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Inledning 

Utställningar kan ses som en metod när det gäller förmedling av kondenserad 
och kontextualiserad kunskap genom iscensättning av fragment från förfluten 
tid. Inom ramen för museets verksamhet och uppdrag blir utställningar själva 
källor till eller minnen av kunskap om kunskapsförmedlande.1

Vad händer när en utställning är över? Vart tar den vägen och vad blir 
kvar: personliga minnen hos varje besökare och hos museipersonalen? Kan 
kunskapen eller berättelsen som utställningen förmedlat återberättas eller 
återanvändas såsom man kan låna om en bok på biblioteket? Ett antal 
avhandlingar, uppsatser och studier använder och behandlar utställningar från 
förgången tid.2 Att läsa dessa skildringar och analyser av museers utställningar 
har hos mig väckt frågan hur forskare fått möjlighet att studera utställningar 
vilka passerat länge sedan förbi. Personer som kanske inte haft möjligheten att 
gå bland kulisserna, inredningen, ljuden, ljusen, lukterna – de fysiska 
utställningarna – vilka spår och dokument har de studerat? 

Genom att undersöka hur olika utställningsanordnare – i första hand 
museer – dokumenterar och bevarar material från sina utställningar och om och 
hur denna information tillgängliggörs i likhet med de övriga samlingarna, och i 
enlighet med museers uppdrag att vara en del av ”samhällets kollektiva 
minne”3, syftar denna uppsats till att diskutera och problematisera hur dessa 
institutioner betraktar det egna minnes- och kunskapsförmedlandet samt 
bidragen till kunskapshistorien och offentliga minnen. 

Min förhoppning är att uppsatsen för fram frågor vilka kan ses som 
angelägna inte bara för de som kallas kulturarvsinstitutioner utan även för 
omgärdande samhällen. Frågor som komplexiteten kring berättande om 

                                                 
1 Maroevic, Ivo, 1998, Introduction to Museology – The European Approach, s. 267 f., Palmqvist, 
Lennart, 2005, Utställningsrum, s. 183. samt Ehn, Billy, 1986, Museendet. Den museala verkligheten. s. 
21. 
2 Se bl.a. Beckman, Jenny, 1999, Naturens Palats. Borg, Sofia, 2004, Konsten att ställa ut konst. Carlèn, 
Staffan, 1991, Att ställa ut kultur. Gustavsson, Maria-Helene, 2003, Armémuseums nya basutställning i 
relief mot den tidigare. Öjmyr, Hans, 1997, Kulturarv för alla. 
3 SOU:1994:51. Minne och Bildning. Museernas uppdrag och organisation, s.202. 
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förfluten tid, om museers egna minnens existensberättigande och om 
kontinuitetsaspekten inom ett område där arbets- och produktionstakten ökar. 

Definitioner, tes och frågeställningar 
Utifrån museernas kulturpolitiskt definierade uppdrag, att vara en del av 
samhällets kollektiva minne4, ställer jag ett förhållningssätt vilket kommer att 
avhandlas längre fram i uppsatsen. Nämligen att gällande museer kunde ett 
begrepp som offentligt minne hos de gemenskaper människor tillhör5 föreslås. 
Det kunde visa på en mångfacettering av minnesattribueringen i stället för 
tillskrivningen till ett kollektiv. Museerna torde då vara en del av samhällens 
minnen. Vidare har jag valt att använda begreppet minnesskapande istället för 
minnesproduktion då jag finner det sistnämnda ordet implicera ett god-
kännande och fastslagen rutin. En slags tillverkningsindustri vilket min 
användning av begreppet minne6, för denna uppsats, inte har funnit lämplig. 

Min tes att pröva blir följande: Bland annat i utställningsverksamheten kan 
museer framträda inte bara som - enligt uppdrag – en del av ”samhällets 
kollektiva minne” utan även som skapare av offentliga minnen. 

 De frågeställningar som beledsagar undersökningen är: Hur, vad och 
varför bevarar museer sitt eget förmedlande i form av utställningar? Vilka 
skillnader kommer till uttryck hos undersökningsobjekten och hur kan dessa 
förklaras? Tillgängliggörs materialet och informationen på något sätt? Vad 
händer med informationen och materialet ur en kvalitativ synpunkt? Finns det 
någon samhälls- och museinytta i att bevara museernas egna minnen? 

Material och urval 
Valet av undersökningsobjekt har tagit hänsyn till två faktorer: geografi och 
inriktning. Jag har valt att hålla mig till Stockholmsområdet. Undersökningen 
har inte några generaliseringsambitioner i det empiriska materialet utan varje 
institution får stå för sig men kommer dock att utsättas för viss generalisering 
inom ramen för diskussionen i analysavsnittet. Vidare har museer valts bort 
vilka jag ansett har en systematisk och i det närmaste standardiserad 

                                                 
4 SOU:1994:51. s.202. 
5 Ricoeur, Paul, 2005, Minne, historia, glömska. s. 177. 
6 Min definition av minne möter en likartad problematik som diskussionen hos Ricouer, i en fråga kring 
huruvida minne är något personligt eller kan förflyttas till ett flertal individer, till ett kollektivt plan. Mer 
om denna diskussion senare i föreliggande uppsats. 
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dokumentation av sina utställningar. Denna förförståelse har lett till att museer 
med inriktning på konst inte kommer att undersökas. I Hans Öjmyrs studie av 
Nationalmuseums utställningsverksamhet 1940-1997 framgår att det finns en 
ram – utställningskataloger – som ofta är tillgängliga via publicering vilket ger 
sökvägar för vidare forskning i arkiven kring specifika utställningars motiv,7 
något som andra – kulturhistoriska - museer i viss mån saknar. Genom 
Dokumenteringsarkiv för Modern konst – vilket vi snart ska återkomma till - 
torde det finnas mer tillgängligt eller i varje fall sökbart vad det gäller 
utställningar från eller inriktade på konstmuseer än andra museer och däri 
ligger min inriktning på de kulturhistoriska museerna. 

Nordiska museets årsbok Fataburen hade länge till uppgift att rapportera 
vad som hände på museet och även den görs tillgänglig genom publicering. 
Idag är Fataburens upplägg mer av en temabok och vill man veta något om 
utställningarna får man beställa verksamhetsberättelsen från museet. 

Motiv till urvalen av undersökningsobjekten ligger dels i olika 
institutionella karaktärer – stiftelser, myndigheter, ansvarsmuseum - men 
främst har urval gjorts efter en förstudie för att se ifall man har haft material att 
tillgå. Det har även varit viktigt att undersöka hur ett naturhistoriskt museum 
förhåller sig till dessa frågor varför Naturhistoriska Riksmuseet är ett av 
undersökningsobjekten. Vidare har Riksutställningar, Stockholms Stads-
museum och Nordiska museet valts ut för undersökningen. 

Metod och källkritik 
Undersökningen har genomförts i form av samtal och observationer vid olika 
institutioner samt studier av material som jag dels har sökt och dels blivit 
tilldelad. Samtalen har haft dokumentation och bevarande av utställnings-
material som ämne och har varit tämligen fria. Jag har inte gjort djupintervjuer 
då jag funnit ämnet och min egen förförståelse mer lämpad för samtal och 
observation. De personer jag har talat med har vid alla undersökningsplatser 
haft befattningar inom arkiv och utställningsverksamhet, utom vid Riks-
utställningar där man inte har egen arkivarie utan har haft arkivkonsult på 
uppdrag. 

Ett källkritiskt problem är eventuella lojaliteter och illojaliteter. Den egna 
förförståelsen kan även uppmärksammas eftersom jag initialt hade olika 

                                                 
7 Öjmyr, 1997, passim. 
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mycket kännedom om de undersökta institutionerna. Viss kunskapsövervikt 
kan därför hamna hos Nordiska museet där jag under sju veckor hade 
praktikplats. 

Av tidsbrist har tyvärr en tredje yrkeskategori utelämnats; museivärdarna 
och guiderna, vilka ofta utvecklar sina egna berättelser om utställningarna. 
Undersökningen om de guidade berättelsernas självständighet i relation till 
museet och deras avtryck i besökarnas minnen av utställningar eller museer får 
därför vänta. 

Forskningsöversikt och bevarandeinsatser 
Här ska forskning, diskussioner och bevarandeinsatser som har kommit mig till 
känna presenteras. Bengt Lundberg har uppmärksammat - i en undersökning av 
olika museers basutställningar - att museer som har till uppgift att dokumentera 
sin omvärld inte företar detsamma med det egna utställningsarbetet.8

Under museiveckan 1998 höll MABBAS - Föreningen för museernas 
arkiv-, biblioteks- och bildanställda – ett halvdagsseminarium på ämnet 
Arkiverade utställningar – kunskapsförråd för återbruk. Det talades bland 
annat om osäkerhet trots handlingsplaner för fotodokumentationer av 
Vasamuseets utställningar. Detta resulterade i en lösning där fotograferingen 
skedde utifrån angreppssätt som var av intresse för museet, där det framgick 
hur utställningen som rum i förhållande till utställningslokalen fungerade, hur 
utställningen kommunicerade och mötte besökarna. Modellers bevarande kan 
motiveras av intern utredning och att de kan vara en källa till information om 
en utställning. Men en modell kan även vara missvisande då de ibland fungerar 
olika i verklig storlek som på modellstadiet.9

Thomas Öberg från Ájtte Fjäll- och samemuseum deltog i seminariet med 
att presentera en modell för att dokumentera basutställningsprojekt. Modellen 
ses som ett arbetsverktyg vilken används främst för internt bruk men kan stå 
modell för utställningsdokumentation i allmänhet. Det är enligt Öberg viktigt 
att börja dokumentera från början, en slags rollista och ett manusdokument för 
utställningen upprättas. Dokumentationen fortskrider med utställningens 
produktionsprocess, när utställningsformen är fastställd får varje utställnings-
del ett nummer som sedan dokumenteras efter en mall på samma sätt.10 Carina 

                                                 
8 Lundberg, Bengt, 1998, ”Historien utställd”. s.37. 
9 Parr, Ingrid, 1998, ”Arkiverade Utställningar – kunskapsförråd för återbruk”, passim. 
10 Öberg, Thomas, 1998, ”Dokumentation och arkivering av utställningsinformation”, passim. 
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Sjögren, Arkivchef från Stockholms Stadsmuseum deltar även i seminariet. 
Här framgår att det självklart sparas fotografier, utställningskataloger i några 
exemplar, affischer och vernissagekort eller vykort. Men vad kan mer sparas? 
Urval ska göras, har rätt material bevarats? Vilka frågor om äldre utställningar 
har vi idag - återanvänds material och idéer? En bevarande- och 
gallringsanalys anses vara lämplig i en sådan situation och den kan bestå i flera 
år när den väl är gjord. Men vad behövs för internt bruk och vad finns det för 
lagkrav museet måste beakta som tillhörande offentlig sektor? Att göra en 
utställning är ofta ett offentligt åtagande och handlingar som därmed skapas 
betraktas som allmänna.11

En uppsats i arkivvetenskap som behandlar ämnet skrevs 1998 av Göran 
Lindqvist. Här undersöks hur Stockholms Stadsmuseum efter tillsyn från 
Stadsarkivet har gått vidare med arkivering i enlighet med de riktlinjer man 
fått. Vad bör man spara och vad är värt att arkiveras utöver 
utställningsrapporter, utställningskataloger och andra utkomster förknippade 
med utställningens förmedlande. Förarbetet och dokument rörande hur och 
varför en utställning kommit till har enligt Lindqvist fortfarande arkiverats 
bristfälligt medan arkiveringen är god beträffande vad som har ställts ut. 
Motiveringen till att få en klarare dokumentation av utställningsverksamheten 
anses vara svår men syftet finns i de yttre ramarna; i museets målbeskrivning 
och i museet som varande en offentlig institution samt även att förbättra det 
egna kunskapsförrådet.12

När det gäller konst finns Dokumenteringsarkiv för Modern Konst vilket 
grundades 1965 i anknytning till Institutionen för konstvetenskap vid Lunds 
Universitet. Här söker man dokumentera det svenska utställningslivet genom 
att bygga upp en katalogsamling där även icke-bibliografisk dokumentation 
som brev, pressklipp, utställningskataloger, vernissagekort med mera ska 
bevaras och kunna överblickas.13 Sedan hösten 2001 är arkivet förlagt till 
Landsarkivet i Lund.14 För en intresserad kan jämförelser göras med hjälp av 
Internet och museers hemsidor. Några exempel kan nämnas här; Judiska 
museet visar en förnämlig kavalkad av alla tidigare utställningar, fotografier, 
texter med mera.15 Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum har ett utställnings-

                                                 
11 Sjögren, Carina, 1998, ”Några tankar om gallring av utställningsmaterial”, passim. 
12 Lindqvist, Göran, 1998, Södra Stadshuset. s.10, 7. 
13 Paulsson, Per, 1991, ”Katalogsamlingen vid Dokumenteringsarkiv för Modern Konst”, passim. 
14 http://www.arthist.lu.se/konstvet/dokark.php 2005-11-25 kl. 14.22. 
15 http://www.judiska-museet.a.se/grund/grund.htm 2005-12-21. 
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arkiv som sträcker sig tillbaka till år 200016. Moderna museet17 och Östasiatiska 
museet18 har samtliga utställningar namngivna och de senare med utförlig 
information. 

Dessa inlägg i ett tämligen glest forskningsfält har fått mig att fundera 
kring den möjlighet till samverkan som kunde fortskrida inom ABM-området 
(Arkiv, Bibliotek och Museer) ifall museers utställningar skulle lyftas fram ur 
ämbets- och i värsta fall – tjänstemannaarkiven, till ett utställningsarkiv eller 
rent av ett utställningsmuseum, ett Exposeum i en snarlikhet till 
Dokumenteringsarkivet för Modern Konst. Men nya frågor vaknar om 
museiverksamhetens musealisering och ifall bevarandet av museers 
utställningsminnen och -historier leder till en standardisering eller en slags 
kanon, kan det då innebära ännu en minnes-, kunskaps- eller historieförlust? 

                                                 
16 http://www.ajtte.com/ 2005-12-21. 
17 http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template3.asp?id=2800, 2005-12-21. 
18 http://www.ostasiatiska.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=1272&a=753, 2005-12-21. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att närma mig mitt material har jag tagit stöd av olika teoribildningar och 
litteratur vilka ska diskuteras här. Det huvudsakliga bidraget kommer från Paul 
Ricoeur och det samtal som förs med idéhistorien i Minne, historia, glömska. 
Det är för denna undersökning viktigt att söka förstå och diskutera vad 
museernas officiella uppdrag skall vara och vilka existensberoenden de verkar 
i. Därför börjar den teoretiska delen med några hållpunkter ur en läsning av 
museiutredningen Minne och bildning från 1994 ackompanjerad av andra 
teoretiska diskussioner kring minne, museer och utställningar. 

Museinytta och minne 
Vad ska samhället med museer till? Det är en fråga som reses i den statliga 
utredningen Minne och bildning. Svaret blir att museerna ska vara en del av 
samhällets ”kollektiva minne”. Den övergripande funktionen är minnet, och 
bildning ska vara huvudändamålet. Det måste, enligt utredningen, finnas ett 
museiuppdrag som politiskt sett går att kontrollera och riktas. Den statliga 
museipolitikens medel ska kunna inriktas på ”rätt saker” och ”genomföras 
effektivt”19 Här utmejslas fyra uppgifter för museerna; insamling, vård, 
utställning och forskning.20

Vad ska museer och samhällen med sina gamla utställningar till? Eller vad 
ska museet med sitt eget minne till? blir de frågor jag för över till denna 
uppsats. Billy Ehn har sett museets funktion ”inte bara som kollektivt minne, 
utan också som organiserad glömska.”21 Utställningarna fungerar som försvar 
mot det man inte längre kan minnas och genom att använda fragment från 
förfluten tid skapar man något som tillhör samtiden.22

                                                 
19 SOU 1994:51, s. 20, 202. 
20 Ibidem, s. 82-85. 
21 Ehn, 1986, s. 21. 
22 Ibidem. 
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Enligt utredningen förutsätter begreppet minne en användning, i 
användningen blir det information. Institutionaliseringen av minnet - skapandet 
av arkiv och monument - tas upp i anslutning till det kollektiva minnet vilket 
längre fram i föreliggande uppsats ges en mer nyanserad och problem-
atiserande behandling. Den statliga kulturpolitiken framstår dock som ett av 
det kollektiva minnets organiserande och skapande subjekt.23 Att museerna 
skulle vara - om än delegerade – skapare av minnen synes inte så fjärran. 

Kunskap i utställning 
Enligt utredningen skapar samhället ”ett kollektivt minne för att utnyttja 
erfarenheter och kunskap i utvecklingen.”24 Aktiverandet av ”ett kollektivt 
minne” görs i mötet med människorna, det är då museernas minnesfunktion 
realiseras25. I utredningen ges ingen direkt definition av bildning eller kunskap 
men man antyder en nära relation mellan begreppen minne, lärande och 
kunskapsutveckling hämtat från biologins och utvecklingslärans område.26 
Lärande ”definieras som förändring i kunskapsstrukturerna”.27 Museer kan då 
betraktas som en del av det Ricoeur talar om – baserat på Rousseaus 
tankegångar - som ett ”samhälleligt ansvar” för inlärning och memorering (av 
vissa utvalda texter) vilka förs mellan generationer för att bespara dem 
ansträngningen att lära in allt på nytt.28

Ivo Maroevic betraktar utställningen som en museers metod för överföring 
av kontextualiserad och kondenserad kunskap. Men utställningen frambär inte 
bara en redan fixerad kunskap utan formar i sig själv ny kunskap. Den utspelas 
alltid i nuet men syftar även framåt i sitt kunskaps- och dokumentalstrande om 
utställningens mening i museets historiska kontext. Genom dokumentationen 
förvandlas föremålets ”verkliga värld” och skapar en parallell värld som med 
tiden erhåller kulturarvsstatus trots sin artificiella karaktär.29 Här träder 
föreliggande uppsatsämne i dagern. 

Lennart Palmqvist anser att utställningar ofta leder till en slags 
”kunskapsartikulerande aktivitet” där en bakomliggande strävan hos utställaren 
ligger i att underhålla och undervisa genom konstfull iscensättning.30 

                                                 
23 SOU 1994:51, s. 20 f. 
24 Ibidem, s. 103. 
25 Ibid. s.102. 
26 Ibid. s. 23. 
27 Ibid, s. 103. 
28 Ricouer, 2005, s. 99. 
29 Maroevic, 1998, s. 277, 273 f. 266 ff. 
30 Palmqvist, 2005, s. 183. 

 10



Utställningar kan betraktas som iscensättningar och dessa iscensättningar kan i 
sin tur ses som manipulationer av det förflutna. Skillnaden mellan utställningen 
som manipulatör av det förflutna och andra iscensättningars manipulationer av 
gången tid är den stora frihet utställningen erbjuder. Den kan sätta igång ett 
kreativt spel mellan närvaro och frånvaro. Besökaren kan själv röra sig, 
närvara, i den frånvarande tiden.31

Minne, historia, glömska 
Paul Ricoeurs stora undersökning Minne, historia, glömska har jag funnit 
tillämpbar på museologins områden. I fallet med föreliggande uppsats har vissa 
delar urskiljts. Här skall först ges en kort överblick av detta omfattande verk 
innan jag under några rubriker redogör för specifika resonemang vilka är 
intressanta att fördjupa sig i för uppsatsens syfte. Slutligen ges en summering 
av tankegångarna som ska appliceras i uppsatsens undersökning och analys. 

I sitt tematiskt tredelade verk, vilket har problematiken kring 
representationen av det förflutna som övergripande fråga, tar Paul Ricoeur först 
upp en minnets fenomenologi där två frågor är avgörande; vad blir ihåg-
kommet? Och vem är det som minns? Bryggan däremellan är hur minnet 
antingen väcks (en affekt som kommer till sinnet) eller framträder som 
resultatet av en sökning eller ansträngning. Från hågkomstens vad till det 
reflekterande minnets vem, via ihågkommandets hur. I den andra delen företas 
en historievetenskapernas epistemologi som i sin tur är indelad i tre avsnitt 
efter ”den historiografiska operationens” faser. Den tredje delen är ”en 
meditation över glömskan” och kallas ”den historiska betingelsens hermen-
eutik”.32 Teoretiska utgångspunkter för denna uppsats kommer att ligga i de två 
första delarna. 

Vad blir ihågkommet 
Frågan vad som blir ihågkommet måste enligt Ricoeur ges företräde framför 
frågan vem som erinrar sig, för att kunna diskutera i termer av kollektivt 
minne.33 Frågan visar även på svårigheten med att föreställningen om det 
förflutnas närvaro framstår som närvaron av en bild. Minnet förpassas till 
föreställningarnas område och degraderas till inbillningsförmåga där strävan 

                                                 
31 Palmqvist, 2005, s. 8. 
32 Ricouer, 2005, s. 33 ff. 
33 Ibidem. s. 39 f. 
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efter trohet och minnets sanningsfunktion påverkas. Det blir i längden en 
representations- och sannfärdighetsproblematik. Ricoeur vill frikoppla minnet 
från inbillningsförmågan men menar att det inte är möjligt att åtskilja det 
imaginära och hågkomsten helt. När Ricoeur uttalar att det inte verkar som om 
minnet kan komma tillbaka utan ”bildblivandets modus”34 väntar jag med 
spänning på en undersökning av från födseln blinda människors minnesintryck 
och -beskrivningar. Det härskar ett visuellt och ett seendets eller det före detta 
seendets tolkningsföreträde här om vilket man bör vara medveten. 

För att skilja minne från föreställning klingar Aristoteles´ ord ”Minnet 
hänför sig till det förflutna”. En annan viktig distinktion går mellan mneme och 
anamnesis – enkelt återkallande och erinringsansträngning.35

Minnet är det människor har att förlita sig på när det gäller att hänvisa till 
det förflutna, det är det ”goda” minnet ”förknippat med en strävan efter eller ett 
anspråk på trohet mot det förgångna”36 Hur stämmer sanningsintentionen in på 
min tes om relationen mellan minnesskapande och museers utställnings-
verksamhet? Jag tolkar Ricouers understrykande av minnets sanningskrav 
vilket i igenkännandets ögonblick görs gällande som ett krav på trohet inför 
eller innanför det ihågkommande medvetandet vilket kompliceras när man går 
från det individuella till att tala i termer av kollektiva minnen.  

Minnesutövning 
Hur förenas minnets sanningsdimension med en praktisk dimension, till 
minnesutövandet?37 Frågan vad övergår i hur. Kognitiva och pragmatiska 
aspekter samverkar i erinringsoperationen. Igenkännandet är resultatet av det 
framgångsrika sökandet, den kognitiva sidan, medan ansträngningen äger rum 
på det praktiska planet.38 Akten att skapa minne sker i dessa sammantvinnade 
operationers hägn, erinringen. Det präglar även historieskrivningens teoretiska 
praxis, där dess utövare åtar sig att skapa historia som övriga människor ”ägnar 
sig åt att ’skapa minne.’”39 Att utöva minne är att bruka det och bruk kan föra 
med sig missbruk. Då utsätts minnets sanningsintention för hot. Det är såsom 
praktiserat som minnet faller under kollektiv aspekt. Ricoeur talar om missbruk 
av ”det naturliga minnet” i relation till artificiellt minne. Det är främst det 

                                                 
34 Ricouer, 2005, s.42 f. 
35 Ibidem. s. 52 f, 55. 
36 Ibid. s. 59. 
37 Ibid. s.94. 
38 Ibid. s.95. 
39 Ibid. s. 96. 
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förstnämnda som är av intresse för denna uppsats. En analysmodell visar vägen 
från en patologisk-terapeutisk nivå med det blockerade minnet, via en 
ideologikritisk studie av manipulerat eller instrumentaliserat minne för att 
landa i det ålagda minnet, eller skyldigheten att minnas, vilket diskuteras 
utifrån en etisk-politisk synvinkel.40

Temat för den första nivån, är sorgearbetets relation till erinringsarbetet 
vilket flyttas från det individuella minnets plan till ett kollektivt plan. De stora 
begravningsceremonierna där en hel befolkning församlas är en illustration. 
Sorgebeteendena ses som exempel på relationer där uttryck av privat och 
offentlig art möts.41

Den mest egentliga formen av missbruk framkommer i den andra nivån där 
det manipulerade minnet diskuteras. Här ses ideologin drivande på identitetens 
bräcklighet. Begreppet identitet används utifrån en koppling till tiden; ”vad 
betyder det att förbli densamma genom tiden?”42 Två innebörder kan urskiljas 
ur det identiska dels samma, dels själv. Bevarandet av självet vilar på ett 
samspel mellan sammahet och självhet. Konfrontationen med den upplevt 
hotfulle andre är även en orsak till bräckligheten hos identiteten. Det är när 
ideologin kan frambringa en ”symbolisk replik” till denna bräcklighet som den 
träder in som ”identitetens väktare”.43 Ideologiseringen av minnet verkar 
genom en narrativ struktur, i berättelser om grundande, om ära och 
förödmjukelse vilket ger ämne till ”smickrets eller rädslans diskurs”44. Det 
påtvingade minnet är rustat med den officiella historien, memorering och 
åminnelse av de gemensamma höjdpunkterna i historien samt urhändelserna 
för den gemensamma tillhörigheten. Ett fördrag sluts mellan erinring, 
memorering och åminnelse. Men beslagtagandet av minnet är inte bara 
totalitära regimers verktyg. Det ses som en möjlighet vilken tillkommer alla 
som stämmer upp i ”ärans nitiska försvar” eller som en följd därav.45

Skyldigheten att minnas, den tredje nivån, kan bara legitimeras med 
skyldighet att iaktta rättvisa men missbruket tränger ändå in genom 
hanteringen av rättviseidén. Skyldigheten handlar om framtiden inte det 
förflutna.46 En sida av detta problem kan ses i ”våra samtidas anspråk på att 

                                                 
40 Ricouer, 2005, s.109. 
41 Ibidem.  s. 112 f, 119. 
42 Ibid. s.122. 
43 Ibid. s. 123. 
44 Ibid. s.126. 
45 Ibid. s.126 f. 
46 Ibid.  s.130 ff. 

 13



inta offrens roll och ställning”.47 Då förvandlas alla till gäldenärer och betalar 
tillbaka genom skyldigheten att minnas. 

I diskussionen ovan finns tankegångar som faller in i den verksamhet som 
är museernas. Historiskt sett kan manipulationer och åminnelseakter urskiljas 
men vilken relevans har dessa tankar för museer idag? Forum för Levande 
Historia och skriften …om detta må ni berätta…kan ses som exempel på 
utkomster av en skyldighet att minnas. Det finns andra exempel på 
åminnelseakter såsom olika traditioner och högtider vilka levs och utvecklas av 
samtidens människor utan att de kanske känner till eller reflekterar över 
bakgrunden. Ibland får museer handhålla förklaringar till dessa och i 
förklaringen kan en reproduktionsprocess urskiljas. Är det i så fall en kollektiv 
glömska det är fråga om och att man ur dessa akter utvinner individuella 
minnen? För att anknyta till min tes om museers skapande av offentliga 
minnen; ifall museer skulle bevara och reflektera över den egna utställnings-
verksamheten, skulle de då skapa/bevara minnen som - i egenskap av 
museernas institutionella status – av ”samhället” genom kulturpolitik men även 
av människorna ges särskild plats och därmed skapar en obalans mellan 
institution och samhälle/kollektiv? Kanhända museerna är försiktiga med en 
sådan verksamhet och hellre prioriterar det som har med ett större kollektiv att 
skaffa? Här visar sig kanhända ännu ett problem, problemet med museers egna 
institutionella minne i förhållande till det kollektiva minne som de ska verka 
som en väktare för och bevarare av. 

Personligt och kollektivt minne 
Frågan hur går över i frågan vem? De antika tänkarna frågade sig inte vem som 
erinrar sig, det låg implicit i grammatikens böjning av verben. Ricoeur tecknar 
det kollektiva minnets historia som kort; attribueringen till ett kollektivt 
subjekt börjar på tröskeln till 1900-talet då sociologin bryter ny mark på 
samhällsvetenskapernas fält. Dessförinnan hade en subjektivitetsproblematik 
med egologisk inriktning, en inåtblickande skola, gjort det närmast omöjligt att 
tänka i termer av kollektivt medvetande. Men humanvetenskaperna antog en 
epistemologisk modell som överensstämde med naturvetenskapernas form av 
objektivitet vilket medförde förståelsemodeller där de sociala fenomenen ses 
som realiteter.48 Diskussionerna visar på en begreppsproblematik som dock 
mynnar ut i det individuella, personliga minnets primat över det kollektiva. I 
                                                 
47 Ricouer, 2005, s. 127. 
48 Ibidem. s.135 f. 
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det inåtblickande fallet är identitet knutet till medvetande, det är samma 
medvetande som minns genom tiden och ett minne kan bara tillägnas och 
tillskrivas en och samma individ.49 Det kollektiva minnet fungerar genom 
analogi likt en reservoar för spår av vad de berörda grupperna anser vara 
viktiga händelser. För den utåtblickande skolan används historien som alibi, 
vilken inte kan inkludera minnet i någon annan form än en grupps eller ett 
samhälles minne. Det kollektiva minnet utgör här historiens motpart.50 Trots 
detta är det ”i den personliga erinringsakten som samhällelighetens stämpel”51 
sätter sin prägel. När hågkomsten formuleras i ord, minnets deklarativa fas, för 
individen en diskurs med sig själv. Eftersom det görs på ett språk som talas av 
andra människor är det en öppning mot det gemensamma. Ricoeur föreslår en 
trefaldig minnesattribuering, till en själv, till de närstående och till de andra. 
Polariteten och bristen på överensstämmelse mellan individuellt och kollektivt 
minne utvecklar minnesfenomenologin in i den sociala världen, i en 
samlevnadens ordning som utgörs av de samtidas värld. Delade erfarenheter av 
världen vilar på gemenskap i såväl tid som rum.52 Mellan minnenas poler, det 
kollektiva och det individuella, borde det finnas ett referensplan där utbyten 
äger rum mellan enskilda individers levande minne och ”det offentliga minnet 
hos de gemenskaper” de tillhör? Ett plan för relationerna till de närstående till 
vilka människor har rätt att foga minnen av särskilda slag. 53

Om utställningar producerats av institutioner som har till uppdrag att vara 
en del av samhällets (singularis) minne, vad ska då sägas om utställningen som 
minne? Ifall utställningen verkat i minnesakternas syfte vad kan då sägas om 
bevarandet av denna? Problemen med den kollektiva minnesattribueringen är 
även museets problem. Är det överhuvudtaget minne man talar om när det 
gäller kollektiv? När det gäller museer kunde ett begrepp som kunskapsfond 
föreslås eller hellre för att tala med Ricoeur: offentligt minne hos de 
gemenskaper människor tillhör. Det kunde visa på en mångfacettering av 
minnesattribueringen i stället för tillskrivningen till ett kollektiv. Museerna 
torde då vara en del av samhällens minnen. 

                                                 
49 Ricouer, 2005, s.146 f. 
50 Ibidem.  s. 164. 
51 Ibid. s. 168. 
52 Ibid. s. 174-178. 
53 Ibid. s. 171. 
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Botemedel eller gift 
I Faidros av Platon berättas om uppfinningen av skriften. Ricoeur travesterar 
denna myt och beskriver den skrivna historiens mytiska födelse. Det centrala är 
tvetydigheten hos det pharmakon (botemedel) som av guden erbjuds kungen i 
myten. Skrivkonsten som i själva verket skapar glömska hos dem som lärt den 
eftersom de då förlitar sig på skriften och upphör att öva sitt eget minne. Det 
blir inte inifrån sig själva människorna utför erinringsakten utan med hjälp av 
utifrån kommande, främmande tecken. Botemedlet är funnet för erinringen inte 
för minnet. Frågan väcks huruvida den skrivna historien kan ses som ett 
botemedel eller ett gift för minnet?54 Ett botemedel för kollektiva minnen men 
gift för det individuella? 

Den historiografiska operationen, som delas in i tre icke-kronologiska utan 
sammanlänkade faser, tar vid. Dokumentationsfasen, där arkivet konstitueras. 
Förklaring/förståelsefasen undersöker användningarna av därför att som svar 
på frågan varför. Slutligen återgivningsfasen där det ges litterär eller skriftlig 
gestaltning åt den diskurs som mottages av historieläsarna.55

Dokumentationsfasens vittnesmål är av intresse, detta moment för 
registrering, en överföring från det muntliga till det skriftliga56 är en process 
som i denna uppsats översätts till: från den fysiska utställningen till dokument-
ationen och bevarandet av utställningsmaterial. Ricoeur urskiljer drag som 
utmärker arkivdokumentet från det muntliga vittnesmålets hörsägen. Arkiv-
samlingen består av texter, överföringen av det muntliga till arkivstatus utgör 
historikerns första omvandling av det levande minnet. Det nedskrivna talet vet 
inte vem det ska vända sig till och det vet inte heller varifrån det kommer, det 
är helt utlämnat åt kompetensen hos sina utfrågare.57

I återgivningsfasen framkommer även den av historikern författade 
historieboken som yttersta exemplet på att skapa historia. Boken blir i sig ett 
dokument som öppnar för omtolkningar vilket ”reviderar den historiska 
kunskapen på nytt”.58 En jämförelse kan göras med utställningar. De blir själva 
dokument som öppnar för historiekunskapens omtolkningar och minnen på 
olika nivåer. Författaren kan i det här fallet museiinstitutionen ses som, eller 
om inga krav finns bakom bevarandet: dokumentsammanställaren. 

                                                 
54 Ricouer, 2005, s. 189-193. 
55 Ibidem. s. 182 f. 
56 Ibid. s.195. 
57 Ibid. s. 222. 
58 Ibid. s. 301. 
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Summering 
Av ovanstående läsningar och teoretiska diskussioner kan en sammanfattning 
vara nödvändig för att i undersökningen och analysen låta frågeställningar och 
teori mötas. 

Från kulturpolitiskt håll har museerna till uppdrag att vara en del av 
samhällets minne och bildning är huvudändamålet. Kulturpolitiken är ett - av 
flera - subjekt för organisering och skapande av kollektiva minnen. Minnes-
funktionen kommer till sin rätt i användandet, i mötet med människor. Men 
vad för slags kunskap kan man tillskriva den i utställningen förmedlade 
och/eller iscensatta berättelsen. Är det som fysisk utställning vi kan tala om 
återgivningsfas eller är det efter utställningsperioden som dokument eller 
vittnesmål den blir kunskap för att den då först tillhör det förgångna vilket är 
det som skiljer minnets domän från föreställningens? Vilket förgångna tillhör 
det då - museiinstitutionens eller dess besökares? Jag föreslår att den berättelse 
som ges i utställningen tillsammans med det samlade materialet som har 
bevarats tillhör båda en återgivningsfas där museet i dubbel bemärkelse skriver 
sin och samhällens historia. Är det som blivande kulturarv utställnings-
materialens bevarande äger en samhällsnytta? Kring dessa frågor kan tesen om 
museers utställningsverksamhets skapande av offentliga minnen prövas. 

För denna uppsats synes de ovannämnda frågorna vad, hur och vem vara 
viktiga fast i en något omvänd ordning. Problematiken kring kollektiv minnes-
attribuering framträder; vad som blir ihågkommet när det gäller utställningar 
beror på vem som åtar sig överföringen från ett utställt/muntligt varande till 
arkivet, vems är vittnesmålet och i vilket syfte, varför? Vilken minnesutövning 
faller de under och för vem/vilka sparas och tillgängliggörs materialet? 

Vad händer med det bevarade materialet när det övergår från att ha varit 
utställt till att existera i arkivformer som text, fotografier, ljud- och bildupptag-
ningar eller modeller samt som mer eller mindre levande minnen hos 
museipersonal och besökare? 
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Undersökning 

Bevarandet av utställningsmaterial kan ses omfatta de fyra uppgifter vilka 
utredningen Minne och Bildning definierar som museiuppdrag59; att samla in 
det egna minnes- och kunskapandet, att vårda denna, att tillgängliggöra det 
vid exempelvis retrospektiva och reflexiva utställningar, samt att forskning på 
materialet kan ske både inom och utom museet. På detta vis kan museer i sin 
utställningsverksamhet, i enlighet med min tes, ses som skapare av minnen. 
Utställningens dokumentationsfas börjar redan på produktionsprocessens nivå, 
där handlingar börjar produceras vilka till slut kan hamna i en utställningsakt. 
Vad som bevaras eller samlas av dessa handlingar återstår att se. Till 
återgivningsfasen hör den stående utställningen men även det bevarade 
materialet som förvaras i arkivet eller tillgängliggörs på ett eller annat sätt. 

I detta avsnitt avser jag presentera mina undersökningsobjekt, deras 
institutionella bakgrund och förutsättningar för mina frågor. I anslutning till 
varje institution presenteras även samtalen med dess företrädare. 

Riksutställningar (RU) 
RU kom till som en statlig försöksverksamhet under utredningen 1965 års 
musei- och utställningssakkunniga (MUS-65). 1976 blev verksamheten en 
statlig stiftelse vilken 1998 omvandlades till en statlig myndighet. RU har 
sedan starten deltagit som producent, medproducent och/eller distributör i ca. 
1100 utställningar. Sedan 1970 har arbetet skett i projektform. 

Uppbyggandet och spridningen av kunskap om utställningsmediet har varit 
en av RU:s uppgifter. En systematisk dokumentering och sammanställande av 
ett utställningsarkiv påbörjades 1971. Motivet var uppföljning av 
verksamheten och beskrivning av utställningarna från idé till färdig form 
genom att dokumentera arbetsmaterial, trycksaker, pressklipp och annat. 
Arkivet rymmer nu handlingar från cirka 1100 vandringsutställningar.60 
                                                 
59 SOU 1994:51, s. 20, 202. 
60 Arkivredovisning för Riksutställningar 1965- . upprättad 2004-10-15. s. 1-2. 4. 
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Diabildsarkivet har funnits sedan 1967 och målsättningen i utredningen 
Utställningar från 1974 är att i diabilder dokumentera RU:s verksamhet inom 
olika områden. Det fanns även en ambition att dokumentera andra utställningar 
i begränsad omfattning men på grund av resursbrist har ”denna typ av 
dokumentation t.v. uppskjutits.”61 1987 tillkom avdelningen Expoteket som har 
till ”uppgift att nyttiggöra arkivets utställningshandlingar på olika medier för 
utställningshjälp”.62 I RU:s mål enligt regleringsbrev för budgetåret 2005 
nämns återrapporteringskrav avseende fem olika ”mål” inom 
verksamhetsområdet museer och utställningar och verksamhetsgrenen 
vandringsutställningar. Inom exempelvis målet ”att prioritera dels barn och 
ungdom dels den samtida konsten” ska RU redovisa antal utställningar enligt 
dessa prioriteringar, hur stor del av resurserna som lagts på dessa områden, hur 
mottagarna reagerat på dessa utställningar, hur och i vilken omfattning RU:s 
utställningar skildrats i massmedia.63

Samtal och observation64

Det finns arkiveringsregler som RU är skyldiga att följa enligt Riksarkivet. 
Utställningsarkivet var innan RU blev myndighet ett frivilligt arkiv, det fanns 
ingen skyldighet att arkivera i den omfattningen då RU var stiftelse, det vill 
säga 1976-1998. Skillnaderna är inte stora, rutinerna är i stort sett desamma. 

Motiven till att skapa utställningsarkivet var att man ansåg det vara en del 
av uppdraget och att många, såväl internt som externt, använde materialet i 
kunskapsutvecklande frågor. Det fanns även förhoppningar om att materialet 
skulle komma till användning i forskningssyfte. 

Utställningsarkivet anses vara en del av institutionens ”samlade minne” 
och det finns inga planer på att ändra principerna för bevarandet. Ambitionen 
att dokumentera även andra utställningar som nämndes i 1974 års utredning om 
utställningar vet man inte så mycket om idag, men man har viss omvärlds-
bevakning och uttrycker en vilja att slussa vidare de egna erfarenheterna till 
andra samt att vara en central för utställningsskapande. 

Någon egen arkivarie har inte RU men de har nyligen haft en arkivkonsult 
på uppdrag att bl.a. ordna i arkivet och ta fram nya riktlinjer och en lathund för 
arkivering av utställningshandlingar. 

                                                 
61 SOU 1974:43, Utställningar, s.110. 
62 Arkivbildningsplan, Riksutställningar, s. 4. 
63 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Riksutställningar. http://www.riksutstallningar.se/ 
Templates/PrintPage.aspx?id=997 2005-11-05. 
64 Om inget annat anges, Samtal och observation vid RU, 2005-11-15. 
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Varje utställningsprojekt ges ett projektnummer och resulterar i en akt där 
alla handlingar i pappersformat samlas. Andra bevarade handlingar på av-
vikande format i en utställning finns sökbara under samma projektnummer i 
andra serier; affischer, ritningar, övriga stora format, stillbilder, ljud- och 
rörliga bilder samt pressklipp. Ett utställningsregister finns som innehåller 
uppgifter om alla utställningar och vilka serier det finns handlingar i för varje 
utställning. Arkivansvaret för projektakterna ligger hos projektledarna. Sedan 
1971 har den bärande principen varit att koncentrera allt material kring en 
utställning till en utställningsakt. Akterna har under årens lopp gåtts igenom för 
att rensa ut och förbättra innehållet. 1986 fick man sin första 
arkivbildningsplan och en ny antogs 2004 där principen en utställning - en akt 
är vägledande.65

Fotodokumentationen är viktig och görs när utställningen visas optimalt, 
där den kommer bäst till uttryck. Ett diabildsarkiv finns men sedan 1998 
dokumenteras utställningarna med digitalfotografier. I den interna databasen 
”Riksutställningars projektförteckning” håller man under denna undersök-
ningsperiod på att skanna in diabilder för att de som arbetar med utställning-
arna ska kunna använda dem i bl.a. PowerPoint-visningar. Successivt ska 
denna databas bli externt tillgänglig och sökbar. 

På RU:s hemsida ges smakprov på utställningsarkivet, dels visas de 
arkiverade utställningar som har webbpresentationer – ett slags webbarkiv – 
dels en förteckning över samtliga utställningar som haft produktionsstart i 
kronologisk ordning. Här kan uppgifter hämtas om vad för slags material som 
finns; diabilder, affisch, modell och annat.66 Namn och projektnummer för alla 
utställningar kan nås via nätet men för att få se materialet måste man fysiskt 
bege sig till RU:s arkiv. 

RU bevarar även modeller av utställningar i sin modellkammare vilken 
snart kommer att behöva mer yta. Modellerna görs som ett led i 
utvecklingsarbetet, man vill pröva hur det kommer att se ut innan själva 
utställningen. Det är inget arbetsmaterial som sparas för att användas under 
turnétiden. Modellkammaren är ett helt frivilligt sparande. 

Dokumentation och arkivering är alltid inräknad i budgeten för varje 
projekt, utställningsrapporter skrivs, ibland externt av journalist, forskare eller 
högskolestuderande och de är inte standardiserade utan varierar beroende på 
projekt. Ibland finns publikundersökningar och utvärderingar med. 
                                                 
65 Arkivredovisning för Riksutställningar, s. 3. 
66 http://www.riksutstallningar.se/ 2005-12-21. 
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Det finns en lathund för arkivering av utställningshandlingar vid RU. Den 
är utformad som en vägledning genom dokumentationsprocessen; arkivansvar-
et, diarieföring av utställningsärenden, gallring av utställningshandlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse, aktbildning och avställning av utställningsakter. 
En avslutande bilaga (vars information medföljer som bilaga i föreliggande 
uppsats) visar ett exempel på aktomslag till en utställningsakt där man ska 
bocka för om respektive handlingsslag ingår eller inte.67  I akter jag tittat i 
fanns även turnédagbok med. 

Riksutställningar fyller innevarande år fyrtio och jag undrar ifall tankar på 
en retrospektiv utställning har funnits. Nej, men två böcker har planerats; en 
med kulturpolitiskt perspektiv och den andra om RU:s pedagogiska arbete. I 
relation till andra institutioners förutsättningar ser mina informanter att man 
arbetar på olika villkor, museerna har samlingar, ett fåtal andra institutioner, 
som Arbetets museum exempelvis, har inga egna samlingar vilket även betyder 
att man har korta lånetider (två år) och projekten kan inte pågå i oändlighet. Då 
har man helt andra förutsättningar för dokumentation och kunskaps-
uppbyggande. 

Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) 
Det övergripande målet för Naturhistoriska Riksmuseet är att ”[…] främja 
intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens 
uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi 
och naturmiljö.”68 Regeringen anger i regleringsbrev att målet för NRM är att 
”bevara vårt kulturarv” (min kursiv.) Vidare delas museets verksamhet in i 
olika grenar; bevarande, förmedling och kunskapsuppbyggnad. NRM har till 
mål som ansvarsmuseum för naturhistoria att även verka för utvecklande av 
”museologisk kunskap inom museiväsendet”.69

NRM betraktas i högre grad som en fristående forskningsinstitution i 
jämförelse med de övriga statliga museerna i Sverige vilket ger den en något 
avvikande institutionell status. En institutionell dubbelnatur som kan skapa för-

                                                 
67 Projektledares/koordinators lathund för arkivering av utställningshandlingar vid Riksutställningar, samt 
bilaga 1 i föreliggande uppsats. 
68 NRMs Årsredovisning 2004, s. 6. 
69 http://www.nrm.se/download/18.904f75104193c38e78000189/webbversion_Arsredovisning2004.pdf. 
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delningsproblem och konflikter framförallt mellan utställnings- och 
forskningsuppgifter.70

1916 invigdes Riksmuseets nya byggnader i Frescati utanför Stockholm, 
dessförinnan hade man sedan 1828 huserat i Vetenskapsakademins hus i 
kvarteret Grönlandet norra på Drottninggatan.71

Byggnadsantikvarie Harald Sundlin efterfrågar en diskussion om de äldre 
utställningarnas kulturhistoriska värde och bevarande. I en artikel från 1993 
betraktas NRM som ”ett förlorat kulturlandskap” efter den under 1992 av-
slutade tillbyggnationen men kanske främst för demonteringen av de gamla 
museiinredningarna. En anpassning av ”den museala verksamheten till ett 
modernt och pedagogiskt synsätt.” Dessa interiörer vilka bar kultur-, idé- och 
vetenskapshistoriska kvaliteter är borta för all framtid dels på grund av glapp 
mellan ny och äldre kulturminneslagstiftning och utifrån en museipedagogisk 
retorik där grundidén var att riva allt gammalt och bygga nytt. Sundlin menar 
att man borde ha lärt sig att förändring som bryter sönder kulturhistorisk 
kontinuitet i längden utarmar kulturen. Ett förhållningssätt som tillsammans 
med en tonvikt på besöksstatistik och en vilja att söka levandegöra sitt material 
istället reducerar besökarens möjligheter att på egen väg omsätta intrycken, att 
använda den egna fantasin. Utställningarna blir färdigpaketerade och 
endimensionella.72

1965 skildes NRM från Vetenskapsakademin. Andelen anställda är 63% 
(2003) för forsknings- och samlingsavdelningen som är störst, 23% av de 
anställda arbetar med publikverksamhet där även Cosmonova ingår.73

Samlingarna innehåller nära 10 miljoner föremål från hela världen som har 
samlats in för vetenskapligt ändamål sedan 1700-talet. De används i forskning 
inom zoologi, botanik, paleontologi och geologi samt även i museets 
utställningar och lånas ibland ut till andra museer.74

Samtal och observation75

På Naturhistoriska Riksmuseet bevarar man inte utställningsmaterial. Man har 
enligt mina informanter inga riktlinjer gällande dokumentation av utställning-
ar. En utställning dokumenteras och material bevaras för att ge den tekniska 
                                                 
70 Beckman, Jenny, 1999, Naturens Palats. Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska 
Riksmuseet 1866-1925. s. 12. 
71 Ibidem. s. 42. 
72 Sundlin, Harald, 1993, ”Riksmuseet – ett förlorat kulturlandskap?” s. 59 ff. 
73 Naturhistoriska Riksmuseet, året 2003. passim. 
74 http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/utstallningar/naturkabinettet 2005-12-21. 
75 Samtal och observation vid NRM, 2005-11-16. samt kompletterande frågor och svar via e-post. 
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personalen en möjlighet att ”hålla utställningen vid liv”. Alla utställningar 
fotograferas för att få ett visuellt minne och materialet finns i fotoarkivet. En 
del material kring produktionen finns på tjänsterummen. Efter att en utställning 
har monterats ner hamnar det mesta i papperskorgen. En förklaring är att man 
skildrar processer och företeelser och att det kan vara skillnad när man som 
andra museer har föremålen kvar efter utställningen. 

Den gamla skådesamlingen anses inte lika viktig att visa nu som för 
hundra år sedan men den finns kvar i magasin, dock inte elefanten, den var 
man tvungen att ”stycka upp” där den stod, byggd på plats. Ibland lånas gamla 
uppstoppade djur ut, fast de flesta föredrar nygjorda. De gamla monterskåpen 
flyttades ut i samband med öppningen av de nya utställningshallarna och 
Cosmonova 1992. Vissa används fortfarande i magasin och på forsknings-
avdelningen. 

Utställningstexterna sparas inte, de traditionella utställningstexterna åldras 
inte så fort, men vissa utställningar har ämnen där fakta kan förändras som 
Klimatutställningen t.ex. och de uppdateras när det behövs. Man väljer ofta en 
tolkning som man kan stå för, strävar efter en neutral hållning, men i 
Polarutställningen som snart kommer att förändras har för mycket vikt lagts på 
ett nästan etnografiskt perspektiv vilket var en enskild utställningsproducents 
syn. 

Utställningskaraktären har skiftat under årens lopp. Från 1965 till 1995 
hade man tillfälliga, egenproducerade utställningar som ibland gick ut på turné. 
Polarutställningen från 1989 är den äldsta. Sedan 1995 har man arbetat med 
basutställningar men man har även börjat hyra in tillfälliga utställningar som är 
externt producerade. 

Eftersom NRM är myndighet har man vissa arkivförpliktelser och borde 
följa Riksarkivets (RA) regelverk. Men NRM har ingen egen ordinarie 
arkivarie. Under 1970-talet gjordes en del nedslag från RA och en arkivarie 
anställdes som gjorde inventering av arkivmaterialet. En arkivförteckning 
upprättades då över alla utställningar sedan 1965 till dess att arkivarien slutade 
1987. 1991 gjorde RA åter en tillsyn och fann att tillståndet inte var bra. Ännu 
en projektanställd arkivarie kom som blev den nuvarande (projektanställda) 
arkivariens företrädare. På detta vis blir det blir ingen kontinuerlig kompetens 
menar min informant som själv är kvar på sin post två månader till. En 
förändring av arkivets tillstånd ”måste komma från central nivå”. Arkivfrågor 
bedrivs nu som separata projekt med väldefinierade uppgifter för arkivarien. 

Tankar på retrospektiv eller inslag av reflekterande över den egna 
verksamheten i utställningarna tror man inte renderar så mycket intresse från 
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allmänheten. Människor kommer hit av andra anledningar och man anser att 
man bedriver utställningar i riktlinje med det uppdrag museet har från 
regeringen. I Naturkabinettet på museet finns ett urval av föremål och kan ses 
som en uppvisning i hur man ställde ut förr. Tankar på ett publikt magasin som 
finns i London och är välbesökt vore intressanta, anser mina informanter, där 
de ges en inramning av vad man ansåg var viktigt förr. 

Vad bevaras då hos NRM? Fotografier av utställningar finns bevarade. 
Gällande övrigt material uppger mina informanter att det sker vissa sporadiska 
bevaranden av rena nostalgiskäl, exempelvis texterna från ”jubileumsutställ-
ningen”. Ett heltäckande affischarkiv finns om än utspritt och vissa i fel klimat. 
Broschyrer från utställningar som museet producerat sparas också. En 
arkivförteckning över samtliga utställningar mellan 1965 och 1987 finns med 
anteckningar om vad för slags material som sparats, de flesta utställningar är 
endast dokumenterade med namn. 

I arkivet finner jag två kapslar där utställningsmaterial finns ordnade. En 
del texter till de gamla skådesamlingarna står där i egna kapslar. Man har även 
sparat modeller av just nu pågående utställningar som arbetsmaterial och ifall 
man har utrymme kanske man behåller dem efter utställningens ned-
monterande. Några modeller från redan nedmonterade utställningar känner inte 
min informant till. 

Stockholms Stadsmuseum (SSM) 
Den första utställningen ”Högalidstrakterna genom tiderna” hölls 1933 i ett 
församlingshem i Högalid. 1937 flyttade SSM in i sina nuvarande lokaler i 
Södra Stadshuset/Ryssgården vid Södermalmstorg i Stockholm. Dessförinnan 
hade man haft utställningslokaler på lite olika platser.76 1925 hade en kommitté 
tillsatts för frågan om ett stadsmuseum som  

skulle ha till uppgift att belysa stadens uppkomst och utveckling, innevånarnas liv och 
levnadsvillkor samt stadens styrelses och de kommunala institutionernas utveckling.77

Museet skulle ha tre huvudavdelningar; en historisk-topografisk, en närings-
historisk samt en kommunalhistorisk. 1931 hade verksamheten fått tillräckliga 

                                                 
76 Selling, Gösta, 1988, ”När Stadsmuseet kom till” s. 34. 
77 Ibidem, s. 22. 
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anslag för verksamheten och klartecken om att vissa lokaler i Södra Stadshuset 
skulle vara disponibla.78  

Stadsmuseums samlingar omfattar 300.000 föremål, 20.000 konstverk 
varav 3.000 oljemålningar, 3 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek 
och arkiv. Det är idag Sveriges största kommunala museum och förvaltas under 
Stadsmuseinämnden i olika avdelningar där bland andra Medeltidsmuseet ingår 
samt Kulturmiljövårdavdelningen, Kommittén för Stockholmsforskning och 
uppgiften att handlägga ärenden angående stadens museiväsen.79

Samtal och observation80

På museets hemsida står direkt under arkivets rubrik att där finns SSMs 
”…verksamhet dokumenterad. Alla utställningar,…”81 SSM har länge arbetat 
med att bevara material från utställningar genom utställningsrapporter som 
består bl.a. i fotografier av utställningen och föremålen, texter samt de tryck-
saker som genereras. Den receptiva delen av utställningen. 

1993 hade Stockholms Stadsarkiv tillsyn av SSM och man beslutade då om 
att utarbeta en modell för hur en utställnings projektdokumentation (mötes-
protokoll, idéer i bakgrundsarbetet m.m.) skulle arkivläggas. Tidigare fanns det 
inte bevarat för alla utställningar och det som sparades liknade informationen i 
utställningsrapporterna.82

Under denna undersökningsperiod håller mina informanter på att ta fram 
en mall för hur en dokumentation ska sammanställas. Det är på eget initiativ då 
man märkt att de direktiv som kom från Stadsarkivet 1993, angående 
bevarande av dokument rörande arbetsprocessen kring utställningarna, inte 
hade kommit någon vart. Det som Lindqvist finner i sitt uppsatsarbete83. 
Fortfarande var - och är det - obalans gällande utställningsrapporterna och 
projektdokumentationen. Nuvarande dokumentering saknar ofta inventarie-
förteckningar och foto/negativ-förteckningar. Det blir svårt att spåra proven-
iensen även om föremålet kommer från ”huset”. Man vill få mer balans i 
uppgifterna så att inte en producent koncentrerar sig på att dokumentera det 
som en annan inte gör. 

                                                 
78 Selling, 1988, s. 27f. 
79 http://www.stadsmuseum.stockholm.se/samlingar.php? 2005-11-30. 
80 Om inget annat anges Samtal och observation vid SSMs arkiv, 2005-11-18. samt Samtal och 
observation SSM utställning. 2005-12-01. 
81 http://www.stadsmuseum.stockholm.se/samlingar.php?kategori=9 2005-11-30 
82 Lindqvist,1998. s. 4f. 
83 Ibidem, s. 10. 
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Mallen ska ut på ”remiss” i museets alla avdelningar och det ska fattas 
beslut - efter att alla kommit med synpunkter och fått sina behov uppmärk-
sammade - förhoppningsvis vid årskiftet till 2006. 

Det är meningen att mallen ska vara ett försättsblad till en utställningsakt 
och dessa blanketter (se bilaga 2 i föreliggande uppsats) kunde även skannas in 
och göras sökbara i alla fall internt. I arkivet finns en arkivförteckning över alla 
utställningar men inte – ännu – över allt material som finns bevarat i anslutning 
till varje utställning. Man arbetar successivt igenom det material som finns 
men hur mycket gallras under en sådan process? Min informant är inte särskilt 
gallringsinriktad, dubbletter tas bort men man litar på att gallring skett ”vid 
bordet”. 

Vid ett snabbstudium av en arkivkapsel finner jag ett mycket ordnat och 
överblickbart material, med foton och pressklipp som är fotografiska kopior, 
understryker min informant, inga skadliga material som metall, plast och 
fotografier förvaras med papper. 

Utställningsproducenten sammanställer dokumentationen i samråd med 
arkivarien. Det är viktigt att mallen för sammanställningen förenklar arbetet, 
allt material finns ju redan det gäller bara att komma överens om vad som ska 
bevaras och det är vad som tar tid. Det har hittills inofficiellt förväntats av 
utställningsproducenten att den ska göra detta jobb trots att det inte avsätts 
tid/resurser till det i projektets budget. 

Hur ser de själva på utställningsmaterialet i arkivet? Det händer att man 
går tillbaka till utställningsrapporter för att söka olika uppgifter. Det kan 
handla om att man vill polemisera mot en tidigare utställning. Med ett material 
som inbegriper även arbetsprocessen kanske man kan lära sig av tidigare 
utställningar exempelvis hur man kan hålla en låg budget. 

Vad man inte bevarar i samma utsträckning är rekvisita från utställningar. 
Modeller kan sparas ifall man vet att man kan använda eller behöva dem igen 
men andra tillbehör, dockor t.ex., vill inte föremålsavdelningen ta in som 
museiföremål trots att de är av museihistoriskt intresse. 

Under undersökningsperioden har museets hemsida förändrats, man har 
exempelvis tagit bort en avsevärd del av de tidigare utställningar vars 
webbpresentation bevarats på webbplatsen, som ett slags arkiv. Tidigare hade 
man utställningar från 2001 och framåt. Idag finns bara presentationerna från 
årets (2005) utställningar. Det gamla materialet anses inte vara av allmänt 
intresse. Det har inte heller hittills varit så stort intresse av att beforska SSMs 
utställningsarkiv. Min informant tycker att det är konstigt att det inte har varit 
någon forskare där trots den potential som finns i materialet. 
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Nordiska Museet (NM) 
Nordiska museet är en stiftelse grundad 1880 med svenska folket som ägare. 
Museet har sina rötter i den Skandinavisk-Etnografiska samlingen som 
öppnades 1873 av Artur Hazelius som tillika blev Nordiska museets första 
styresman. Nordiska museet ägs fortfarande av ”svenska folket” och är numera 
ansvarsmuseum inom det kulturhistoriska området vilket innebär en omfatt-
ande samverksamhet med läns- och regionmuseer. Den nuvarande musei-
byggnaden på Djurgården i Stockholm stod klar 1907. 

I museets samlingar finns över 1,5 miljoner föremål som ska skildra tiden 
från 1520 till idag. Det omfattande arkivet ligger sedan 1993 i en annan 
byggnad på gångavstånd från museet. Museet har utöver sina insamlande, 
vårdande, visande uppgifter nära koppling till forskning genom Institutet för 
folklivsforskning och Nordiska museet forskarskola.84  Sedan starten 1977 har 
SAMDOK - Museernas samarbetsorganisation för dokumentation av samtiden 
– haft sitt sekretariat förlagt till Nordiska museet85 och man har även uppdraget 
att utfärda exportförbud på ”svenska” föremål äldre än hundra år. 

Samtal och observation86

Vad bevaras från utställningarna på Nordiska Museet? Alla utställningar 
fotograferas innan de tas ned, men numera måste man beställa fotografering 
och hur det skall göras. I fall en sådan beställning inte görs får man förlita sig 
på pressbilderna. Det finns inga riktlinjer eller krav men det är oftast 
projektledaren som dokumenterar, eller samlar material som är av intresse för 
det fortsatta arbetet med utställningen när den väl haft vernissage. Alla de som 
fortlöpande arbetar med utställningen kan ha material som är relevant eller 
bygger upp sin pärm om just den utställningen. 

På utställningsavdelningen finns ett bibliotek av pärmar rörande pågående 
men även nedmonterade utställningar, det ses som ett gemensamt referens- och 
arbetsmaterial. Sedan kan det enligt min informant stå andra dokumentations-
pärmar på tjänsterummen hos intendenter och utställningsproducenter. Det 
finns antagligen en metod eller mall för varje utställnings projektledare (som 
ibland kan vara från en annan avdelning). 

                                                 
84 www.nordiskamuseet.se/ 2005-11-24 
85 Silvén-Garnert, Eva, 1992, ”Varulager eller magasinerad mening”. s. 29-31. 
86 Om inget annat anges se Samtal och observation vid NM 2005-11-24 samt Samtal och observation i 
NM:S Arkiv 2006-01-03. 
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Det finns bestämmelser om att utställningsarkivalier mer än tio år gamla 
ska till det stora arkivet87 i Garnisonen, alla avdelningar har sina egna små 
arkivskrubbar som rymmer dokument och oinmärkt rekvisita från utställningar 
vilka antagligen inte kommer att förvärvas till samlingarna eller arkivet. I 
utställningsavdelningens arkivskrubb står en del modeller, MAC-hårddiskar 
och synskadereliefer som man sparar arkivexemplar av ifall de går sönder ute i 
utställningarna men de är även bra att ha vid en pedagogisk situation. 

Min informant önskade att det fanns tydligare direktiv från arkivet om vad 
som ska bevaras nu är det upp till varje medarbetares behov och intressen. Det 
min informant anser viktigt att spara är exempelvis uppgifter om externa 
kontakter för att kunna gå tillbaka och använda de som var bra igen. Vidare 
anses innehålls- och inventarieförteckningar och uppgifter om formgivning 
samt mötesanteckningar och protokoll, de dokument som rör tillfällen då 
styrande beslut fattades, vara av vikt för bevarande. 

Alla utställningstexter finns kvar sedan museet blivit datoriserat under 
1990-talet. Audioguiden bevaras både som text och ljud men då den har 
upphovsrättsliga inslag av andras musik, text m.m. är det därmed speciellt, 
inget som är helt NM:s egendom. Föremålsförteckningar, utställningskataloger 
och affischer och broschyrer finns men de sparas på olika ställen i museet och 
är inte samlat i en akt. Dokumentationen görs inte av en person utan varje 
avdelning bidrar med sin del. En del undantag finns: utställningsproducenten 
för 1000 år av Framtidstro gick inte direkt in i ett nytt projekt utan kunde 
avsätta tid till dokumentationen och det materialet finns samlat i museets arkiv. 
Sammanställning av dokumentation finns nästan aldrig med i ett 
utställningsprojekts budget, man anser det avslutat med invigningen för då 
väntar nya uppgifter för de inblandade. Problemen ligger i arbetstakten och 
personalbristen. Men det är även en prioriteringsfråga mellan museets olika 
verksamheter och avdelningar. I framtiden hoppas man kunna bränna allt på 
CD, DVD eller vilka medium som står till buds då. Så tar man bara fram 
Dukade Bord-CDn ur en hylla med betydligt mer utrymme än vad som finns 
idag. 

Historiskt sett har det skett en förändring. Innan arkivet 1993 flyttade från 
”huset” fanns en arkivchef som hade en metod för att spara utställnings-
material. Utställningen fotograferades, man lämnade in två exemplar av tryck-
sakerna men man sparade inte något om utställningsprocessen och arbetet, det 

                                                 
87 Direktionsmötesprotokoll, Nordiska museet 2005-10-25. 
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låg då hos varje enskild. Man sparade det som publiken upplevde. När arkivet 
låg i museet var det lättare. Efter flytten blev det ny arkivchef och nya rutiner. 

Nu behåller utställningsavdelningen trots 10-årsregeln det material som 
man fortfarande arbetar med. De får ofta frågor om nedtagna utställningar och 
har man då skickat materialet till arkivet vet man inte om det splittras på olika 
ställen och blir svårt att hitta. 

I fotoarkivet finns en förteckning över avfotograferade utställningar i 
alfabetisk ordning. Min informant i arkivet visar hur utställningsmaterialet i 
fotoarkivet är uppdelat på Tillfälliga utställningar 1897-, Utställningar utom 
museet, Smärre avdelningar vilket är gamla utställningsavdelningar exempel-
vis Jaktsalen samt Uppställningar som innefattar utställningar av mer 
permanent karaktär. Här finns främst foto- och bildmaterial men även 
trycksaker som vernissagekort och en del texter kan dyka upp. Det är foto-
materialet som människor främst frågar efter, hur det såg ut, inte så ofta 
bakgrundsmaterialet. Bakgrundsmaterialet, de handlingar som kommer till 
under arbete med en utställning, förvaras i Ämbetsarkivet men ibland får 
utställningsmaterial sökas på många håll, det kan finnas i anslutning till ett 
personarkiv, på de olika avdelningarna, samt som en egen akt i ämbetsarkivet.  
Det finns andra serier som accidenstryck/tillfällighetstryck där vernissagekort 
och mindre trycksaker förvaras. Kataloger ska förvaras i biblioteket. När 
utställningsmaterial kommer till arkivet sker ingen egentlig gallring utan man 
litar på att det redan skett. Man skiljer ut trycksaker och affischer. Vissa 
utställningar har dokumenterats i större utsträckning, min informant anser att 
det borde avsättas tid till detta inom ramen för projektet. Utställningen Vargen 
som även var föremål för ett uppsats- och intervjuarbete rymmer 5 arkivkapslar 
innehållande 107 accessionsnummer med bland annat ljud- och videoband. 
Förklaringen till detta är att man inom museet passar på att förena 
undersökning och forskning med utställningsproduktion. 

Min informant anser att museet har bevarat sina minnen väl, med tanke på 
Ämbetsarkivet och arkiv efter tjänstemän vid museet, accidenstryckserien och 
fältundersökningarna, frågelistor och skrivarupprop. 
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Analys 

Här skall först analyser av de olika institutionernas bevarande göras för att 
sedan följas av en jämförande diskussion utifrån de följande frågeställningarna. 
Presentationen sker under diskussion kring hur och varför material bevaras, 
vems minnen och dokument som bevaras och vad som bevaras (för vilka) samt 
vad som händer med materialet ur en kvalitativ synvinkel. Frågan vem 
uppträder under alla rubriker. En förklaring till detta prövas med problem-
atiken kring kollektiv minnesattribuering, tillskrivningen till och användandet 
av ett kollektivt subjekt vilken jag förstår som mina undersökningsobjekts mål, 
mening, resultat och uppdragsgivare. En sammanfattande diskussion kommer 
att avsluta avsnittet. 

Hur och varför bevaras utställningsmaterial? 

Riksutställningar (RU) 
RU har sedan starten bevarat utställningsmaterial, till en början på frivillig 
basis men med årens lopp har uppgiften vuxit in i institutionen. Man följer en 
lathund för sammanställandet av dokumentationen vilket blir ett material som 
används internt och externt. RU kan framstå som idealisk med sina 
bevarandeinsatser, i sitt planerade tillgängliggörande och det man gjort hittills. 
Betänker vi skälen till detta, den stora skillnaden mot ”traditionella museer” att 
som RU inte ha egna samlingar och arbeta till största del med förmedlande 
verksamhet och kunskapsuppbyggande är det kanske följdriktigt. RU har 
såsom myndighet ett politiskt uppdrag att redogöra för och sprida kunskap 
emanerad ur den egna verksamheten vilket möjliggör en reflekterande hållning. 
Det finns en politisk styrning som kräver en viss form av tydlig dokumentation 
vilket underlättar för och motiverar inrättandet och upprätthållandet av ett 
redan fungerande system. 

RU kan vidare betraktas som en ren politisk skapelse. En utav 1960-talets 
kultur- och utbildningspolitik danad verksamhet som genom åren erhållit 
myndighetsstatus. Eva Persson berättar i Utställningsform om tankar kring och 
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krav på kulturell jämlikhet som låg bakom skapandet och upprätthållandet av 
denna institution.88 RU uppvisar genom sina bevarandeinsatser och tillgäng-
liggöranden en tolkning av museiutredningens museiuppdrag - att vara en del 
av samhällets minne – att utställningar, om än producerade av institutioner 
(ibland i samverkan med referensgrupper som bl.a. utställningen 4U89), är en 
del av samhällets minne. 

Naturhistoriska Riksmuseet 
På NRM bevaras det man fortfarande arbetar med. Fotografier och affischer 
har dock ansetts viktiga. Då oordning råder i fotoarkivet ges inte det som 
uppfattas som viktigt utrymme på central nivå. Samtidigt råder en ovisshet om 
arkivansvaret. Vad är NRM:s verksamhet egentligen? Som ansvarsmuseum har 
NRM till uppgift att verka för utvecklandet av ”museologisk kunskap inom 
museiväsendet” där det egna utställandet kan ses som en viktig del. 
Utställandet kan även ses som en del av det övergripande uppdraget. Varför 
anses då inte dokumenteringen som viktig? Förklaringen kan ses i ett upplevt 
eller föreställt ointresse från allmänheten/besökarna gällande den delen av 
verksamheten samt på grund av bristande resurser och andra prioriteringar. 
Mina informanter talar om utrymmesbrist men det fanns utrymmen att förvara 
utställningsmodeller på Sveriges Geologiska Undersöknings gamla vind, då 
torde det vara personalresurser som saknas vilket informanterna redan 
understrukit. Det kan givetvis diskuteras huruvida det inte räcker med enbart 
affisch- och broschyrbevarande. 

Hur tolkas då utredningens museiuppdrag sett utifrån utställningars 
bevarande? Det samhällsminne - innefattande de grupper vilka berörs av 
museers utställningar, besökare och personal - som utställningar kan ses vara 
en del av verkar inte falla inom ramen för NRM:s upplevda ansvarsområde. 
Kan man då tänka sig att NRM inte i lika hög skapar minnen när det gäller 
utställningar? Eller bidrager eftermälet av NRM:s utställningar till ett 
tolkningsföreträde för just de källor som finns: affischer (bilder) och 
broschyrer på bekostnad av mer detaljerade inblickar och det arbetsprocess 
relaterade materialet? 

                                                 
88 Persson, Eva, 1994, Utställningsform, s.12 ff. 
89 http://www.riksutstallningar.se/Templates/Article____2729.aspx. 2005-12-19. 
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Stockholms Stadsmuseum 
Trots en omfattande verksamhet har man bevarat sitt utställningsmaterial väl. 
Vad beror detta på? Kanske en initial ordning eller rutin har fått nya med-
arbetare att fortsätta i den andan. Det som nu görs är en förädling av de rutiner 
som finns angående utställningsmaterialet. Det är på eget initiativ som man tar 
upp de gamla direktiven från 1993 – först nu kan tilläggas - och av använd-
ningshänseende samt av intresse för utställningsinformationens vikt. I 
Lindqvists uppsats från 1998 visas ett svalt intresse för att återanvända 
utställningsrapporterna, man vill börja om från början i varje produktion. Men 
en reflektion om att en förbättrad arkivering av utställningar ökar det egna 
kunskapsförrådet vilket även ger återverkningar på insikten om arkivets 
värde.90 En intressant fråga vore om fler forskningsintressenter kom till arkiven 
ifall det fanns en tydligare presentation av dess existens - och just SSM:s och 
RU:s materialomfång och medvetenhet kring utställningsarkiven - kanske 
kunde man till och med efterlysa forskning. 

SSM tolkar uppdraget att vara en del av samhällets minne som även att 
arbeta med bevarande av sina tidigare utställningar. Men i likhet med RU faller 
inte museiutredningens museiuppdrag så långt från den egna institutionens 
uppdragsformulering. 

Nordiska Museet 
På Nordiska museet bevaras både det som fortfarande ställs ut och det som 
människor ställer frågor om. Det finns flera arkiv eller dokumentförvaringar, 
dels det stora arkivet, dels de skrubbar eller bokhyllor där man förvarar det 
varje avdelning betraktar som sina ständiga arbets- och referensmaterial. I 
arkivet bevaras alla utställningar därför att de är en del av verksamheten, oftast 
i Ämbetsarkivet, men det varierar vad som ingår i dokumentationen. Det finns 
inga standardlösningar på vad som ska bevaras även om det efterfrågas och 
utarbetas av enskilda i personalen (se bilaga 3 i föreliggande uppsats). Då det 
ibland sker stora dokumentationer har det ofta varit kopplat antingen till att 
resurser har avsatts för ändamålet eller att utställningen har ingått i ett större 
forskningsarbete. I det stora arkivet finns dels fotoarkivet som täcker alla 
utställningar både tillfälliga och permanenta. Det är också det mest utfrågade 
materialet. En arkivförteckning finns över fotoarkivet men inte över det 
material som kan betraktas som arbetsprocess- eller bakgrundsmaterial. 

                                                 
90 Lindqvist, 1998. s.9. 
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Problemet verkar vara att det råder en ovisshet om vad, hur och varför man ska 
bevara materialet och att det finns en kunskapssvikt mellan avdelningarna och 
arkivet. För att kunna råda externa forskare måste museipersonalen kunna 
navigera arkiven för att finna dokumenten. När det gäller tolkandet av 
uppdraget att vara en del av samhällets minne anser man att det är viktigt att 
bevara utställningsmaterial, vilket man gör men på grund av bristande resurser 
och andra prioriteringar verkar tillgängliggörandet inte vara av största vikt. Det 
får bli den enskilde forskarens utmaning. 

Utställningsminnen – några jämförelser 
Jämförelser skall nu göras mellan två statliga myndigheter (RU och NRM), en 
kommunal myndighet (SSM) och en stiftelse (NM). Vi har även att göra med 
ansvarsinstitutioner där RU har sitt särskilda område utställningar, NRM har 
det naturhistoriska, NM har det kulturhistoriska och SSM har Stockholms-
området. Dessa institutioner har även olika förutsättningar beroende på 
samlingars storlek, lokaler och övriga uppgifter. 

Det har framkommit att två av de fyra undersökta institutionerna har 
utarbetade modeller för hur man bevarar material från utställningar. RU har en 
modell som hela institutionen använder även om det ger lite olika resultat 
beroende på typ av utställning. SSM har en under arbete. NM har ingen uttalad 
metod men dokumentationen är ett viktigt referensmaterial som används i det 
dagliga arbetet. NRM har inte några rutiner gällande dokumentation av 
utställningarna utöver att fotografering sker och material som används för att 
underhålla de pågående utställningarna. Vad kan dessa skillnader bestå i? 

Förutom de ovan diskuterade skillnader i institutionell struktur och 
politiskt uppdrag kan tilläggas skillnaden i räckvidden på det kollektiv man har 
till uppdragsgivare och mottagare, ett ”samhälle” på en stads nivå är kanske 
mer hanterbart än RU, NRM och NMs samhälle som griper över en riksnivå. 

Vidare skiljer sig undersökningsobjekten åt beträffande vilka sorters 
utställningar man har och hur man tolkar sitt uppdrag. På NRM arbetar man till 
största del med basutställningar vilka man inte så ofta omarbetar, 
utställningsdokumentationen har ett värde då den är ett verktyg för att hålla 
utställningen vid liv rent tekniskt. Utställningsavdelningen är liten och den 
utställningsverksamheten och dess historia upplevs inte som det centrala för 
myndigheten. NRM verkar präglas - i sin institutionella dubbelnatur - mer av 
den naturvetenskapliga forsknings- och samlingsdelen än den förmedlande 
museidelen. Kunskapsuppbyggandet ses som det naturvetenskapliga inte det 
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kulturhistoriska. På RU arbetar man med vandringsutställningar i projekt som 
avslutas där utställningsdokumentationen är ett budgeterat led i projektavslutet. 
Man har korta lånetider vilket medför korta utställningar. Vidare har man 
uttryckligen till uppgift att samla och sprida kunskap om utställningsmediet 
och tekniken vilket gör utställningsdokumentationen till en viktig del och att 
arkivet ska vara tillgängligt med sökbarhet internt såväl som externt. Den stora 
skillnaden är att RU inte har några egna samlingar vilket gör att de kan i större 
utsträckning ägna sig åt dessa uppgifter. SSM har både tillfälliga -, vandrings- 
och i viss mån basutställningar. Alla dokumenteras men i olika utsträckning. 
Man har länge ansett det som en del av uppdraget om kunskapsuppbyggande 
att bevara information om sina egna utställningar men har inte förrän nu 
kommit fram till en gemensam modell. NM har i likhet med NRM en lång 
historia samt en omfattande organisation och arbetar både med bas- och 
tillfälliga utställningar samt vandringsutställningar. Utställningarna kan vara 
under långa perioder och basutställningarna kan stå i decennier vilket medför 
att man behöver ha dokumentationen tillgänglig för ständig interpretation och 
för att kunna vidareutveckla utställningarna. 

En annan aspekt är huruvida arkivet finns i närheten eller i en annan 
byggnad. Utställningsproducenter och områdesintendenter på NM har gärna 
kvar materialet hos sig eftersom arkivet ligger i en byggnad nästan kilometern 
därifrån. Dessutom får man ständiga frågor om utställningarna, även om de 
sedan länge nedtagna. Det råder även en osäkerhet rörande var (och om) man 
kan finna uppgifterna och materialet när det väl hamnat i arkivet. I den 
bemärkelsen är det för RU, SSM och NRM inte några större motstånd för 
arkivstudier då dessa ligger i institutionernas byggnad. NRM liknar NM i det 
att utställningsmaterial bevaras i ojämn utsträckning och på många olika håll. 

En tanke är huruvida dessa mallar och lathundar standardiserar 
sammanställandet av materialet och kanske även materialet i sig. 
Dokumentationsfasens ”vittnesmål” blir måhända inte lika fri. En ”skrivkonst” 
vilken blir som ett gift för minnet, det skrivna ordet som konservator. Men i en 
tid av hög produktionstakt och personalavgångar kan det framstå som ett 
botemedel för den kunskapsförlust som hotar när en hel generation går i 
pension. Vem är det som sammanställer materialet efter utställningar? På RU 
och SSM är det projektledaren som sammanställer materialet, på RU med hjälp 
av en ”lathund”, på SSM i samråd med arkivarie men snart med hjälp av en 
”mall”. På NM kan alla avdelningar vara involverade i dokument-
sammanställningen och behåller det material som de finner att de behöver i sitt 
arbete. Utställningsproducenterna är dock inte helt säkra på vad som sker med 
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materialet när det hamnar i arkivet vilket medför att man behåller materialet 
hos sig längre. Den stora skillnaden mellan dessa utställningsanordnare 
beträffande utställningsmaterialens bevarande kan vara att RU och i viss mån 
även SSM samlar det i ett avgränsat utställningsarkiv där målet är en 
utställning en akt, medan det hos NM och NRM sprids ut utöver ämbetsarkiv, 
tjänstemannaarkiv, personarkiv, fotoarkiv och andra serier och museets 
avdelningars egna bevaranden. 

Vad bevaras (för vilka)? 
Så här långt har skillnader och likheter mellan institutionerna diskuterats. Nu 
vill jag anknyta närmare till frågeställningarna som modifierats med de 
tankegångar som Ricoeur fört fram. Man kan som tidigare nämnts pröva att 
jämföra bevarande av utställningsmaterial med frågorna vad som blir ihåg-
kommet, hur det erinras och vem som minns fast i omkastad ordning. Frågan 
hur har i viss mån redan avhandlats. Vad som bevarats kan ses påverka 
föreställningen om det förflutna. Vad som bevarats är även beroende av vem 
som har bevarat, vilket berörts ovan, men även för vilka man bevarar. 

Fotografier som dokumentation av utställningarna är viktigt att bevara för 
alla undersökta institutioner. Hur fotograferingen görs kan variera, ibland är 
föremålen i fokus, ibland helheten. I SSM:s mall nämns att fotografering kan 
inbegripa objekt, hängning samt publikfoto. De undersökta utställarna efter-
strävar en tvådimensionell avbildning - ett ”sant” dokument eller eftermäle? – 
för minnet. Därefter skiljer sig institutionerna åt. Modeller bevaras på RU som 
en frivillig insats utan att vara till användning under arbetet. På NRM bevaras 
modeller som arbetsmaterial. SSM bevarar dem med funktionell inställning – 
ifall de kan användas igen. NM bevarar modeller på lite olika håll. 
Utställningstexter bevaras hos samtliga utom sporadiskt hos NRM. De flesta 
bevarar även trycksaker såsom affisch och utställningskataloger i varierande 
utsträckning. NM producerar inte så ofta kataloger längre. 

Vad blir då kvar av utställningarna vid de olika institutionerna genom 
studier i arkiven? Det kan vara beroende av för vilka man bevarar materialet. 
Dokumenten verkar kunna delas in i material ur arbetsprocessen och material 
från ett perceptuellt eller mottagarperspektiv. Fotografering kan göras för olika 
syften. Den ovan nämnda diskussionen från Vasamuseet där man valt olika 
aspekter som var av intresse för museet, där även besökarna inkluderades kan 
ses som exempel. På SSM strävar man uttalat efter en balans mellan de båda 
delarna. På RU finns en del gallringsföreskrifter vid inaktualitet gällande det 
arbetsprocessuella materialet såsom bl.a. skisser och ritningar över föremål och 
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montrar. Material ur mottagarperspektiv står även under gallringsföreskrifter 
t.ex. gällande gästböcker och enkäter, här anser man att besöksfrekvens (om 
det nu var det man var ute efter) ”framgår bättre av bevarade 
arrangörsrapporter i arrangörsärenden.”91 Detta kan föra med sig en förlust av 
besökares upplevelser när man väl har fört bok över dem. Vad som är 
intressant är dock att RU ibland låter externa skribenter författa 
utställningsrapporten och får därigenom med ett utominstitutionellt perspektiv. 

Hos NRM finns beslut och protokoll från möten som har relevans för en 
utställning men det sammanställs inte i en akt eller relateras till en sökväg. 
Dock finns material ur mottagarperspektiv i affisch, broschyr och foto-
dokumentation som även är ett material för underhållsarbetet. NM:s 
bevaranden resulterar heller inte i en utställningsakt. De är dock omfattande 
när det gäller det man anser som arbets- och referensmaterial vilket kan vara 
dokument av både mottagar- och arbetsprocesskaraktär. I arkivet sker inte 
någon gallring så de utställningar som byggs på och står under flera år kan ha 
digra samlingar av dokument. Materialet som sparas på de olika avdelningarna 
bevaras för att personal ska kunna ge de som frågar information. Hos NM 
används och sparas synskadereliefer vilka kan vara ett viktigt material för både 
seende92 och synskadade. De båda materialindelningarna framstår som 
sammanflätade, det som bevaras för internt bruk bevaras även för att 
möjliggöra extern information.  

Motiven att bevara utifrån det perceptuella eller mottagarperspektivet kan 
ses vara ett bevarande utifrån ett offentligt minne och det finns inslag av det 
hos samtliga undersökta institutioner. Det arbetsprocessuella materialet vilka 
alla undersökta också bevarar - om än med variationer i varaktigheten - kan ses 
som i första hand internt och bevarat av och för de närstående kollegorna eller 
museiprofessionen i ett vidare sammanhang. I vissa fall kan det vara tal om 
personliga minnen i sporadiska bevaranden av nostalgiskäl. 

Vad händer med materialet kvalitativt? 
När materialet till sist hamnar i arkivet, när det är avställt och inte finns som 
arbetsmaterial på ett tjänsterum, vad säger materialet då det förlorat sina 
”författare”? Utställningen som minnesutövning eller åminnelseakt är över och 
museets nya minnesskapande börjar; att konservera eller förlora materialet, 
informationen och dokumentationen kring utställningen. Hos RU ska allt 
                                                 
91 Projektledare/koordinators lathund, s. 5. 
92 För att medvetandegöra om asymmetrin det visuellas tolkningsföreträde. 
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material gå genom gallringsprocessen och hamna i arkivet. NRM har inte 
utställningars material och handlingar sammanställda i akter. SSM har 
utställningsakter och NM behåller dokumentationen som arbetsmaterial under 
långa och korta tider. När det är avställt kan vara direkt efter vernissage, efter 
utställningens avslut eller flera år efter, man har dock satt en gräns på att sända 
det som är 10 år och äldre till arkivet. 

Överföringen från utställningens berättande form till spridda eller samlade 
handlingar eller akter i arkivet eller i flera arkiv kan innebära en minnes- eller 
kunskapsförlust för dem som använder informationen. Dessa utsikter är just 
vad utställningsproducenter på NM helst vill undvika man behåller det för och 
på grund av ständig interpretation. På RU har man kanske anledning att förlita 
sig till det väl uppbyggda arkivet och lathundsanvändandet. Man vet vad som 
finns. På SSM arbetar man för att detta moment för registrering ska bli enkelt 
och vara så heltäckande så möjligt. På NRM kommer externa forskare att få en 
utmaning men får samtidigt - i likhet med forskare hos NM - inte någon 
serverad lösning eller struktur. En annan aspekt är hur planeringshandlingar 
och de bevarade montertexterna skapar en mer sammansatt föreställning om 
utställningen än vad som kanske gavs när utställningen stod. Men kan någonsin 
fotografier, planskisser och modeller ge en uppfattning om utställningens 
levande, fria form och hur olika den upplevdes eller talade till olika 
människor? Forskaren eller den som åter vill färdas bland sina minnen kan här 
ses tvingade in i bildsättandets verkstad. Här kan det vara lämpligt att 
reflektera över bevarandet av utställningsmaterial utifrån de missbruk av 
minnet som Ricoeur talar om. Bevarande av utställningsmaterial som en del i 
de ”stora ceremonierna”, som ett påtvingat minne eller som en skyldighet att 
minnas - och det på ett specifikt sätt. Om enbart bilder och skrivna dokument 
finns för att spåra förflutna händelser utelämnas de övriga sinnena och deras 
inverkan på minnet och erinringen. Då framträder de kollektiva minnenas 
organiserande och skapande subjekt (museer genom kulturpolitiken) som 
berövandes de enskilda individerna inte bara deras egna minnen utan tränar 
även ihågkommandet efter en bild- och skriftsättandets struktur. Bevarandet av 
utställningsmaterial kan även åskådliggöra museernas problemområden genom 
denna meta- eller miniatyrproblematik. 

Frågan går över i den avslutande frågeställningen om bevarandet av 
utställningsmaterial har någon nytta för museer och samhällen? Kanhända bara 
som en markör för att visa hur komplext berättande om det förflutna kan vara. 
Den förgångna tid vilken den arkiverade utställningen är en del av kan inte 
återskapas som en berättelse, ett minne eller en utställningshistoria utan liksom 

 37



den förflutna tidens händelser, ting och människor - om vilka museers utställ-
ningar ofta handlar - är de underställda en nuets uttolkare av de märken och 
spår som bevarats i magasinen och arkiven. Är då denna skriv- eller bevarande-
konst att betrakta som ett botemedel eller gift? Ifall vi spår en framtid av 
mindre fasta tjänster och mer rörlighet bland personalen kanske mallar och 
lathundar är nödvändiga för att inte förlora kontakten med institutionens 
historia eller minne. Samtidigt spinns urvals- och representationsproblematiken 
än tätare i museernas miljöer. 

Sammanfattande diskussion 
Vad frågeställningar och prövande av tes under detta analysavsnitt har lett 
framtill ska nu presenteras. Kan man framhålla att museer i utställnings-
verksamheten framträder inte bara som en del av samhällets kollektiva minne, 
utan även som skapare av offentliga minnen? Att museer skulle vara skapare 
av minnen framstår med Ricoeurs minnesfenomenologi följdriktigt och 
närmast ett cirkelresonemang då museer har till uppdrag att vara en del av 
samhällets kollektiva minne. Ska museet vara en del av detta minne, genom att 
söka och ihågkomma, skapar de även minnen. Utställningen förefaller vara en 
representation av offentliga minnen skapat av museet. Men hur ska då utställ-
ningsmaterialet betraktas – som institutionens eller som samhällens minne? 
Vem vill ha minnet? Vilka är det till för? Museernas uppdragsgivare är ett 
kollektiv, man arbetar utifrån en kollektiv tillskrivning, vilket motsägelsefullt 
nog verkar göra det svårt att motivera institutionen som subjekt med ett eget 
minne. 

I Ricoeurs minnesfenomenologi var sanningsintentionen viktig, tolkat av 
mig som trohet mot sig själv eller berättelsen om sig själv. Huruvida utställ-
ningsverksamhet idag har andra ambitioner än sanning har denna uppsats inte 
behandlat, snarare kan en trohetsintention sökas i steget efter utställningen; vad 
behöver man bevara för att kunna berätta om utställningarna och vad dessa 
dokument kan berätta om museet samt vad det säger om de samhällen vilka 
museer verkar i. Vidare betraktas själva minnesutövningen, bearbetningen av 
minnen, som skapandeakter. Utställningsverksamhet kan då ses som en form 
av minnesutövning då det ”samhällets kollektiva minne” museer ska vara en 
del av anses aktiveras i denna verksamhet.93 Den tes jag söker pröva innefattar 

                                                 
93  SOU 1994:51 s. 102. 
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utställandet som minnesutövning men själva undersökningen utgår från den del 
av verksamheten som bevarandet av utställningsmaterial utgör. Som minnes-
utövning förläggs det till dem som arbetat med utställningen eftersom de oftast 
tar hand om sammanställandet av dokumentationen. Det är snarare på ett 
kollegialt, närstående plan som detta minnesutövande tar plats men en gradvis 
övergång via ett vidare yrkesmässigt plan till ett kollektivt plan som kan ses 
som den allmänhet eller det samhälle museerna ska verka för och i. Handlingar 
upprättas i produktionsprocessen vilken inbegriper ett användande och 
bearbetande av de kollektiva eller offentliga minnen som museet har tillgång 
till. I utställningsverksamheten sker därmed en erinringsprocess av offentliga 
minnen genom en institutions företrädare med ett eller flera kollektiv som 
förväntad mottagare. Dokumentationen däremot verkar sammanställas med 
tanke på de som arbetar med utställningen, för framtida forskning eller av ett 
ansvarskännande mot ett uppdrag och ett återrapporteringskrav som institution-
en har. Ju mer heltäckande dokumentationen verkar ju mer kan de kategorier 
man utelämnat ifrågasättas. Vems är då dessa minnen om inte institutionens? 
Ifall inte dokumentationen görs med tanke på ett tillgängliggörande för 
eftervärlden? Eller att man bevarade exempelvis besökarreaktioner. Är då 
utställningsarkiven en del av samhällens minne enbart på grund av att 
museerna ska vara en del av detta? Den kollektiva minnesattribueringen 
komplicerar museet som subjekt. Har museet som institution något eget minne 
eller är den totalt upplöst mot de kollektiv man ska verka för? Det kollektiva 
minnet som historievetenskapens motpart har nämnts ovan, historia kan inte 
emanera ur enskilt minne utan måste tillskrivas en grupp eller ett kollektiv.94

Hur, vad och varför bevarar de undersökta institutionerna material från 
sina utställningar? Denna fråga har behandlats dels under de olika institution-
erna, dels i jämförande perspektiv. Hur? framgår att man antingen arbetar efter 
en godtagen mall - vilket kan innebära en standardisering av material och av 
urvalet - eller att man arbetar planlöst eller efter olika metoder men med en 
medvetenhet kring vikten av bevarandet (av vissa dokument). Vad som 
bevarats är bland annat, en gemensam nämnare, fotodokumentationen vilken 
anses som viktig av alla undersökta institutioner. Det förefaller som om det 
förflutnas närvaro på mest gångbara och efterfrågade sätt framställs och 
återkallas genom närvaron av en bild. Varför detta material bevaras framstår 
som en fråga om institutionernas tolkning av det egna uppdraget och om det 

                                                 
94 Ricoeur, 2005, s. 164. 
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bevaras för internt bruk eller för allmänheten i likhet med vad som företas med 
de övriga samlingarna.  

Vidare har frågorna: Vilka skillnader kommer till uttryck och hur kan de 
förklaras samt Tillgängliggörs materialet på något sätt? ställts. Av de här 
undersökta institutionerna skiljer sig RU och SSM från de andra både ifråga 
om hur de går till väga och om tillgängliggörandet. Både RU och SSM samlar 
material i utställningsarkiv. Vid RU betraktar man sitt utställningsarkiv som 
institutionens samlade minne och som en resurs att ösa ur även för 
utomstående utställningsanordnare och en intresserad allmänhet. Detta visas 
tydligt i deras tillgängliggöranden av materialen. SSM har reducerat den 
tillgänglighet som förut fanns via museets hemsida men finslipar den för 
professionella sökare av dylik information. 

Vad händer med informationen och materialet ur ett kvalitativt perspektiv? 
Materialet förändras, som ovan diskuterats utifrån dokumenteringsfasen, från 
den levande utställningen till ett dokument, ett fotografi eller en modell i 
arkiven. Finns det överhuvudtaget en motivering att söka återskapa det icke-
rekonstruerbara - tiden som flytt? Giftet för minnet i detta fall kan ses vara tron 
på att det går att rekonstruera förgången händelse, men om själva händelsen, 
utställningen, kan betraktas som en iscensättelse, ett fragment eller fiktion - är 
det då lättare? Är då trohetsintentionen lika viktig? Vad händer då med den 
kunskap som från kulturpolitiskt håll sägs kunna utvinnas ur de samlade 
erfarenheter vilka de kollektiva minnena ska nyttjas som? Om utställningen är 
fragment ur minnesskärvor, utgörs då utställningsarkiven och utställnings-
materialen av spår av fragment ur minnesskärvor? På vilkas bräckliga, men för 
tolkningar outsinliga, grund museerna som minnesskapare kan operera. 

Frågan Finns det någon samhälls- och museinytta i att bevara museers 
egna minnen har förts under en diskussion om huruvida utställningsmaterial är 
personliga minnen eller institutionens, eller om de även kan tillskrivas 
offentliga minnen hos de gemenskaper människor tillhör. De mångfaldiga faser 
av urval som det bevarade utställningsmaterialet genomgått; från insamlandets 
urval, via utställningsproduktionens urval, till det urval som görs i 
överföringen från den stående utställningen till akten eller dokumentet i 
utställningsarkivet kräver att begreppen kollektiv och samhälle ges en närmare 
definition än vad som gjorts här och en vidare problematisering där frågor om 
dominerande samhälle, majoritets- och minoritetskultur samt kommuniteter 
kan tas upp till behandling. Problematiken kring representationen av det 
förflutna synes sammanstråla med den komplexa samtidens 
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representationsproblematik. Vem har rätt att företräda vem - nu och i det 
förgångna? 
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Sammanfattning 

Genom att undersöka hur olika utställningsanordnare dokumenterar och 
bevarar material från sina utställningar har denna uppsats sökt diskutera hur de 
undersökta institutionerna betraktar det egna förmedlandet och vikten av att 
bevara och tillgängliggöra det. Samtal och observationer har gjort vid Riks-
utställningar, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholms Stadsmuseum samt 
Nordiska museet. Tesen, att museer i sin utställningsverksamhet skulle vara 
skapare av offentliga minnen, har prövats och framstår med Paul Ricoeurs 
minnesfenomenologi följdriktigt och närmast som ett cirkelresonemang då 
museer har till uppdrag att vara en del av samhällets minne. Definieras museet 
som varande en del av samhällets minne skapar det även offentliga minnen. De 
sätter sin egen stämpel via sina uttolkningar av vad som finns i deras vård. 
Problemet är att den kollektiva minnestillskrivningen verkar komplicera frågan 
om museer egna minnen. 

Frågeställningarna har haft ett komparativt anslag men tyngdpunkt har inte 
lagts på att bedöma olika metoder utan hellre söka diskutera de olika formerna 
för bevarande som undersökningen har visat. Skillnader och likheter har 
framkommit vilka jag har sökt förklara. Den skillnad som varit mest 
utmärkande och haft störst inverkan på denna uppsats är hur institutionerna 
arbetar efter att ordna ett utställningsarkiv respektive låter materialet spridas 
dels på olika håll inom museet dels på olika håll i arkivet. Frågor om mallar 
och metoder för urval av dokumentation och bevarande av utställningsmaterial 
har även problematiserats samt det gemensamma i fotodokumentationens vikt 
och tilltron till bilden. Vissa institutioner tillgängliggör sitt material i högre 
utsträckning än andra och kan ses höra samman med en överensstämmelse i 
tolkningen av det egna uppdraget. 

Utifrån diskussionen om minne och vems minne man i kollektiva termer, 
inom ramen för museers utställningsverksamhet, kan tala om har uppsatsen 
sökt analysera dessa bevarandens samhälls- och museinytta vilket mynnat ut i 
hur representationen av det förflutna vävs samman med en representations-
problematik i samtiden. 
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Bilagor 

Riksutställningar 
Information från Projektledares/koordinators lathund för arkivering av 
utställningshandlingar vid Riksutställningar: 

Utställningens titel och nummer. 
Utskrift från diariet. 
Diarieförda handlingar. 
Ärenden och handlingar som ej diarieförts, men som enligt diarieplanen 
borde ha diarieförts. 
Utställningskataloger och övrigt utställningstryck. 
Minnesanteckningar projektmöten. 
Intern projektkorrespondens av principiell betydelse. 
Slutliga förteckningar över projektmedlemmar, föremål mm. 
Innehållet i turnépärm (vid turnéstart). 
Handledningar för guider, lärare, elever m.fl. 
Turnéplan. 
Utskrift av egen webbplats. 
Slutbudget i Agresso.95

Stockholms Stadsmuseum 
Det man vill ha med vid Dokumentation av utställningar: 

Diarienummer. 
Projektnamn. 
Idé/idéförslag. 
Projektägare SSM. 
Extern projektägare. 

                                                 
95 Projektledares/koordinators lathund för arkivering av utställningshandlingar vid Riksutställningar. 
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Projektledare SSM. 
Extern Projektledare. 
Projektgrupp. 
Samarbetspartners. 
Tidsperiod. 
Vandringsutställning. 
Textförfattare. 
Textredigerare. 
Grafisk form. 
Fotograf (som tagit bilder av utställningen i dokumentationssyfte. 
Negativnummer bifogas). 
Formgivare. 
Byggnation. 
Uppdragsgivare. 
Bidragsgivare/sponsorer. 
Utställningens yta. 
Katalog: Redaktör. Manusförfattare. Grafisk form. Katalogfoto. 
Trycksaker: Grafisk form. Text. Foto. 
Uppdragsbeskrivning. 
Planerad budget. 
Reell kostnad. 
Antal besökare. 
Kostnad per kvm. 
Utvärdering. 
Kommentarer. 
Bifogat material: Arbetsmaterial: Beslutsprotokoll. Korrespondens. 
Utställningstexter. Planritningar. Budget. 
Trycksaker: Utskick. Pressreleaser. Affischer. Kataloger. Programblad. 
Faktablad. Pressklipp. 
Reception: Publikundersökningar. Statistik. Gästbok. 
Fotografier: Objekt. Hängning. Publikfoto.96

                                                 
96 Dokumentation av utställningar. Stockholms Stadsmuseum. Preliminär utformning/skiss. 2005-12-01. 
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Nordiska museet 
En av intendenterna vid antikvariska avdelningen har sammanställt en mall för 
utställningsdokumentation och där görs följande indelningar av 
dokumentationen: 
 
Utställningens: - namn, - tid, -plats, yta i museet. 

Planering: - idé – varifrån? varför? – huvudsakliga innehåll, - synops, - 
projektgrupp, bemanning,  - formgivare, 

Arbetsmetod: -mötesprotokoll, - övrigt (t. ex. avsnittsmanus) 
 tidplan, - budget, - finansiering, sponsorer, - övriga samarbetspartners, - 

research (intervjuer, underlagsmaterial, foton, filmer, ljud etc.), - ritningar 
och skisser, - modell, - litteraturlista. 

Produktion: 
Media: - föremålsförteckning, - bildförteckning, - texter, - film, - ljud, - övrigt, 
 produktionsprocess, - teknik, - handikappanpassning. 

Resultat: 
Dokumentation av utställningen; foton, fotoprotokoll, ev videofilm. 

Marknadsföring: - affisch (formgivare), - övriga trycksaker; folder, katalog 
etc.,  pressinfo; pressvisning, pressmaterial, - tidningsartiklar om 
utställningen, - hemsida, - radio och TV-program, - övrigt. 

 vernissage, - visningar och program, 

Utvärdering: - utställningsresultatet, - publikmötet, - samarbetet, - övrigt. 

Vandringsutställning: - budget, - turnéplan, - foton. 

 publikationer, - projektledarens dagbok, - övrigt.97

                                                 
97 Kättström Höök, Lena, 1998-11-02, Mall för utställningsdokumentation. Nordiska Museet. 
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