroppen på en utställare 1967-1993, s. 101, och Arcadius, 
1997, s. 150 ff. 
69 Hooper-Greenhill, Eilean, 1992, Museums and the Shaping of Knowledge, s. 194. 
70 Jfr: Bourdieu, 1991, s. 181. 
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besökarna själva eller i ett demonstrationskontext; eller skall det brukas i en 
glasmonter eller bakom ett avspärrningsrep. Ett exempel kan vara en gammal 
cykel i renoverat skick som det faktiskt cyklas på i ett privat museum; men 
som i ett offentligt museum skulle stå bakom avspärrningar med ”vidrör ej”-
skyltar.71 Cykeln skulle upplevas och kunna berätta en annan berättelse för 
besökarna genom att brukas på olika sätt. Förståelsen av föremål är alltså något 
föränderligt, men föremålet i sig är något absolut. 

Här blir skillnaden uppenbar i föremålshanteringen inom de privata och 
offentliga museisfärerna. Ett privatägt museum kan fritt hantera sina föremål 
fastän det påverkar skicket. På Johanna-museet är föremålen renoverade och 
fungerar, att jämföra med offentliga museers bevarandeideal att så lite som 
möjligt påverka skicket. 

Det blir tydligt att föremålen på ett privat museum representerar sin egen 
utställare. Den eftertraktade rollen som museiman kan förverkligas genom 
makten över sina egna föremål där besökarna kan få en alternativ upplevelse. 
Museimannens nostalgiska minne eller romantiserande förståelse kan fritt 
projiceras på föremålen. 

Tidigare var kunskapen om föremålen det viktigaste på ett museum när 
man skulle producera en utställning; och den viktigaste personen var 
intendenten. Nu ser det annorlunda ut. Det har blivit av större vikt att känna 
publiken, och är nu minst lika viktigt som att ha god kännedom om föremålen. 
Sociologiska som psykologiska aspekter har vävts in i skapelseprocessen av 
utställningar. Det gäller att hitta nya målgrupper genom att söka svar på frågor 
om vilka som går på museum, och vad de är intresserade av. Människors 
museivanor kartläggs.72 

Synen på föremål kan te sig olika ut och är en styrande faktor för 
utformningen av museiutställningar. Det finns en typologiskt dominerad syn på 
föremål där den praktiska användningen kan lära oss något om historien. Man 
ser till föremålens form och funktion i första hand, något som räddats från det 
förflutna till samtiden. 

En annan syn är uppfattningen av föremål som något berättande om 
människors värderingar och kultur. De är mera en symbol för människors 
föreställningsvärld i äldre tid och samtid. 

Sedan finns det en fenomenologisk uppfattning av föremål. Att man ser 
dem som levande ting som påverkar människors uppfattning och beteende. Att 
                                                 
71 Jfr: Hooper-Greenhill, 1992, s. 194. 
72 Hooper-Greenhill, 1992, s. 209. 
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ett föremåls tillskrivna betydelse eller användningsområde styr våra tankar, 
men också att det påverkar andra föremål i sig själva. 

Bland privata museer är det den förstnämnda typologiska indelningen som 
klart dominerar, men som idag anses förlegad av professionella 
utställningsproducenter. En orsak kan vara en grundläggande uppfattning om 
vilka föremål som är museologiskt relevanta, ett ideal som över tiden har 
växlat. Men eftersom alla föremål innehåller en berättelse kan alla ting 
upphöjas att bli museiföremål, och till och med konstverk.73 Vilka föremål har 
genomgått en sådan förändring i sin status? Jag kan ge några direkta och enkla 
exempel såsom: leksaker, jukeboxar, bensinnostalgia, elgitarrer och en del 
hötorgskonst. Men dessa exempel har i ett tidigare skede först blivit attraktiva 
för samlare, något som är tydligt bland museerna i denna uppsats. På Johanna-
museet finns en avdelning med föremål från olika bensinanläggningar. Där 
finns äldre typer av bensinpumpar, ett flertal emaljskyltar och oljekannor från 
olika bensinbolag. På väggen sitter att antal fettsprutor dekorativt monterade.74 
En bensinpump av den typ som bilden därifrån visar är idag ett hett eftertraktat 
samlarobjekt och skulle vara kronan i en samling av bensinnostalgia. Från att 
ha betraktats som skrot har den räddats och har nu tillskrivits statusen som 
museiföremål i Johanna-museets samlingar. 

Vad jag vill säga med detta är att en del museer, privata som offentligt 
finansierade, anser att de visar kulturhistoriska föremål av betydelse, men i en 
annan betraktares ögon kan de förvandlas till nostalgisk kuriosa. En del 
upplever exempelvis Teknik på farfars tid som något fantastiskt och 
känsloväckande, medan andra möjligen ser det som ”en massa djävla grejer”. 
Det är alltså mötet med föremålet och de smaker det ger betraktaren som är 
besöksupplevelsen. 

Det går också att vända på perspektivet i synen på museiföremål, och i ett 
försök att förtydliga skall jag använda ett resonemang om Monets målningar av 
näckrosor för att visa hur olika man kan uppleva, i det här fallet, en målning. 
Resonemanget följer ett spår som liknar näckrosorna vid blott förströelse, en 
förbrukningsvara som bara är dekorativ som bonader och fajanstallrikar; 
”föremål som man ser utan att betrakta, som man förstår utan att tänka och som 
man glömmer utan saknad”.75 Filosofen Gaston Bachelard försvarar 

                                                 
73 Jfr: Heidegger, Martin, 1987, Konstverkets ursprung, s. 7 – 11, och Bachelard, Gaston, 1991, Vattnet 
och drömmarna, essä över den materiella fantasin, s. 24.  
74 Jfr: Arcadius, 1997, s. 151 ff. 
75 Bachelard, Gaston, 1991, s. 52 f. 
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näckrosorna med att de kan förstås som en väg in i drömmerier genom sin 
illusion av vattnets rörlighet. Att det i målningen finns ett vattnets skådespel 
som kan inspirera betraktarens fantasi förutsatt att man som betraktare 
välkomnar det.76 Det resonemanget visar av hur stor vikt det känslomässiga kan 
vara; det känslomässiga som även kan framkalla en nostalgisk upplevelse. 
Uppsatsen har visat att det är något som de flesta av de sex museerna vill ge 
besökaren. Samtidigt som det är ett grepp att öka besöksunderlaget och 
därigenom få en ökad ekonomisk avkastning. 

Det kan vara så att privata museer är friare i sitt uttryck, i sin produktion av 
minnen; den berättelse i vilken föremålen placeras in i. De privata museerna 
skulle kunna vara en bild, ett tecken, ett eko av en ganska allmän uppfattning 
om hur ett museum skall se ut. Ett tecken för en uppfattning av ett musealt 
kanon, som från början utformats av de offentliga museerna. 

Det privata museet verkar mer uppstå för att visa, än för att vårda. De 
professionella museerna är till för samla, vårda, visa och forska, och att 
representera flera samhällsgrupper. De är skapade att representera sina 
besökare, likväl som icke besökare.77 De ideella museerna behöver inte ta 
hänsyn till något sådant. De har det inte som utgångsläge, utan behöver bara 
representera sig själva inför besökarna eftersom de formulerar sina egna 
uppdrag.78 

Det finns en kritik mot museer som verktyg att befästa klasskillnader. 
Genom vad museerna väljer att visa, eller vad myndigheter anser att de skall 
visa så är det den härskande klassen som har det största inflytandet. Om man 
betraktar privata museer som museum har den här uppsatsen visat att det inte 
stämmer till fullo. Det privata museet har något annat att berätta. Kanske är det 
något alternativt, en annan historia; någon annans historia. 

En fråga man kan ställa sig är huruvida små ideella museer försöker 
påverka och leda sina besökare genom utställningarna. Finns hos dem en 
tradition av att försöka lära besökarna uppträdande i offentliga 
utställningslokaler?79 Om så skulle vara är det beroende av det enskilda 
museets förutsättningar, vare sig om det nu är privat eller offentligt finansierat. 
Inom den privata museisfären är dessa förutsättningar olika. Det beror på typ 
av samling, plats och byggnad. Då jag besökte Leksakspalatset blev jag som 

                                                 
76 Bachelard, 1991, s. 52 f. 
77 Se: SOU, 1994:51, s. 41f. Museiutredningen talar här också för en breddning av museinamnet, vilket 
innebär att även små enskilda museer bör räknas in som ”medlemmar av museifamiljen”. 
78 Jfr: Bennett, Tony, 1995, The Birth of the Museum, s. 90. 
79 Jfr: Bennett 1995, 100 ff. 
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besökare ledd av en skylt som upplyste om var utställningen började och kunde 
sedan följa pilarna. Skulle man som besökare inte göra det svarar man heller 
inte upp mot utställningsproducentens vision av besöksupplevelsen. Man kan 
då som besökare inte tillgodogöra sig museets berättelse. Som besökare skall 
man upptäcka hur leksakerna kan användas – lekas med i ett lekkontext. När 
Leksakspalatset utformade utställningarna utgick de från en tänkt besökande 
familj, så att alla skulle få ut sitt av utställningarna.80 

Ägaren till Djusa indianmuseum berättade att de helst önskar sig att 
besökarna kommer i grupper så att de kan få guidning. Detta för att museets 
budskap skall få en möjlighet att nå fram riktigt och för att uppnå det kan de 
tänka sig att minska öppettiderna för allmänheten, och mera inrikta sig på 
bokade visningar. Budskapet blir det grundläggande för museet, som enligt 
ägaren aktar sig noga för att gå i någon turistfälla. 

Det egna museet, att vilja 
Det finns en väsentlig skillnad mellan privata museer, offentligt finansierade 
museer, och museets uppdrag. Uppdraget kan vara självpåtaget med ett 
underliggande ansvar eller också utdelat av landsting, kommun, eller regering 
och riksdag. Vid en jämförelse av museal verksamhet måste hänsyn tas till det 
grundläggande uppdraget och det ansvar som inbegriper detta uppdrag. 

Ett statligt museum som tilldelas ett uppdrag anpassar verksamheten 
genom teman för utställningar och hur föremålen brukas. Ett statligt 
ansvarsmuseum kan inte först framställa sin bild av historien och samhället, 
och sedan anpassa ett uppdrag efter det. Detta är förvisso en utopisk bild av det 
hela, för i själva verket anpassas ofta uppdraget till en befintlig verksamhet. 
Men det är utdelandet av uppdrag och det för museet medföljande ansvaret 
som är det primära för denna diskussion. 

Ett privat museum har inte några uppdrag av kommunal, läns eller statlig 
karaktär, och har därmed inte några skyldigheter och kan forma ett eget 
uppdrag, skapa sin egen profil.81 Är då de privata museerna automatiskt 
befriade från ansvar gentemot historien, föremålen och besökarna, bara för att 
de saknar ett uppdrag utdelat av myndighet? Nej, de har ett etiskt ansvar 
gentemot allmänheten, parallellt med ett självpåtaget dito.82 

                                                 
80 Jfr: Persson, 1994, s. 101 ff. 
81 SOU 1994:51, s. 41. 
82 Se: Perrot, 1997. 
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Vid en studie av privata museer går det efterhand att urskilja mer eller 
mindre uttalade uppdrag, men som ser ut på olika sätt. Ett museum som Lidéns 
samlingsmuseum har ett självpåtaget uppdrag av familjära skäl, likaså 
Johanna-museet. För dessa två museum handlar det mycket om att föra ett arv 
vidare, en förpliktelse mot en ursprunglig upphovsman, vilket går att utläsa av 
vad som framkommer på deras respektive hemsida.83 

Situationen för Djusa indianmuseum är annorlunda med sin politisk-
radiakala inställning. Frågan om ett ansvar gentemot besökarna och 
Nordamerikas prärieindianer blir mera påtaglig när museet gör anspråk på att 
leverera en korrekt bild av prärieindianerna, och explicit sprider detta i en 
museikontext.84 Med detta faktum ställs Djusa indianmuseum inför möjliga 
förpliktelser mot museets tema, i det här fallet prärieindianerna och deras 
situation genom historien. 

Ägaren till Teknik på farfars tid har som syfte att väcka besökarnas 
minnen. Johanna-museet kallar sig till och med ”minnenas museum”. Minnet 
av vad? Det är minnet av (eller uppfattningen om) ett kulturarv. Men det är 
deras bild av deras kulturarv. Man kan då fråga sig vems minne det är som de 
berättar, och till vems minne de riktar sig.85 Även om detta är subjektivt 
utformade utställningar efter ett typologiskt ideal medför det ett ansvar att 
försöka ge en korrekt historisk berättelse. 

Kan det ambivalenta förhållandet mellan privata och offentliga museer 
framkalla en värdering av de privata museerna som en motkultur till den 
etablerade museisfären? Något som kan te sig slarvigt och halvproffsigt, en 
besvärlig kultur som utmanar den ordnade museivärlden i att de konkurrerar 
om besökarnas gunst och rätten att bruka föremål och förmedla kulturarv. 
Något som kan provocera i sitt sätt att göra anspråk på museinamnet.86 Eller är 
privata museer ett alternativ eller komplement till professionella museer? 

I jämförelse med exempelvis länsmuseer kan det ideella museet ta sig 
friheten att välja ett förflutet och forma den historiesyn som passar den egna 
bilden. Den till besökarna förmedlade bilden behöver i praktiken inte höra till 
regionen. Den behöver inte ens vara svensk (ex. Djusa Indianmuseum). En 

                                                 
83 Lidéns samlingsmuseum: http://hem.spray.se/bo.liden/lidens.samlingsmuseum.html datum: 2002-06-18 
    Johanna-museet: http://w1.411.telia.com/~u41106646 datum: 2002-06-18 
84 Jag gör inte här någon utvärdering av vetenskapligheten i utställningarna. Vad diskussionen här 
handlar om är en principiell problematik kring uppdrag och ansvar. En rättvis utvärdering av 
indianmuseets utställningar skulle kräva ytterligare studier. 
85 Se ovan: Bilder av tid. 
86 Jfr: Ehn & Löfgren, 1982, s. 42 ff, Kirshenblatt-Gimblett, 1998, s. 259-281. och Björkroth, Maria, 
1996, s. 117 f. 
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museiägare/entreprenör som upplever det nationella som något sämre än den 
egna uppfattningen, kan då istället visa på ett eget alternativ utan krav på 
vetenskaplighet.87 När människan friställs från traditionen i ett postmodernt 
samhälle ger det även en ökad personlig frihet, och tilldelas en möjlighet till 
nya val – att välja och forma en identitet eller ett uttryck. Jonas Frykman 
skriver: ”Hemlöshetens nya identiteter skiljer sig från de gamla genom att de är 
tänkta, visualiserade och hörda. De definieras inte så mycket utifrån fasta 
sociala sammanhang som utifrån drömmar. […] Ju mer människor får 
förmågan att vara sig själva, desto starkare växer behovet av att ha någon att 
efterlikna”.88 

De privata museerna är inte institutioner i lika hög grad som de offentliga 
museerna och har därmed inte samma plats i samhället. I och med att de har en 
annan roll i samhället än de professionella, får de även en annan uppgift att 
fylla. Ett privat museum har en möjlighet till ett friare uttryck men imiterar 
professionella museer. De formar sig själva och marknadsför sig på sitt eget 
sätt. De skulle kunna liknas vid en butik eller restaurant som säljer en 
upplevelse, ett anpassat koncept, där menyn utgörs av nostalgiskt baserade och 
efter önskemål anpassade utställningar. Genom att medvetet anpassa sig efter 
vad de tror besökarna vill ha blir det många gånger självklart att utställningarna 
blir uppskattade. 

Inom den privata museisfären finns dock en viktig skillnad som inte finns 
inom den offentliga, vilket är att den ideella museisfären har två grundläggande 
ytterligheter inom sin organisation: museet som hobby/fritid, och som företag. 
Sedan kan man placera in dem någonstans däremellan. Lidéns 
samlingsmuseum ligger närmast hobby/fritid av de museer jag använt för denna 
undersökning. Mera renodlade företag är till exempel Johanna-museet och 
Smålands bil, musik och leksaksmuseum. Men mitt generella intryck blev att 
samtliga strävade efter en ökad verksamhet och därmed en större avkastning. 
Inledningsfasen för museiverksamhet i privat regi är hobby/fritid med en 
strävan mot museet som företag. Därmed blir det ideella museet politiskt i den 
mån att de medvetet anpassar utställningarna efter besökarnas förväntade 
behov, och att de påstår sig erbjuda något annat än de etablerade museerna. Det 
bör sägas att även offentligt finansierade museer fått ökade krav på lönsamhet, 
som att försäljningen från museishoparna med tiden fått större betydelse och att 
lokalerna hyrs ut till fester. 
                                                 
87 Ehn, Frykman & Löfgren 1993, Försvenskningen av Sverige, s. 67 ff. 
88 Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 158. 
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Ägarna till Lidéns samlingsmuseum berättade att verksamheten drevs 
vidare år från år, men de har ambitionen att den successivt skall växa. Ägaren 
till Johanna-museet hade också ambitionen att museet skall bli vinstgivande 
genom att försöka fånga nya målgrupper och därigenom öka besökarantalet. 
Ökad avkastning försöker de uppnå genom att arbeta fram olika arrangemang 
och producera en ny utställning om året. Ägaren hade uppfattningen att även 
offentliga museer skulle behöva bli mer populistiska. 

En fara för den privata museiverksamheten ligger i huruvida det blir fri 
entré på offentligt finansierade museer eller inte. En sådan reform skulle kunna 
medföra ett ökat krav hos en allmänhet att alla museer då skall vara gratis. Ett 
minskat besöksunderlag skulle medföra att en del ideella museer inte klarar ett 
sådant ekonomiskt läge och tvingas stänga. 

Avslutning 
Oavsett hur man väljer att betrakta ideella museer, har uppsatsen visat på 
skiljelinjer mellan den offentliga och privata museivärlden. 

Det verkar som att de statligt organiserade museerna och de privata mera 
delar på museum som term än sättet att bedriva och uttrycka en verksamhet. 
Gråzoner finns ju, men jag vill akta mig för att föra in begreppen seriös kontra 
oseriös i denna diskussion. Detta handlar om två skilda grundidéer, som 
någonstans har samma ursprung. På en del punkter närmar sig dessa 
verksamheter varandra i viljan att vara objektiva och glädjen i bruket av 
föremål, men med skillnader i slutprodukten där det finns ohämmat bruk av 
nostalgi och även romantisering. Mitt intryck är att den ideella museivärlden 
präglas av visionärer som har en klar bild av hur de vill presentera sitt 
museum, och blir i sin ”yrkesutövning” mera en entreprenör för samlingarnas 
berättelser. 

I diskussionen har jag försökt att problematisera den privata 
museiverksamheten med hjälp av olika teman. De privata museerna har 
diskuterats utifrån synen och kraven på en professionell yrkesmässig hantering 
av föremål och styrning av verksamheten. Samlandet och dess mekanismer har 
också diskuterats. Jag har placerat in museer i en diskussion som 
problematiserar verksamheten utifrån betydelsen av och uppfattningen om 
nostalgi; och sedan försökt se var man kan placera in de ideella museerna på ett 
större musealt fält. 

En tänkbar utveckling av det museala fältet kan bli att en privat museisfär 
befäster sitt eget berättigande, och etablerar sig själv som en del av ett 
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museisverige, men ändock en mera självständig del. Uppsatsen har visat att 
privata museer tenderar att se sig som ett fristående och oberoende delfält där 
egna utformade regler och värden gäller. En utveckling som kan ha kommit av 
en vilja till samarbete med de professionella museerna, men att dessa har en 
förmåga att se privatägda museer lite över axeln. 

Kan då privata museer klassificeras som museum? Enligt ICOM:s 
definition faller de privata museerna inte in under museidefinitionen. De saknar 
exempelvis forskningen och ett utvecklat bildningsideal. De strävar efter 
ekonomisk vinning och är som organisationer inte permanenta. Men den 
diskussion jag fört har visat att det pågår en demokratiseringsprocess av 
museisverige i ett vidare perspektiv som avser att vidga museibegreppet. En 
närmare studie av museal verksamhet visar att tvistefrågan gäller 
tolkningsföreträde, som egentligen är en förlängning av uppdraget 
folkbildning, det vill säga att själv anse sig ha den rätta kvaliteten på sin 
verksamhet. Uppsatsen har visat på felaktigheter i privata museers utställningar 
och att de ibland följer en förlegad pedagogik, men att de har en entusiasm och 
glädje i sin verksamhet som ofta saknas på ett offentligt museum. Så ur ett rent 
vetenskapligt hänseende kan man om möjligt benämna ideella museer som ett 
slags entreprenörsdrivna föremålsgallerier. 
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Sammanfattning 

Genom att problematisera privata museer kan jag i uppsatsen visa på likheter 
och skillnader mellan privata och offentliga museer och det ambivalenta 
förhållningssättet de har till varandra. För att komma fram till mina slutsatser 
har jag formulerat dessa frågeställningar: 

1: Vad är det för aspekter som kan spela in i konstituerandet av ett privat 
museum? 
2: Hur ser ägarna till de privata museerna på sin verksamhet? 
3: Vad finns det för typer av verksamhet inom en privat museisfär? 
4: Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan privata och 
offentliga museer? 
För att finna svar på frågorna har diskussionen baserats på fyra teman, som 

är: professionalism, samlande, nostalgi och det museala fältet. I syftet att 
studera privata museer har valet av teman visat sig vara fruktbärande, och 
dessa diskuteras i separata avsnitt. Uppsatsens källmaterial baseras i huvudsak 
på sex semistrukturerade intervjuer med museernas ägare, och information 
hämtat från deras respektive hemsida. 

Undersökningen visar att skiljelinjerna som finns mellan offentliga och 
privata museer hjälper till att skapa de senares självbild. Detta tar sig uttryck i 
att betrakta sig som ett alternativ till professionella museer, samtidigt som en 
del privata museer strävar efter att erkännas som riktiga museer och därmed få 
tillgång till det professionella fältet. 

Ett för uppsatsen viktigt tema är nostalgi som visade sig vara en 
grundläggande del i flera av verksamheterna jag studerat, och inställningen till 
denna visar en tydlig skiljelinje mellan privata och offentliga museer. 

Det går att se det som att offentliga och privata museer mera delar på 
museum som term, än att de bedriver samma typ av verksamhet. Det handlar 
om två skilda grundidéer men med flera beröringspunkter, som en vilja att vara 
objektiv och glädjen i att bruka föremål. Mitt intryck är att privata museer ofta 
drivs av visionärer, men som mera blir entreprenörer än museimän för sina 
samlingar. 
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