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Inledning  

Nationalmuseum har varit ett av Sveriges största museer sedan invigningen 
1794 och genom seklerna har konstutställningarna förändrats och utvecklats. 
Mitt intresse för Nationalmuseums utställningar växte fram under min praktik 
på museet där jag bland annat kom i kontakt med museets gedigna bildarkiv. I 
detta bildarkiv finns det fotografier som visar utställningarna på 
Nationalmuseum sedan sekelskiftet. Efter en närmare undersökning av bland 
annat basutställningarnas fotografier kom jag till insikt om att man kunde se en 
utveckling i utställandet av målningarna och jag började fundera på vilken yttre 
social påverkan som hade influeras till denna utveckling. Därför avser jag i 
denna uppsats visa att samhällets eller den konstvetenskapliga utvecklingen 
eller en kombination av de båda har haft en påverkan av utställandet av 
målningar på Nationalmuseum. 

Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning av basutställningen på 
Nationalmuseum under 70 år (1900- till 1970-talet), komparativt med 
socialhistoriens och konsthistoriens utveckling, för att se vilka yttre 
omständigheter som har påverkat utställningarna.  

Den teori som jag utgår ifrån har jag funnit hos etnologen Staffan Carlén i 
hans doktorsavhandling Att ställa ut kultur (1990). Där undersöker han hur 
Nordiska museets utställningar under ett sekel har påverkats av samhället. 
Enligt Carlén är museet inte något isolerat fenomen utan påverkas av samhället 
runt omkring museet. Carlén menar att de politiska och kulturella riktningarna i 
vårt samhälle inte kan gå helt obemärkt förbi museet respektive utställarna. 
Hans slutsatser är att museet respektive utställarna influeras av allt från krig 
och reklam till sociala reformer i vad som ställs ut och sättet att ställa ut. 
Denna tes tänkte jag föra över till Nationalmuseets konstutställningar för att se 
om samhällets utveckling och synen på konsten har påverkat utställarna i deras 
sätt att presentera målningarna. Jag vill med denna uppsats sätta in 
konstutställningarna i ett socialt och konstvetenskapligt sammanhang. Där jag 
utgår från utställningens form i det fysiska museirummet till utställarnas och 
museets sociala roll i samhället.  
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De frågor som jag har tänkt undersöka är:  

• Stämmer det att basutställningen på Nationalmuseum har påverkas av 
sociala och konstvetenskapliga influenser?  

• Vilken form har den sociala och konstvetenskapliga påverkan i så fall 
tagit i basutställningarna?  

• Vad har varit utställarens roll och påverkan på basutställningarna?  

Forskningsöversikt 
Konstmuseers utställningshistorik och dess påverkan under 1900-talet är inte 
ett utforskat ämne inom museologin. I Sverige har forskningen varit obefintlig. 
Här har forskningen varit mer inriktat på andra sorters museer som till exempel 
etnografiska där Staffan Carléns bok Att ställa ut kultur (1990) är den främsta. 
En annan bok att nämna är Utställningsboken (1983) av Harriet Clayhills där 
hon går igenom hur de olika utställningarna inom länsmuseer har påverkats till 
form och innehåll av samhällets utveckling. Boken handlar om etnografiska 
museer samt avhandlar en tid efter 70-talet vilket gör att boken ligger utanför 
uppsatsens analysområde.  

Internationellt har forskningen riktat in sig på de senaste decenniernas 
konstmuseum och gallerier som till exempel Whose muse?: art museums and 
the public trust redigerat av James Cuno (2003). Eftersom jag skriver om 
Nationalmuseums utställningsverksamhet till och med 1970-talet ligger denna 
litteratur utanför uppsatsens ämne. 

Källmaterial och metod 
Ett oumbärligt verk i denna uppsats är Per Bjurströms bok Nationalmuseum 
1792-1992 (1992). Bjurström som själv var överintendent på museet från 1980-
89 skriver om Nationalmuseets historia från 1500-talet fram till 1992 där han i 
större delen av boken har delat in museets historia i de olika 
överintendenternas tid på museet. Bjurström har främst riktat in sig på att 
skriva om samlingarnas tillkomst samt om bas och tillfälliga utställningar. Han 
gör dock en mer beskrivande version av utställningarna än en analyserande. 
Bjurström skriver också om andra händelser som påverkade museet som till 
exempel bildande av Moderna museet. 

En av de få böcker som enbart handlar om Nationalmuseets 
utställningshistoria är Det gamla museet och utställningarna redigerat av Ulf 
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Abel (1973). Boken som ingår i Nationalmuseets konstböcker behandlar 
problematiken med att ställa ut konst. Den går också igenom utställningarnas 
historik på museet, både bas och tillfälliga utställningar samt 
vandringsutställningar. Författarna analyserar utställningarna vad som har 
förändrats och utvecklats. De går emellertid inte in på vad som har påverkat 
förändringarna. 

Nyare forskning om Nationalmuseets utställningshistoria och dess 
problematik redovisas i boken Konst kräver rum redigerat av Mikael Ahlund 
(2002). Boken som är en katalog över utställningen med samma namn handlar 
om museets ständiga problem med utrymme samt vad som ska visas av 
samlingarna. I boken går olika författare igenom allt från utställningshistoria, 
hängningsprinciper till insamlingspolicy genom museets historia. 

Andra källor som jag kommer att använda mig av är litteratur om 
socialhistoria som till exempel Hundra år i Sverige av Hans Dahlberg (1999) 
och konstvetenskaplig litteratur som till exempel Konsten i Sverige del I och II 
redigerat av Sven Sandström (1994). Dessa böcker är övergripliga verk inom 
sina ämnesområden. Jag använder mig av dessa verk för att få en överblick om 
vad som hände inom respektive område under de decennier som uppsatsen 
behandlar (1900-till 1970-talet).  

För att undersöka Nationalmuseets basutställningar har Nationalmuseets 
bildarkiv varit en stor hjälp där det finns fotografier från större delen av 
utställningarna på museet från sekelskiftet till nu.  

De metoder som jag kommer att använda mig av i uppsatsen är framförallt 
litteraturstudier på grund av att uppsatsen behandlar utställningar som inte 
finns kvar måste jag förlita mig på de uppgifter som finns skrivna. Tack vare 
att det enda material som finns på utställningarnas utseende och form är 
fotografier, kommer de att aktivt användas i både illustrerande och 
komparativa syften.  
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Teoretisk grund 

En kritisk studie av Carléns avhandling 
Etnologen Staffan Carlén har i sin avhandling Att ställa ut kultur undersökt hur 
samhället har påverkat Nordiska museet och deras utställningsverksamhet 
under ett sekel. Enligt Carlén finns både museet och utställaren i ett 
informationsrikt samhälle och på grund av detta kan de inte vara helt isolerade 
från samhällets påverkan. Politiska, idéhistoriska och kulturella riktningar och 
idéer i vårt samhälle kan inte gå helt spårlöst förbi utställaren utan de måste bli 
berörda på ett eller annat sätt. Carlén fortsätter med att skriva om två olika 
utställningsbegrepp som kommunicerar med besökarna på olika sätt. Den ena 
är ”utställningsformen” som menas med det fysiska innehållet i utställningen 
som till exempel rummet utställning finns i eller föremålen som ställs ut. Den 
andra termen ”utställningsspråk” är mer abstrakt. Den handlar om det dolda i 
utställningar, det man inte kan ta på men utställningens och utställarens 
budskap förmedlas på detta sätt.1  

Carlén går igenom de olika utställningssätt som finns på de flesta museer 
samt på Nordiska museet. Den ena är basutställningar som är permanenta 
utställningar där museets samlingar visas. Den andra är tillfälliga utställningar 
där museet har mer fria händer om vad som ska ställas ut. Museet kan bland 
annat visa den aktuella forskningen på museet. Det finns också s.k. 
vandringsutställningar där utställningarna vandrar runt i flera museer nationellt 
eller internationellt; dessa utställningar är mindre vanliga.2 Carlén undersöker 
uteslutet i sin avhandling tillfälliga utställningar på Nordiska museet och han 
ger ingen förklaring till varför han har valt att göra det. För att Carlén skulle få 
en bredare undersökning av utställningsverksamheten på Nordisk museet 
skulle han enligt mig också skriva om basutställningarna som ändå är som han 
själv skriver en viktig del av museets utställningar.  
                                                 
1 Carlén Staffan, 1990, Att ställa ut kultur, s. 12. 
2 Carlén, 1990, s. 16 f. 
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En väsentlig del i utställningarna är besökarna och att det sker en 
kommunikation mellan museet/utställaren och besökaren i varje utställning. 
Det är viktigt från utställarens sida att försöka tolka hur besökaren kommer att 
se utställningen både till det stora hela och till det lilla. Carlén skriver om 
perceptionsaspekten där upplevelsen av utställningen är viktig och han 
använder sig av den centralt i avhandlingen med hjälp av intervjuer av 
museipersonal. Han använder sig också av tidningsartiklar för att få en syn på 
hur besökarna har upplevt de olika utställningarna. Förutom tidningsartiklar 
och litteratur använder Carlén sig av fotografier som hjälp för att se hur 
utställningarna såg ut.3 Genom att enbart använda sig av tidningsartiklar låter 
Carlén en kulturskribents syn på en utställning vara samma som alla besökares 
syn av utställningen. Vilket enligt mig finns nackdelar med bland annat för att 
en kulturskribent är van att analysera utställningar och ger därmed ofta inte 
samma syn på utställningarna som de flesta besökare gör. Detta är något som 
jag tycker att Carlén skulle ha uppmärksammat i sin avhandling och inte 
likställa kulturskribenten och museibesökaren. 

Carlén undersöker förutom hur samhället har påverkat utställningarna på 
Nordiska museet också om den samtida vetenskapliga kulturforskningen har 
påverkat utställningsformen och språket. Han vill också undersöka om 
Nordiska museet är kvar i sitt gamla tankesätt eller om de har insett att de är 
påverkade av samhället. Slutligen vill han se om det finns skilda intellektuella 
strukturer på museet och hur de yttrar sig.4 

I Carléns bakgrundskapitel går han igenom museernas historia, hur de har 
växt fram från kuriosakabinett till museer vid sekelskiftet. Ett viktigt kapitel 
enligt min mening för att kunna beskriva ett utställningsförlopp är att det är bra 
att känna till dess historia. Carlén fortsätter med att skriva om industri- och 
hantverksutställningar som både nationellt och internationellt fick stor 
framgång tack vare industrisamhällets framväxt. Carlén går också igenom 
Arthur Hazelius unika sätt att visa sina insamlade föremål genom att bygga upp 
autentiska miljöer. Enligt Carlén var Hazelius storhet att han kunde ”läsa” 
besökarna och att han ville att de skulle aktivt delta i utställningarna inte bara 
fysiskt utan också psykiskt.5  

I de följande kapitlena går Carlén igenom utställningshistorien på Nordiska 
museet. Under 1920-talet påverkades utställningarna på Nordiska museet bland 

                                                 
3 Carlén, 1990, s. 14. 
4 Carlén, 1990, s. 21. 
5 Carlén, 1990, s. 71 ff. 
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annat av att den starka tron som fanns i samhället med att utbilda folket. 
Museet ville genom utställningarna utbilda besökarna vilket gjorde att man 
lade stor vikt på pedagogiken i utställningarna.6 Man tog också inspiration från 
varuhusen i Stockholm och deras skyltningsteknik. Där ljussättningen och en 
ny modern typografi gjorde att utställningarna fick en modern stil. Enligt 
Carlén är dessa bra exempel på hur utställaren har påverkats och inspirerats av 
samhället för att utveckla utställningen.7 

1930-talet på Nordiska museet var en tid då utställningarna utvecklades 
stort. Nationalism växte fram i samhället och enligt Carlén visade det sig i 
Nordiska museets utställningar med att man började ställa ut historiska 
händelser och därmed lyfta fram Sveriges historia. Under 30-talet utvecklades 
utställningarna till att kommunikationen mellan utställningen och besökaren 
blev tydligare. Detta visade sig i utställningarna med att man lade stor vikt på 
fotografier och texter som till exempel skulle förklara hur föremålen användes. 
Utställningarna följde enligt Carlén tidens funktionalistiska ideal. Museet blev 
också mer öppet för samhället bland annat lät man sig sponsras av olika företag 
till hjälp att genomföra vissa utställningar.8 

Under 40-talet ställde Nordiska museet ut flera mindre utställningar dock 
stod det still i utvecklingen på grund av andra världskriget och dess följder. Det 
var först på 50-talet som den började ta fart igen. 1956 fick Nordiska museet 
chansen att göra en utställning om den svenska sjukvårdens historia. Tanken 
hade funnits länge men sattes i verk tack vare de nya socialhjälpslagar som 
kom till. Vilket visar enligt Carlén hur museet och samhället flätade sig 
samman.9  

Under 60-talet på Nordiska museet förändrades utställningar enligt Carlén 
till både form och språk mycket tack vare samhällets starka påverkan. 60-talet 
skulle enligt Carlén bli ett av de mest samhällspåverkade årtionden på 
Nordiska museet. Utställningen Hemslavinna – Yrkeskvinna visade i tre delar 
kvinnans roll i hemmets historia. Vilket reflekterar tidens sociala spänningar 
med feministernas framfart enligt Carlén. I och med utställningen Svenskens 
100 år – Känn dig själv! från 1973 blev utställningscirkeln sluten. 
Utställningen formades som en krönika där man vid nedslag i tiden kunde se 
olika miljöer och fick en stark prägel av Hazelius tankar om att skildra miljöer.  

                                                 
6 Carlén, 1990, s. 123 ff. 
7 Carlén, 1990, s. 135 ff. 
8 Carlén, 1990, s. 161 ff. 
9 Carlén, 1990, s. 202 ff. 
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 Carléns slutsatser till avhandlingen är att man kan tydligt kan se social och 
politisk påverkan på museet och dess utställningshistoria. På museet har 
styrelsemännen (utställarna) starkt påverkat utställningarna. Från Hazelius till 
Hvarfner kan man läsa deras idéer och kunskaper ur utställningar. Forskningen 
på museet har också påverkat utställningarna på grund av att utställningarna 
ofta koncentrerar sig på forskningsämnet. Carlén tar 20- och 30-talets 
utställningar som ett exempel på att visa att både utställningsformen och 
språket har påverkats av tidens anda och ideologi. Pedagogikens intåg i museet 
gör att utställningar blir mer tillägnade hela samhället och därmed har museet 
blivit mer tillgängligt. Under 60- och 70-talet förändrades Nordiska museet 
från att vara enbart en institution som samlade in föremål till att mer aktivt 
delta i de problem och diskussioner som var i samhället. Slutligen kan man 
säga att Carlén har bevisat att museet inte är en sluten institution utan en 
mycket levande institution som inte enbart påverkas utan också kan påverka 
samhället.10 

Carléns slutsatser är att utställningarna på Nordiska museet har haft en 
stark påverkan av samhället på olika sätt beroende på decennier. Han kommer 
fram till att museet inte är isolerat från samhället utan att både museet och 
utställaren har blivit påverkade av de rådande strömningarna i samhället. En 
sak som jag reagerade över i avhandlingen är att Carlén skriver bara om 
utställningar som har påverkats av samhället. Man funderar då på om alla 
utställningar på Nordiska museet var påverkade eller har Carlén bara tagit fram 
de utställningar som han har sett en påverkan på. Det skulle vara intressant att 
veta om det fanns några utställningar som inte hade samma starka påverkan. 

Tillämpning av Carléns teori på uppsatsen 
Den teori som Carlén kommer fram till är att samhället har på olika sätt 
påverkat de tillfälliga utställningarna på Nordiska museet. Vad jag undrar är 
om samma påverkan har skett på andra museer som till exempel ett 
konstmuseum som Nationalmuseum. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka en del av basutställningarna på Nationalmuseet och där tillämpa 
Carléns teori om att samhället påverkar museet/utställaren och därmed 
utställningen. Förutom att undersöka om socialhistorien har påverkat 
utställningarna tänker jag, på grund av att det är ett konstmuseum, också se om 

                                                 
10 Carlén, 1990, s. 252 ff. 
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konsthistorien har påverkat utställningarna. Basutställningen på 
Nationalmuseum har förändrats och utvecklats under 1900-talet. Från att ha 
placerat målningarna så att de täcker hela väggarna vid sekelskiftet till att 
placera några enstaka målningar på en enkel rad under 70-talet. Varken 
etnografiska museer eller konstmuseer är helt isolerade från samhället och 
därmed måste museet och utställaren påverkas av influenser och idéer från 
samhället utanför museet. Vilket leder till min första fråga i denna uppsats: 
Stämmer det att basutställningarna på Nationalmuseum påverkas av sociala och 
konstvetenskapliga influenser? 

Om den social och konstvetenskapliga påverkan på Nationalmuseets 
basutställningar har influerats på samma vis som utställningarna gjorde på 
Nordiska museet enligt Carlén borde man se påverkningarna i basutställningars 
form. Med form menar jag hur målningarna är placerade på väggen samt hur de 
andra föremålen i salen är placerade. Min andra fråga i uppsatsen är: Vilken 
form har den sociala och konstvetenskapliga påverkan i så fall tagit i 
basutställningarna? Den sista frågan som jag tänkte undersöka handlar om 
utställarna och vilken påverkan de har haft på utställningarna. En utställning 
har alltid minst en utställare bakom sig och enligt Carlén kan man ofta se 
utställarens tankar och idéer i en utställning vilket jag håller med om. Som jag 
skrev tidigare måste utställaren också påverkas av samhällets utveckling och 
att man kan se deras sociala påverkan i utställningarna. Min sista fråga är 
följande: Vad har varit utställarens roll och påverkan på basutställningarna? 

Det finns många likheter och skillnader mellan Nordiska museet och 
Nationalmuseum. Båda invigdes i slutet av 1800-talet då den moderna 
museiverksamheten var ny och i början av sin utveckling vilket gör att det är 
intressant att följa museernas utveckling de följande 70 åren. Eftersom båda 
museerna är de största i Sverige i sin genre och både finns i Stockholm har de 
haft samma förutsättningar för att påverkas av samhället. En av sakerna som 
skiljer dem åt är deras samlingar. Nordiska museets samlingar består av 
etnologiska föremål som till exempel äldre allmogeredskap. Medan 
Nationalmuseet samlingar består av konst som målningar, skulpturer m.m. Man 
kan undra över om det finns någon skillnad med att ställa ut etnografiska 
föremål och målningar. Målningar ställs enligt mig ut i första hand för sina 
estetiska uttryck. En av de största anledningar till att man besöker ett 
konstmuseum är att få en estetisk upplevelse. Målningar kan också ställas ut 
för att genom målningens innehåll berätta om till exempel en historisk händelse 
eller om ett konstnärsliv. Målningarna får då en mer utbildande roll i 
utställningen. Medan etnografiska föremål bara undantagsvis ställs ut enbart 
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för deras estetiska uttryck utan mer ställs ut för att visa historiska miljöer. 
Etnografiska föremål är gjorda för att användas i det vardagliga samhället 
vilket gör att det är lättare enligt mig att se social påverkan på utställningar 
med etnografiska föremål än utställningar med målningar. Målningar har inte 
haft samma sociala användningsuppgifter som många etnografiska föremål har 
haft. Fast Nordiska museet och Nationalmuseum har olika samlingar kan man 
enligt mig tillämpa Carléns teori på Nationalmuseum. Jag tror att det till och 
med blir intressantare att se om utställningar med målningar har haft samma 
starka påverkan som etnografiska utställningar har haft på grund av att 
målningar inte har samma roll i samhället som etnografiska föremål har. 

Jag har gjort några avgränsningar i mitt material om Nationalmuseet. Jag 
har i denna uppsats riktat in mig på basutställningar. Tack vare att 
basutställningar är en viktig del av museets utställningar är det intressant att se 
hur de har utvecklats och påverkats. Fast det är, enligt mig, lättare att se 
utveckling och påverkan i tillfälliga utställningar på grund av att utställaren har 
större friheter att arbeta med rådande strömningar och forskningen på museet. 
Dock är materialet om tillfälliga utställningar på Nationalmuseum stort och 
gediget vilket skulle kräva en större analys. Jag har begränsat mig till en del av 
basutställning på Nationalmuseum närmare sagt utställningen om Holländskt 
1600-tals måleri. Jag har valt just denna utställning på grund av att flera av 
målningarna, bland annat Rembrandts Claudius Civilis, har visats på 
Nationalmuseet sedan museet invigdes vilket gör att det blir enklare att se en 
utvecklingslinje. Den andra anledning är att den Holländska 1600-tals samling 
utgör en av Europas främsta, speciellt Rembrandts måleri, vilket gör att den är 
och har varit populär bland besökarna. Jag har även begränsat mig till åren 
1900-1970 på grund av att i museets bildarkiv är utställningarna från denna tid 
rikt dokumenterade vilket också gäller litteraturen. Sämre är det med 
decennierna före sekelskiftet och efter 1970-talet både med fotografier och 
med litteraturen. 



 
11

Konstmuseernas historia 

Konstmuseernas födelse 
Konst av all dess slag har funnits i människans närvaro i flera tusen år från 
grottmålningar till antikens grundläggande ideal till dagens installationskonst. 
Under antiken lades grunden till dagens konstmuseum. Där templen innehöll 
stora samlingar av statyer och målningar. Under medeltiden var kyrkan den 
största konstsamlaren. Kyrkorna var fyllda av helgonskulpturer och bildsviter 
från bibeln för att lovsjunga kristendomen.11 I Italien på 1500-talet började 
borgarfamiljerna samla på sig konst för att visa på deras högt uppställda nivå i 
samhället. Största delen av konstsamlingarna visades i deras hem dock ställdes 
några samlingar ut i konstgallerier. Dessa konstgallerier var stora salar med 
högt i tak för att få ett bra ljus. Dock var dessa salar ofta stängda för den större 
allmänheten. Den italienska släkten Medici värnade under flera sekler för 
konsten och arkitekturen i Italien. Det var också Medicierna som hade den 
första offentliga konstutställningar i Palazzo degli Uffizi.12 
 Under 1600-talet växte kuriosakabinetten fram. Där visade adeln och 
hovet vackra och spektakulära föremål. Kabinetten hade ofta en osystematisk 
ordning där det främst gällde att visa de spektakulära föremålen men vid sidan 
av visade man också sin konstsamling. Samlingarna var belägna i privata rum 
och krävde inte några storslagna byggnader. I slutet av 1600-talet öppnades de 
första museerna i England tack vare att föremålen fick en egen byggnad och 
personal gjorde att samlingarna fick en mer systematisk visning. Med 
upplysning på 1700-talet började man studera föremålen ur en mer 
vetenskaplig syn. Konstsamlingarna började skilja sig från kuriosakabinetten 
och tanken på konstmuseum började växa fram. 1750 öppnar Palais du 
Luxembourg i Paris en konstutställning med 110 verk av kungens 
konstsamling som visades på fredagar och lördagar. 1793 öppnades Louvren 
                                                 
11 Carlén, 1990, s. 23 f. 
12 Bjurström Per, 1992, Nationalmuseum 1792-1992, s. 8. 
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där man visade den kungliga konstsamlingen för allmänheten. Påven Clemens 
XIV påverkades också av de nya idéerna och lade grunderna till ett museum 
där främst antika skulpturer visades.13  
 I början av 1800-talet utvecklades de offentliga konstmuseerna i Europa. 
Konsten som ställdes ut hade skapats för att visas i kyrkor, palats och i 
borgarhem fick nu en helt annan miljö att visas i. Intresset för konstens historia 
började växa fram på ett mer systematiskt sätt och forskning om konsthistorien 
började ta fart mycket tack vare konstakademiernas påverkan. Detta bidrog till 
att flera konsthistoriska böcker skrevs som fick till följd att man började ställa 
ut konst efter nya utställningsprinciper. Konsten i utställningarna sattes ihop 
efter nationella skolor eller periodmässigt som till exempel visade renässansens 
utveckling. Genom utvecklingen med att göra konsten till ett 
forskningsföremål hade man ökat målningarnas status och genom att ha 
placerat in dem i museerna under systematisk ordning hade målningarna blivit 
seriösa museiföremål.14 
 Konstmuseerna fortsatte att utvecklas under 1800-talet och man förde 
mer och mer in pedagogiken i utställningarna. Det hade blivit viktigt från 
museets sida att inte bara ställa ut konsten för dess estetiska värde utan också 
för att samtidigt kunna utbilda besökarna. Målningarna kunde bland annat 
hängas så att en målning hängde ihop med den föregående och temat fortsatte 
till den andra. Besökarna kunde på så vis se hur en del av konsthistorien hade 
utvecklats under en viss tid.15 Världsutställningarna i London 1851 och i Paris 
1855 hade inte bara en betydande roll för konstens och arkitekturens 
utveckling i allmänhet utan gjorde att intresset för konsten ökade. Som i sin tur 
bidrog till att man öppnade konstmuseerna för en större del av allmänheten. I 
slutet av 1800-talet började en ny form av konst växa fram där målningarna 
målades direkt till offentliga miljöer som till exempel konstsalonger och köptes 
därifrån in av konstmuseerna. Istället för att målningarna gjordes till 
privatpersoner för att sedan köpas eller doneras till museet.16 
 
 
 

                                                 
13 Bjurström, 1992, s. 59 ff. 
14 Bennett Tony, 1995, The birth of museum, s. 36 och Bjurström, 1992, s. 76. 
15 Bennett, 1995, s. 44. 
16 Bennett, 1995, s. 61 ff. 
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Bild 1 Carl Nordenfalks rekonstruktionshängning, 
1952 

Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv

Nationalmuseum 1500-1900 
Nationalmuseets historia har till största delar präglats av Sveriges konungar 
och drottningars konstintresse och konstinsamling. Upprinnelsen till dagens 
Nationalmuseum kan man spåra tillbaka till 1529 då 13 målningar fanns i 
inventariet på Gripsholms kungsgård. Konstsamlingen började växa med 
Gustav Vasa som ville skapa en storslagen renässansmiljö. Gustav II Adolf 
fortsatte med konstsamlingen och lät inreda en av de första konstkammarna i 
Sverige som var beläget på Smedjegården på slottet Tre kronor där han visade 
krigsbytet från München. Stora delar av den kungliga konstsamlingen 
förstördes i slottsbranden, 1697. 17 
 Drottningen Hedvig Eleonora var en av de mest betydande konstsamlare 
för sin tid. Hon stred bland annat för att det skulle byggas ett konstgalleri i det 
nya slottet i Stockholm som tyvärr aldrig blev byggt.18 Carl Gustav Tessin är en 
av de få privatpersoner som har bidragit stort till konstsamlingen. Han hade ett 
stort konstintresse och köpte konstverk av bland annat Rembrandt vilket bidrog 
till att hans konstsamlingar blev en av de främsta. Dock blev Tessins inköp för 

många och han fick lov 
att sälja sin 
konstsamling till kung 
Adolf Fredrik.19 
 Gustav III skulle 
betyda mycket för den 
framtida tillkomsten av 
Nationalmuseum. Hans 

stora konstintresse resulterade i att han bland annat ägde en av dåtidens största 
Rembrandt samlingar. Gustav III lät inreda två kabinett i östra delen av slottet, 
det röda och blå kabinetten, där Rembrandts stora målning Claudius Civlius 
fick en central plats. Carl Nordenfalk gjorde 1952 en rekonstruktion av 
hängningen i det röda kabinettet (se Bild 1) efter bevarade skisser där man kan 
se hur varje målning hade placerats. I den rekonstruerade hängningen kan man 
se hur målningarna hängdes efter deras storlek. Där ramade de små 
målningarna in de stora. Man sökte efter en symmetrisk hängning där 

                                                 
17 Bjurström, 1992, s. 8 ff. 
18 Bjurström, 1992, s. 15 ff. 
19 Bjurström, 1992, s. 36 ff. 
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målningarnas ursprung och motiv inte var det viktigaste. Under Gustav III:s 
resa i Italien växte hans intresse för antika skulpturer. I Rom lät han sig 
inspireras av Vatikanens antikmuseum som var fullt av antika 
originalskulpturer och tankar om ett liknande museum i Sverige började tillta. 
Mordet på Gustav III 1792 fick tillföljd att hans konstsamling inte tillhörde 
Gustav III:s arvingar utan staten och Carl Fredrik Fredenheim fick som första 
icke kunglig person uppgiften att förvalta konstsamlingen.20 
 Fredenheim hade varit med Gustav III nere i Rom och delade konungens 
intresse för ett antikmuseum i Sverige. Han tog därför som uppgift att bygga 
upp Sveriges första offentliga konstmuseum som skulle vara beläget i slottets 
nordöstra flygel vid Logården. 1794 öppnade museet som tillägnades Gustav 
III. Fredenheim hade i samarbete med arkitekten Carl Fredrik Sundvall skapat 
en miljö där arkitekturen och skulpturerna samverkade med varandra bland 
annat hade väggarna målats gråa för att de vita skulpturerna skulle framhävas.21 
Lars Jakob Röök efterträdde Fredenheim och hans största uppgift var att göra 
ett komplett inventarium av konstsamlingen. Katalogen kom ut 1841 och i den 
fanns det en bild av varje tavla med en text bredvid. Röök gjorde också 
omhängningar i konstgallerierna i slottet. Dessa omhängningar illustrerades i 
katalogen och där kan man se att han följde den symmetriska ordningen men 
också införde nya konstverk bland annat det italienska måleriet. Han försökte 
också utnyttja de allt för få väggarna och hängde målningarna tätare ihop.22 
 Genom en stor donation av Sergels skulpturer började man mer intensivt 
samla på svenska konstnärer och tanken på ett nationellt museum började växa 
fram. Michael Gustaf Ankarsvärd blev hovintendent 1844 och arbetade för att 
få fram medel till att kunna bygga ett nytt hus för museet. För att markera att 
det nya museet skulle tillhöra folket i Sverige och inte kungafamiljen lät man 
döpa det till Nationalmuseum. August Stüler fick uppdraget att rita museet som 
fick ett klassiskt utseende med stora fönster.23 Den 15 juni 1866 invigdes 
museet och Gunnar Wennergren placerade samlingarna så att på andra 
våningen fanns skulpturerna och Livrustkammaren. På tredje våningen visade 
man måleriet på grund av möjligheten att få takljus till målningarna.24  
 När Gustaf Upmark tog över jobbet som överintendent arbetade han 
främst med att bygga upp samlingarna som hade förbisetts under byggnationen 

                                                 
20 Bjurström, 1992, s. 56 ff. 
21 Bjurström, 1992, s. 76 ff. och Nilsson Sten Åke, 1994, ”1700-talet efter den karolinska tiden”, s. 414 f. 
22 Bjurström, 1992, s. 86 ff. 
23 Bjurström, 1992, s. 104 ff. 
24 Bjurström, 1992, s. 124. 
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av museet. I slutet av 1800-talet började man att visa tillfälliga utställningar 
som pågick i bara några veckor. Detta gjorde att besökarna till museet ökade 
och det blev ett söndagsnöje att gå på Nationalmuseum. Nationalmuseum hade 
vid sekelskiftet fått en stadig ström av besökare vilket gjorde att museet var ett 
av Sveriges största museer och förtjänade sitt namn.25  
 

                                                 
25 Bjurström, 1992, s. 140 ff. 
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Att ställa ut konst 

Från salongskonst till Berghs bryggor (1900-till 1920-talet) 
De första decennierna efter sekelskiftet i Sverige var förändringarnas tid. 
Industrin hade tagit ett fast grepp om samhället och påverkade samhället stort, 
bland annat flyttade en stor mängd människor in till städerna. Arbetarrörelsen 
växte fram allt eftersom industrin blev större och tack vare folkhögskolor och 
bildningscirklar hade det blivit lättare att studera. Med ökade kunskaper om 
omvärlden, vetenskapen och minskat förtroendet för religionen började ett nytt 
samhälle växa fram. Allmän rösträtt, bättre sociala förhållande och bättre 
ekonomi är några av de framsteg som familjerna fick under de här 
decennierna.26 Nationalromantiken börjar växa fram och Nordiska museets 
grundare Arthur Hazelius uppmärksammade landsbygden. Anders Zorn 
skildrar i sina målningar allmogens liv och Selma Lagerlöf skriver om Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige. Dock präglas de första årtiondena 
av 1900-talet av det första världskriget. Fast Sverige ställde sig neutralt 
påverkades vi bland annat av den minskade importen och exporten. Efter 
krigsslutet drabbas Sverige hårt av de ekonomiska kriserna i världen något som 
skulle påverka hela 20-talet.27  

Dåtidens hem bestod ofta av dunkla miljöer som var överlastade med 
mörka möbler och gardiner. I Ellen Keys bok Skönhet för alla dömde hon ut 
detta samtida mörka och enligt henne ohälsosamma ideal och föreskrev bland 
annat Carl och Karin Larssons hemmiljö. Carl Larssons hade gett ut boken Ett 
hem där han visade upp sitt hem i Sundborn genom egna akvareller. Där hade 
han och hans fru Karin inrett det ljust och luftigt med milda färger. Detta sätt 
att inreda fick stor genomslagkraft och blev så småningom ett ideal. Carl och 
Karin Larsson hade blivit inspirerade av nya stilformer som jugend och art 
nouveau. Stilarna innebar ljusa färger med böljande geometriska former som 
                                                 
26 Dahlberg Hans, 1999, Hundra år i Sverige, s. 11 ff. 
27 Dahlberg, 1999, s. 40 ff., 60 ff. och 122 ff.  
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hämtade inspiration från växtriket och skulle påverka arkitektur, inredning och 
bruksföremål en tid framöver.28 

Synen på konsten ändrades i slutet av 1800-talet i Sverige. Efter att 
konsten till stor del hade varit en beställningsvara började konstnärerna nu ta 
eget ansvar för att sälja och visa sina konstverk. Konstnärerna påverkades av 
förändringar i Europa och från Paris kommer de största influenserna. Detta 
visades sig i två riktningar inom konsten den ena höll sig kvar i nationalistisk 
och romantisk anda dit Zorn och Liljefors räknas. Den andra riktning var mer 
modern där man tog avstånd från de akademiskt strikta formerna och målade 
mer fritt. Gösta Adrian Nilsson var en de konstnärer som letade efter nya sätt 
att uttrycka sig på och han utvecklade kubismen i Sverige. Konstnären Isaac 
Grünewald var med och bildade gruppen ”De unga” som själva ställde ut sin 
konst i egna gallerier, något som tagit fart med hjälp av industrimässorna. 
Konstnärerna hade insett att man inte behövde visa sina verk på ett museum för 
att nå ut med sin konst. Detta gjorde att nya förutsättningar växte fram för 
konstnärerna som blev mer beroende av vad kulturkritikerna tyckte om deras 
konst istället för museerna. Museerna fick nu en ny roll där man före, vid sidan 
av konstakademin, hade en viktig roll i samtidkonstens utveckling till att ha en 
mer passiv roll där man satsade på att visa konsten och utbilda allmänheten.29  

Ludvig Looström 
efterträdde 1900 Gustaf 
Upmark på 
Nationalmuseum som 
överintendent. Han 
samarbetade med Georg 
Göthe som var 
föreståndare för 
måleriavdelningen med 
att göra en omhängning 
av basutställningen. De 

tog bort den italienska 
salen och hängde svensk 
konst där istället. Detta 

                                                 
28 Lindberg Anna Lena, 1988, Konstpedagogikens dilemma, s. 190 ff. 
29 Lidén Elisabeth, 1994, ”Bildkonsten 1909-1945”, s. 285 ff. och 332 ff. 

Bild 2 Holländska salen vid sekelskiftet 
Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv 
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var enligt mig ett led av nationalismen som växte sig allt starkare. Looströms 
största påverkan på museet var främst att han förde fram den svenska konsten 
samt att han effektiviserade organisationen på museet.30  

Den holländska utställningen har inte förändrats mycket sedan tiden på 
slottet (se Bild 2). Målningarna hänger fortfarande från golv till tak med de 
mindre målningarna längs ned och de större högre upp med undantag av 
Claudius Civilis. En viss symmetri finns kvar där de mindre målningarna ramar 
in de större för att skapa en harmoni på väggen. Dock är det inte samma strikta 
symmetri på Nationalmuseet som det var på slottet.  

På golvet finns en för samtiden modern soffa utplacerad och inga etiketter 
finns förutom en vid Claudius Civilis. Utställningen visar enligt mig den 
sociala och konstvetenskapliga synen på konst. Det var ett söndagsnöje att gå 
och se på fin konst på museet där det viktiga inte var att lära sig något utan mer 
det sociala. Hängningen hade ingen större pedagogisk ordning utan tavlorna 
hängde tillsammans för att de passade in med de andra tavlorna. 

Richard Berghs skönhetsmuseum på 1910-talet 
1915 tog konstnären Richard Bergh över som överintendenten på 
Nationalmuseum. Under Berghs korta tid (1915-19) som överintendent 
omvärderade han synen på att ställa ut konst. Hans mål var att som besökare 
skulle man gå ifrån museet med en euforisk känsla. Han menade att museets 
intendenter hade tills nu koncentrerat sig på att samla och katalogisera 
samlingen och att det nu var hög tid att också visa samlingen. Bergh skriver att 
dåtidens konstmuseum inte hade kommit långt i sin utveckling med att visa 
konst och att utställningarna mest liknade stora magasin istället för att visa 
konsten för sin skönhet skull. En utställare måste vara en psykolog och försöka 
förstå vad besökaren vill se och visa målningarna utifrån besökarnas synvinkel. 
Utställaren ska tänka på att man ska placera målningar efter den karaktär, stil 
och stämning de visar och emellanåt visa få målningar eller inga alls för att 
besökarna ska kunna vila sig och hämta nya krafter. För att åstadkomma denna 
sköna ordning på konstutställningar krävs tre saker. Den första är att 
utställningen tilltalar ögat. Målningarna placeras så att de anpassas till 
utställningssalen och visas i en jämviktsfull och vacker placering och bildar 
därmed en harmonisk stilgrupp. Det andra är att besökarnas känsla ska tilltalas. 
Bergh skriver att när besökarna kommer in i ett rum ska en helhetsstämning 

                                                 
30 Bjurström, 1992, s. 168 ff. 
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möta dem. Där belysningen, väggfärg och tidsenliga konsthantverksföremål 
och möbler ska samverka med målningarna för att man lättare ska förstå 
målningarna. Den tredje och sista är att utställningen ska tilltala vårt förstånd 
där arrangemanget ska vara logisk och pedagogisk men också vetenskapligt 
försvarbar. Bergh avslutar med att skriva att i den ordningen man placerar 
målningarna på museet, samma ordning kommer att finnas i besökarnas sinne.31  

Att visa konst på detta vis betyder, menar Bergh, att alla typer av konst kan 
förstås av besökarna speciellt med de rätta attributena som han kallar 
”bryggor”. Dessa bryggor kan bestå av föremål som möbler, skulpturer m.m. 
som skulle stärka intrycket av målningarna. Bergh ville med bryggorna bryta 
den ”museala enformigheten” med att bara visa en massa konst på väggarna.32 
Dock är det viktigt att påpeka att Bergh inte vill skapa verkliga miljöer runt 
målningarna utan var ute efter skönheten och bildningsvärdet i utställningen. 

Med dessa idéer började Bergh göra stora ombyggnader på 
Nationalmuseum. Det rådde brist på väggutrymmen och belysningen på museet 
var dåligt då det inte fanns någon artificiell belysning. Bergh lät förstora 
takfönsterna i utställningssalarna och man fick därmed bättre belysning på 
målningarna. Genom att slå samman de större salarna till mindre samt sätta 
igen sidofönstren lyckades Bergh förändra väggutrymmet för hängning av 

målningar från 150 meter 
till 397 meter.33 

Den Holländska 
salen har efter renovering 
fått ett helt nytt utseende 
(se Bild 3). Väggarna har 
fått en ljusare grön färg 
som gör att det är lättare 
att se de mörka 
holländska 1600-tals 
målningarna.34 

Målningarna hänger kvar 
i två register med de stora 
målningarna överst och 

                                                 
31 Bergh Richard, 1915, ”Konstmuseet som skönhetsvärld”, s. 212 f. 
32 Bergh, 1915, s. 213 f. 
33 Bjurström, 1992, s. 196 ff. 
34 Bjursström, 1992, s. 198. 

Bild 3 Holländska salen, 1916 
Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv
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de mindre längre ner men målningarna har minskat i antalet. Rembrandts 
Claudius Civilis har fått en mer central plats på väggen och betonats med en 
inramning av en elliptisk båge på väggen som skulle efterlikna målningens 
ursprungliga form.35 För att antyda och isolera målningen ännu mer från de 
andra målningarna har man satt två vridna kolonner på piedestaler vid sidan av 
målningen. Under målningen kan man se den enda etiketten. Den moderna 
soffan har bytts ut mot ett bord med en vas. Det är placerad mitt på golvet och 
är en s.k. brygga som ska hjälpa besökaren med att känslomässigt befinna sig i 
det holländska 1600-talet.  

Här ser man tydligt att Berghs idéer om ögat, känsla och tillstånd har fått 
genomslagkraft. Claudius Civilis har fått en central och markerande plats i 
utställningen med dess inramning m.m. med de andra målningarna runt om. 
Ändringarna på väggfärgen och ljuset ökade känslorna för målningarna. Tack 
vare att Claudius Civilis är ett stort konstnärligt verk är det vetenskapligt 
korrekt att sätta tavlan i centrum. Detta sätt att ställa ut konst har sina 
nackdelar och enligt mig finns risken att målningarna som inte får samma 
visuella utmärkelse som Claudius Civilis bara används till att öka stämningen 
och därmed minskar man målningarnas estetiska värde.  

Richard Bergh har också enligt mig varit påverkad av samhällets 
utveckling bland annat att man skulle inreda hemmen ljusare och med mindre 
föremål. Bergh som själv var konstnär hade säkert blivit influerad av Carl 
Larssons akvareller från Sundborn. Något som visas i utställningen som hade 
blivit ljusare med tanke på väggfärgen och mindre målningar m.m. 
Omhängningen visar också att en ny syn på konsten hade börjat växa fram. 
Den tidigare salongskonsten där man bara gick runt och letade efter den 
estetiska tillfredsställelsen började förändras speciellt från museets sida. Där 
ville man också visa målningarna för att utbilda besökarna, något som skulle 
bli allt starkare decennierna framöver. 

Fast Bergh gjorde stora ombyggnader och omhängningar minskade antalet 
besökare till museet radikalt under hans tid från att har varit uppe till 200 000 
per år vid sekelskiftet till att under Berghs tid sjunka till 100 000 besökare. 
Bjurström skriver att en anledning till detta kan vara att museet ansågs av 
allmänheten har blivit ett exklusivt konstmuseum. Före Berghs tid hade museet 

                                                 
35 Batavernas trohetsed till Claudius Civilis som är målningens fullständiga namn målades 1661-2 av 
Rembrandt van Rijn. Målningen var ursprungligen tänkt till rådhuset i Amsterdam men motsvarade inte 
beställarens förväntningar och togs ned och beskars av Rembrandt. Målningens ursprungliga storlek var 
betydligt större än den nuvarande och målningens översida var halvcirkel formad. 
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betraktas mer som ett ”kulturhus” där man förutom att visa konst hade ställt ut 
arkitektförslag till teatrar m.m. Något som var populärt bland besökarna som 
då kunde aktivt ta del av bland annat stadsplaneringen.36 

Erik Folcker tog över överintendent tjänsten efter Richard Bergh och tog 
som sin främsta uppgift att fullfölja Berghs idéer och tankar om museets 
utställningsverksamhet. Han arbetade aktivt för att få in artificiellt ljus i 
utställningssalarna så att museet kunde ha öppet under längre tider. Något som 
först skulle verkställas i slutet av 20-talet efter att Axel Gauffin hade tagit över 
rollen som överintendent 1925.37 Axel Gauffins inverkan på Nationalmuseum 
skriver jag mer om i nästa kapitel. 

Funktionalism till modernism (1930-till 1950-talet) 

1930-talet 
Den ekonomiska depressionen i slutet av 20-talet fortsatte en bit in på 30-talet. 
Den dåliga konjunkturen gjorde att lönerna var låga och jobben få. Valet 1932 
vann socialdemokraterna tack vare ett program där arbetslösheten och 
bostadsbristen skulle förbättras. Per Albin Hansson blev statsminister och han 
arbetade för att skapa ett folkhem. Där skulle staten ta större ansvar än tidigare 
för folkets hälsa och välbefinnande och alla skulle betyda lika mycket oavsett 
vilken samhällsklass man kom ifrån. Utvecklingen av tekniska föremål som till 
exempel radion och flygplan gjorde att världen kändes mindre och det svenska 
samhället blev mer påverkat av världen.38  

På 30-talet fortsatte inflyttningen till städerna vilket gjorde att 
bostadsbristen blev stor där. Boendet var också ofta ohälsosamt, en familj 
kunde dela på ett rum och kök. Per Albin Hansons folkhem ville förbättra 
boende för folket och detta fick stor genomslagskraft på 
Stockholmsutställningen 1930 där grunden till det nya samhället och en ny 
kultur lades. Industrin hade växt fram stort i samhället och med det blev det 
lättare och billigare att bygga hus och framställa föremål. Detta tog Gregor 
Paulsson som var utställningskommissarie fasta på och satsade på att bygga 
upp funktionalistiska miljöer där man sammankopplade design och industrin. 
Föremålen och möblerna skulle främst vara funktionella och inte bara estetiska. 

                                                 
36 Bjurström, 1992, s. 202 f. 
37 Bjurström, 1992, s. 220 ff. 
38 Dahlberg, 1999, s. 103 ff. 
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Alla delar på föremålen skulle ha en praktisk funktion. Nya material som till 
exempel stål gjorde att föremålen kunde tillverkas enkelt och snabbt i 
industrin. Det var inte bara föremålen som fick funktionalistisk stil utan också 
arkitekturen där exteriören skulle vara enkla släta ytor med inga utsvängningar 
som till exempel grekiska kolonner eller jugend växtornamentik.39 

På 30-talet bildades flera konstnärsgrupper som hade olika inriktningar på 
måleriet vilket bidrog till att 30-talet i Sveriges konstliv var en händelserik tid. 
Här kan man också se att funktionalismen växte fram i olika skepnader. 
Halmstadsgruppen med till exempel bröderna Axel och Erik Olsson var länge 
en förespråkare av surrealismen. En annan grupp var Färg och Form med 
gruppmedlemmar som Sven X:et Erixson målade med mer naivistiska drag. 
Göteborgskoloristerna med bland annat Carl Kylberg utvecklade ett måleri där 
grundfärgerna var de viktigaste.40  

1930-talet på Nationalmuseum 
Axel Gauffin var överintendent på Nationalmuseum från 1925 till 1942 

och arbetade aktivt med att införa ett museum för modern konst under sin tid 
som överintendent. Han införde 1932 en särskild intendent för modern konst på 
museet. Fast det skulle dröja fram till 1958 innan ett museum för modern konst 
invigdes.41 En annan viktigt sak som Gauffin genomförde på museet var att han 
såg till att man installerade artificiellt ljus i museet. Belysningens placerades 
vid takfönstren och med lika typer av färgtemperatur på ljuset kunde man 
efterlikna dagsljuset. Installationen av artificiellt ljus fick stor betydelse för 
museet och medförde att museet kunde ha öppet på kvällarna och en ny publik 
kunde besöka museet.42  

En ny typ av utställningar utformades under 30-talet, 
vandringsutställningar, där verk från 1500-talet till 1930-talet valdes ut och 
skickades runt i landet och visades under en kort tid på varje plats. De 
tillfälliga utställningarna på museet försökte man förnya med att ställa ut annan 
typ av konst än äldre måleri som till exempel barnteckningar och 
reklamaffischer. Gauffin var också en pionjär när han som en av de första 
lanserade svensk konst utomlands på museer i till exempel Köpenhamn och 
London.43 

                                                 
39 Rydberg Eva, 1998, ”Den tidiga funktionalismen. 1930-1940”, s. 89 ff. 
40 Lidén, 1994, s. 317 f., 348 ff. och 360 f. 
41 Bjurström, 1992, s. 241. 
42 Bjurström, 1992, s. 242 f. 
43 Bjurström, 1992, s. 249 ff. 
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I utställningssalen över Holländskt 1600-tal har några förändringar gjorts 
under 30-talet (se Bild 4). Den inramande bågen vid Claudius Civilis har tagits 
bort medan de vridna kolonnerna finns kvar. Målningarna på väggarna har 
minskat i antal och väggarna har lättas upp. Framför allt har de små 
målningarna tagits bort som ofta ger ett rörigt intryck.  

Berghs ”brygga” har 
ersatts med fyra enkla 
stolar. Här ser man 
enligt mig ett tydligt 
inslag av speciellt 
konstvetenskapliga 
påverkan där 
funktionalismens former 
har sökt sig in i 
utställningssalen. Bland 
annat har man rensat 
bort målningar och 
ramen runt Claudius 
Civilis vilket gör att det 
blir ett renare och enklare uttryck som har funktionalistiska tankar bakom. Det 
tidigare bordet hade ingen funktion och har därför ersatts med stolar där 
besökarna kan sitta och se på konsten i lugn och ro. De nya tankarna om 
folkhemmet och funktionalismen har kommit tillbaka i utställningssalarna. 

1940-talet 
1940-talet i Sverige präglas mycket av andra världskriget. Eftersom Sverige 
ställde sig neutral i kriget var landet bra utrustad att sätta igång industrin direkt 
efter kriget och på grund av detta var efterfrågan av svenska exportvaror stor. 
Sverige kom in i en högkonjunktur som skulle hålla i sig till 60-talet. För folket 
blev obligatorisk grundskola, tre veckors betald semester och 40 timmars 
arbetsvecka några av de saker som förändrades i det ännu hårt ransonerade 
samhället.44 Inom konsten blev det inte lika stor utveckling under 40-talet som 
det hade varit under 30-talet. De olika konstnärsgrupperna fortsatte med sitt 
arbete. 1947 kom en ny form av konst till Sverige, konkretisterna där till 
exempel Lage Lindell och Olle Bonnier målade abstrakt konst med icke 

                                                 
44 Dahlberg, 1999, s. 154 f. 

Bild 4 Holländska salen, 1932 
Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv 



 
24

föreställande former.45 På företagen bildade man olika personalkonstföreningar 
som fick en betydelse för att göra sina medlemmar bekanta med konsten i 
allmänhet och organiserade bland annat gruppbesök till museerna med guidade 
visningar. Detta bidrog till att kunskapen om konsten gjorde att flera vågade 
sig till konstmuseerna.46 

På Nationalmuseet var stora delar av samlingarna evakuerade under kriget 
och man ställde bara ut små tillfälliga utställningar, det kunde vara upp till 
femton till tjugo utställningar per år. Besökarna minskade radikalt och var nere 
i 83 000 som minst 1940. Erik Wettergren tog över 1942 efter Gauffin som 
överintendent och han planerade att ställa ut större utställningar än tidigare och 
som visades under en längre tid. Den första utställningen öppnades 1943 och 
hette Fem stora gustavianer där man ställde ut målningar av bland annat Pilo 
och Roslin. Utställningen blev en succé och museet satsade på att ställa ut 
större utställningar hädanefter. Museet tog också fasta på den moderna 
”hötorgskonsten” och med utställningen God konst i hem visade museet att 
man kunde ha bra konst i hemmet för en billig penning och tryckte upp 
färglitografier av konstverken. Utställningen var ett led i att utbilda 
allmänheten i konstvetenskap. Dock fick utställningen kritik för att man 
tvingade på folket en sort konst och inte lät folket själv välja.  

1947 ställde inte museet ut någon större utställning vilket gjorde att 
besöksantalet halverades och man insåg att museet var beroende av de 
tillfälliga stora utställningarna för att klara sig ekonomiskt. Sedan dess har de 
tillfälliga utställningarna på Nationalmuseet varit ett ständig återkommande 
inslag. Wettergren hade under sin tid (1942-1950) på Nationalmuseum 
förändrat museet från att vara ett konsttempel till en levande institution som 
tack vare de tillfälliga utställningarna var med i kulturdebatten i samhället.47 

Den holländska utställningssalen saknar tyvärr fotografier från 1940-talet. 
Det kan bero på att större delen av de holländska samlingarna var evakuerad 
under 40-talet. Genom att se på de få bilder som finns från 40-talet över andra 
salar bland annat den franska 1700-tals salen kan man se få förändringar. En av 
förändringarna är att man kan se ytterligare en förminskning av antalet 
målningar på väggarna.  

                                                 
45 Sandström Sven, ”Konsten efter 1945”, 1994, s. 395 ff. 
46 Dahlbäck Bengt, 1973,”Utställningar-idéer, uttryck, kommunikation”, s. 9 f. 
47 Bjurström, 1992, s. 270 ff. 
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1950-talet 
Under 1950-talet skedde stora förändringar i samhället. Landet hade börjat 
hämta sig från andra världskriget och industrin satte fart ordentligt. Vilket 
gjorde att det fanns gott om arbete och familjerna fick det bättre ekonomiskt. 
Arbetet med att politiskt försöka skapa en ekonomisk utjämning av samhällets 
grupper fortsatte och tack vare den industriella mångproduktionen kunde flera 
familjer köpa sig hus, bilar och designade föremål. Ett led i detta blev att man 
tyckte att de gamla föremålen och byggnaderna hade gjort sitt och stora delar 
av de äldre byggnaderna i städerna revs för att göra plats till nya moderna hus. 
Miljonprogrammet lanserades som innebar att en miljon bostäder skulle byggas 
inom tio år. Där skulle större delen av bostäderna byggas i de nya förorterna. 
Husen byggdes ofta av betong som var billigt och lättbyggt samt rummen och 
köken var standardiserad.48 Plasten fick också sitt stora genombrott under 50-
talet. Ungdomarna revolterade mot de gamla sociala reglerna och traditionerna. 
Man hämtade influenserna ifrån USA bland annat från musiken och kläderna. 
Televisionen fick sitt genombrott och man kunde åka på charterresor på sin 
semester.49  

Den internationella konstutvecklingen påverkade starkt det svenska 
måleriet under 50-talet. Den nonfigurativa konsten utvecklades allt mer efter 
andra världskriget samtidigt med den abstrakta konsten. Båda var svar på en 
lång utveckling inom konsten där den nya sociala utvecklingen hade påverkat 
stort. Den figurativa konsten ändrades också där man deformerade formerna till 
nästintill oigenkännliga former och konstnärerna lade stor vikt på färgernas 
samspel.50  

Utställningar på 40-talet utmärktes av de stora tillfälliga utställningarna 
och det skulle fortsätta under de följande decennierna. 50-talet på 
Nationalmuseum med Otto Sköld som överintendent präglades mycket av 
arbetet med att skapa ett museum för modern konst. Detta verkställdes som 
tidigare nämnts 1958. Nationalmuseets samlingar delades upp och konsten 
efter 1900-talet flyttades till Moderna museet på Skeppsholmen. Vilket bidrog 
till att det blev större ytor till utställning av äldre konst på Nationalmuseum.51 

I och med att man fick större utrymme att hänga konst på i 
Nationalmuseum, gjorde Sköld en omhängning av målerisamlingen och 

                                                 
48 Rudberg Eva, 1998, ”Folkhemmets välfärdsbygge. 1940-1960”, s. 111 ff. 
49 Dahlberg, 1999, s. 194 ff. 
50 Edwards Folke, 2000, Från modernism till postmodernism, s. 111 ff. 
51 Bjurström, 1992, s. 293. 
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samarbetade med intendenten Carl Nordenfalk. Nordenfalk utvecklade en ny 
kronologisk och därmed mer pedagogisk följd genom salarna. Detta innebar att 
stora delar av samlingarna fick nya salar. Salarna fick nya väggfärger och den 
Holländska 1600-tals salen fick en mörkare grön färg än tidigare. Man ändrade 
också radikalt på hängningen av målningarna. Som vi har sett tidigare har 
symmetrihängning varit den dominerande. Där geometri som triangeln och 
målningarnas storlek har varit den ledande hängningsprincipen. Målningarna 
kunde visas enbart för att de hade en ram som passade in i symmetrin eller att 
målningens motiv stämde överens med andra målningar. Nu koncentrerade 
man sig mer på varje enskilt verk som gemensamt med de andra målningarna 
skapade en harmoni eller genom kontrast betonade målningarnas egenskaper. 
För att åstadkomma detta på bästa sätt måste målningarna i salarna rensas bort i 
antal, vilket också utfördes markant. Målningar gjorda av mindre kända 
konstnärer och berättande målningar är några exempel på målningar som 
rensades bort. På detta sätt ställdes det högre krav på de målningar som blev 
kvar och kvalitén på utställningarna ökade. Målningarna hade gått ifrån att 
betraktas som salongsdekoration till konstnärliga mästerverk. Denna rensning 
skapade stor kritik bland allmänheten då flera av besökarnas ”favoritverk” 
rensades bort.52 

Denna förändring i 
salarna på 
Nationalmuseum kan vi 
tydligt se i den 
Holländska salen där 
målningarna har markant 
minskats (se Bild 5). Där 
Claudius Civilis har fått 
en markerande central 
plats på väggen med 
enbart andra målningar 

av Rembrandt på var sida 
av målningen. Detta var 
ett led i att markera 

samlingen och sätta större värde i varje enskild verk. På golvet är stolarna kvar 
och en liten piedestal med informationstext har tillkommit framför Claudius 

                                                 
52 Bjurström, 1992, s. 286 f. och Wennberg Bo, 1973, ”Utställningar i Nationalmuseum…”, s. 29. 

Bild 5 Holländska salen, 1955 
Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv
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Civilis. Vilket är intressant för inga andra etiketter finns till de andra 
målningarna och kanske var detta ett led i att utmärka och höja statusen på 
Claudius Civilis. 

Under 50-talet i den Holländska salen kan man tydligt se spår av de 
modernistiska tankar som präglade samhället och konstvetenskapen. Samhället 
hade blivit mer materialistiskt där man sökte sig bort ifrån det mer traditionella 
samhället. Något som man kan se på den holländska utställningen där man 
utvecklade nya moderna hängningsprinciper genom att koncentrera sig på 
enskilda målningar istället för helheten.  

Den postmodernistiska eran (1960-och 1970-talet) 

1960-talet 
Sveriges välfärd fortsatte under 60-talet och med den utvecklades samhället till 
att bli ett konsumtionssamhälle där varor, tjänster och värderingarna 
förändrades ständigt. USA fortsatte att påverka och skapa trender bland annat 
inom kultur och media. Samtidigt präglas 60-talet av många protester mot 
samhällets utveckling mot materialism. Kalla krigets dagar med bland annat 
Vietnamkriget skapade stora protester inte bara i Sverige utan i hela världen. 
Popmusiken med Beatles slog igenom och genom radions genomslagskraft 
nåddes ungdomarna i Sverige. Samtidens ungdomar som inte hade upplevt 
arbetslöshet och nöd hade andra krav och syn på livet. Debatten om könen slog 
igenom ordentligt på 60-talet. Televisionen fick sitt stora genombrott i de 
svenska hemmen och med tv matades folken med bilder från krigen och 
orättvisorna i världen direkt hem till vardagsrummen.53 

Popen slog igenom inom konsten också men inte i någon stor utsträckning 
i Sverige som i andra länder. Tack vare det allt mer bildrika samhället med 
bland annat televisionen började man ifrågasätta konsten och konstens funktion 
i samhället. Konsten kunde inte längre bara vara estetisk utan måste också 
innehålla ett budskap. Man ville att konsten skulle provocera och väcka debatt. 
Detta gjorde man bland annat med att blanda in politik i konsten. Konstnärerna 
började ifrågasätta vad som kan betraktas som konst. Man frågade sig om 
tolkningen låg hos konstnären eller hos betraktaren. Detta gjorde att 
konstnärsrollen förändrades från att ha varit den skapande till initiatör. 

                                                 
53 Dahlberg, 1999, s. 237 ff. 
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Samtidigt som betraktarens roll förändrades från att vara passiv till att bli 
medaktör. New York tog över från Paris om att vara den ledande staden inom 
konsten i världen. Vilket bidrog till att måleriet som den dominerade 
konstformen minskade och konstnärerna började utforska andra 
uttrycksformer.54  

Dessa nya tankebanor inom konsten och kulturen i det svenska samhället 
gjorde att regeringen började satsa mer på den kulturella utvecklingen i 
samhället. 1965 började staten utreda museets roll i samhället och hur den 
skulle kunna förbättras. Dock drog utredning ut på tiden och blev inte klar 
förrän 1974. Utredningen handlade framförallt om Riksutställningarna som var 
konstutställningar som ställdes ut runt om i landet för att förbättra 
kulturförmedlingen i orter med få eller inga konstmuseer/gallerier. Bland annat 
undersökte man om vad som var det bästa och mest ekonomiska sättet att ställa 
ut konst.55 

Carl Nordenfalk var den självklara efterträdaren efter Sköld som 
överintendent på Nationalmuseum. En av de stora utställningar under 
Nordenfalks tid var utställningen om drottning Kristinas liv där man visade 
stora delar av hennes konstsamling. I och med Kristinautställningen 
förändrades utställningskatalogen. Den hade förut varit en enkel katalog med 
en liten text och en uppradning av målningarna. Vilket gjorde den idealisk att 
ha med på utställningarna då etiketter förekom i liten utsträckning. Nu 
förändrade man utställningskatalogen och man skrev mer utförliga och 
vetenskapliga texter. Det var bland annat genom katalogen som allmänheten 
kunde se vilken forskning som gjordes på museet. Denna nya form på 
katalogen medförde att det inte var lika lätt att ha med katalogen på 
utställningarna vilket ledde till att man på museet satsade på att använda sig av 
etiketter i utställningen.56 Utställningen blev väldigt populär och besöktes av 
230 000. Allt som allt ökade besöksantalet under 60-talet i jämförelse med 50-
talet mycket tack vare de stora tillfälliga utställningarna. De väl utförda och 
genomtänkta utställningarna hade också en viktig roll med att bekräfta 
Nationalmuseets som ett forskningsmuseum och inte bara ett 
visningsmuseum.57 

                                                 
54 Edwards, 2000, s. 166 ff. 
55 Utställningar, Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga (Mus 65), 1974, s. 49 ff. 
56 Bjurström Per, 1973, ”Från Wienutställningen till ”Gustaf III””, s. 64 ff. och s. 72. 
57 Bjurström, 1992, s. 310 ff. 
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Nationalmuseet lade stor kraft på de tillfälliga utställningar på 1960-talet 
vilket resulterade att i den Holländska salen sker inga större förändringar. 
Fotografierna från 60-talet över salen är dåliga man ser bara ett hörn och några 
enstaka målningar och inget mer. Med det och i jämförelse med de andra 
salarna kan man säga att utvecklingen hade stagnerat. Detta berodde enligt 
Bjurström på att alla statliga medel gick främst till Moderna Museet och deras 
organisation. Vilket ledde till att Nationalmuseum fick mindre statliga medel 
än tidigare och satsade mer på tillfälliga utställningar som gav museet större 
inkomst än basutställningar.58 

1970-talet 
Efter år av högkonjunktur började Sveriges övertag efter kriget minska på 70-
talet. Sverige hade upplevt flera decennier med god utveckling och bra 
ekonomi men allt detta förändrades under 70-talet. Lågkonjunktur bidrog till 
att flera av industrierna fick läggas ner vilket gjorde att arbetslösheten ökade 
och därmed arbetskonflikterna. Miljöfrågorna blev aktuella med kärnkraften 
som den främsta. I ungdomskulturen slog punken igenom som föraktade 
klassamhället och uttrycktes sig genom att klä sig i svarta kläder.59 

Den provocerande konsten på 60-talet hade medfört att konstnärerna på 
70-talet hade nått en större frihet i att utrycka sig. Konsten följde de sociala 
och politiska utvecklingarna med bland annat miljöfrågor och feminism men 
inga nya banbrytande formspråk. Snarare återupplevde man gamla former och 
gav dem en ny modernare stil. Traditionalisterna refererade till äldre måleri 
och ville därmed öka statusen på samtidens konst och återföra måleriet som 
den främsta konsten. De ville minska bundenheten till samhället som samtidens 
konst utryckte enligt dem och ville göra konsten till mindre tidsbunden.60 

Under 1970-talet var Bengt Dahlbäck överintendent på Nationalmuseum 
och 1970 gjorde han utställningen Gauguin i Söderhavet där ett nytt sätt att 
visa målningar arbetades fram. Genom att museet hade begränsade resurser för 
att låna in stora delar av Gauguins målningar och skulpturer satsade man på att 
visa hans inspirationskällor istället, bland annat byggde man en hydda liknande 
den Gauguin bodde i på Tahiti. På detta sätt lät man måleriet i samspel med 
föremålen berätta budskapet med utställningen. Detta medförde att man i större 
utsträckning började samarbeta mellan de olika avdelningarna på museet. Man 
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lånade även in folk med specialkunskaper som till exempel dekoratörer för att 
göra utställningarna mer spektakulära och pedagogiska. 1974 började staten ge 
s.k. statliga garantier som gjorde det möjligt att låna in värdefulla målningar 
från utlandet i större utsträckning. Museet behövde då inte stå för de stora 
försäkringskostnaderna.61  

Målningarna i den Holländska 1600-tals salen har under 70-talet blivit 
färre (se Bild 6). Rembrandts Claudius Civilis har fortfarande en central 
placering och har nu fått en liten avspärrning framför sig. På golvet står 
piedestalen med informationstext och stolarna är kvar. Vad man kan se är att 
inte mycket har hänt på 20 år. Det är färre målningar på väggen, man har 
ändrat lite på ordningen men till det stora hela är hängningen densamma som 
på 50-talet.  

Den Holländska 
salen har haft en liten 
utveckling under 60- 
och 70-talet och därmed 
kan tyckas en liten 
påverkan av samhället i 
jämförelse med de 
andra årtiondena. Jag 
tycker dock att man kan 
se en ganska stor 
påverkan på den 
Holländska salen. 
Hängning var ett led i de 
nya tankebanorna som 
växte fram inom samhället och konsten där man tog avstånd från den äldre 
konsten och speciellt måleriet. Samtidigt så matades besökarna genom reklam, 
televisionen m.m. ständigt med konst vilket gjorde att man från museets sida 
ofta måste locka besökarna med något mer än att bara se på målningarna. Detta 
resulterade i att man satsade på att berätta hela historier runt målningarna något 
som krävde stora resurser från museets håll. Detta resulterade i att 
basutställningarna som Holländska 1600-tals salen blev åsidosatt och inte 
mycket förändrades från 1950-talet. 
 

                                                 
61 Bjurström, 1992, s. 330 f. 

Bild 6 Holländska salen, 1976 
Bildkälla: Nationalmuseets bildarkiv 
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Analys och slutsatser  

Hängningen av målningarna i den Holländska 1600-tals salen på 
Nationalmuseum har under decennierna 1900-till 1970-talet förändrats radikalt. 
Från att vid sekelskiftet hänga målningar så att de täcker hela väggarna till att 
under 70-talet hänga målningarna brett isär i en enkel rad på väggen. Jag ville 
med denna uppsats undersöka vad som har påverkat denna förändring i 
hängningen under dessa 70 år. Staffan Carlén skriver i sin avhandling Att ställa 
ut kultur för att kunna förstå utställningsformen och utställningsspråket i en 
utställning måste man ha en inblick i det samtida samhället.62 Något som jag 
tycker är relevant, för att kunna se och framförallt förstå varför man har gjort 
förändringar på hängningen i den Holländska 1600-tals salen måste man förstå 
vad som har påverkat museet och utställaren. I denna undersökning har jag 
visat att Carléns teori om Nordiska museet inte är någon isolerat fenomen utan 
det har påverkats av samhället och stämmer även in på ett konstmuseum som 
Nationalmuseum. Där har, förutom samhället, konstvetenskapen och 
förändringen på synen på konsten påverkat utställningar under decennierna. 
Jag har också insett med denna undersökning att påverkan kan komma ifrån 
alla möjliga håll och kan ta olika former i utställningen. Ta till exempel 30-
talet då samhället var på framväxt mycket tack vare industrin. Det blev lättare 
och billigare att bygga hus och framställa föremål och funktionalismen växte 
fram. Denna förändring i samhället och i konstvetenskapen påverkade 
museet/utställaren, bland annat kan man se funktionalistiska drag i den 
Holländska utställningen växa fram under 30-talet.  

Något som har visat sig i undersökningen är att den konstvetenskapliga 
påverkan har varit tydligare i utställningen än den socialhistoriska. Detta beror 
enligt mig på att museet och utställaren influeras mer av den samtida 
konstutvecklingen när de ställer ut måleri än den socialhistoriska utvecklingen. 
Nya hängningar i museet har ofta påverkats av att man börjar se på konst på ett 
nytt sätt och det är ofta gallerier/konstutställningar som utvecklar nya synsätt. 

                                                 
62 Carlén, 1990, s. 260. 
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Under Stockholmutställningen 1932 till exempel var funktionalismen 
banbrytande när det gällde att se på samtidens konst på ett nytt sätt. På samma 
sätt är det lättare att se samhällets påverkan på utställningar av etnografiska 
föremål. På grund av som jag har tidigare diskuterat i uppsatsen att 
etnografiska föremål har en mer naturlig anknytning till samhället för att de 
används i det vardagliga arbetet, något som inte man gör med målningar. Dock 
har samhället haft en indirekt påverkan på den Holländska utställningen på 
grund av att många av de konstvetenskapliga influenserna växte fram med 
anledning av den sociala utvecklingen som till exempel modernismen som 
hade påverkats av det materialistiska samhället på 50-talet. 

Undersökningen visade att den yttre påverkan inte har haft lika klara och 
tydliga inflytande på Nationalmuseets utställning som Carlén kunde se i sin 
avhandling om Nordiska museet. En av anledningen är som jag nämnde ovan 
skillnaden med att ställa ut etnografiska föremål och målningar. När det gäller 
skillnaden mellan basutställningar och tillfälliga utställningar, är det lättare att 
se en påverkan utifrån på tillfälliga utställningar på grund av att utställaren har 
större frihet i utställandet. En annan anledning är analysens begränsade tid och 
omfång, för att mycket enligt mig tyder på att det finns en tydlig social och 
konstvetenskaplig påverkan på den holländska utställningen speciellt på 
utställningsspråket. Genom att undersöka bland annat tidningsartiklar kunde 
man få en inblick i samtidens debatt om Nationalmuseet, hur folken såg på 
förändringarna på museet och så vidare. Via intervjuer och genom att läsa 
museets protokoll kunde man få fram en bättre bild på utställarens roll i 
utställningen. Det finns också flera infallsvinklar man kunde undersöka en av 
dem är pedagogikens roll i utställande av målningarna och Nationalmuseet 
utställningshistoria i jämförelse med andra stora konstmuseer i världen. 

I formen på utställningen kan man också se ett inflytande av samhället och 
konstvetenskapen under decennierna. Jag har genom komparativa 
undersökningar av fotografierna från utställningen, från de olika decennierna, 
sett att påverkan av samhället och konstvetenskapen har tagit olika former 
under decennierna och ibland har påverkan varit starkare. Till exempel under 
50-talet influerades man enligt mig av de nya moderna tankebanorna där man 
tog avstånd från det traditionella synsättet på konst med att hänga målningar så 
att de täcker hela väggarna. Genom att utveckla nya hängningsprinciper som i 
större utsträckning markerade enskilda målningar och hängde målningarna i 
enkla rader på väggarna. Under de två sista decennierna i undersökningen kan 
man se den minsta förändringen på formen av utställningen. Här har de fysiska 
förändringarna varit små, jag skulle dock vilja påstå att både samhällets och 
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konstvetenskapens påverkan har varit stor. På grund av att synen på konsten 
hade förändrats under dessa decennier i det nya bildrika samhället. 
Konstnärerna började utveckla nya former att uttrycka sig med. Det mer 
traditionella äldre måleriet började betraktas som ålderdomligt och fantasilöst. 
Detta påverkade Nationalmuseet som visade bara äldre måleri genom att man 
satsade mer på de tillfälliga utställningarna medan basutställningarna kom i 
skymundan och stagnerade i sin utveckling. Intresset att förnya och utveckla 
basutställningen var enligt mig liten och det blev intressantare att utveckla de 
tillfälliga utställningarna på grund av att man hade större frihet i att uttrycka 
sig där. 

Bakom varje utställning finns minst en utställare och det är intressant att se 
vilken roll och påverkan utställaren har haft på den Holländska 1600-tals 
utställningen. Jag har visat i undersökningen att utställaren och därmed ofta 
överintendenten har haft en betydande roll och påverkat utställningen 
framförallt under de första decennierna. Där Richard Bergh den överintendent 
som har haft stor betydelsen för Nationalmuseets utställningsverksamhet. 
Bergh förnyade tankesättet att ställa ut konst med att utställningen ska vara 
både estetisk och utbildande. Något som enligt mig präglar även dagens 
utställande av målningar på Nationalmuseet. Även här kan man också se en 
skillnad på 60- och 70-talet i jämförelse med de tidigare decennierna. De 
enskilda utställarnas påverkan minskade på utställningen genom att man hade 
börjat samarbeta inom museet avdelningar och att man tog in folk utifrån som 
hjälpte till med utställningen. Vilket gjorde att enskilda utställare inte 
uppmärksammades på samma sätt som tidigare. 

Slutligen skulle jag vilja säga att den socialhistoriska och 
konstvetenskapliga påverkan på Nationalmuseets utställningar har uttryckt sig 
på flera olika sätt. Påverkan har ofta inte varit lika tydlig i Nordiska museet 
som Carlén kunde se i sin avhandling. Utan påverkan har funnits i mindre 
uttryckssätt där man kan urskilja de nya tankesätten och idealen om växte fram 
i samhället under decennierna. Jag tycker det är intressant att man i en 
basutställning kan se vilken syn på konst som har funnits i samtida samhället 
och att utvecklingen är så tydlig som den ändå har varit framförallt i 
utställningsformen. Före denna uppsats hade någon forskning i detta ämne inte 
skett och jag hoppas intresset för konstmuseers utställningshistoria och dess 
påverkan kommer i framtiden att få en större plats i museiforskningen. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka Nationalmuseets basutställningar 
under 70 år och se vilken social och konstvetenskaplig påverkan det har funnits 
på hängningen av målningarna. Uppsatsens teorigrund hämtades från Staffans 
Carléns avhandling Att ställa ut kultur (1990) där han skriver om samhällets 
påverkan på Nordiska museets utställningar. Jag har överfört hans teori på en 
del av Nationalmuseets basutställningar närmare sagt den Holländska 1600-tals 
salen och undersöker tiden mellan 1900- till 1970-talet. De metoder som jag 
har använt mig av är framförallt litteraturstudier men jag har också använt mig 
av fotografier över utställningssalen i både illustrerande och komparativa 
syften. Genom att gå igenom varje decennium var för sig där jag har skrivit om 
socialhistorien, konstvetenskapens samt Nationalmuseets historia har jag fått 
en bra överblick på hur samhället och konstvetenskapen har påverkat 
utställningen. De frågor som jag har undersökt är: Stämmer det att 
basutställningen på Nationalmuseum har påverkas av sociala och 
konstvetenskapliga influenser? Vilken form har den sociala och 
konstvetenskapliga påverkan i så fall tagit i basutställningarna? Vad har varit 
utställarens roll och påverkan på basutställningarna?  

Vad jag har visat med denna uppsats är att det har funnits en social och 
konstvetenskaplig påverkan på utställningen och det har tagit olika former 
under decennierna. Utställningen har förändrats från Richard Berghs 
skönhetsideal i hängningen av målningar till funktionalismens enkelhet till 
slutligen modernismens pedagogiska strävan. Utställningens form har 
förändrats radikalt på grund av den sociala och konstvetenskapliga påverkan 
från sekelskiftet fram till 1970-talet. Från att hänga målningarna så att de 
täcker hela väggarna till att hänga målningar i en enkel rad med stora 
mellanrum. 

Jag undersökte också i denna uppsats vilken roll utställaren har haft i 
utställningen. Jag kom fram till att under de första decennierna har utställaren 
haft en mer tydlig påverkan av samhället och konstvetenskapen vilket märks i 
utställningen. På 50-talet förändras detta med att utställningen utvecklas så att 
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det är fler personer som är aktiva i utformandet av utställningen vilket gör att 
inga speciella personer utmärker sig. 

Mina slutsatser är att man kan se att den Holländska 1600-tals salen på 
Nationalmuseet har varit påverkad främst av konstvetenskapen men också av 
socialhistorien under tiden 1900- till 1970-talet. Denna påverkan har tagit olika 
former under decennierna och under vissa decennierna har den varit större än 
andra.  
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